
155

تجربة محاميّ حراك صيف 2015

لمى كرامة وإلهام برجس



156

يفا اولا لقلقلا لقتسلل رددملا دصاملا تاسارد

مقدمة 
وت،  ي حــّل أزمــة النفايــات، فكانــت بــري

ي صيــف 2015، شــهد لبنــان حــراكاً شــعبياً مطلبيــاً نتيجــة تقاعــس الدولــة �ف
�ف

ة.  ي الســنوات العــرش الأخــري
ة تعــد الأضخــم �ف ومناطــق لبنانيــة أخــرى، عــى موعــد مــع تظاهــرات مطلبيــة كبــري

ي توقيــف المتظاهريــن واعتقالهــم وإحالتهــم أمــام 
امــن مــع هــذه المظاهــرات، أمعنــت الســلطات �ف ف بالرت

ف أمــام  ــ�ي ي مــن الأشــخاص المحال
المحاكــم العســكرية وذلــك بشــكل ممنهــج وكثيــف، حيــث أن العــدد النهــا�أ

ي التحقيــق العســكري أو القضــاء العســكري بلــغ 54 شــخصاً، دون تعــداد الأشــخاص الــذي تــم توقيفهــم 
قــا�ف

وأطلــق �احهــم مــن دون أن يتــم الدعــاء عليهــم244�

ف وضمــان حــق التظاهــر، فتمحــور  ف للدفــاع عــن الموقوفــ�ي رداً عــى هــذه التوقيفــات، تطــّوع عــدد مــن المحامــ�ي

ي المخافــر، ومــن جهــة أخــرى أمــام قضــاة 
ي الدفــاع عنهــم أمــام الضابطــة العدليــة مــن جهــة، أي �ف

عملهــم �ف

ي 
ف للدفــاع عــن المتظاهريــن الــىت دعــاء عليهــم. وقــد تــم إنشــاء لجنــة المحامــ�ي ي حــال توقيفهــم والإ

التحقيــق �ف

ــة  ــدأت اللجن ــد ب . وق ف ــ�ي ــن الموقوف ــاع ع ــات الحــراك، الدف ــن مجموع ــن م ف آخري ــ�ي ــة إىل محام ضاف ــت، بالإ تول

ي الأيــام الســابقة وقــدم 
)ات( كان قــد تطــوع �ف ف ي مظاهــرة 29 آب، علمــا أن عــدداً مــن المحامــ�ي

عملهــا فعليــا �ف

المســاعدة القانونيــة المجانيــة بشــكل فــردي. 

ي الدفــاع عــن المتظاهريــن والحــراك مــن جهــة، ومــن جهة 
شــكلت هــذه التجربــة أهميــة بالغــة مــن حيــث دورهــا �ف

ي لبنــان وتعزيــز صــورة المحامــي المنــا� 
ي خلقهــا لتجربــة فريــدة مــن نوعهــا لجســم المحامــاة ككل �ف

أخــرى �ف

وري توثيقهــا، وذلــك تماشــيا مــع  ي هكــذا قضايــا. لــذا، بــات مــن الــرف
ف �ف لقضايــا الشــأن العــام ولتعــاون المحامــ�ي

ي دراســة المهــن القانونيــة وســبل تفاعلهــا مــع المواضيــع الإجتماعيــة العامــة. ويهّمنــا أن يســاهم هــذا 
هدفنــا �ف

ي قــد 
يجابيــات والمعوقــات الــىت ي تعزيــز صــورة المحامــي المنــا� لقضايــا الشــأن العــام، مــع إبــراز الإ

التوثيــق �ف

ض عملــه.  تعــرت

ــن  ف المنا�ي ي 2013 حــول المحامــ�ي
ــة �ف ــا المفكــرة القانوني ويســتكمل هــذا العمــل دراســة أخــرى كان قــد أعدته

ي �اع دائــم مــع 
ي ومتنــوع، يجــد نفســه �ف

ي هامــىش
لقضايــا الشــأن العــام، فشــكلت دراســة أوليــة لعالــم مهــىف

ي الدراســة عــام 2013 مــا زالــت 
ي طرحــت �ف

شــكاليات الــىت التيــار التقليــدي للمهنــة245� وإننــا نجــد أن عــدداً مــن الإ

ت نظــرا لطبيعــة الحراك،  ي دراســتنا هــذه لمحامــي الحــراك، فيمــا أن إشــكاليات أخــرى قــد تطــورت وتغــري
تطــرح �ف

ي ورقتنــا هــذه� 
وهــذا مــا نســعى إىل تبيانــه �ف

ي الجــزء الأول 
ي فئاتهــم وتنوعاتهــم. فنحــاول �ف

ي هــذه الورقــة عــى دراســة محامــي الحــراك �ف
مــن هنــا، نعمــل �ف

ي دفعــت 
ي مــا بينهــم إضافــة إىل خلفيــات كل منهــم والعوامــل الــىت

فهــم طبيعــة عملهــم وطريقــة بــدء التعــاون �ف

 . ف ي الحــراك وعالقتهــم بالحــراك والناشــط�ي
ي الدفــاع عــن موقــو�ف

بهــم للتطــّوع �ف

ــة، المفكــرة القانونيــة- لبنــان،  ــن مــن دون محاســبة القــوى األمني ــة املتظاهري 244 -   غيــدة فرنجيــة وســارة ونســا، كيــف قمعــت الســلطة الحــق بالتظاهــر؟ معاقب
العــدد 32، تشــرين األول 2015. 

245 -    لمى كرامة، املحامون املنارصون للقضايا االجتامعية يف لبنان دراسة أولية لعامل مهني هاميش، المفكرة القانونية. قيد النشر. 
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القسم األول: من هم هؤالء 
المحامون؟
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يفا اولا لقلقلا لقتسلل رددملا دصاملا تاسارد

من المناصرة مرورا بالمحاماة التقليدية: خلفيات مختلفة لمحامي 

الحراك

ي لبنــان أنهــم يشــكلون عالمــا مهنيــا يختلــف 
ف المنا�يــن �ف أوضحــت الدراســة المعــّدة عــام 2013 عــن المحامــ�ي

ــم  ــث أنه ــدة، حي ــة موّح ــكلون فئ ــن ل يش ف المنا�ي ــ�ي ف أن المحام ــ�ي ــا وتب ــاة. كم ــائد للمحام ــط الس ــن النم ع

ــان  ــة. يطمــح هــذا القســم إىل تبي ــة والمهني ــة، العلمي يديولوجي ــات السياســية، الإ ــث الخلفي ــن حي ــون م يختلف

ــة  ــة رســم صــورة أولي ــك بهــدف محاول ي الحــراك، وذل
ــو�ف ف عــن موق ــن المدافعــ�ي ف المنا�ي ــات المحامــ�ي خلفي

ف عــى ثالثــة مكونــات  كــري طــار الــذي تطــور فيــه نشــاطهم. مــن هنــا، ســننطلق للرت لهــؤلء وفهــم خلفياتهــم والإ

، وهــي أول، التعليــم الجامعــي والتــدرج، وثــم  ف نتمكــن ربمــا مــن خاللهــا مــن التعــرف أكــرش عــى هــؤلء المحامــ�ي

 . ي
ا المســار المهــىف الأيديولوجيــة السياســية وأخــري

البدايات المختلفة: الدراسة والتدّرج

التعليم الجامعي. 1

ف أن أغلبيتهــم قــد اختــار دراســة الحقــوق انطالقــا مــن قناعتــه  ي أجريــت مــع المحامــ�ي
يتضــح مــن المقابــالت الــىت

ى مثــال أن معظمهــم يتحــدث عــن اختيــاره  بأفــكار حقوقيــة متعلقــة بدولــة القانــون والعدالــة الجتماعيــة. فــرف

 . ف لحقــا لمهنــة المحامــاة للدفــاع عــن فئــات الضعفــاء والمظلومــ�ي

ــة  ــدأت مهن ــوق. ب ــى الحق ــت ع ــت الهندســة ورح ــت ترك ــع وبجــادل وبحاجــج.... رجع ــا وصغــري براف ــن أن »م

ــد...” ــبق ا�ار وترص ــن س ــاري ع ــاىلي خي ــت بالت ــقات. وكان المش

ــة،  ــات مختلف ــن جامع ــوق م ــهادات الحق ــوا ش ــد تلق ــؤلء ق ــح أن ه ــي، يتض ــم الجامع ــق بالتعلي ــا يتعل ي م
�ف

ي مــا يتعلــق بالدراســات العليــا، فنالحــظ 
ومنهــا الجامعــة اللبنانيــة، الجامعــة العربيــة وجامعــة اليســوعية. أمــا �ف

ــد  ــم ق ــة منه ــا نجــد أن أقلي ــون. وفيم ي القان
ــا �ف ــوا الدراســات العلي ــد تابع ــوا ق ــي الحــراك كان ــة محام أن أغلبي

ــة للتخصــص  نســان أو الشــأن العــام، نالحــظ اتجــاه الأغلبي ــوق الإ ــة بحق ــون المتعلق ــروع القان تخصصــت بف

ــون الخــاص.  بمجــالت القان

ي القضايــا الحقوقيــة، حيــث 
نخــراط �ف ف التعليــم الجامعــي والإ إنطالقــا مــن ذلــك، يصعــب إيجــاد أي عالقــة بــ�ي

ــا الشــأن العــام. وهــذا مــا  ف أي عالقــة لكليــات الحقــوق بتوجههــم نحــو منــا�ة قضاي ينفــي أغلبيــة المحامــ�ي

شــارة إىل أن عــدداً مــن محامــي الحــراك قــد  كانــت الدراســة الســابقة قــد أشــارت إليــه. إل أنــه مــن المجــدي الإ

ــور  ي تط
ــاهم �ف ــك أن يس ــأن ذل ــن ش ــن أن م ي ــات معترب ي الجامع

ــياىسي �ف ــل الس ــواء العم ــة أج ــاروا إىل أهمي أش

ــك.  ي ذل
ــي أي دور �ف ــج الأكاديم ــون للمنه ي الشــأن العــام، دون أن يك

ــم �ف أفكارهــم وانخراطه

ي عــى الرغــم مــن وجــود الوصايــة الســورية. أيــام العمــل  ي والطــال�ب طــار الشــبا�ب »أيــام الجامعــة كنــت ناشــط بالإ
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، الســماح بالعمــل الســياىسي داخــل  نامــج الــدراىسي ــا بموضــوع حقــوق الطــالب بتعديــل الرب ي كان نضالن الطــال�ب

نشــاء جمعيــات طالبيــة واســتطعنا انشــاء الجمعيــة الطالبيــة للعلــوم والقتصــاد وكنــت  الجامعــة، النضــال لإ

ــاك  . وكان هن ي
ــة مثــل ارتفــاع الأســعار والشــأن الفلســطيىف ــا شــأن عــام ومطلبي ف �هــا )...( شــاركنا بقضاي أمــ�ي

ة 1993 صــار الحصــار عــى العــراق وتجويــع  ّ واجبــات خصوصــا فــرت محطــة شــعرت انــو انــا كطالــب حقــوق عــىي

ي العــراق ينطبــق 
، فدرســنا الموضــوع مــن ناحيــة قانونيــة لنخــرج بنتيجــة مفادهــا أن مــا يحصــل �ف ي

الشــعب العــرا�ت

ــة  ــة التجرب ــالل الجامع ــة...  خ ــة الدولي ــة الجنائي ــل المحكم ــوب تدخ ــول وج ــة ح ــا بدراس ــادة وقمن ب ــه الإ علي

ي ظــل وجــود الوصايــة الســورية صــار صدامــات مــع المخابــرات الســورية يــىي كانــت موجــودة 
الخاصــة كانــت �ف

عنــا بالجامعــة وبدهــا تمنــع العمــل وبدهــا تعمــل كل مــا تريــد«. 

التدرج. 2

ي مجــال المنــا�ة. فــالأي مــدى يؤثــر المكتــب الــذي تدرجــوا 
يطــرح التــدرج كمدخــل محتمــل لدخــول المحامــي �ف

ي أي »نــوع« مــن المكاتــب قــد تــدرج هــؤلء؟ 
فيــه عــى انخراطهــم بقضايــا الشــأن العــام؟ و�ف

ي اتجاههــم نحــو منــا�ة قضايــا الشــأن العــام. 
يعــّول عــدد قليــل نســبيا مــن المحاميــات عــى دور المكتــب �ف

طــار، نجــد  ي هــذا الإ
ــه، و�ف ي هــذا الشــأن. إل أن

ــل مــن المكاتــب المتخصصــة �ف وقــد يعــود ذلــك للعــدد الضئي

ون أن للمكتــب  ي مكاتــب عرفــت بمنا�تهــا لقضايــا الشــأن العــام، يعتــرب
ف الذيــن تدرجــوا �ف قســماً مــن المحامــ�ي

ي ســلوكهم الــدرب نفســه. 
أثــر مهــم �ف

ــال  ــه مث ــده لأن ت روح عن ــرت ــد اخ ــان وق نس ــوق الإ ــال حق ي مج
ــط �ف ــام ناش ــد مح ــي عن ــدأت تدرج ــال 2010 ب »ب

ــس  ــات ب ــع مصــاري أو يشــتغل عــى ملف ــو يطل ــون محامــي هدف ــدي ك ــا ب ــون، م ــد ان أك ــذي أري المحامــي ال

فيهــا مصالــح فرديــة بعيــدا عــن المصالــح الجتماعيــة. هــو مــش بــس عنــده هيــدي النظــرة والمقاربــة لعمــل 

ــة عــى  ــة واقتصادي ــب شــعبية واجتماعي ــل مطال ــة لتوصي ــة الالزم ــة والتقني ــده المعرف ــس أيضــاً عن ــي ب المحام

ــد.«  ي أكي
ــو�ت ــل الحق ــري بالعم ــو تأث ــب كان ال ــة )...(، المكت ــاحة القانوني الس

ي اتجاههــم نحــو المنا�ة، 
كمــا ويجــد بعــض هــؤلء أن انخــراط المكتــب بالأجــواء السياســية كان لــه أثــر واضــح �ف

ي الأجــواء السياســية مّكنهــم مــن نســج عالقــات مهمــة مــن 
ف �ف ف منخرطــ�ي وا أن تدرجهــم مــع محامــ�ي حيــث اعتــرب

نخراطهــم بالشــأن العــام مــن جهــة أخــرى.  جهــة، وأن مكتــب التــدرج كان متفهمــا وداعمــا لإ

ي جامعــات مختلفــة واختصاصــات متعددة، 
ي الحــراك قــد تعلمــوا �ف

ف �ف ف المنخرطــ�ي ف إذا أن المحامــ�ي مــن هنــا، يتبــ�ي

ة تدرجــه واتجــه عــى  ي فــرت
منهــا »قريــب« مــن قضايــا الشــأن العــام ومنهــا بعيــد كليــا. كمــا وأن منهــم مــن تأثــر �ف

ي نشــاطه المنــا�. 
أثرهــا نحــو الشــأن العــام، فيمــا العــدد الأكــرب ل يعتــرب أن لتدرجــه أي أثــر �ف



160

يفا اولا لقلقلا لقتسلل رددملا دصاملا تاسارد

الأيديولوجية السياسية 

السياســية  ف والمحاميــات  المحامــ�ي ي توجهــات 
للنظــر عــن كثــب �ف المطلبيــة تدعونــا  الحــراك  إن طبيعــة 

. يطــرح إذا الســؤال البديهــي عّمــا  ف ي الدفــاع عــن الموقوفــ�ي
هــا عــى تطوعهــم �ف يديولوجيــة لفهــم مــدى تأثري والإ

ف  إذا كان هــؤلء المحامــون منضويــن تحــت أحــزاب سياســية أم أنهــم »مســتقلون«. ومــع إجــراء المقابــالت، يتبــ�ي

ــة.  ــا، متناقض ــة وربم ــية مختلف ــات سياس ــون إىل إيديولوجي ــراك ينتم ــي الح أن محام

ــي  ــك ل ينف 246، وذل
ــياىسي ــل الس ي العم

ــة �ف ــري منخرط ف وغ ــ�ي ــزب مع ــي إىل ح ــم ل تنتم ــة منه ف أن الأغلبي ــ�ي فيتب

ــرى،  ــة أخ ــن ناحي . م ي
ــو�ت ــاطهم الحق ي نش

ــا �ف ون عنه ــرب ي يع
ــىت ــام ال ــأن الع ــا الش ي قضاي

ــم �ف ــم آراءه أن لديه

ف حيــث يعمــدون إىل إنشــاء تيــارات  ف ل ينتمــون إىل أحــزاب سياســية ويصفــون أنفســهم بالمســتقل�ي نجــد محامــ�ي

. فمنهــم مثــال محاميــان ترشــحا ســابقا  ي العمــل الســياىسي ولديهــم طمــوح ســياىسي
إصالحيــة. فهــم منخرطــون �ف

ي 
ي السياســة وليــس فقــط �ف

ي ســبقتها هــو إنخراطهــا �ف
ف هــذه الفئــة عــن تلــك الــىت لالنتخابــات النيابيــة. ومــا يمــري

ي المحامــي نفســه خــالل 
ف لحقــا، أن صفــة الناشــط والمحامــي قــد إندمجتــا �ف ، كمــا ســنب�ي . ونشــري ي

العمــل الحقــو�ت

ي التقليــدي والذيــن ل يخفــون  ي العمــل الحــز�ب
ف �ف ف فتتألــف مــن المنخرطــ�ي الحــراك. أمــا الفئــة الثالثــة مــن المحامــ�ي

( والأحــزاب  اكي شــرت ي الســلطة )كالحــزب الإ
ي الأحــزاب الممثلــة �ف

ف �ف ف المنخرطــ�ي ف بــ�ي إنتماءاتهــم الحزبيــة. هنــا، نمــري

 . ي
ي أو البعــث العــرا�ت

غــري الممثلــة فعليــا، كالحــزب الشــيوعي اللبنــا�ف

ــالح  ــون بإص ــن يطالب ــن متظاهري ــاع ع ي الدف
ف �ف ــتقل�ي ف أو المس ــ�ي ــري الحزبي ف غ ــ�ي ــراط المحام ــرى أن انخ ــا ن وفيم

، كان الحــراك قــد انتقــد أحزابهــم  ف ف حزبيــ�ي ســياىسي هــم أيضــا يؤمنــون بــه »طبيعــي«، يشــكل انخــراط محامــ�ي

ي مراحلــه الأوىل عــى الأقــل، 
ء، فعــى أن الحــراك قــد جــذب، �ف ي

مــرارا، عالمــة فارقــة. وإن يــدل ذلــك عــى ىسش

ف ذلــك قائــال أن موضــوع النفايــات هــو مــا جذبــه لأنــه موضــوع  ف الحزبيــ�ي . يفــّر أحــد المحامــ�ي ف أشــخاصاً حزبيــ�ي

ف  ء عــى أســباب أخــرى جذبــت المحام�ي ي
ف يــىف ي عــام. أضــف إىل ذلــك، أن تطــوع هــذه الفئــة مــن المحامــ�ي مطلــىب

ي الحــراك. ففيمــا نجــد أن البعــض قــد تطــوع إنطالقــا مــن أفــكار سياســية إصالحيــة ومــن 
نحــو الدفــاع عــن موقــو�ف

ف قــد أتــت للحــراك إنطالقــا مــن أفــكار حقوقيــة  ، نجــد أن هنالــك فئــة مــن المحامــ�ي ي منطلــق نشــاطه المطلــىب

بحتــة ومنهــا حــق التظاهــر وحــق الدفــاع.

ــي  ــف محام ــدر يكل ــا ق ــد م ــا واح ــش كل م ــه »م ي أن
ــا�ن يم ــن لإ ــية، ولك ــة سياس ــبب أيديولوجي ــارك بس ــم أش »ل

ــة  ــة القضائي ــك خاصــة أن المعون ــة خاصــة لمحامــي الجــزاء. وذل ــان عالي ي لبن
ــة المحامــي �ن بسحســحوله«. تكلف

ي كــون موضوعه 
ول إىل وزارة القتصــاد. كمــا أن موضــوع الحــراك جذبــىن ن نســان لأخذهــا كالــ�ن تطلــب مجهــوداً مــن الإ

هــو النفايــات.«

ف للحــراك، وإنمــا أيضــا أفــكار  يديولوجيــة هــي مــا جــذب المحامــ�ي إذا، لــم تكــن فقــط الخلفيــات السياســية والإ

ي يمكــن 
»غــري سياســية« كحــق المتظاهريــن بالمعونــة القضائيــة. يــدل ذلــك عــى إختــالف طــرق المنــا�ة الــىت

يديولوجيــة السياســية مــرورا  راتهــا، حيــث تتنــوع أســباب المنــا�ة مــن الأســباب الإ أن يعتمدهــا المحامــي ومرب

246 -   نتحــدث هنــا عــن السياســة فــي معناهــا الضيــق كالمشــاركة فــي الحيــاة السياســية واإلنتخابــات واألطــر الحزبيــة، وليــس السياســة بمعنــى خدمــة 
الشــأن العــام. 
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بالمطالــب الحياتيــة والدوافــع القانونيــة البحتــة كحــق الدفــاع. 

ف يعتــرب أن عالقاتــه الحزبيــة قــد ســاعدت الحــراك،  ف الحزبيــ�ي طــار إىل أن أحــد المحامــ�ي ي هــذا الإ
شــارة �ف تجــدر الإ

ي الجمعيــات:
ف �ف ف العاملــ�ي ي يوليــه إمكانــات أكــرش مــن المحامــ�ي طــار الحــز�ب اً أن الإ معتــرب

ي فــرع المعلومــات كنــت 
ن �ن ي وأفــاد الحــراك، حيــث عندمــا كنــا نضيــع أحــد الناشــط�ي

ي مــن الحــزب )...( أفــاد�ن
»كــو�ن

اتيجية حزبيــة يمكنــه أن يعمــل أطــر  ي إســ�ت
ي الشــخصية للحصــول عــى المعلومــات. مــن يعمــل �ن

أســتخدم عالقــا�ت

نســان، ليــس لديــه نفــس الخلفيــة، فنحــن  ي الNGOs وحقــوق الإ
ه خاصــة مــن يعمــل �ن تنظيميــة أكــ�ث مــن غــ�ي

نــا، مــا منحلــم، منعــرف شــو بدنــا ناخــذ وشــو بدنــا نعطــي لنفيــد المــوكل...  لدينــا خلفيــة واقعيــة أكــ�ث مــن غ�ي

محامــي ال ngos  لديهــم نظــرة مالئكيــة...« 

المسار المهني

ــم  ــدى إنخراطه ــول م ــدة ح ــئلة عدي ــرح أس ــث تط ــة، حي ــر بالدراس ــراك جدي ــي الح ي لمحام
ــىف ــار المه إن المس

ــم.  ته ــدى خرب ــة وم تهم المهني ــري ي مس
ــم �ف ــة تخصصه ــة وماهي ــا�ة الحقوقي ــا المن ي قضاي

ــابق �ف الس

ة هــؤلء المهنيــة لــم  ف الذيــن شــملتهم الدراســة كانــوا مــن الفئــات الشــابة نســبيا، أي أن خــرب أن أغلبيــة المحامــ�ي

ة كانــوا الذيــن تــم توكيلهــم شــخصيا عــن  ي أغلــب الأحيــان عــرش ســنوات، فيمــا المحامــون الأكــرش خــرب
تتعــدَّ �ف

ي عمــل اللجنــة. وقــد يشــكل ذلــك دليــال عــى أن الفئــات الشــابة مــن 
ي مــا بعــد �ف

، وانخرطــوا �ف ف ف فرديــ�ي موقوفــ�ي

ة.  )ات( الأكــرش خــرب ف )ات( قــد تكــون أكــرش اســتعدادا للتطــوع والعمــل الجماعــي مــن المحامــ�ي ف المحامــ�ي

ي هــذا الشــأن، حيــث أن جميــع هــؤلء 
ي العمــل، ل يمكــن فعــال تحديــد منحــى غالــب �ف

ي مــا يخــص التخصــص �ف
�ف

ي 
نخــراط �ف ــا الشــأن عــام. بالطبــع، درجــة الإ ي أوقــات مختلفــة بدعــاوى متعلقــة بقضاي

ف قــد انخــرط �ف المحامــ�ي

ي 
كات والدفــاع �ف ف محــاٍم وآخــر، حيــث العديــد منهــم يأخــذ عــى عاتقــه التــوكل عــن �ش دعــاوى مماثلــة تختلــف بــ�ي

ي وقــت 
ي الدراســة كانــوا قــد قدمــوا �ف

ف �ف ف المشــمول�ي قضايــا جزائيــة ومدنيــة. إل أنــه يبقــى ثابتــاً أن جميــع المحامــ�ي

ي تقدمهــا 
ة عــرب مكاتبهــم أو عــرب المعونــة القضائيــة الــىت مــن الأوقــات مســاعدة قانونيــة مجانيــة، ســواء مبــا�ش

ــاليب  ــف أس ــد تختل ــام. وق ــأن الع ي الش
ــل �ف ــن العم ــن ع ــري بعيدي ــم غ ــى أنه ــد ع ــا يؤك ، مم ف ــ�ي ــة المحام نقاب

ي والســياىسي 
ــو�ف ي مجــالت الإصــالح القان

ف ينحــر عمــل البعــض �ف ي يعتمدهــا هــؤلء: ففــي حــ�ي
ــىت ــا�ة ال المن

اتيجي للدفــاع  ي الســرت
للنظــام، يعمــل جــزء آخــر منهــم لتقديــم دعــاوى قضائيــة وإســتخدام أســاليب التقــا�ف

اهــم  ، فرف ي
ي المجتمــع المــد�ف

ف منخــرط �ف شــارة إىل أن أغلبيــة هــؤلء المحامــ�ي عــن فئــات مهمشــة. كمــا تجــدر الإ

ــة  ــا الحقوقي ف لهــا. ول يقتــر مجــال عملهــم عــى القضاي ــة، أو حــىت مؤسســ�ي ــات الأهلي ي الجمعي
ف �ف منخرطــ�ي

ي الجمعيــات الكشــفية واللجــان المناطقيــة. 
اهــم مثــال �ف وحســب، فرف

ي تكــون قــد أثــرت 
ي هــذا القســم رســم صــورة أوليــة لمحامــي الحــراك مــن خــالل دراســة الخلفيــات الــىت

حاولنــا �ف

ي الحــراك، فيتضــح أنهــم يأتــون مــن خلفيــات متنوعــة ومختلفــة. وفيمــا 
ف �ف ي إتجاههــم نحــو منــا�ة الموقوفــ�ي

�ف

يبــدو غيــاب أي تأثــري للتعليــم الجامعــي، نجــد أن الجامعــات شــكلت مدخــال للتجــارب السياســية الأوىل لعــدد 

ي مــا يتعلــق 
ة التــدرج يعتمــد عــى »شــخصية« مكتــب التــدرج. أمــا �ف ، وأن مــدى تأثــري فــرت ف مــن هــؤلء المحامــ�ي
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ف وأشــخاص يعملــون لتأســيس  ، وحزبيــ�ي ف ف مســتقل�ي ف يتنوعــون بــ�ي يديولوجيــة السياســية، فنجــد أن المحامــ�ي بالإ

ي »جذبتهــم« نحــو الحــراك. أمــا عــى الصعيــد 
تيــار ســياىسي جديــد، ممــا شــكل دليــالً عــى إختــالف الأســباب الــىت

تهم  ة معينــة مــن مســري ي فــرت
ي عمــل الشــأن العــام �ف

ف كانــوا قــد انخرطــوا �ف ، فيتضــح أن جميــع المحامــ�ي ي
المهــىف

المهنيــة. مــن هنــا، يتضــح أنــه ل يوجــد، بطبيعــة الحــال، نمــوذج أوحــد لمحامــي)ة( الحــراك، وهــذا مــا يشــكل 

فــرادة وأهميــة تجربتهــم وتعاونهــم. 
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ف آخريــن.  ي التعــاون مــع محامــ�ي
ف أنــه ليــس لالأغلبيــة منهــم تجــارب ســابقة �ف ف خــالل المقابــالت مــع المحامــ�ي تبــ�ي

ي لبنــان، نجــد أن تجــارب العمــل الجماعــي 
ف المنا�يــن �ف وبالرجــوع للدراســة المعــّدة عــام 2013 حــول المحامــ�ي

ي أطــر حزبيــة وسياســية معينة، 
ي لبنــان قليلــة ومتواضعــة جــدا247ً� ونجدهــا بشــكل شــبه حــري �ف

ف �ف ف المحامــ�ي بــ�ي

ي تظاهــرات التســعينيات ضــد الوصايــة الســورية� مــن هنــا، فــإن تجربــة محامــي الحراك 
ف �ف كالدفــاع عــن الموقوفــ�ي

ــا، لكــون هــذا التعــاون قــد جــاء وفــرض نفســه  ، وثاني ف ف المحامــ�ي ــ�ي ــدة مــن نوعهــا أول، لجهــة التعــاون ب فري

ف مــن حيــث نشــأتها،  ي تجربــة لجنــة المحامــ�ي
ي مــا يــأ�ت

ي هــذا الشــأن، نناقــش �ف
خــارج أي إطــار تنظيمــي ســابق� �ف

ف فيهــا� فكيــف كان التعــاون  ف المحامــ�ي ي دارت بــ�ي
ي داخلهــا وتطــور أعمالهــا وأبــرز النقاشــات الــىت

وتقســيم العمــل �ف

، خاصــة وأن لــكل منهــم خلفيــات وأهــداف متناقضــة؟ ف ف المحامــ�ي بــ�ي

كيف نشأت اللجنة )أو اللجان(؟ 

ف يــروي عــدد مــن المحاميــات  ي الحــراك. ففــي حــ�ي
ف للدفــاع عــن موقــو�ف تختلــف ظــروف تطــوع كل مــن المحامــ�ي

ف المتواجدين  ي بدايــة التظاهــرات، يــروي قســم آخــر تلقيــه إتصــالت مــن قبــل الناشــط�ي
تطوعهــن بشــكل عفــوي �ف

 . ف ي المظاهــرة مــع بــدء التوقيفــات وبــروز الحاجــة لمحامــ�ي
�ف

»بــدأ يجينــا اتصــالت مــن قبــل النــاس يــىي كانــت متواجــدة بالمظاهــرة، يــىي شــافو النــاس عــم تتوقــف وراحــوا 

ي إتصــال لأنــزل. حــاول المعتصمــون يفوتــوا عــى المخفــر بس مــا كانــوا يقبلــو يفوتوهن، 
أمــام المخافــر. انــا إجــا�ف

«. صــار كل  ف ي محامــي بيقــدر يفــوت. بيطلعــوا يــىي كانــو جــوا ويرخــوا »بدنــا محامــ�ي
كان عــم ينقلهــن لأ، إذا �ف

ي الســاعة 1 الصبــح«.  ف يتلفــن. انــا اتصلــوا فــىي شــخص موجــود وبيعــرف محامــ�ي

ي تظاهــرة وعــى أســاس أن التظاهــرة خلصــت وذهبــت إىل البيــت. عندمــا وصلــت شــاهدت 
ي 25 آب، كنــت �ف

»�ف

ي مدممون 
التلفــاز ورأيــت أن القــوى الأمنيــة تعتــدي عــى المتظاهريــن لفــض المظاهــرة ورأيــت أن عــدداً مــن رفــا�ت

ومكلبجــون. تلقائيــا، كانــت الســاعة 11 بالليــل، نزلــت إىل ريــاض الصلــح والتقيــت بالضبــاط هنــاك وقلــت لهــم 

ــن بعــد  ــم نك ــل، ول ــر والفصائ ــرم عــى المخاف ــدأت أب ــا ب ــن ليلته . وم ي
ــا�ت ــن ذهــب رف ــد أن أعــرف أي ي أري

ــىف أن

ــة  اتيجية أن أبــرم عــى الفصائــل والأعــداد ومحاول . كنــت وحــدي ليلتهــا، فقمــت باســرت ف ــا كمحامــ�ي قــد تواصلن

ي ثكنــة 
ف وبقيــت مجموعــة �ف بــوا. تــم إطــالق �اح حــواىلي 70% مــن الموقوفــ�ي ف أطبــاء لالأشــخاص الذيــن �ف تأمــ�ي

ف  ف المحامــ�ي الحلــو ووعدونــا أن يتــم إطــالق �احهــا الســاعة 5 الصبــح. خــالل النهــار أصبــح هنالــك تواصــل بــ�ي

ف  ورة لرســم إطــار لمشــاركة المحامــ�ي ي محاميــة مــن المفكــرة القانونيــة وقالــت ىلي إتضــح أن هنالــك �ف واتصلــت �ب

 .» ف ي الليلــة الســابقة ويجــب أن يشــارك المحامــون. بدأنــا تنظيــم إطــار عملنــا كمحامــ�ي
لأنــك كنــت بمفــردك �ف

ــرة  ــادرت المفك ي 29 آب 2015، ب
ى �ف ــرب ــرة الك اً للمظاه ــري ــات، وتحض ــدة التوقيف ــاد ح ــع إزدي ــك، وم ــوازاة ذل بم

ــاخن.  ــط س ــاء خ ــراك وإنش ي الح
ــو�ف ــن موق ــاع ع ف للدف ــ�ي ــة محام ــاء لجن ــة إىل إنش القانوني

و التوقيفــات، طلعــت الفكــرة أنــه �نــا بحاجــة للخــط الســاخن )hotline( ليتواصلــوا النــاس  بــس كان عــم يصــري

ــىي  ف ي ــ�ي ــت المحام ــرة حكي ــيق. المفك ي تنس
ــري �ف ف ليص ــ�ي ــوة للمحام ي دع

ــار �ف ــرة ال hotline ص ــع فك ــا، وم معن

247 -   كانت الدراسة قد أشارت لتجربة جمعية »عدل«، إضافة لتجارب محامين منتمين إلى أحزاب معرضة في التسعينيات 
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ة  ف عندهــن خــرب ف يــىي بيعرفهــن. نــاس دعــوا محامــ�ي بتعرفهــم، وكل محامــي أخــذ عــى عاتقــه يدعــي المحامــ�ي

�” ف ف وناشــط�ي ف متحمســ�ي بالجــزاء أو محامــ�ي

ف قــد جــاءت كــردة فعــل عفويــة عــى التوقيفــات مــن جهــة، وعــى الحاجــة لوجــود  إذا، فــإن نشــأة لجنــة المحامــ�ي

ف لذلــك مــن جهــة أخــرى. فضــالً عــن ذلــك، بــدأ المحامــون تلقائيــا بالتطــوع، وبالتــاىلي  ف وطلــب الناشــط�ي المحامــ�ي

كان مــن الأفضــل إيجــاد إطــار للتنســيق فيمــا بينهــم. 

لجنة »بدنا نحاسب« 

ف فيهــا.  مــن ناحيــة أخــرى، ـــأنشأت مجموعــة »بدنــا نحاســب« وهــي إحــدى مجموعــات الحــراك، لجنــة للمحامــ�ي

ف  ــ�ي ــن المحام ــف م ــث تتأل ــن، حي ــن المتظاهري ــاع ع ــة الدف ــن لجن ــث إنشــائها ع ــن حي ــة م ــف هــذه اللجن تختل

ي إحــدى حمــالت 
ف �ف الذيــن يعملــون ضمــن حملــة بدنــا نحاســب فقــط، كمــا وأنهــا شــّكلت مــن أشــخاص منخرطــ�ي

طــار التنظيمــي للحــراك.  ف خــارج الإ ي شــكلت مــن محامــ�ي
الحــراك، عــى عكــس لجنــة الدفــاع عــن المتظاهريــن الــىت

ي 
ف لحظــة يــىي صــار توقيفــات... أنــا كنــت ناشــط ببدنــا نحاســب. إنطلقــت عــى أســاس أ�ف »أخدنــا دورنــا كمحامــ�ي

ف بــل عنــد بــدء التوقيفــات بدأنــا  ف كمجموعــة محامــ�ي ناشــط بهــذه الحملــة. حــىت ضمــن الحملــة مــا كنــا منظمــ�ي

بتنظيــم الأمــور فيمــا بيننــا«. 

ي شــكلت مــن قبــل 
ف الــىت ف لجنــة الدفــاع عــن المتظاهريــن ولجنــة المحامــ�ي ف بالعمــل بــ�ي

ّ كان هنالــك فصــل معــ�ي

ف  حملــة »بدنــا نحاســب«. فلــكل مــن اللجــان مقاربــة مختلفــة لالأمــور. فلجنــة بدنــا نحاســب مؤلفــة مــن ناشــط�ي

ي عملهــا عــن الحــراك. ومــن أبــرز الخالفــات 
ي الحــراك وبالتــاىلي لــم تكــن، كمــا اللجنــة الأخــرى، مســتقلة �ف

بارزيــن �ف

 . ف ف مســألة نــرش أســماء الموقوفــ�ي ف اللجنتــ�ي بــ�ي

ي كانــو يطلعــوا 
ف قطعــا نــرش الأســماء، هــىف »خــالف أســاىسي بيننــا وبينهــم هــو نــرش الأســماء. نحــن كنــا رافضــ�ي

ة مــا عندهــا القــدرة عــى ان  ي متظاهريــن مــن طبقــات فقــري
. كان �ف و ونحــن »نــاكل البهدلــة« مــن الأهــاىلي وينــرش

ي 
ي شــخص كان والــده موظــف �ف

ل تتظاهــر بوجــه الحكومــة ، كل خدماتهــا واصلتلهــا عــرب الزعمــاء، مثــال  كان �ف ف تــرف

ف مــا كان بدهــن ابــدا يطلعــوا عالعــالم. )محامــي مــن  ي كثــري خــوف. أهــاىلي الموقوفــ�ي
ي �ف

مجلــس النــواب. يعــىف

لجنــة الدفــاع عــن المتظاهريــن(«. 

ف كانــت  ي حــ�ي
ف اللجــان كان يقلــل مــن فاعليتهــا ويضعــف مواقفهــا. فمثــال �ف ي البدايــة بــ�ي

كمــا أن ضعــف التنســيق �ف

ي المخفــر، كان يظهــر محامــون مــن المجموعــة 
محاميــة مــن اللجنــة تحــاول تهدئــة الأمــور مــع القــوى الأمنيــة �ف

الأخــرى عــى التلفــاز يهاجمــون القــوى الأمنيــة فيعرقــل عمــل الآخريــن.

ــا نصعــد حــدن بقــول مــش مــن  »كل حــدن عنــدو رأي ووســيلته بالموضــوع، فمثــال حــدن بقــول مــن مصلحتن

ــا نصعــد«. مصلحتن

ف يتوجهــون إىل مخفــر لمتابعــة المحتجزيــن، فيمــا  ي التنســيق، كان محامــون مــن اللجنتــ�ي
كمــا أنــه بفعــل النقــص �ف

ف اللجــان. ة لحقــة، تــم وضــع آليــة لتقســيم العمــل بــ�ي ي فــرت
يبقــى عــدد مــن المخافــر مــن غــري محــام. و�ف



166

يفا اولا لقلقلا لقتسلل رددملا دصاملا تاسارد

العمل داخل اللجنة: التخصص سيد الموقف؟ 
بعيدا عن »تعدد اللجان« الذي أشرنا إليه سابقا، نخصص هذه الفقرة لطرق وديناميات العمل 

داخل لجنة الدفاع عن المتظاهرين وبين المحامين، وذلك لفهم نشاطهم عمليا. 

ــا، تــم تخصيــص خــط ســاخن لتلقــي شــكاوى المتظاهريــن وابالغاتهــم عــن العتقــالت. وقــد وضــع  كمــا ذكرن

ي المفكــرة القانونيــة تعمــل 
ضافــة إىل ذلــك، تــم إنشــاء وحــدة توثيــق �ف . بالإ ف هــذا الخــط بمتنــاول لجنــة المحامــ�ي

ي يتعــرض إليهــا الموقوفــون والمحامــون وإحصــاء 
نتهــاكات الــىت ف وتهــدف لتوثيــق الإ عــن كثــب مــع لجنــة المحامــ�ي

ف وأعمارهــم وظــروف اعتقالهــم. فبــدا إذا عمــل اللجنــة متكامــال ومنظمــا بشــكل دقيــق، حيــث  أرقــام الموقوفــ�ي

ضافــة  ، بالإ ف ف الموقوفــ�ي ي تقســيم العمــل والتنســيق بينهــم وبــ�ي
ف �ف تمكنــت وحــدة التوثيــق مــن مســاعدة المحامــ�ي

ف بحــال احتاجهــا محــاٍم آخــر.  إىل تجميــع المعلومــات الصــادرة عــن المحامــ�ي

ــاع الأول، وضعــت  ــي الجتم . فف ف ــ�ي ف المحام ــ�ي ــل ب ــّم تقســيم العم ــة، ت ــل الداخــىي للجن ــق بالعم ــا يتعل ي م
�ف

ــة )système de permanence(، حيــث حــدد كل محــاٍم  خطــة العمــل وتــم التفــاق عــى وضــع نظــام مناوب

ي حــال حصــول 
ــة طــوارئ تعمــل �ف ي يكــون فيهــا جاهــزاً للعمــل )on call(، وأنشــئت خلي

ــىت ــام والأوقــات ال الأي

 ،Whatsapp ف إىل التطبيقــات الهاتفيــة كال طــار إىل لجــوء المحامــ�ي ي هــذا الإ
شــارة �ف توقيفــات مفاجئــة. وتجــدر الإ

ف  حيــث أنشــأوا مجموعــة لهــم ليتواصلــوا ضمنهــا. وقــد شــكل ذلــك مشــهدا جديــدا وحديثــا لطــرق التنســيق بــ�ي

 . ف المحامــ�ي

ــا مــن أربعــة منهــم  ــف كل منه ، فإنقســم المحامــون إىل مجموعــات تتأل ف ف المحامــ�ي ــ�ي ــم تقســيم الملفــات ب ت

ف عــى  . أمــا عــى صعيــد العمــل »عــى الأرض«، تــم توزيــع المحامــ�ي عــى الأكــرش وتتــوىل ثالثــة ملفــات أو أكــرش

ي كل مخفــر. 
ــة( �ف المخافــر لضمــان وجــود محام)ي

ف مــن لديه  ي تقســيم العمــل. فنشــأت ديناميــة معينــة بــ�ي
طــار، شــّكل موضــوع التخصــص عامــال مهمــا �ف ي هــذا الإ

�ف

ي هــذا المجــال. وقــد شــكل الحــراك 
ة �ف ي الدعــاوى الجزائيــة والمحاكمــات العســكرية ومــن ليــس لــه خــرب

ة، �ف الخــرب

ة.  ف للتعلــم واكتســاب خــرب مناســبة للعديــد مــن المحامــ�ي

ي الجــزا ومــن ليــس لديــه ولكنــه متحمــس ومهتــم وناشــط، 
ة �ن ن مــن لديــه خــ�ب »هــذه إشــكالية مهمــة حصلــت، بــ�ي

ة جــزا.« ي قــدوة ليــىي عنــده خــ�ب
صــار �ن

ــاب  ــاوب كت ــا تج ، ففيم ف ــ�ي عي ــاء الرش ــدل والأطب ــاب الع ــن كت ــع كل م ــيق م ــة كان التنس ــال اللجن ــرز أعم ــن أب م

تفــاق مــع  ي الحــراك مجانــا، تــم الإ
ي وأصــدروا قــراراً بإجــراء جميــع التوكيــالت عــن موقــو�ف العــدل بشــكل إيجــا�ب

ــادة.  ف عــى إجــراء الفحوصــات بكلفــة أقــل مــن الكلفــة المعت ــ�ي عي ــاء الرش الأطب

ف حســب إهتماماتهــم.  ف المحامــ�ي ة التظاهــرات، تــم تقســيم العمــل بــ�ي ي مرحلــة لحقــة، وبعدمــا هــدأت وتــري
�ف

ي تهمــه، ومــن هنــا تــم تخصيــص كل واحــد بالعمــل الــذي يفضلــه. 
ّ كل محــاٍم عــن ماهيــة الملفــات الــىت فقــد عــرب

ي نــاس قالــوا المخافــر، نــاس المحكمــة العســكرية، 
»عملــت جــردة شــخصية بــكل محامــي لأعــرف شــو بيهّمــو، �ن

ي البدايــة لــم 
نــاس دعــاوى المحاســبة، نــاس قالــوا  General support نحــن تركنــا الحريــة التامــة لــكل محــام. �ن
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ي نــاس حســت ان مــا 
ن تضاءلــت. و�ن ن ولكــن مــن بعدهــا اســتمرارية جلــد المحامــ�ي ي المحامــ�ي

يكــن هنالــك نقــص �ن

عندهــا قيمــة مضافــة ، ونــاس مــا عــادت قانعــة بتطــور الحــراك«.

ــا تراجــع زخــم  ــل، لأســباب أهمه ــاً بالعم ــم يعــد مهتم ف ل ــ�ي ــن المحام ــدد م ــر ســابقا، ع ــا ذك ــا يتضــح مم وكم

ــراك.  الح

نقاشات أيديولوجية في اللجنة: خيارات واضحة منذ البداية 

ف داخــل اللجنــة كانــت تلــك المتعلقــة بالعالقــة مــع الحــراك.  ف المحامــ�ي ي حصلــت بــ�ي
مــن أهــم النقاشــات الــىت

فقــد أجمــع المحامــون أن اللجنــة غــري مرتبطــة بــأي مــن مجموعــات الحــراك. وقــد بــدا واضحــا مــن أحاديــث 

ي مــا بينهــم 
ف تشــديدهم عــى اســتقالليتهم عــن الحــراك وعــن أي جمعيــة أو منظمــة، وحــىت �ف جميــع المحامــ�ي

حيــث كان لــكل محــام الحريــة بــإدارة ملفــه كمــا يشــاء. كمــا واتفــق المحامــون أن اللجنــة ل تتدخــل عنــد وجــود 

وكالــة خاصــة لمحــاٍم. 

ي هــذا الشــأن أيضــا، طرحــت إشــكالية التعامــل مــع المظاهــرات أمــام المخافــر )أي عنــد التوقيفــات(. فقــد 
و�ف

ف عليــه ويعيــق تاليــا مســاعي  ت إحــدى المحاميــات أن وجــود المتظاهريــن أمــام المخفــر قــد يزعــج القائمــ�ي اعتــرب

ورة عمــل مجموعــات الحــراك عــى فــّك التظاهــرات أمــام المخافــر.  ت تاليــا عــن �ف المحامــي لــدى هــؤلء وعــرب

ــك يعــزز  ــر كان عــى العكــس مــن ذل ــن خــارج المخاف ف أن وجــود المتظاهري ــة المحامــ�ي ــرب أغلبي ــل، اعت بالمقاب

قدرتهــم عــى التفــاوض: 

عتصامــات أمــام المخافــر.  ي الحــراك لمــا يعملــو الإ
حــت أنــو نحــ�ي مــع لجنــة التنســيق �ن »إحــدى المحاميــات إق�ت

عتصــام ولكــن نســتفيد منــه خاصــة أن المحامــي يصبــح  نحــن كان عنــا موقــف مختلــف، أول، نحــن ل نتحكــم بالإ

ي اعتصــام بــرا وهــو وعــم يتفــاوض. كنــا نوّضــح للمخفــر أنــو نحــن مــا فينــا نفــض 
بموقــع أقــوى بــس يكــون �ن

العتصــام بــس فينــا نــرّوق النــاس، إذا كنــت بالمقابــل عــم تشــوف الموقــوف وعــم بتوصــل الــدواء.... وهيــك 

ي قلهــن يــاه.«
ي �ث

ي بالمتظاهريــن ، بــس إذا بــدك ياهــن يروقــو عطيــىن
، كنــا نقلهــن« انــا مــا خصــىن كان عــم يصــ�ي

كمــا طرحــت إشــكاليات أخــرى للنقــاش، منهــا مــا إذا كانــت اللجنــة ســتدافع عــن أشــخاص قامــوا فعــال بأعمــال 

ف مدعــى عليهــم بتهــم أخــرى كتعاطــي المخــدرات مثــال248، أو كانــت ثمــة أدلــة عــى أنهــم  شــغب أو موقوفــ�ي

ــارة الشــغب وتشــويه ســمعة الحــراك. وقــد اتفــق  ي المظاهــرة بهــدف إث
»مندســون« اي مدفوعــون للمشــاركة �ف

اءة، عــى أن  ف المحتجزيــن والتمســك بقرينــة الــرب ف بــ�ي ي المرحلــة الأوىل عــدم التميــري
ي �ف

المحامــون عــى أنــه يقتــىف

ي التــوكل عــن هــذا الشــخص أو ذاك.
ك لــكل محــاٍم بعــد انتهــاء التحقيقــات حريــة الختيــار �ف يــرت

ف أمــام المحكمــة العســكرية، فــكان  ــ�ي ــة مــن محاكمــة المدني ي طرحــت، موقــف اللجن
ــىت ومــن ضمــن الأســئلة ال

شــكالية  ف مواقــف مبدئيــة رافضــة لهــذه المحاكمــات، فيمــا فّضــل البعــض الخــر تــرك هــذه الإ لبعــض المحامــ�ي

لأوقــات أخــرى )راجــع: المحاكمــات العســكرية(.

248 -   طرحــت إشــكالية تعاطــي المخــدرات تبعــا لقيــام المخافــر بإرغــام الموقوفيــن علــى الخضــوع  لفحصــوات بــول للتأكــد مــن عــدم تعاطيهــم 
ــواد مخدرة  م
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إل أنــه مــن الواضــح أن اللجنــة لــم تأخــذ مواقــف سياســية أو أيديولوجيــة واضحــة. فمراجعــة بياناتهــا تشــري إىل 

. ففيمــا يعتــرب البعــض أن ذلــك شــكل »انتصــاراً«  ي
ي الحقــو�ت

ف للبيانــات، وهــو المضمــون التقــىف وجــود ســقف معــ�ي

مــن حيــث عــدم إثــارة أي مواضيــع خالفيــة، يــرى البعــض الآخــر أن ذلــك أدى لأن تكــون اللجنــة خافتــة الصــوت. 

ي 
، رايــق واخــذ موقــف بــس ضــد الندســاس وتوقيــف القا�يــن، يعــىف ي

»أول بيــان طلــع مــن اللجنــة كان كتــري تقــىف

المواقــف القانونيــة de base ��� اللجنــة لــم يكــن لديهــا systeme  لتخــاذ القــرار. كان العمــل تنســيقيا، مــا كان 

ي اللجنــة... بالمفكــرة، كنــا 
ف �ف ي حــدن راس... بالنهايــة طلعــت اللجنــة مــن دون صــوت وهــذا بــإرادة المحامــ�ي

�ف

ف مــا كان عندهــم  ف ان المحامــ�ي
ّ مفكريــن أن اللجنــة رح يكــون عندهــا صــوت عــاىلي يطلــع مــن تلقــاء نفســه وتبــ�ي

هيــدي الرغبــة فصــارت أغلــب الأمــور الخالفيــة تطلــع باســم المفكــرة«. 

ي 22-23 آب 2015 
ــت �ف ي حصل

ــىت ــات العشــوائية ال ــردة فعــل عــى التوقيف ــة حصــل ك يتضــح إذا أن إنشــاء اللجن

ي 29 آب 2015. إل أنــه وبالرغــم مــن زخــم العمــل والتوقيفــات، برهنــت اللجنــة عــن 
ى �ف اً للمظاهــرة الكــرب وتحضــري

ف المحاميــات أو  ي تقســيم الملفــات وتوزيــع العمــل بــ�ي
ف أعضائهــا أو �ف ي العالقــة بــ�ي

قــدرة تنظيميــة واضحــة، إن �ف

« يبــدو كعقبــة  ف ي »هويــات المحامــ�ي
ي المفكــرة القانونيــة. وفيمــا أن الإختــالف �ف

ي التواصــل مــع وحــدة التوثيــق �ف
�ف

ــري  ــادة التفك ــكار وإع ــادل الأف ــة لتب ــة شــكلت فرصــة مهم ي هــذه اللجن
ي نشــأت �ف

ــىت ــل، إل أن النقاشــات ال للعم

ي المحاكــم العســكرية أو 
ة �ف : مــن لديــه خــرب ف ف المحامــ�ي ات بــ�ي بطــرق المنــا�ة. فبــدا وكأن هنالــك تبــادل خــرب

ي أســاليب المنــا�ة وقضايــا الشــأن العــام. 
ة �ف المخافــر وصــول للخــرب
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القسم الثالث: المحامي والناشط: 
نحو كسر العاقة التقليدية 

للمحامي ودوره
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ف العــام.  ي الحــري
ي صيــف 2015 صــورة غــري معتــادة للمحامــي �ف

ي �ف ي أثنــاء الحــراك الشــعىب
ف �ف فرضــت تجربــة المحامــ�ي

ي دفاعــه عــن القضايــا الخاصــة للمــوكل، فيمــا طرحــت تجربــة 
فالصــورة النمطيــة للمحامــي هــي تلــك المرتبطــة �ف

الدفــاع عــن متظاهــري الحــراك صــورة مختلفــة، وهــي الدفــاع عــن قضايــا الشــأن العــام ذات الأبعــاد الجتماعية. 

ف  ــ�ي اً ب ــا�ف ــراه ح ــا ن ــث بتن ــدي، بحي ــاوز دوره التقلي ي أداء دور يتج
ــدة �ف ــي الجدي ــة المحام ــرزت إذا هوي ــد ب وق

ي قصــور العــدل. وقــد تبلــورت خصوصيــة وأهميــة هــذا 
ي المظاهــرات والعتصامــات وليــس فقــط �ف

ف �ف الناشــط�ي

: الأوىل، ارتبــاك لجهــة فصــل صفــة المحامــي المهنيــة عــن صفتــه كناشــط، والثانيــة،  ف الــدور مــن خــالل إشــكاليت�ي

ي اتجــاه اســتيالد ديناميــة غــري مألوفــة بينهمــا. 
ـــكٌر لنمطيــة العالقــة الهرميــة مــع المــوكل )أي الناشــط( �ف

محام أم ناشط: أي هوية اعتمد محامو الحراك؟ 

ي 
ف �ف ــ�ي ــول دور المحام ــة ح ــات أكاديمي ي نقاش

ــكالية �ف ش ــذه الإ ــر ه ــطاً؟ تظه ــي ناش ــون المحام ــوز أن يك ــل يج ه

ــاً  ــة منغمس ــة الإجتماعي ــي الحرك ــون محام ــب أن يك ــة يج ــل: لأي درج ــئلة مث ــرح أس ــة، فتط ــركات الجتماعي الح

ــث  ــل، حي ي هــذا القبي
ف �ف ــ�ي ــة الباحث ــان معــا؟ تتناقــض أجوب ثن ي أنشــطتها؟ وهــل هــو محــام أو ناشــط أم الإ

�ف

يدعــو البعــض لوجــوب إبقــاء المحامــي عــى مســافة مــن الحــراك الجتماعــي، الأمــر الــذي يتمــاىسش مــع نمــوذج 

خــر يدعــو لشــكل مــن المحامــاة يكــون أقــرب للمجتمــع أو مــا يعــرف 
آ

المحامــاة »الموضوعيــة« 249فيمــا البعــض ال

�)Grassroots lawyering( »بالمحامــاة الشــعبية«

ف دوره  تعيــد المقابــالت مــع محامــي الحــراك هــذه الجدليــة إىل الأذهــان، حيــث يفضــل عــدد منهــم الفصــل بــ�ي

ف بحــرص  ف الصفتــ�ي يــر هــذا الفصــل بــ�ي . ويتــم ترب ، ودوره كناشــط أي دوره الســياىسي ي
كمحــام، أي دوره المهــىف

ي 
المحامــي بــأن يكــون »محايــداً« و«موضوعيــاً« و«غــري مســّيس« وذلــك وفقــا لنظريــة المنــا�ة الموضوعيــة الــىت

ــا�ة كنشــاط  ــة والمن ــاة كمهن ف المحام ــ�ي ــق ب ي للتفري
ــىف ــه يوجــد فهــم ضم ــدو إذا وكأن ــا ســابقا، فيب ــا إليه ن أ�ش

شــارة إليهــا مــن دون التوســع فيهــا. إل أنــه، وبهــدف فهــم  خــارج حــدود هــذه المهنــة، وهــي إشــكالية نكتفــي بالإ

ي 
ف ونظرتهــم لدورهــم �ف ي هــذا الجــزء طــرق عمــل المحامــ�ي

شــكالية، نناقــش �ف موقــع محامــي الحــراك مــن هــذه الإ

 . ف ي الجــزء الالحــق للحديــث عــن العالقــة مــع الناشــط�ي
الحــراك، لننتقــل �ف

ي الحــراك، أي أنهــم 
ي الحــراك هــم أصــال ناشــطون �ف

ف عــن موقــو�ف ف المدافعــ�ي أول، يتضــح أن أغلبيــة المحامــ�ي

كانــوا جــزءاً مــن المظاهــرات والحتجاجــات الســابقة وإن لــم تكــن بصفتهــم المهنيــة، فيمــا أن عــدد التوقيفــات 

ي الحــراك. 
ي ســبيل موقــو�ف

اتهــم المهنيــة �ف ، تطويــع خرب ف ي مــكان معــ�ي
قــد فــرض عليهــم، �ف

ــوراً  ــراك مح ــى الح ــداء ع ــكل العت ــرح. ش ي تط
ــىت ــع ال ــة بالمواضي ــط أولا للمطالب ــراك كناش ي الح

ــدت �ن »تواج

ــاء.« ــارع اىل القض ــن الش ــة م ــل المعرك ــا اىل نق ــن بعده ــول دوري م ــاً، وتح مفصلي

ي إســقاط النظــام الطائفــي، والتمديــد والموازنــات إلــخ... 
ي 2011 �ف

اً مــن التجــارب السياســية وآخرهــا �ف »خضــت كثــري

ي تلــك 
ف �ف ي المظاهــرات، ولكــن كنــت أنــزل كناشــط وليــس كمحــام لأن لــم يكــن هنالــك دور للمحامــ�ي

أنــا منخــرط �ف

249 -    Simon, W.H., 1978. Ideology of Advocacy: Procedural Justice and Professional Ethics, The. Wis. 
L. Rev., p.29.
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المظاهــرات، فالتعديــات كانــت محصــورة بخراطيــم الميــاه وعــدد قليــل جــدا مــن التوقيفــات.«

ة الــىي صــار فيهــا توقيفــات  ل عمظاهــرات وإذ صــارت المظاهــرة الكبــري ف ف مثــل هالعالــم، كنــا نــرف »كنــا ناشــط�ي

ف لأن صــار  ف بعــض حســوا انــو نحنــا لزم نكــون ســند لالأشــخاص الموقوفــ�ي ف بــ�ي ة، بطريقــة عفويــة حقوقيــ�ي كثــري

ف وكان بدنــا العالــم تكــون مرتاحــة وعــم تحــس بســند القانــون.  .  هيــك بلشــنا، نحنــا ناشــط�ي ي توقيفــات كثــري
�ف

ي 
الدســتور بيكفــل هيــدا الحــق فأنــا شــخصيا حبيــت اعمــل هالمبــادرة لأنــو حســيت بتعطــي قــوة لمــا يكــون �ف

تغليفــة قانونيــة، بتعطــي دعــم للعالــم«.

نــا إليــه ســابقا. فأغلبهــم،  ي ســياق إيمانهــم بالحــراك، وهــو مــا أ�ش
ف قــد جــاء �ف فمــن الثابــت إذا أن تطــوع المحامــ�ي

بــدأ كناشــط أو متظاهــر، ومــن ثــم »اســتعمل« صفتــه المهنيــة كمحــام. فكيــف تعامــل هــؤلء مــع هــذه الصفــة ؟

ف إىل  ضافــة إىل ظــروف التوقيفــات، قــد دفــع المحامــ�ي ي شــخص واحــد، بالإ
إن اجتمــاع صفــة الناشــط والمحامــي �ف

ي القضايــا الأخــرى. فبــدءا مــن أســلوب التــوكل ومجانيتــه، كذلــك الظهــور 
انتهــاج أســاليب عمــل قــد ل نشــهدها �ف

طــار التقليــدي، حيــث بــات دوره الأســاىسي التفــاوض مــع  ف خــارج الإ عالمــي المســتمر مــرورا بعمــل المحامــ�ي الإ

ــي  ــات، وه ــية والمفاوض ــة السياس ــة المالءم ــو لغ ــاب نح ــون والذه ــة القان ــن لغ ــروج ع ــة والخ ــوى الأمني الق

ي الأقســام الالحقــة. 
إشــكاليات ســنفّصلها بشــكل مســهب �ف

� بيبّطــل يلعــب دوره كتطبيــق  »بتذكــر بــكل التجــارب لصــارت، واحــد بيوعــى عــى أن دوره كمحامــي  بصــري بيتغــري

ــداً نفــوت  ــا أب ــا يخلون ــا وم ــا علين ي بالطريقــة لصــارو يســكرو فيه
ــه��� يعــىف ــاع عــن حقــوق موكل ــون أو الدف القان

و المحامــي انــو شــغلتو يصــري يعمــل  و يجــرب عــى المخافــر ومــا يخلونــا أبــدا يكــون عنــا قــدرة للوصــول، بصــري

ف النــاس والقضــاة. بــس  ف النــاس والقــوى الأمنيــة وبــ�ي ف الأهــل والــدرك. بصــري كأداة للمفاوضــة بــ�ي مفاوضــات، بــ�ي

ي لن بكــون تحــت ضغــط الأهــاىلي يــىي بــدن أجوبــة معينــة. بتصــور وعيــت لهيــدا 
عالمحامــي بيوقــع بهيــدا الــىش

ي كيــف 
ي ىسش

ي كيــف انــو بّطلنــا نحــ�ي قانــون بّطلنــا عــم ناقــش بالقانــون. �نــا عــم ناقــش مفاوضــات. تــا�ف
الــىش

بهيــك حــالت تــم غــض النظــر عــن المســائل القانونيــة وتســييس الملفــات وانــو تأديــب الأشــخاص، متــل انــو 

ي منــو داخــل بالقانــون.«
بــدن يعلموهــن وبــدن يربوهــن وهيــدا ىسش

ــن  ــة ع ــورة النمطي ــر الص ورة ك ــن �ف وا ع ــرب ــوه، وع ــذي لعب ــد ال ــدور الجدي ــذا ال ــون له ــار المحام ــد أش وق

 . ــاىسي ــكل أس ــك بش ي ذل
ــاهمت �ف ــد س ــم ق ــن أن تجربته ي ــام، معترب ــأن الع ــن الش ــد ع ــي البعي المحام

ــل وضــع صــورة  ــرأي العــام ب ــره ال ــذي يك ــره الشــباب وال ــذي يك ــرة المحامــي ال ــا كــر taboo فك »يجــب علين

ي لبنــان الــذي يكــون فيــه المحامــي عنــر أمــان 
المحامــي الحامــي والمدافــع والســند. وهــذا مــن أول الحــراكات �ف

ــن«. للمتظاهري

ي بل أعادوا صياغة 
ي المجتمع اللبنا�ف

ي الحراك بمجموعهم أعادوا هيبة المحاماة �ف
ف �ف »إن المحام�ي

ــوا ســداً ضــد تعســف  ــات ووقف ــوق والحري ــن الحق ــاع ع ــة والدف ــع والحماي ي المجتم
ــي ودوره �ف ــة المحام  أهمي

الســلطة. ولــول وجودهــم، لختفــى الحــراك بســبب قمــع الســلطة...«

ف صفــة الناشــط وصفــة المحامي،  ات تــدل عــى نيــة بالفصل بــ�ي إل أنــه، ومــع تقــدم الحــراك، ظهــرت عــدة مــؤ�ش
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ي 
ف لخطــاب قانــو�ف ات كان إعتمــاد لجنــة المحامــ�ي . أول هــذه المــؤ�ش ف ف الحــراك ولجنــة المحامــ�ي أو بالأحــرى، بــ�ي

ف عــى مواقفهــم السياســية  ي تعتــرب سياســية. ففيمــا أبقــى بعــض المحامــ�ي
بتعــاد عــن المواضيــع الــىت ي والإ

تقــىف

ف أنفســهم عــن  ف عــى لغــة تقنيــة موضوعيــة. فنالحــظ فصــل المحامــ�ي كــري بشــكل فــردي، فــإن اللجنــة فضلــت الرت

الحــراك مــن خــالل إ�ار اللجنــة أيضــا عــى إســتقالليتها وإعالنهــا إســتقاللها عــن جميــع مجموعــات الحــراك. 

ــة التنســيقية  ف بصفتهــم الشــخصية عــى الطاول ــه وبالرغــم مــن تواجــد عــدد مــن المحامــ�ي ــك أن أضــف إىل ذل

ي اتخــاذ القــرارات بشــأن خطــوات الحــراك.  
للحــراك، إل أن اللجنــة لــم تكــن ممثلــة ولــم يكــن لهــا أي دور مبــا�ش �ف

ي كــم محامــي موجوديــن بصفتهــم الشــخصية. ول مــرة كنــا 
ف عــى طاولــة التنســيق. كان �ف ي دور للمحامــ�ي

»مــا كان �ف

ي نــاس مــن حمــالت الحــراك عــم تجتمــع معنــا 
ف عــم نخطــط مــع الحــراك. ببعــض المــرات كان �ف نحــن كمحامــ�ي

ي إذا انطلبــوا للتحقيــق«.
ي يفهمــوا شــو عــم بصــري وشــو وضعهــم القانــو�ف

بــس لهــىف

ــض  ــة بع ــوره أو لناحي ــة تط ــراك إن لناحي ــدة للح ــادات عدي ف إنتق ــ�ي ــار أن للمحام ط ــذا الإ ي ه
ــارة �ف ش ــدر الإ وتج

ــوا بتوســيع رقعــة  ــم يرغب ــم ل ــاً وكأنه ــا علن وا عنه ــم يعــرب ــم ل ــا المتظاهــرون، ولكنه ــام به ي ق
ــىت ــات ال الترف

ــت.  ي البح
ــو�ف ــم القان ــن، أي دوره ــن المتظاهري ــاع ع ــا بالدف ــوا حره ــم، ففضل عمله

ي جميــع المراحــل، بالرغــم مــن حماســتهم للحــراك وتضامنهــم 
ف بالقانــون �ف كمــا الجديــر بالذكــر تمســك المحامــ�ي

. فهــذا لــم يدفــع المحامــي إىل تــرك صفتــه القانونيــة، حيــث اعتــرب أن  ف المعنــوي والأيديولوجــي مــع الموقوفــ�ي

، فرأينــا مثــال حرصــه عــى عــدم إدخــال »الواســطة«، وكأنهــم  ي
مــن دوره أيضــا رســم تجربــة رائــدة للعمــل المهــىف

ام الأصــول القانونيــة.  يعطــون لالأهــاىلي دروســا بواجــب احــرت

جونــا أن نحــ�ي مــع الضبــاط ليفوتــوا يشــوفوا ولدهــن. نحنــا كان فينــا نحــ�ي مــع الضابــط بــس  »كانــوا الأهــاىلي يرت

كنــا مريــن نطبــق القانــون ونقلهــن يأخــذوا إذن مواجهــة ويتبعــوا الأســاليب القانونيــة. كنــا نقــول: نحنــا بدنــا 

نطبــق القانــون، كنــا عــم نعطــي تجربــة«. 

طــار، حيــث اندمجــت  ي هــذا الإ
شــّكلت تجربــة محامــي حمــالت الحــراك، كمحامــي »بدنــا نحاســب«، إســتثناًء �ف

 . ف ف بصفتهــم كمحامــ�ي صفتهــم كناشــط�ي

شــكالية  ف قــد عالجــوا هــذه الإ ف أنــه ل يمكــن فعــال الوصــول إىل إســتنتاج عــام حيــث أن المحامــ�ي مــن هنــا، يتبــ�ي

ف محامــي لجنــة الدفــاع عــن المتظاهريــن ومحامــي حمــالت الحــراك.  بطــرق مختلفــة، وهــذا الإختــالف واضــح بــ�ي

، ولكنهــم حاولــوا،  ي
ف إبتعــدوا فعــال عــن دورهــم المهــىف ي جميــع الحــالت، ل يمكــن القــول أن المحامــ�ي

إل أنــه و�ف

وبأشــكال متفاوتــة، أن يبتكــروا اســتخدامات وتقنيــات جديــدة لهــذا الــدور. ولعــل أبــرز الأمــور دللــة عــى تطــور 

 . ف عملهــم هــو عالقتهــم بالموكلــ�ي

المحامون كسند للناشطين: نحن نحميكم

ــري  ــة غ ــورة نمطي ــّوروا ص ــد ط ف ق ــ�ي ف المتطّوع ــ�ي ــد أن المحام ــهم، نج ــدة لأنفس ــورة جدي ــم ص ــًة لفرضه إضاف

ــرى أيضــا المحامــي إىل جانــب  ي دور الناشــط، ن
ــة المحامــي �ف مألوفــة لعالقــة المحامــي بالمــوكل. فإضافــة لرؤي

ي المخافــر. وقــد أدى ذلــك إىل تطويــر عالقــة تختلــف عــن عالقتــه »الطبيعيــة« بموكلــه، إن مــن حيــث 
الناشــط �ف
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ــل أو مــن حيــث تطــور العالقــة الشــخصية والأهــداف.  طريقــة التوكي

ة عــن ذلــك كانــت الصــورة  ّ ف كصمــام أمــان لــكل مــن يريــد التظاهــر. ومــن أبــرز الصــور المعــرب جــاء دور المحامــ�ي

ي دعــت المتظاهريــن لكتابــة رقــم 
ت عــى مواقــع التواصــل الجتماعــي قبيــل مظاهــرة 29 اب والــىت ي انتــرش

الــىت

الهاتــف الســاخن عــى أيديهــم، وذلــك تحســبا لحتمــال توقيفهــم. فقــد شــّكلت هــذه الصــورة مشــهدية مؤثــرة 

ــة »شــد  ــت هــذه الرســالة بمثاب ــن: تظاهــروا، ونحــن نحميكــم. فكان ــون للمتظاهري ف يقول فعــال، وكأن المحامــ�ي

ي الوقــت نفســه تنديــد بقمــع الســلطات العامــة لحريــة التظاهــر. 
ركــب« للحــراك، و�ف

تصوير عىي رشيد

ات  ف ، ليعطــي المتظاهريــن التطمينــات والتحفــري ف ي دور جديــد، تعــدى الدفــاع عــن الموقوفــ�ي
ظهــر إذا المحامــي �ف

ف الناشــط للتظاهــر  وريــة للتظاهــر. فتبــدل عملــه مــن ردة الفعــل الدفاعيــة عنــد حصــول التوقيــف، إىل تحفــري الرف

ــي  ــن المحام ــث أن كالً م ــل حي ــة العم ــن طبيع ــك ع ــج ذل ــد نت ــه. وق ــاع عن ــيتم الدف ــه س ــبقاً أن ــه مس وتطمين

ــت  ــا: أن ــن بينهم ــري المعل ــؤ« غ ــن »التواط ــوع م ــك ن ــح هنال ــاىلي أصب ــها، وبالت ــة نفس ــان بالقضي ــط مؤمن والناش

تظاهــرـ أنــا أحميــك.  

ــك  ــس هنال ــة منظمــة أصــول، لي ــك وكال ــس هنال ن محــام ومــوكل. أول لأن لي ــ�ي ــة ب ــة تقليدي »هــي ليســت عالق

اتفاقيــة أتعــاب، هنالــك إعتــداء عــى المواطــن وتدخــل مــن المحامــي، وبالتــاىلي أصبحــت عالقــة مــع أشــخاص 

عتقــالت«. ي الإ
ــرددت �ن ــك أســماء ت ــك عالقــة شــخصية لأن هنال ــح هنال وأصب

 ، ف ي الحــراك مــن خــالل دورهــم »عــى الأرض«. فبالرغــم مــن أنهــم لــم يكونــوا ممثلــ�ي
ف �ف وقــد تبلــور دور المحامــ�ي

ي تعاطيــه 
ي الحــراك إل أن المحامــي اكتســب نوعــا مــا دوراً قياديــاً �ف

رســميا عــى الأقــل، عــى الطاولــة التنســيقية �ف

 . ف مــع ملــف الموقوفــ�ي

ــك  ــد الموجــود عــى الأرض. رأوا أن هنال ــد أكــ�ث مــن القائ ــه قائ »وأصبحــوا يتعاطــون معــه )أي المحامــي( وكأن

ن أي أنــه غــ�ي صــادق  مصداقيــة وابتعــاد عــن الــذات وعــن المربــح، ممــا كــر أفكارهــم الســائدة عــن المحامــ�ي

ن أنهــم أشــخاص مندفعــون يعملــون مجانــا وقــد يخــرون مــن موكليهــم أو عالقاتهــم مــع القضــاة  وكاذب، فتبــ�ي

ن الدفــاع للمتظاهريــن. شــكل ذلــك عامــال مهمــا تجــاه المتظاهريــن، حيــث كانــوا عــادة يأخــذون  مــن أجــل تأمــ�ي

ــون  ــي يحس ــرون المحام ــا ي ، فعندم ن ــ�ي ــام المحام ــذون أرق ــوا يأخ ــا فكان ــا هن ــات. أم ــؤوىلي المجموع ــام مس أرق
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يفا اولا لقلقلا لقتسلل رددملا دصاملا تاسارد

ن ترتفــع  ــرون المحامــ�ي ــا ي ــة ومكســورين فعندم ــن داخــل الزنزان ــوا موجودي بالأمــان. هــم وداخــل العتقــال، كان

عزيمتهــم لوجــود أشــخاص يدافعــون عنهــم«. 

تهــا عــن العالقــة التقليديــة. أول هــذه المالمــح، ولعلهــا  ف ّ ف بعــدة مالمــح مري ف بالناشــط�ي وإتســمت عالقــة المحامــ�ي

ــن  ــكان أي م ــات بإم ــات، ب ــاء التوقيف ــي أنب ــاخن لتلق ــط الس ــاء الخ ــع إنش ــل. فم ــة التوكي ــي مجاني ــم، ه الأه

ة  تصــال وطلــب توكيــل محامــي مجانــا. وقــد أّ� المحامــون عــى ذلــك طــوال فــرت ف )وعائالتهــم( الإ الموقوفــ�ي

الحــراك بالرغــم مــن عــرض الأهــاىلي عليهــم أخــذ وكالت فرديــة مقابــل أتعــاب. 

ن مقابــل أتعــاب، ولكــن  ي الموقوفــ�ي
ن أن يتــوكل عــن ابنــه فقــط وليــس بــا�ت »عــرض أحــد الأهــاىلي عــى أحــد المحامــ�ي

نم للــكل.«  المحامــي رفــض وقــال »أنــا مــن اللجنــة متطــوع، أنــا ملــ�ت

ــن  ــن، ع ــع المتظاهري ــن جمي ــل ع ــو وكي ــوكل. فه ــي بالم ــة المحام ــدل عالق ــى أن تب ــل ع ــري دلي ــك خ وإن ذل

»قضيتهــم« وليــس عــن شــخص واحــد. بذلــك، يبــدو وكأن المحامــي ينطلــق مــن إعتبــارات عقائديــة عامــة وليــس 

 ، ف ام معنــوي ليــس فقــط بالموكلــ�ي ف ف »ككل« يــدل عــى إلــرت ف بالموقوفــ�ي ام المحامــ�ي ف مــن مصلحــة شــخصية. فإلــرت

اج  ف ي مــا يتعلــق بإمــرت
نــا إليــه ســابقا �ف ولكــن أيضــا بالقضيــة وبدورهــم كمنا�يــن للقضيــة، ممــا يعيدنــا إىل مــا أ�ش

هويــة الناشــط والمحامــي.

وأبعــد مــن المجانيــة، نجــد أن عالقــة المحامــي بالمــوكل قــد تخطــت الحــدود المهنيــة. فإضافــة لنشــوء عالقــات 

ف  ف لناحيــة تأمــ�ي ف كيفيــة تعاملهــم مــع الموقوفــ�ي ، يــروي بعــض المحامــ�ي ف ف والموقوفــ�ي ف المحامــ�ي شــخصية بــ�ي

ف  ي الأهــداف بــ�ي
لتقــاء �ف ر الواضــح لهــذه العالقــة »غــري الهرميــة« هــو الإ إحتياجاتهــم الشــخصية. ولعــل المــرب

ــن  ــن أ�ت م ــم م ة، ومنه ــري ــة فق ــات إجتماعي ــن فئ ــوا م ف كان ــ�ي ــن الموقوف ــد م ــن. فالعدي ف والمتظاهري ــ�ي المحام

وت ولــم بتمكــن أهلــه مــن زيارتــه. مــن هنــا، لعــب المحامــون دوراً إنســانياً يخــرج عــادة  مناطــق بعيــدة عــن بــري

ف ذلــك،  ف المــأكل والملبــس لهــؤلء الأشــخاص. وقــد انتقــد بعــض المحامــ�ي عــن نطــاق عملهــم، مــن حيــث تأمــ�ي

ــا أن  «، مضيف ي
نســا�ن ــة ونبعــد عــن الشــق الإ ــع أن نتعاطــى معهــم بحرفي ــت م ــا كن ــث أشــار أحدهــم »أن بحي

ف المحامــي والمــوكل يجــب أل تتعــدى حــدود المهنيــة، موحيــا بــأن المهنيــة تفــرض عــى المحامــي  العالقــة بــ�ي

ي المنــا�ة. 
ي منشــاطه �ف

ف نشــاطه المهــىف الفصــل بــ�ي

وري  ون إىل إشــكاليات مــن الــرف مــن ناحيــة أخــرى، يطــرح المحامــون الوجــه الآخــر لهــذه العالقــة، حيــث يشــري

ف  ف الناشــط�ي ف قــد يطمــ�أ شــارة إليهــا مــن بــاب التحذيــر؛ وأهمهــا أن وجــود المحامــ�ي عتبــار والإ ف الإ أخذهــا بعــ�ي

شــكالية بشــكل �يــح:  ف لهــذه الإ »أكــرش مــن اللــزوم«. وقــد تطــرق عــدد مــن المحامــ�ي

ن جــدا فلــم يذهبــوا إىل  ي آخــر مرحلــة كان عــم يصــ�ي إســتدعاءات عــى المخافــر. أصبحــوا الشــباب متظمنــ�ي
»�ن

المخفــر! نحــن صــار عنــا عالقــات مــع الأشــخاص بالمخافــر، فصــار كل مــا ينفتــح ملــف بموضــوع الحــراك يتصلــوا 

ي ويقلنــا »إذا أنتــم الــوكالء خلــص 
فينــا يقولولنــا يــا أســاتذة شــو بدكــن تعملــو. رصنــا نحــن نــروح نحــ�ي القــا�ن

ــا  ــص م ــر خل ــول للمخف ــا نق ي مشــكل بالموضــوع«.  ونحــن كن
ــا �ن ــص م ن وخل ــ�ي ــو كلمت ــو الشــباب يجــو يحك خل

و التحقيــق تفاديــا عــى أن يجــي الــدرك لعندهــم عــى البيــت. قــد مــا  نلــو يحــرن تســتدعوهن نحــن مــن قلهــن ي�ن

وا علينــا وعــى المخافــر ويقولــو: شــو فيكــن تعملــو إذا مــا نزلنــا؟ تعــوا  ، الشــباب صــاروا يتكــ�ب ن صــارو متطمنــ�ي

ي بيقطــع وهــذه مشــكلة. ونحــن مريــن عــى 
و أن كل �ث بلغونــا ببيوتنــا. هــذه نتيجــة أنهــم شــافو حالهــم وإعتــ�ب
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وا مــا فينــا نحــن نقلهــن ل«. تطبيــق القانــون فــإذا قــال القانــون لزم يحــرن

ي )pro-bono(، حيــث تشــري بعــض الأبحــاث أن 
ي عــدد مــن تجــارب العمــل المجــا�ف

وفيمــا نجــد هــذه الظاهــرة �ف

رتــكاب مخالفــات أخــرى، إل أنــه ل يمكــن تعميــم هــذه  « قــد يثــري إرتيــاح المــوكل لإ ي
وجــود المحامــي »المجــا�ف

ح للمــوكل عواقــب أعمالــه وحــدود قدرتــه عــى  الحالــة عــى الجميــع� كمــا وأنــه مــن واجبــات المحامــي أن يــرش

الدفــاع� 

. ففيمــا يؤكــد المحامــون  ، هــي صعوبــة التعامــل مــع الأهــاىلي ف ي العالقــة مــع الموقوفــ�ي
إشــكالية أخــرى طرحــت �ف

ي الحــراك كان أكــرش صعوبــة نظــرا 
ي القضايــا الجزائيــة، إل أن وضــع موقــو�ف

شــكالية مطروحــة دائمــا �ف أن هــذه الإ

ــال، ســمع  ف مــن جهــة أخــرى. فمث ف مــن جهــة، ولطبيعــة الحــراك ودور المحامــ�ي ــري مــن الموقوفــ�ي للعــدد الكب

المحامــون تكــرارا لومــاً مــن الأهــاىلي وتحميلهــم مســؤولية تظاهــر أبنائهــم وتوقيفهــم )خاصــة القا�يــن منهــم(. 

ي القضايــا العاديــة. 
وهــذا مــا ل نــراه �ف

� التعاطــي  ي
ي يــىي بيفهــم بــكل ىسش

ف إىل عقليــة اللبنــا�ف ي مــكان مــا، وهــي إنتقــال المعتقلــ�ي
»أصبــح هنــاك تباينــات �ف

ي البدايــة ولكــن وصلنــا لمرحلــة »جلقناهــم«� 
ي �ف

ف وأخــذ الأكل كان مــن منطلــق إنســا�ف مــع الأهــل وزيــارة الموقوفــ�ي

ــه كمــان يزعــل  ــة عــى ذوقــه بالنظــارة، يزعــل، إذا عمــىي missed call وتأخــرت لأتصــل في ــا أكل أكل صــار إذا م

ويقــول »تركتولنــا ولدنــا«.

اتيجيات عمــل جديــدة  ف للدفــاع عــن متظاهــري الحــراك عــى أســاليب وإســرت ف المتطوعــ�ي أضــاءت تجربــة المحامــ�ي

ي عملهــم، إن لناحيــة عالقتهــم 
ي يصادفونهــا �ف

شــكاليات الــىت ف المنا�يــن، كمــا وأنهــا بينــت وبوضــوح الإ للمحامــ�ي

ف  ــ�ي ــى المحام ــط ع ــاليب للضغ ــكاليات أس ش ــذه الإ ــكل ه ــا تش ــم. ولطالم ــة عمله ــة طبيع ف أو لناحي ــ�ي بالموكل

والتشــكيك بمهنيتهــم وإعتبــار عملهــم خــارج حــدود المهنــة. 
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. وبــرزت  ي
شــكلت الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية أدوات القمــع المبــا�ش بوجــه المتظاهريــن خــالل الحــراك المــد�ف

 ّ ــرب ــد ع ــع. وق ــكل واس ــت بش ي تّم
ــىت ــال ال عتق ــالت الإ ــة حم ــى خلفي ف ع ــط�ي ف الناش ــ�ي ــا وب ــرة بينه ــات متناف عالق

ــن شــكلت بالنســبة إليهــم الدافــع  عتقــال والعنــف ضــد المتظاهري ي أكــرش مــن مــرة أن حمــالت الإ
المحامــون �ف

ف القــوى الأمنيــة.  نخــراط إىل نشــوء عالقــة غــري اعتياديــة بينهــم وبــ�ي ي الحــراك. وقــد أّدى هــذا الإ
الأول لالنخــراط �ف

ي الوقــت نفســه: »عالقــة حــب وعالقــة كراهيــة«.
فكانــت �ف

ي المقابــالت ضمــن خطــوط عريضــة، أهمهــا تأثــري تبــدلت المواقــف السياســية 
يرســم المحامــون هــذه العالقــة �ف

ف الواقــع  ي تعكــس »هــوة بــ�ي
ي تتبناهــا قــوى الأمــن والــىت

إزاء الحــراك عــى ســلوك القــوى الأمنيــة، المفاهيــم الــىت

ــن  ــان كال م ــان يخص ــن موقف ــذه العناوي ــاف اىل ه ــر. يض ــر وآخ ف مخف ــ�ي ر ب ــرب ــري الم ــالف غ ــون«، والإخت والقان

ــل  ــليمان الوكي ــف س ي ــة، و�ش ي وزارة البيئ
ــن �ف ف آخري ــط�ي ــع ناش ــه م ــم توقيف ــذي ت ــة ال ــف حرك ــي واص المحام

الشــخىي عــن وارف ســليمان. 

التبدل في العالقة خالل مراحل الحراك

ــدت  ــد أب ــم. فق ــل معه ي التعام
ــاهالً �ف ــراك تس ــن الح ــة الأوىل م ــالل المرحل ــام خ ــكل ع ــون بش ــظ المحام لح

ف وتســهيل أمــور التواصــل معهــم. ويخــرج  ف للمحامــ�ي ي تســليم أســماء الموقوفــ�ي
الأجهــزة الأمنيــة تعاونــاً تمثــل �ف

ــة إخفــاء  ــان الجهتــان منــذ البداي عــن هــذا التعــاون فــرع المعلومــات ومخابــرات الجيــش، حيــث اختــارت هات

ي أثــٌر هــاّم 
ف وأشــخاص داخــل الســلك الأمــىف ف المحامــ�ي ف لديهــا. وكان للعالقــات الشــخصية بــ�ي أســماء الموقوفــ�ي

ف مــن الدخــول اىل المخافــر بفضــل هــذه العالقــات.  عــى تســهيل التعامــل، حيــث تمكــن بعــض المحامــ�ي

ــات خاصــة  ــا عالق ف كان لدين ــ�ي ــا بوابهــم، ونحــن كمحام ــل، فهــم فتحولن ــري الفصائ ــع كل آم ــدة م ــة جي »عالق

ــا«. اســتفدنا منه

، بشــكل خــاص  ف ة للحــراك تغــري أســلوب تعامــل القــوى الأمنيــة مــع المحامــ�ي ي المراحــل الأخــري
فيمــا بعــد، أي �ف

ف وأماكــن تواجدهــم  ــة أســماء الموقوفــ�ي ي هــذه المرحل
ــن الأول. فُحجبــت عــن هــؤلء �ف ي بعــد توقيفــات 8 ترش

وأســباب التوقيــف. يســجل هنــا أن حــىت مفــوض الحكومــة لــدى المحكمــة العســكرية صقــر صقــر رفــض إعطــاء 

ــاك »عالمــة  ــه هن ة أظهــر وكأن ف أن التعامــل معهــم خــالل هــذه الفــرت . يــرى أحــد المحامــ�ي ف الأســماء للمحامــ�ي

ــي  ــل »«المحام ــر� بالمقاب ــن الدخــول اىل المخاف ف م ف المتطوعــ�ي ــ�ي ــع المحام ــم من ــات يت ــث ب ــا«، حي ــرا علين حم

العــادي« أي الــذي لــه وكالــة شــخصية عــن أحــد المتظاهريــن، »كان يدخــل بشــكل طبيعــي اىل المخافــر ويلتقــي 

ف بــأن العالقــة مــع العنــا� الأمنيــة  بموكلــه«� ويلتقــي هــذا التقييــم مــع تأكيــد الوكيــل الشــخىي لأحــد الناشــط�ي

ي هــذه العالقــة لأكــرش مــن ســبب. 
ة الحــراك. يعــزو المحامــون أســباب التبــدل �ف كانــت »جيــدة جــداً« طيلــة فــرت

ــالم  ع ــري الإ ــدلت إىل تأث ــذه التب ــم ه ــرد أحده ــية، ي ــدلت سياس ــة التب ون خلفي ــرب ــم يعت ف أن أغلبيته ــ�ي ي ح
و�ف

وضغــط العمــل الــذي يــرزح تحتــه عنــا� القــوى الأمنيــة. 

ي 
»بتعمــد الأجهــزة إخفــاء معلومــات، نكــون أمــام ترهيــب وتهويــل عــى الأشــخاص وأعتقــد أن الخطــوات الــىت

ن لــدى مخابــرات الجيــش وفــرع المعلومــات،  كانــوا يقومــون بهــا كانــت لهــذا الهــدف، بالأخــص لجهــة الموقوفــ�ي
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فهاتــان الجهتــان امتنعتــا منــذ البدايــة عــن إعطــاء أي معلومــات«. 

ي الســياق عينــه، هنــاك توجــه لتفهــم ســلوكيات القــوى الأمنيــة مــن منطلــق أن »العســكر ينفــذ أوامــر«. فــال 
�ف

ي حــال لــم تكــن كذلــك، فهــم ينفــذون »الأوامــر«� 
ّم منهــم �ف ي حــال كانــت العالقــة جيــدة ول تــرب

فضــل لهــم �ف

ف كجهــة حاميــة أو  ف القــوى السياســية صاحبــة »الأمــر« والمحامــ�ي فهــذه العالقــة ليســت إل واجهــة للعالقــة بــ�ي

ــة عــى  ــة كأنهــا فئــة ضعيفــة مغلوب ــاول القــوى الأمني ــرأي يتن عــى الأقــل منــا�ة للحــراك� والحــال أن هــذا ال

ــة  ــات الدول ــة لمؤسس ــة التابع ــا� الأمني ف العن ــ�ي ف ب ــ�ي ــض المحام ــا بع ف هن ــري ــة� ويم ــة فاعل ــس كفئ ــا، ولي أمره

ي خدمــة بعــض الزعمــاء�
ــة الموضوعــة �ف ــا� الأمني والعن

نام بأوامــر مرؤوســيهم ولكــن هــذه القاعــدة  لــ�ت ن وعنــارص الأمــن وعائالتهــم مرتبــط بإلإ »قــوت عيــش العســكري�ي

ــة ومارســوا  ن بالدول ــل فقــط عــى أولئــك المقتنعــ�ي ن عــن زعيــم طائفــي، ب ل تنطبــق عــى العنــارص المدافعــ�ي

ي تلقوهــا«.
الأوامــر الــىت

ل 16 ساعة عى الأرض«. ف » أحداً لم يكن ضد المطالب ولكن عنر قوى الأمن كان يرف

عالميــة ل ســيما بعــد  ي العالقــة مــع القــوى الأمنيــة بالتغطيــة الإ
ف التبــدل �ف مــن جهــة أخــرى، يربــط أحــد المحامــ�ي

. ف ي أجريــت للموقوفــ�ي
عالمــي عــى مســألة فحوصــات البــول الــىت ف الإ كــري توقيفــات 22 آب والرت

عــالم زرك القــوى الأمنيــة بعــد توقيفــات 22 آب والجــدل الــذي دار بعــد إجــراء فحوصــات البــول، وتغــ�ي  »الإ

بعــد ذلــك تعاملهــم معنــا 180 درجــة. بــرأي القــوى الأمنيــة هــم ظلمــوا )...( قبــل ذلــك كان التعاطــي ايجابيــاً، 

ن لينــاً ولــم يكــن هنــاك  وكنــا نســتطيع الدخــول اىل المخافــر، وهنــاك مراحــل أصبــح التعاطــي فيهــا مــع الموقوفــ�ي

ب«. رصن

. فــأن تقــوم  ي
ي قراءاتهــم مــن واقــع الأجهــزة الأمنيــة وليــس مــن دورهــا القانــو�ف

بشــكل عــام ينطلــق المحامــون �ف

ة الأوىل، هــو الحــد الأد�ف  ي الفــرت
ف والتعامــل بـ«ليونــة« مــع هــؤلء �ف الأجهــزة الأمنيــة بتســليمهم أســماء الموقوفــ�ي

ي مــوازاة 
ام ببعــض أحــكام القانــون ولــو �ف ف لــرت ض بهــا القيــام بــه، بحيــث يصبــح مجــرد الإ ي الــذي يفــرت

القانــو�ف

ــد  ف عن ــ�ي ــن المحام ــد م ــاول العدي ــن، تن ــاً يك ــر. أي ــع تقدي ــول موض ــص الب ــات كفح ــن المخالف ــدد م ــكاب ع ارت

ف حــق الدفــاع لهــم،  ف بــأ�ع وقــت وتأمــ�ي ورات ظرفيــة تتعلــق بالســعي لإخــراج الموقوفــ�ي ســتماع إليهــم �ف الإ

. ف ف قــوى الأمــن والمحامــ�ي ورات فرضــت إنتــاج عالقــة ذات طبيعــة تفاوضيــة بــ�ي وهــي �ف

الهوة بين القانون والواقع

ي أي مــن نواحيهــا، كمــا تعكــس شــهادتها لجــوء 
ل تجــد إحــدى المحاميــات العالقــة مــع القــوى الأمنيــة إيجابيــة �ف

  . ف ف مــن خــالل الموقوفــ�ي القــوى الأمنيــة اىل الضغــط عــى المحامــ�ي

ن  . هنــاك إنطبــاع أول تجــاه المحامــ�ي ي
ي البدايــة كانــت عالقــة حــذر وتســك�ي كامــل مــا بــدن يخلونــا نعمــل �ث

»�ن

يــر للقــوى  هــو إســتغراب وجودهــم للدفــاع عــن المتظاهريــن )الزعــران(. ويكــون عــى المحامــي أن يبــدأ هنــا بالت�ب

ي اســمو زعــران ومــش زعــران هيــدا حــ�ي مــا بينقــال«.
ي �ث

ي إســمو حــق الدفــاع ومــا �ن
ي �ث

الأمنيــة انــو �ن



179

ي أي مــن المراحــل، بــل هــي 
، لــم تجــد المحاميــة أن العالقــة مــع القــوى الأمنيــة كانــت إيجابيــة �ف بهــذا المعــىف

عالقــة مفاوضــة متقلبــة وفقــاً لمجموعــة مــن المؤثــرات.

ي القانــون، كأن نلفــت اىل عــدم قانونيــة معاملــة 
 »دوامــة المفاوضــات، وذلــك بهــدف كســب الأمــور الموجــودة �ن

ي يبقــى مرتبطــاً  يجــا�ب طــار. وكان موقــف القــوى الأمنيــة الإ ي هــذا الإ
الأشــخاص بعنــف، وبدأنــا نصــل اىل نتائــج �ن

ــم.  ــال به تص ن والإ ــ�ي ــة الموقوف ــا برؤي ــمحون لن ــوا يس ــه بات ــاًء علي ــم. وبن ــل معه ن بالتواص ــ�ي ــلوب المحام بأس

ــاردة«. ــة ب ب ــة ســخنة رصن ب : رصن ي
ــة، يعــىن ي حدي

ي تعــاون ولكــن بنفــس الوقــت �ن
بالمختــر �ن

ســتمالة عنــا�  : الأوىل، إســتخدمها المحامــون لإ ف ف متناقضتــ�ي اتيجيت�ي ســرت وقــد درات هــذه المفاوضــات وفقــاً لإ

ف وحمايتهــم، وأخــرى إســتخدمتها القــوى الأمنيــة وترتكــز عــى  قــوى الأمــن للتمكــن مــن الوصــول إىل الموقوفــ�ي

، وبالتــاىلي إســتخدام هــذه البطاقــة للضغــط  ف ف اىل الموقوفــ�ي معرفتهــا بقدرتهــا عــى التحكــم بوصــول المحامــ�ي

ي وقعــت عــى ســري هــذه العالقــة 
اتيجيات، فــإن التبــدلت الــىت ســرت عليهــم. وعــى الرغــم مــن تبلــور هــذه الإ

 . تبقــى مرتبطــًة بوجــود عامــل خارجــي عنهــا خاضــع للســلطة التسلســلية والواقــع الســياىسي

ي اطــار التسلســلية 
  » عنــر قــوى الأمــن يتلقــى ارشــادات معينــة مــن قبــل القضــاء ومــن قبــل وزارة الداخليــة �ن

الموجــودة عنــدو«. 

إختالف بين مخفر وآخر

ف العنــا� الذيــن ل يتســاوون مــن حيــث درجــة  ف أّن الإختــالف ليــس فقــط بــ�ي يتضــح مــن المقابــالت مــع المحامــ�ي

، إنمــا هــو يتــم بالدرجــة الأوىل عــى صعيــد المخافــر. واتفــق أكــرش مــن محــاٍم عــى  ف تعاملهــم مــع المحامــ�ي

ج الأســوأ عــى هــذا الصعيــد.  اعتبــار مخفــر الــرب

ي قــوى الأمــن اىل منــع محــام 
ج كانــت المعاملــة فيــه غــ�ي مقبولــة. ممكــن إتفهــم أن يعمــد عنــر �ن »مخفــر الــ�ب

مــن حضــور التحقيقــات الأوليــة نســبة للممارســات الحاصلــة لهــذه الناحيــة رغــم عــدم قانونيتهــا. لكــن مــا هــو 

ي 
ي دركي مــن الدخــول اىل مبــىن المخفــر كلــه، وأبقــى واقفــة عنــد البــاب الخارجــي، يعــىن

غــ�ي مقبــول، هــو أن يمنعــىن

ي بطاقتــك... وبعــد كل هــذا 
ضافــة اىل إســتخدامهم لأســلوب كالم عــى طريقــة مينــك انــت وفرجيــىن ي مشــكلة. بالإ

�ن

ي المخفــر أم ل«.
ونــا اذا كان موكلونــا موجوديــن �ن يمنعوننــا مــن الدخــول ول يخ�ب

ــا  ــة فيم ــع القــوى الأمني ــة م ف عــدة حــالت تراوحــت طبيعــة العالق ــ�ي ف ب ــ�ي ف أحــد المحام ــري ــواز، يم ي ســياق م
 �ف

بينهــا. فكانــت العالقــة جيــدة بالنســبة لــه مــع النقيــب )ن( والعقيــد )ع( المتواجديــن أمــام المحكمــة العســكرية، 

. كذلــك الأمــر بالنســبة لفصيلــة الرملــة  ي
يــن الثــا�ف ف أمــام المحكمــة إثــر توقيفــات 8 ترش لتعاونهمــا مــع المعتصمــ�ي

هــا مــن الفصائــل المتعاونــة:  ي اعترب
البيضــا، والــىت

ج  كلياً«.  »حيث كان يتم تسهيل الأمور بطلب من آمر الفصيلة، عى عكس الرب

ــط وارف  ــة بالناش ــة قراب ــه عالق ــذي تربط ــليمان ال ــف س ي ــي �ش ــهادة المحام ــجل ش ــهادات، نس ف الش ــ�ي ــن ب وم

ج  ي مخفــر الــرب
. وقــد واجــه نوعــا مــن المنــاورات مــن قبــل القــوى الأمنيــة �ف ســليمان، كمــا أنــه وكيلــه الشــخىي
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يفا اولا لقلقلا لقتسلل رددملا دصاملا تاسارد

ي محــاولت لإخفــاء مــكان وجــود موكلــه. والتفاصيــل تتعلــق هــذه المــرة 
ة مــن الحــراك، �ف خــالل المراحــل الأخــري

اب عــن الطعــام أمــام وزارة البيئــة. يــروي ســليمان الأحــداث عــى  ة الإ�ف ي حصلــت خــالل فــرت
بالتوقيفــات الــىت

 : الشــكل التــاىلي

يــط الشــائك قــرب النهــار عرفــت عــن  بــت مــن الرث ي واق�ت
اب عــن الطعــام. رحــت حامــل بطاقــىت رصن »آخــر أيــام الإ

ي أكيــد، إنــو تــم نقــل وارف اىل 
ي نقيــب أو مــالزم أول مــىن

�ن نفــ�ي وطلبــت وصــل لــوارف المصــل والأدويــة. خــ�ب

ي الفصيلــة لديهــم، وأنــه ممكــن 
، أجابــوا أن وارف ليــس �ن ج. توجهــت لهونيــك أيضــاً عرفــت عــن حــاىلي فصيلــة الــ�ب

أن يكــون بثكنــة الحلــو. بثكنــة الحلــو قالــو أنــو يمكــن يكــون تــم نقلــه اىل المستشــفى الحكومــي القديــم، مــا كان 

موجــود. رجعــت عــى ســاحة الشــهدا حــد مبــىن النهــار، نــص مواطــن نــص محامــي، كان عنــدي اندفــاع الثــورة، 

 : ي . وهنــا، للســخرية، يقــول العميــد أيــو�ب ي
: قلتلــو هيــدا اســمو خطــف منــو توقيــف قانــو�ن ي عيطــت للعميــد أيــو�ب

ج.« ج، بالتــاىلي عــىي العــودة اىل الــ�ب بكونــو تأخــرو لوصلــوا عــى الــ�ب

ــا  ي كان فيه
ــىت ــة ال ي الحال

ــىت �ف ــة، ح ــوى الأمني ــاورات الق ــادي من ي تف
ــام �ف ــليمان كمح ــة س ــاعد صف ــم تس إذاً، ل

ض تزويــده بالـ«مصــل« والــدواء. كذلــك الأمــر، لــم يقــف عنــا�  بــاً عــن الطعــام ومــن المفــرت الموقــوف مرف

ــم.  ــود وارف لديه ــروا بوج ــد أن أق ــة بع ــىف الفصيل ــول إىل مب ــن الدخ ــوه م ــاً، فمنع ــه لحق ــد صفت ج عن ــرب ال

ي 
بالمقابــل، لــم تكــن صلــة القرابــة مفيــدة، فيظهــر هنــا أن تعامــل القــوى الأمنيــة مــع المحامــي، والأقــارب وبــا�ت

ف كان هــو نفســه.  الناشــط�ي

 ، ي
ي بــدي إحــ�ي معــو وبــدي انــو يحــ�ي مــع امــو، رجــع منعــىن

ي أكــدت ا�ن
 »هنــاك قالــوىلي مــا فيــك تفــوت مــع ا�ن

ي أوامــر وأنــو وارف مــن الأســاس 
ي أنــو �ن

حتلــه أنــو بالقانــون لزم فــوت جاوبــىن ي أدخــل. �ث
رصخــت وأرص يمنعــىن

ي اوامــر انــو مــا يقــول. أجرينــا اتصــالت وبالضغــط الســيا�ي حــىت دخلــت، وكان القصــة 
ج بــس �ن موجــود بالــ�ب

عــى مبــدأ خلــو يفــوت لأن هيــدا المحامــي شــكلو بــدو يعملنــا وجعــة راس« 

توقيف واصف حركة 

ت القــوى  ف المحامــي والقــوى الأمنيــة. وفــق حركــة، اعتــرب يــروي المحامــي واصــف حركــة أيضــاً تجربــة فريــدة بــ�ي

ي وزارة البيئــة ناشــطاً مــن دون أي امتيــازات، وهــي بذلــك 
ف �ف ي وقــت تواجــده مــع المعتصمــ�ي

الأمنيــة المحامــي �ف

ف هويتــه كمحــاٍم وهويتــه كناشــط. وعــى الرغــم مــن ذلــك، لقــي وفــق مــا نقلــه إلينــا معاملــة  فصلــت تمامــا بــ�ي

ب بســبب دخولهــم إىل الــوزارة. يــروي  ام، خالفــاً لمــا تعــرّض لــه ناشــطون آخــرون مــن �ف تتســم بالليونــة والإحــرت

حركــة هــذه التفاصيــل:

ي قــرار بتوقيفــي. قلــت أنــا محــام 
ي اذا مــا فليــت �ف

ي محــام، أنــو فــل.  وأبلغــو�ف
»المســؤولون الأمنيــون طلبــوا ، لأ�ف

. عــى الرغــم  ي
ي وبــدك تحــ�ي مــع النقيــب. رجــال الأمــن تعاملــوا معــي بخصوصيــة لأن بيعرفــو�ف

مــا فيــك توقفــىف

ي الضابطــة 
ــل شــخص �ف ــن قب ــق معــي م ــم التحقي ، ت ــىي ــم تكبي ــات: ت ــن المخالف ــد م ــك حصــل العدي ــن ذل م

ــه، طلبــوىلي  ــل النائــب العــام أو مــن يمثل ض التحقيــق معــي مــن قب ــة. وهــذا الأمــر غــري مســموح يفــرت العدلي

ي عــى ســند اقامــة أيضــاً. حققــوا 
ي أمــىف

ف أ�ف ة وهــذا ل يحصــل عــادًة مــع محــام. أ� مدعــي عــام التميــري النــرش

ة«.  معــي أول واحــد وصــدر قــرار تــركي مبــا�ش
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ف محــاٍم وآخــر. ففيمــا  ي هــذا الفصــل أن النظــرة حــول العالقــة مــع القــوى الأمنيــة تختلــف بــ�ي
ف إذا ممــا ورد �ف يتبــ�ي

. إل أنــه، ممــا ل شــك  ي ي التعاطــي معهــم، يــرى البعــض الآخــر الأمــور بشــكل ســلىب
ّ بعضهــم عــن إيجابيــة �ف يعــرب

عتبــار. ف الإ ي عــ�ي
هــا عــى أخذهــم �ف ي مــكان مــا وأجرب

ف القــوى الأمنيــة �ف فيــه، أربــك وجــود المحامــ�ي
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ــادر  ف ب ــ�ي ــي ح ــراك. فف ــار الح ي إط
ــة �ف ــكالً مختلف ــة« أش ــي العدال ف و«جناح ــط�ي ف الناش ــ�ي ــة ب ــذت العالق اتخ

ــادرة  ، كان الناشــطون هــم أصحــاب المب ف ــوا الســند الداعــم والمدافــع عــن حقــوق الناشــط�ي المحامــون ليكون

ي محاســبة »الفاســدين«. لــم تجــد هــذه المطالــب 
ي اتجــاه القضــاء، فقدمــوا لــه طلبــات عــدة للقيــام بــدوره �ف

�ف

فم بــدوره التقليــدي. بهــذا المعــىف عــرب المدعــي العــام المــاىلي عــىي ابراهيــم  وقعــاً يذكــر لــدى القضــاء الــذي الــرت

ي ظــل »نظــام بيفــرم«250. 
امــه بعــدم ممارســة جــزء مــن صالحياتــه �ف ف ي حديــث مــع المفكــرة القانونيــة عــن الرت

�ف

ــت  ــذا تفاعل ــم. وهك ــن وتخويفه ــع المتظاهري ي قم
ــكاً �ف ي ــف، �ش ــن المواق ــد م ي العدي

ــاء �ف ــل، كان القض بالمقاب

ف  ــ�ي ــخط المواطن ــن س ــاء م ــا القض ي بدايته
ــف �ف ــتديرة، يضاع ــة مس ــن حلق ــاء ضم ــراك والقض ف الح ــ�ي ــة ب العالق

ي قمعهــم. وقــد تبلــورت هــذه الحالــة 
عــى نظــام ل يجــدون فيــه ســلطة تحمــي حقوقهــم، ليعــود ويشــارك �ف

ي 2015-11-12، 
ي التحقيــق العســكري ريــاض أبــو غيــدا �ف

ي الصــادر عــن قــا�ف
ي القــرار الظــىف

القمعيــة، بشــكل كبــري �ف

ف وحســب، بــل تعداهــم ليطــال  . ولــم ينــل القــرار مــن الناشــط�ي ي
يــن الثــا�ف ي 8 ترش

ي حصلــت �ف
إثــر التوقيفــات الــىت

ي قــراره فقــرة كاملــة للــذّم بمحامــي الحــراك. وقــد بــرز مــع هذا 
ف للدفــاع عنهــم. وقــد أفــرد �ف ف المتطوعــ�ي المحامــ�ي

. ي
ف ودورهــم المهــىف ي مضاعفــة القمــع ليصــل إىل درجــة المــس بحريــة المحامــ�ي

القــرار دور المحكمــة العســكرية �ف

، فقــد كانــت المحاكــم إىل جانــب المخافــر، مــرح عملهــم. فأمامهــا، قدمــوا طلبــات  ف أمــا بالنســبة إىل المحامــ�ي

، وســيمثلون مجــددا أمامهــا للدفــاع عنهــم. نتيجــة ذلــك، بــرزت أيضــا إشــكالية حــول  ف إخــالء الســبيل للموقوفــ�ي

ســتفادة مــن  ، حــول جــدوى الإ ف دور المحكمــة العســكرية ممــا أدى إىل فتــح نقــاش عــى صعيــد لجــان المحامــ�ي

ة معركــة قانونيــة ضــد الختصــاص الواســع للمحكمــة العســكرية. وتنــدرج هــذه المعركــة ضمــن  الأحــداث لمبــا�ش

ــا  ــون فيه ي أوضــاع يك
ــا �ف ــا وقيمته اتيجية تكتســب معناه ــاع الرفــض«، وهــي إســرت اتيجية »دف ــا يســمى اســرت م

ي الحــراك.251 ففيمــا رأى بعــض 
ف �ف ــق عــى الناشــط�ي ــذي ينطب ــر ال ــة نضــال ضــّد الســلطة، الأم ي حال

المتهــم �ف

ف أن ثمــة لحظــة تاريخيــة للقيــام بهــذه الخطــوة، وجــد آخــرون أن الوقــت ليــس مناســباً والأولويــة تبقــى  المحامــ�ي

ف  ف المتطّوعــ�ي ف حــراً. انطالقــاً مــن هــذا النقــاش، بــدا مــن المهــم معرفــة رأي المحامــ�ي فــراج عــن الموقوفــ�ي لالإ

ف أمــام  ف مــن جهــة، إضافــة إىل رأيهــم بإشــكالية محاكمــة المدنيــ�ي بتجربتهــم مــع القضــاء والقضــاة العســكري�ي

المحكمــة العســكرية. 

محامو الحراك والمحكمة العسكرية: »رفض محاكمة المدنيين« 

استراتيجية قيد الدرس 

ــد عــن  عتقــالت ذروتهــا، حيــث تــم توقيــف مــا يزي وصلــت أســاليب الســلطة بإســتخدام العنــف وحمــالت الإ

ــو  ــاض أب ــق العســكري ري ي التحقي
ــت هــذه التوقيفــات بقــرار لقــا�ف ــن الأول. تكلل ي ي 8 ترش

ف متظاهــراً �ف خمســ�ي

ف  ــ�ي دعــاءات أمــام المحكمــة العســكرية ردود أفعــال مختلفــة ب ــارت الإ ــه عــى 22 متظاهــراً. أث ــدا، ادعــى في غي

ي هــذا التجــاه، ومنهــم 
. فمنهــم مــن طالــب بإلغــاء المحاكــم العســكرية وحــاول تصويــب معركتــه �ف ف المحامــ�ي

ف عــى موضــوع التوقيفــات دون التطــرق إىل اختصــاص المحكمــة.  كــري مــن فّضــل الرت

ــة، المفكــرة القانونيــة، العــدد 33،  ــات فاســدة، واللجــوء إىل اإلعــام اســراتيجية رضوري ــة الحصان ــايل: منظوم ــاّم امل ــب الع ــع النائ ــث م 250 -    إلهــام برجــس، حدي
تشــرين الثانــي، 2015. 

ــة،  ــن أمــام المحكمــة العســكرية، المفكــرة القانوني ــة لوقــف محاكمــة المدنيي ــة: بواب ــاع الرفــض كاســتراتيجية قضائي 251 -    لمــى كرامــة، دف
ــي، 2015.  ــدد 33، تشــرين الثان الع
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ف أمامهــا ليــس وليــد  ول بــد مــن التأكيــد أول أن الجــدل حــول اختصــاص المحكمــة العســكرية ومحاكمــة المدنيــ�ي

ي أن الحــراك أعــاد إحيــاء هــذا النقــاش عــى نطــاق واســع، والأهــم ضمــن 
الحــراك ول مــن نتاجــه. ولكــن ل لبــس �ف

ف  . كمــا أنــه، أي الحــراك، شــكل أرضيــة مهمــة للعمل عــى إخــراج المدني�ي ف مجموعــات متخصصــة تتمثــل بالمحامــ�ي

ف  ــ�ي ــام داخــل لجــان المحام ــبه ت ــاق ش ي ظــل وجــود اتف
ــة العســكرية ل ســيما �ف ــن إطــار اختصــاص المحكم م

ــاً  ي صالحياتها“وفق
ــة �ن ــة العســكرية ورفــض توســع هــذه المحكم ــام المحكم ن أم ــ�ي ــف المدني عــى »رفــض توقي

ي يخوضهــا 
ف لطــرح يرمــي اىل نقــل المعركــة القانونيــة الــىت . والأهــم، هــو تــداول المحامــ�ي ف لشــهادة أحــد المحامــ�ي

ــض  ــن رف ــري ع ــض«، أي التعب ــاع الرف ــة »دف ــالل ممارس ــن خ ــدة، م ــة جدي ــراك اىل مرحل ــل الح ــون داخ المحام

ي يقّدمهــا المحامــون. 
ف أمــام المحكمــة العســكرية، داخــل المحكمــة، ومــن خــالل الدفــوع الــىت محاكمــة المدنيــ�ي

 . ف أمــام المحكمــة العســكرية متطابقــة إىل حــد كبــري ف بالنســبة لمحاكمــة المدنيــ�ي وقــد أتــت مواقــف المحامــ�ي

ضافــة  ، بالإ ي
ون عــن رفضهــم لأي محكمــة ذات طابــع اســتثنا�أ هــا “غــري قانونيــة« وآخــرون يعــرب فبعضهــم يعترب

ف بالقانــون.  اىل رفــض تركيبــة هيئــة المحكمــة العســكرية مــن أشــخاص غــري مختصــ�ي

ات الحروب والنقالبات.« ي فرت
»محكمة عرفية تعمل �ف

 »ل يستطيع المحامي ان يطبق الأصول المدنية أمامها«. 

ة مواجهــة بشــأن اختصــاص المحكمــة، وذلــك  ي الحــراك فرصــة لمبــا�ش
ف �ف وقــد وجــد إذا العديــد مــن المحامــ�ي

ــة. وقــد حــاول هــؤلء المحامــون  ــادئ المحاكمــة العادل ــف مب ــا تخال ــار أن أصــول المحاكمــات أمامه عــى إعتب

التأثــري عــى اللجنــة بغيــة الخــروج بموقــف واضــح وصــارم ضــد المحاكمــات العســكرية، إل أن هــذه الفكــرة لــم 

تنــل الإجمــاع المطلــوب. 

كيبتها«. »كيف نقبل، ونحن محامون، المحاكمة أمام العسكرية ونحن الأعرف ب�ت

ي حصلــت 
ف بمواقفهــم ضــد المحكمــة العســكرية وجــدوا أن التوقيفــات الــىت ف المعروفــ�ي  »العديــد مــن المحامــ�ي

ــة  ــام المحكم ف أم ــ�ي ــة المدني ــوع محاكم ــح موض ــة لفت ــكل فرص ــكرية، تش ــة العس ــدى المحكم ــراك ل ــالل الح خ

العســكرية«. 

ورة عــدم التعامــل مــع المواضيــع الحقوقيــة مــن منطلــق 6|6 مكــرر،  ي هــذا الملــف يــوازي رصن
ورة الخــوض �ن »رصن

والمقصــود التوازنــات الطائفيــة«.

ــا  ــبة إليه ــت الأوىل بالنس ــكرية كان ــم العس ي المحاك
ــل �ف ــة العم ــى أن تجرب ــات ع ــدى المحامي ت إح ــرب ــد ع وق

ــهدته.  ــا ش ــت« بم ــد »صدم ــا ق ــراك، وأنه ي الح
ف �ف ــ�ي ــن المحام ــدد م ــبة إىل ع وبالنس

ن  ي المحاكــم العســكرية بعدمــا رأيتــه مــن معاملــة للمواطن�ي
ًة وقــراراً أل أعمــل �ن ي الأوىل وأخــذت عــ�ب

»كانــت تجربــىت

ن مــن الكالم«.  ي قفــص، يقفــون بالصــف ممنوعــ�ي
ن كأنهــم خواريــف يوضعــون �ن المدنيــ�ي

ــذه  ــون ه ف يطرح ــ�ي ــن المحام ــدداً م ــرى ع ، ن ف ــ�ي ــكرية للمدني ــات العس ــام للمحاكم ــض الت ــذا الرف ــل ه ي مقاب
�ف
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ي جــرت خــالل الحــراك. مــن هنــا، 
ي إطــار أكــرش تحديــداً وقــد يبــدو مختــراً بحالــة التوقيفــات الــىت

شــكالية �ف الإ

ون أن إحالتهــم إىل هــذه  ، بــل يعتــرب ف ضــون عــى مبــدأ المحاكمــات العســكرية للمدنيــ�ي يبــدو وكأن هــؤلء ل يعرت

ــادئ  ــن المب ــدا ع ــة بعي ــة القانوني ــم إىل التقني ي رأيه
ــزون �ف ــاىلي يرتك ــاً، وبالت ــر قانوني ــم يشــكل ســوء تقدي المحاك

طــالق.  العامــة كرفــض المحاكمــات العســكرية عــى الإ

»التهم الموجهة إىل ناشطي الحراك لم تكن تستدعي إحالتهم أمام المحكمة العسكرية«. 

ي يشــكل فيهــا المدنيــون 
ي الحالــة الــىت

»اختصــاص المحكمــة العســكرية بشــكل عــام قائــم عــى القانــون وذلــك �ن

ــام  ــة أم ــة للمالحق ــاً أســباب عســكرية موجب ــش. فيوجــد أحيان ميليشــيا عســكرية ويحصــل اصطــدام مــع الجي

المحكمــة العســكرية وأخــرى غــ�ي موجبــة، ومســألة المالحقــات عــى إثــر الحــراك ليســت كذلــك«

ــة  ــع المحكم ــل م ف للتعام ــ�ي ــض المحام ــب بع ــة، فيذه ــرش ليون ــاً أك ــذ آراؤه اتجاه ــر، فتأخ ــض الآخ ــا البع أم

ي لبنــان. 
العســكرية ضمــن الســياق العــام لحالــة القضــاء �ف

ي لبنان والتدخل السيا�ي فيها«� 
»يعلم الجميع كيف تصنع الأحكام �ن

»الكث�ي من التحفظات عى المحكمة العسكرية لكن القضاء العادي ليس أفضل«.

ــكري  ــن العس ــك أن القضاءي ــدوى، ذل ــس ذات ج ــرح لي ــذا الط ، أن ه ف ــ�ي ــد المحام ــد أح ــه يج ــياق عين ي الس
�ف

ي كفــة واحــدة، هــي كفــة الســلطة«. كمــا يعتــرب أنــه ليــس مــن مصلحــة 
والعــدىلي يرتبطــان بنفــس الســلطة، وهمــا �ف

ف طــرح هكــذا قضايــا.  المحامــ�ي

ن عــى أنهــا قائمــة بســبب توقيفهــم أمــام العســكرية وليــس القضــاء العــادي يشــكل  »طــرح مشــكلة الموقوفــ�ي

ي مصلحتنــا. والســلطة يمكــن أن تــرد عــى طرحنــا مــن منطلــق إذا عــم وقفهــن 
عــذراً إضافيــاً للســلطة، ل يصــب �ن

3 أيــام أمــام القضــاء العســكري وانتــو مــا بدكــن، بوقفهــن أســبوع أمــام القضــاء العــادي. اســتبعاد المواضيــع 

ورة لـــلحفاظ عــى المكاســب«.   الخالفيــة« يبقــى رصن

ف  ف مؤيــد لمحاكمــة المتظاهرين/المدنيــ�ي ف لــم يصــل إىل حــّد التناقــض بــ�ي ف المحامــ�ي ي الــرأي بــ�ي
وهــذا الختــالف �ف

شــكالية ومــدى  ي إطــار التبايــن حــول التوقيــت المناســب لطــرح هــذه الإ
عســكرياً ومعــارض لــه. بــل هــو يبقــى �ف

امــن مــع توقيفــات الحــراك. وإذ رأى عــدد منهــم أن توقيفــات الحــراك تشــكل  ف ف لطرحهــا بالرت اســتعداد المحامــ�ي

ــا  ــم انطالق ــك موقفه ــى ذل ــون ع ض ــرر المعرت ــكرية، ب ــة العس ــام المحكم ــض« أم ــاع الرف ــلوك »دف ــة لس فرص

ي 
ف �ف : عــدم إثــارة نقــاط الخــالف والمحافظــة عــى المكاســب، ورؤيتهــم لــدور المحامــ�ي ف ف أساســيت�ي تــ�ي ف مــن ركري

الحــراك.

ي الحــراك هــو الدفــاع عــن حقــوق النــاس مــن دون أن نكــون الواجهــة، فالقضيــة ليســت قضيــة 
ن �ن »دور المحامــ�ي

ن لديهــا بــل القضيــة هــي قضيــة النظــام الفاســد مــن جــذوره«.  المحكمــة العســكرية والموقوفــ�ي

اض عــى وجــود  ي الدفــاع عــن حقــوق النــاس يمتــد اىل العــرت
ف �ف بمعــىف آخــر، ل تجــد المحاميــة أن دور المحامــ�ي
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ي إطــار الحــراك، وهــو دفــاع يقــف 
، بــل بالدفــاع عنهــم عنــد توقيفهــم �ف ف المحكمــة نفســه ومحاكمتهــا للمدنيــ�ي

ي يســتدعي معاقبتهــم. 
عنــد حــدود مســائل كحريــة التعبــري والتظاهــر ونفــي تورطهــم بجــرم جــزا�أ

ف أن التطــرق للمحكمــة العســكرية كمؤسســة يمكــن أن يشــكل موضــع  إضافــة إىل ذلــك، يــرى عــدد مــن المحامــ�ي

ف  ف المحامــ�ي ف يعــود اىل إمكانيــة إلبــاس الموضــوع أبعــاداً سياســية أو أنــه يثــري اختالفــات بــ�ي ف المحامــ�ي خــالف بــ�ي

ي اللجنــة. 
�ف

ي هــذا الجــدال لــدى البعــض. الموضــوع طــرح بشــكل أيديولوجــي، والوقــت لــم يكــن متوافــراً 
»الخلفيــة سياســية �ن

للنقــاش، فلــم يطــرح الأمــر بالتــاىلي بشــكل جــدي«. 

ف كأولويــة، ل يقــف حاجــزاً دون العودة  ام بتخليــة ســبيل الموقوفــ�ي ف والحــال، أن حجــة التعامــل مــع الوقــت واللــرت

ف أمــام المحكمــة العســكرية، وهــو مــا  ي الدفــاع عــن المدعــى بوجهــم مــن الناشــط�ي
اتيجية �ف لدفــاع الرفــض كاســرت

ف ســابق الذكــر252� بهــذا المعــىف يقــول المحامــي نفســه الــذي يرفــض اللجــوء اىل  لفــت اليــه بيــان لجنــة المحامــ�ي

ي 
ي إشــارة منــه اىل الراعــات الــىت

ن عــى الرصاعــات الأخــرى«، �ف دفــاع الرفــض خــالل مرحلــة التوقيفــات: »لحقــ�ي

، ومنهــا دفــاع الرفــض ضــد اختصــاص المحكمــة العســكرية.  ف يمكــن فتحهــا بعــد إطــالق الموقوفــ�ي

القضاء يضغط على المحامين

ي التحقيــق العســكري ريــاض أبــو غيــدا قــرارا بالدعــاء عــى 22 موقوفــاً )رقــم 144\2015(. والالفــت أن 
أصــدر قــا�ف

أبــو غيــدا ضمــن قــراره فقــرة كاملــة لــذم محامــي الحــراك وانتقــاد أســاليب دفاعهــم ول ســيما منهــا تريحاتهــم 

عالميــة. وقــد جــاء فيــه : الإ

ف أســاء إىل الحــراك، وإىل مهنــة المحاماة  وعيتــه وبعــض المحام�ي  » بعــض المتظاهريــن شــّوه ســلمية الحــراك ومرش

: إن مــا أدلــوا بــه أمــام وســائل العالم يســتدعي المالحظــات التالية:  ف وإىل القضاء���لجهــة بعــض المحامــ�ي

ي الشارع.	 
اض عى قرارات قضائية �ف ف لجوء محام اىل العرت لم يسبق منذ تأسيس نقابة المحام�ي

لــم يســبق لجــوء محــام اىل عــرض وقائــع مغلوطــة عــن ســبب توقيــف مدعــى عليهــم ارتكبــوا جرمــاً 	 

. يحــاء للــرأي العــام أن القضــاء أوقفهــم بقــرار ســياىسي ــاً، بالإ جزائي

ي الشــارع 	 
اســتبدلوا طــرق الطعــن بالقــرارات القضائيــة أمــام المراجــع المختصــة، بالمرافعــة �ف

باســتنتاجات خاطئــة، وغــري صحيحــة. 

ــط 	  ي ــز الرش ــم: ان ه ــول أحده ــا، كق ــالف عليه ــة ل خ ــور بديهي ــام بأم ــّرح مح ــئ ان ي ــن المفاج م

الشــائك ليــس جرمــاً، أو أنــه ليــس عتــاداً عســكرياً. وكأنــه يوحــي بــأن القضــاء يعتــرب ذلــك جرمــاً وتــّم التوقيــف 

عــى أساســه، وهــذا غــري صحيــح بالمطلــق. يســتنتج ممــا ورد أعــاله، أن تريحاتهــم كلهــا مغلوطــة ومخالفــة 

252 -   - بيان لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين، الموقع اإللكتروني للمفكرة القانونية، 8 أيلول 2015
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عالمــي والدعايــة  للواقــع، ول تمــت بصلــة ل للمحامــاة ول للقضــاء ممــا يؤكــد أن الهــدف منهــا هــو الظهــور الإ

لأنفســهم حيــث كانــوا يتســابقون للتفتيــش عــن مــكان وقــوف مراســىي وســائل العــالم للتريــح أمامهــم وبالتــاىلي 

أنهــم أســاؤوا إىل الحــراك، خالفــوا قانــون تنظيــم مهنــة المحامــاة وأســاؤوا إىل القضــاء«.

ي إطــار 
ي قــراره ل يقــع بــأي شــكل مــن الأشــكال �ف

ي شــهاداتهم عــى أن مــا أورده أبــو غيــدا �ف
أجمــع المحامــون �ف

ــاد  ــف لنتق ــارج المل ــخصية خ ــات ش ــتناد إىل معلوم ــة، لالس ــابقة قضائي ي س
ــب، و�ف ــه ذه ــث أن ــه، حي اختصاص

. وبذلــك، ل يكــون أبــو غيــدا قــد خالــف الأصــول القانونيــة  ف أشــخاص ل تشــملهم التحقيقــات، وهــم المحامــ�ي

. ف وحســب، وإنمــا أيضــا أصــول وأخالقيــات التعامــل مــع المحامــ�ي

ن الجهــة المعنيــة  ض عــى مخاطبــة المحامــ�ي ي أن يعــ�ت
»هــذه القضيــة هــي قضيــة رأي عــام، ول يعــود للقــا�ن

بالقضيــة«.

ــه  ــياً«، وأن ــراراً سياس ــة«، »ق ــول الجوهري ــا لالأص ــوها«، »مخالف ــال ومش ــه »باط ــرار بكون ــون الق ــف المحام فوص

 .» ن ــ�ي ــب المحام ي يحاس
ــا�ن ــا أن الق ة قوامه ــ�ي ــابقة خط ــكل “س يش

ن وينتقــد ظهورهــم  »ل مشــكلة بالنســبة لأبــو غيــدا أن يخالــف القانــون والقواعــد الجوهريــة، وأن يتنــاول المحامــ�ي

ي بفعــل يقــوم بــه المحامــون خــارج المحكمــة وخــارج الدعــوى.«
عــالم، كمــا يعــ�ب عــن رأي القــا�ن عــ�ب وســائل الإ

ن عــ�ب مجلــس القضــاء الأعــى وليــس اصــدار  » كان يســتطيع أن يتنحــى عــن الملــف، أو أن يخابــر نقابــة المحامــ�ي

عــالم«. ي الإ
هكــذا قــرار �ن

ن ومجلــس القضــاء الأعى...لــم يكــن ينقــص ال أن  ن نقابــة المحامــ�ي »أبــو غيــدا خالــف كل الأنظمــة والتفاقــات بــ�ي

ن بالمــواد...«.  ي نهايــة القــرار: ونظــن بالمحامــ�ي
يضــع �ن

ن مــن المحاســبة«� وأن »أحــداً ل يضــع  ــدل أن القضــاة »ليســوا خائفــ�ي ف أن هــذا القــرار ي ــرب أحــد المحامــ�ي يعت

ء«.  حــدوداً لمــا يحصــل، وهــذا مــا ســمح لأبــو غيــدا أن يصــدر مثــل هــذا القــرار المــ�ي

ب الحــراك«. فيبــدو وكأن القــرار جــاء  ي ســياق عــام هدفــه »�ف
كمــا يشــري محــام آخــر أن قــرار أبــو غيــدا جــاء �ف

ي الضغــط عــى الحــراك مــن خــالل محاميــه. 
إســتكمال لسياســة معينــة �ف

ي تشــويه صــورة 
. كان بعــد �ن ن ن هــو المحامــ�ي ي معــ�ي

 »المحــل الوحيــد يــىي كان بعــدو صامــد بالحــراك وعاطــي ر�ت

ض كان عــم بواكــب  ــىي هــو مــن المفــ�ت عــالم ي ــه الإ ــه في ــق وعاون ي التحقي
ــه قــا�ن ــىي عمل ــدا ي ن وهي المحامــ�ي

.» ن المحامــ�ي

ي الضغــط عــى فئــات معينــة 
ة تعتمدهــا الســلطات �ف اتيجية خطــري وإن صــح هــذا التحليــل، فهــو يشــري إىل إســرت

ــت  ــد توصل ــابقة )2013( ق ــة الس ــت الدراس ــا كان ــر بم ــا ويذّك ــا. كم ــى محاميه ــط ع ــرّض والضغ ــالل التع ــن خ م

إليــه، وهــو أن المــوكل »غــري المرغــوب فيــه« أو المهمــش، قــد ينعكــس تهميشــه عــى محاميــه، فيصبــح هــو 

ي معــرض 
ف �ف ي التحقيــق العســكري قــد تنــاول المحامــ�ي

. وهنــا، وبمــا أن قــرار قــا�ف ي
ي إطــاره المهــىف

أيضــا مهمشــاً �ف

ف عــى اعتبــاره تعديــاً عــى صالحيــات النقابــة، والحلــول محلهــا.  ممارســتهم لمهنتهــم، يتفــق جميــع المحامــ�ي
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ي 
ي هــذا الشــأن. وقــد أوضــح مفــوض قــر العــدل �ف

فقــد طالــب المحامــون النقابــة بإصــدار موقــف واضــح �ف

عــالم  ي الإ
ف �ف ي 2015، نــا�ف كســبار، أنــه لــم يتابــع تريحــات المحامــ�ي

يــن الثــا�ف ي ترش
مجلــس النقابــة المنتخــب �ف

ي أنــه 
لنشــغاله بالنتخابــات. عــى الرغــم مــن ذلــك يؤكــد كســبار أنــه »ل يوافــق عــى أن يــرد ضمــن قــرار ظــىن

يوجــد محامــون يجــب أن يتــم تحويلهــم اىل التحقيــق، وأمــور تتعلــق باختصــاص النقابــة وصالحياتهــا. فــإذا رأت 

ي تراهــا مناســبة وقانونيــة«. كســبار مــن ناحيتــه يعــد 
النقابــة أن المحامــي يخالــف مســلكياً تتخــذ الإجــراءات الــىت

أيضــاً أن يتــم »دراســة قــرار أبــو غيــدا بالعمــق، وتفصيــل معطياتــه، ومــن المفــروض ان يتخــذ موقفــا واضحــا 

ي 
ي شــؤون القضــاء المســلكية ول القضــاء يتدخــل �ن

ي القــرار فــال نتدخــل �ن
ــا ورد �ن ــ�ي عــن رفــض م ويجــب التعب

شــؤوننا«.     

ي إطــار شــهادته عــن النقيــب أنطونيــو الهاشــم إ�اره »أن هــذا الموضــوع ل يســكت 
ف �ف كمــا ينقــل أحــد المحامــ�ي

ة انتخابــات النقابــة أدى اىل تهميشــه أو  ي فــرت
عنــه والنقابــة ســتقدم شــكوى بالموضــوع«. يبــدو أن صــدور القــرار �ف

ة.  عــى الأقــل تأجيــل البــت بــه مــن قبــل الأخــري

ي هذا الخصوص. 
إل أنه وبعد مرور أشهر عى صدور القرار، لم تتّخذ النقابة أي موقف �ف



189

القسم السادس: اإلعام: ممارسة 
حق الدفاع في قضايا الشأن العام



190
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شــكاليات حــول ممارســة المحامــي  عــالم، أدى اىل إعــادة طــرح العديــد مــن الإ ف عــرب وســائل الإ ظهــور المحامــ�ي

ــى  ــواء ع ــدة، س ــال عدي ف ردود أفع ــ�ي ــات المحام ــارت تريح ــد أث ــة. وق ــاط القانوني ي الأوس
ــيما �ف ــه، ل س لمهنت

ف للدفــاع عــن  صعيــد النقابــة أو القضــاء كمــا ذكرنــا ســابقا. وعــى إثــر قــرار أبــو غيــدا، صــدر عــن لجنــة المحامــ�ي

المتظاهريــن، بيــان نــرش عــى موقــع المفكــرة القانونيــة، جــاء فيــه:

 ّ ن قــد وجــدت نفســها مضطــرة أمــام تنامــي حــدة القمــع ضــد المتظاهريــن والتدّخــل الســيا�ي »لجــان المحامــ�ي

ــع  ــيق م ــا، بالتنس ــاليب عمله ــر أدوات وأس ــى تطوي ــكرية، ع ــة العس ــل المحكم ي عم
ــات و�ن ي التوقيف

ــافر �ن الس

ــن  ــرأي العــام م ــكام إىل ال ... اضطــر المحامــون إىل الحت ن ــ�ي ــع أهــاىلي الموقوف ي وم ــات الحــراك الشــعىب مجموع

ي ســياق ممارســة حــق الدفــاع. فمــا نحــن بصــدده ليــس دفــع مالحقــة قانونيــة ضدهــم، 
خــالل وســائل العــالم، �ن

ي قمــع المتظاهريــن مــن خــالل القضــاء253«. 
إنمــا بالدرجــة الأوىل، دفــع إرادة سياســية منهجيــة �ن

ي قضايــا الشــأن العــام. فمــا كان دور 
عــالم �ف ف لالإ ورة إحتــكام المحامــ�ي رّكــز إذاً هــذا البيــان عــى أهميــة، ل بــل �ف

ف وبالتــاىلي عــى التوقيفــات؟ وكيــف ينظــر المحامــون لــدور  ، ســلبا أو إيجابــا عــى عمــل المحامــ�ي عــالم بالتأثــري الإ

ــة أنظمــة النقابــة  ف قــد كــروا إىل حــّد مــا حديّ عــالم؟ وإىل أي مــدى يمكــن فعــال الحديــث عــن أن المحامــ�ي الإ

عالمــي؟ ي تقيــد ظهورهــم الإ
الــىت

عالم الحليف القديم الجديد المحامون: الإ

عــالم خــالل الحــراك مســألة  ي خروجهــم عــرب الإ
ف الذيــن تــم الســتماع إىل شــهاداتهم، �ف يجــد جميــع المحامــ�ي

ــري  ــكال تعب ــدد أش ــلطة. وتتع ــف الس ــرأي وتعس ــة ال ــن حري ــاع ع ي الدف
ــم �ف ــم بدوره ــار قيامه ي إط

ــة �ف وري �ف

 ّ عالمــي وإدلئهــم بتريحــات وأســبابها، إل أنهــا تتمحــور بشــكل أســاىسي ف عــن خلفيــات ظهورهــم الإ المحامــ�ي

ف مــن أشــكال التعســف بالتعامــل معهــم، مــع مــا يســتدعيه الأمــر مــن إعــالن لمــا  ورة حمايــة الموقوفــ�ي حــول �ف

ي الخفــاء للفــت النظــر إىل المشــكلة القائمــة. 
يحصــل �ف

عــالم مــن الأولويــات، فهــو وســيلة الشــعب الــذي يشــكل مصــدر الســلطات، لالطــالع  »الإ   

الأحــداث«. عــى 

دلء بتريحات  ي قضيــة رأي عــام حادة شــكلت الدافع لــالإ
»اتســاع هامــش التعســف بالتعامــل مــع المتظاهريــن، �ن

ول اىل الشــارع، كمــا نعيــت  ن عــالم للضغــط مــن خــالل دعــوة النــاس للــ�ن عــالم مــن الشــارع. اســتخدمت الإ لالإ

ي أبــو غيــدا«. 
ن وهــذه كانــت رســالة للقــا�ن القضــاء وتكلمــت عــن اســتقاللية قضــاة التميــ�ي

ي 
ي لبنــان وهــي أن مــا يحــدث �ن

ي ظــل مشــكلة معروفــة �ن
ورة للفــت النظــر لمــا يحصــل، ل ســيما �ن عــالم كان رصن » الإ

ي ظــل عــدم الــكالم عنهــا، 
الدوائــر الرســمية يتــم تحــت الطاولــة. وبمــا أن »هــذه الممارســات تحصــل وتســتمر �ن

عــالم واجبــاً«.  ن عــ�ب الإ يصبــح ظهــور المحامــ�ي

253 -    المفكرة القانونية، العدد 33، تشرين الثاني 2015. 
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عــالم خــالل الحــراك أدى  ي الوصــول إىل الــرأي العــام. فالظهــور عــرب الإ
عــالم ســاعد �ف يشــري المحامــون إىل أن الإ

ف عــرب  ي كانــت ســائدة وكانــت تشــبه الـ«تابــو« داخــل أروقــة النقابــة، وهــي ظهــور المحامــ�ي
إىل تغيــري الفكــرة الــىت

ي مرحلــة أوىل، مــا لبــث أن 
ف �ف ف المتطوعــ�ي ف الزمــالء لظهــور المحامــ�ي عــالم. ذلــك أن اســتغراب المحامــ�ي وســائل الإ

 . ف عالمــي للمحامــ�ي تحــول اىل نقــاش أدى اىل شــبه تغيــري الفكــرة الســائدة وتقبــل الظهــور الإ

عالم ما كنا وصلنا إىل ما وصلنا اليه«. ن لول الإ »كرأي عام ومحام�ي

عــالم  ي إطــار العمــل داخــل اللجــان أن التريحــات عــرب الإ
مــوا �ف ف ي هــذا الشــأن، يوضــح المحامــون الذيــن الرت

�ف

اتيجية  ي إطــار تنظيمــي إىل حــّد مــا. وقــد دارت نقاشــات عديــدة حــول الســرت
لــم تكــن »إعتباطيــة«، بــل جــاءت �ف

عــالم، وتحديــد مــا يجــب قولــه ومــا يجــب أل يتــم تناولــه مــن قبــل  ي الإ
ف �ف ي ظهــور المحامــ�ي

ي يجــب اتباعهــا �ف
الــىت

 . ف . فمثــال، إتفقــت لجنــة الدفــاع عــن المتظاهريــن أل تذكــر أســماء الموقوفــ�ي ف المحامــ�ي

، بمعــىن  ن ن ولــم يحافــظ عليــه آخــرون هــو حقــوق الموكلــ�ي »أهــم مــا حافظــت عليــه لجنــة الدفــاع عــن الموقوفــ�ي

ام خصوصيتهــم أو لحقهــم بالدفاع  عــالم مــن خــالل التريــح بأســمائهم مــن دون احــ�ت أل تتــم محاكمتهــم بالإ

اءة«. ــ�ب وقرينة ال

عالميــة تمثلهــم شــخصيا، دون أن  كمــا وحــاول المحامــون »حمايــة« اللجنــة مــن خــالل إعتبــار تريحاتهــم الإ

يكــون هنالــك »ناطــق رســمي« بإســم اللجنــة. 

ــذا عندمــا  ي يمكــن أن يقــع فيهــا أي محــاٍم. ل
ــىت ف كإطــار عــن أي مــن الأخطــاء ال ــة المحامــ�ي ــد لجن ــا تحيي حاولن

ــرار  ــدور الق ف ص ــ�ي ــك لح ــة، وذل ي اللجن
ــو �ف ــة عض ــس بصف ــخصية ولي ــة ش ــم بصف ــالم، نتكل ع ــى الإ ــر ع نظه

ــدا(.  ــو غي ــق أب ي التحقي
ــا�ف ــن ق ــرار الصــادر ع الشــهري )أي الق

عــالم، مفادهــا التنســيق بينهــم بعــد خروجهــم مــن  ي الظهــور عــى الإ
اتيجية معينــة �ف إعتمــد إذا المحامــون إســرت

 . لمحكمة ا

نم المحامــون بأمــور بروتوكوليــة فيمــا بينهــم، وبعــد كل جلســة كنــا نتفــق عــى المحامــي الــذي ســيرح  »الــ�ت

باســم الجميــع«. 

عــالم، ل ينفــي بعضهــم  ي الإ
ف بأهميــة الظهــور �ف اف المحامــ�ي إل أنــه، وعــى الرغــم مــن محــاولت التنظيــم واعــرت

ضافــة  ي البدايــة، بالإ
ي هــذا الشــأن. ويعــود ذلــك لتعــدد اللجــان وضعــف التنســيق بينهــا �ف

حصــول تجــاوزات �ف

طــار، يســجل أحــد  ي هــذا الإ
. �ف ف ف المحامــ�ي ي أتــت خــارج إطــار التفاقــات بــ�ي

اىل بعــض الترفــات الفرديــة الــىت

ف الذيــن  ، ازداد عــدد المحامــ�ي ي
عــالم اىل تحقيــق »ســكوب« قضــا�أ ي ســعى فيهــا الإ

ي المرحلــة الــىت
ف أنــه �ف المحامــ�ي

ي إطــار اللجــان، وهــو يعتــرب أن هــذه المرحلــة كانــت خاليــة تقريبــاً مــن الضوابــط وســمحت 
ينّســقون عملهــم �ف

بحــدوث العديــد مــن الأخطــاء. 

ي هــذه 
ي تأكدنــا منهــا. وأصبحنــا �ن

عــالم بتلــك الــىت ي الإ
ي تظهــر �ن

 »لــم يعــد مــن الممكــن أن نحــر المعلومــات الــىت

ي 
هــا. غــ�ي أن تفاقــم الأخطــاء الــىت تصــال بنــا للتأكــد مــن المعلومــات قبــل نرث عــالم الإ المرحلــة نطلــب مــن الإ

عــالم«. ي الإ
ن يمتنعــون عــن الظهــور �ن ن جعــل بعــض المحامــ�ي قــام بهــا بعــض المحامــ�ي
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فقــد أعــرب المحامــون مــن جهــة أخــرى إنزعاجهــم مــن تصويرهــم »عــى أنهــم محبــون للظهــور«، مّريــن عــى 

نتقــادات إىل اتخــاذ  ســتثناء وبالتــاىلي ل يمكــن تعميمهــا عــى تجربتهــم. وقــد أدت هــذه الإ أن التجــاوزات شــكلت الإ

عــالم، خوفــا مــن لصــق هــذه التهمــة بهــم.  ي الإ
ف مواقــف ضــد الظهــور �ف بعــض المحامــ�ي

عــالم لتهافتــه عــى نــرش الخــرب دون التأكــد منــه، فيجــده  مــن ناحيــة أخــرى، يركــز البعــض الآخــر انتقاداتــه لالإ

عــالم لــم ينقلــب عــى الحــراك، بــل  يســعى نحــو »الســكوب« وزيــادة عــدد المشــاهدين. فتعتــرب محاميــة أن الإ

عــالم اقتــر دوره عــى عكــس صــورة النــاس  ــه. ذلــك أن الإ تراجــع كمــا تراجــع الحــراك نفســه، والنــاس ضمن

عــالم الحــراك حــىت  ي تحصــل، مــن دون أن يقــدم إضافــة. فقــد واكــب الإ
وطــرح تســاؤلتهم عــن الصفقــات الــىت

النهايــة.

عــالم ليســت وليــدة الحــراك، حيــث أن النقابــة لطالمــا تحفظــت خــالل الســنوات  أن اشــكالية الظهــور عــرب الإ

 . ف عالمــي للمحامــ�ي ة عــى الظهــور الإ الأخــري

عالمي للمحامين  نقابة المحامين ومسألة الظهور الإ

ــاً مــن  ، بقــي خالي ف ــن الأول 2015 إىل إرســال تعميــم للمحامــ�ي ي وت بتاريــخ 8 ترش ي بــري
ف �ف ــة المحامــ�ي ــادرت نقاب ب

ــة  ــم مهن ــون تنظي ــن قان ــادة 39 م ــون الم ف بمضم ــ�ي ــري المحام ــى تذك ــر ع ــزام، ليقت ــح أو إل ــف واض أي موق

ات. فهــل هــو تمــّن أم إلــزام أم تحذيــر مســبق؟  المحامــاة، وذلــك تحــت عنــوان ذات صيغــة حمالــة للتفســري

ونيــاً تحت عنــوان »التقّيــد بالضوابــط القانونية  ف بريــداً إلكرت فقــد أرســل النقيــب الســابق جــورج جريــج للمحامــ�ي

عالمــي«. وقــد جــاء فيــه حرفيــاً: والنظاميــة للظهــور الإ

ن بوجــوب التقّيــد الدقيــق بقانــون تنظيــم مهنــة المحاماة  وت، يذّكــر الزمــالء المحامــ�ي ي بــ�ي
ن �ن » إن نقيــب المحامــ�ي

عــالم كمنــ�ب للحديــث عــن الدعــاوى  ن حــول اســتخدام وســائل الإ ونظــام آداب مهنــة المحامــاة ومناقــب المحامــ�ي

ن مــن نظــام  ي معــرض النــص الواضــح للمــادة التاســعة والثالثــ�ي
الموكلــة إليهــم، ويشــدد عــى أن ل اجتهــاد �ن

آداب المهنــة )...(«. 

ف  ي الســياق عينــه، اســتمعت المفكــرة القانونيــة لــرأي مفــوض قــر العــدل نــا�ف كســبار، حــول خــروج المحامــ�ي
�ف

ف  ف للمحامــي. فهــو »المواطــن« ولــه بهــذه الصفــة أن يــّرح، ككل المواطنــ�ي ف حالتــ�ي ف كســبار بــ�ي عــالم. يمــري ي الإ
�ف

ضمــن »حــدود اللياقــة والقانــون«� أمــا الخــروج عــن حــدود اللياقــة المختــر بالقــول »ل نقبــل بالنفايــات، نريــد 

ــاٍم،  ــه كمح ــبة لصفت ــا بالنس ــوع«. أم ــام، ف »ممن ــياق الع ــذا الس ي ه
ــري �ف ــدين...« أو أي تعب ــبة الفاس محاس

ــح إل إذا كان  ــأي تري ــل الدلء ب ــب قب ــب إذن النقي ــه أن يطل ــات، وعلي ــة التحقيق ــأولً يجــب أل يخــرق �ي ف

ى تبقــى صعبــة  ى، وفقــاً للمــادة. ويجــد كســبار أن مســألة تحديــد مــا هــي القضايــا الكــرب يتعلــق بالقضايــا الكــرب

عــالم بمطلــق الأحــوال،  ر أن يســأل المحامــي النقيــب قبــل خروجــه عــ�ب وســائل الإ ومحــل نقــاش، بالتــاىلي »ل رصن

«� فــال يمكــن للمحامــي أن يخــرج بدفاعــه اىل الشــارع، وفقــاً لــرأي كســبار�  ن فالنقيــب أب المحامــ�ي

دلء بتريحــات ضــد  ي قضايــا ينظــر بهــا القضــاء أو الإ
عــالم �ف ف عــرب وســائل الإ يعتــرب كســبار أن خــروج المحامــ�ي

ي شــؤون القضــاء«. 
«، الأمــر الــذي يمكــن تصنيفــه عــى أنــه » تدّخــل �ف ي

القضــاة، تشــكل »ضغطــاً عــى القــا�ف
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بالمقابــل، »يمكــن لأي شــخص أن يعطــي رأيــه بالنســبة للقــرار بعــد صــدوره«.

ــب مســتنكرين هــذا الظهــور  عــالم، دفــع بزمــالء لهــم لالتصــال بالنقي ي الإ
ف �ف ــف أن ظهــور المحامــ�ي ــا يضي كم

. فـــ«ل خســارة ان يســتأذن المحامــي نقيبــه ليــرح  ف رســال التذكــري بنــص المــادة 39 للمحامــ�ي فبــادر النقيــب لإ

ي إطــار المــادة 39 أيضــاً، 
..�«� و�ف ن بمالحظاتــه عــى موضــوع مثــل التوقيفــات، أو وجــود قارصيــن موقوفــ�ي

ــة  ــة بقضي ــة خاص ــائل تفصيلي ي مس
ــوض �ن ــة دون الخ ــادئ العام ــار المب ي إط

ــالم �ن ع ــرح لالإ ــي أن »ي فللمحام

ــرر إذا  ــالم يق ع ــارص، والإ ــف ق ــم توقي ــا يت ــق عندم ــب أن تطب ي يج
ــىت ــول ال ــح الأص ــال أن »يوض ــددة«� مث مح

؟« ي
ــا�ن ــى الق ــات ع ــول ضغوط ــال لحص ــح المج ــاذا نفت ــبار: »لم ــبة لكس ــؤال بالنس ــت أم ل«� فالس م اح�ت

عــالم،  ف عــرب الإ أمــا المحامــون المتطوعــون فقــد أثــىف عــدد منهــم عــى عــدم تدخــل النقابــة بظهــور المحامــ�ي

ف أحــد أعضــاء مجلــس النقابــة،  ف حديثــاً خاصــاً حصــل بينــه وبــ�ي وكأنهــا أجازتــه ضمنــاً. بينمــا نقــل أحــد المحامــ�ي

عــالم«. ف »يتبجحــون عــى الإ عــى خلفيــة الحــراك، إعتــرب فيــه عضــو المجلــس أن المحامــ�ي

ي العديــد مــن القضايــا بحجــة أنهــا قضايــا رأي عــام، 
عــالم �ن ن ظهــروا عــى الإ ة، الكثــ�ي مــن المحامــ�ي »آخــر فــ�ت

ي موضــوع الحــراك، أعطــت النقابــة الغطــاء المعنــوي مــن خــالل 
والنقابــة كانــت متســاهلة بهــذا الموضــوع. و�ن

عالمــي، والبعــض الخــر أقــل تشــدداً«. ، البعــض متشــدد بأمــر الظهــور الإ ن إعطــاء التكليفــات. النقابــة ضمــن رأيــ�ي

عالمــي لمحامــي الحــراك، فإنــه يشــكل تقدمــاً  إل أنــه، وعــى الرغــم مــن موقــف النقابــة المحايــد إزاء الظهــور الإ

ي مراحــل ســابقة. فكانــت توتــرات حــادة 
، أو التقليــدي الجامــد الــذي اتبعتــه النقابــة �ف ي بالنســبة للتوجــه الســلىب

ف نــزار  ف المنا�يــن للقضايــا الجتماعيــة، أهمهــا اســتدعاء المحاميــ�ي ف النقابــة وبعــض المحامــ�ي حصلــت ســابقاً بــ�ي

ي العــدد 
ت �ف ي مقالــة نــرش

وع تعديــل نظــام آداب المهنــة �ف صاغيــة وكارلــوس داوود إىل التحقيــق تبعــاً لنتقــاد مــرش

عــالم: أيــن المحامــي المنــا�  اح تنظيــم عالقــة المحامــي مــع وســائل الإ الأول للمفكــرة القانونيــة، بعنــوان »إقــرت

ي تمــوز 254.2011  
للقضايــا الجتماعيــة« �ف

254 -   - لمــى كرامــة، المحامــون المناصــرون للقضايــا اإلجتماعيــة فــي لبنــان، دراســة أوليــة لعالــم مهنــي هامشــي، فــي طــور النشــر، المفكــرة 
PILnet ــة ومنظمة القانوني
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يفا اولا لقلقلا لقتسلل رددملا دصاملا تاسارد
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ــة  ــا الجتماعي ــر »المحامــون المنــا�ون للقضاي ي مقابــالت أجريــت خــالل إعــداد تقري
ف �ف تراوحــت آراء المحامــ�ي

ــا  ــن وجده ــات« وم ــة للحري ــة »حامي ــرب النقاب ــن اعت ف م ــ�ي «، ب ي
ــىش ي هام

ــىف ــم مه ــة لعال ــة أولي ــان، دراس ي لبن
�ف

وه عمومــاً غــري كاٍف. ف  ــة وإن اعتــرب ــاً إىل دور النقاب »متقاعســة عــن أداء دورهــا«. محامــو الحــراك نظــروا إيجاب

»دعــم النقابــة عــ�ب التكليفــات يبقــى دعمــاً خجــولً«. ويبــدو هــؤلء وكأنهــم تخلــوا عــن المقاربــة التقليديــة لــدور 

ي واقعــه، ونقــده وطــرح 
ض، لمناقشــة ســلوك النقابــة �ف ي تقتــر عــى وصفــه بشــكل عــام أو مفــرت

النقابــة، والــىت

ي مــا يخــص 
ف بتعــاون النقابــة معهــم �ف : الأوىل، ترحيــب المحامــ�ي ف ي هــذا المجــال، نركــز عــى فكرتــ�ي

تمنياتهــم. �ف

ــارة إىل أن  ش ــدر الإ ــام. وتج ــأن الع ــا الش ي قضاي
ــة �ف ــول دور النقاب ــة ح ــم المتفاوت ، آراؤه ي

ــا�ف ــات، والث التكليف

ي الفصــول الســابقة، وأهمهــا 
ف المنا�يــن بالنقابــة تتضمــن إشــكاليات أخــرى تمــت مناقشــتها �ف عالقــة المحامــ�ي

عــالم وعالقتهــم بالقضــاء.  ي الإ
ظهورهــم �ف

التعاون النقابي والتكليفات

ي الحــراك، حيــث أن 
ي إعطــاء التكليفــات للدفــاع عــن موقــو�ف

ــة �ف ــة دور النقاب ف عــى أهمي ــة المحامــ�ي ي أغلبي
ــىف يث

ذلــك ســّهل عملهــم مــن حيــث توفــري الوقــت والمصاريــف. 

النقابــة ســاعدتنا كتــري بموضــوع التوكيــالت، وذلــك مهــم لأن التوكيــل مكلــف ويتطلــب وقــت إذا كان الشــخص 

موقــوف. 

ــة.  ــع النقاب ــة م ــكالية العالق ــا الأول إش ي إجتماعه
ــت �ف ــن ناقش ــن المتظاهري ــاع ع ف للدف ــ�ي ــة المحام ــت لجن وكان

ــة عــى أن يتــم  فتــم طــرح أســئلة عــن طبيعــة هــذه العالقــة، فتقــرر بالإجمــاع الإ�ار عــى إســتقاللية اللجن

عالمهــا بإنشــائها وطلــب المســاعدة مــن خــالل التكليفــات. تبعــاً لهــذا الكتــاب وللتواصــل  إرســال كتــاب للنقابــة لإ

تخــاذ قــرار بموضــوع  ، لإ ي
ــة الأســتاذ جــورج فيغــا�ف ــة القضائي ــة المعون تصــال برئيــس لجن ــم الإ مــع النقيــب، ت

ي 
ــات �ف ــم تســليم التكليف ــاع عنهــم، وت ف للدف ــ�ي ــف محام ــوب تكلي ــب أســماء الأشــخاص المطل ــات. فطل التكليف

 . وقــت قصــري

ف إىل أن إعطــاء هــذه التكليفــات تطلــب تفاوضــا معينــا مــع النقابــة، ليظهــر أولً أنهــا، أي  أشــار بعــض المحامــ�ي

ي إطــار جهــد بذلــه المحامــون 
ورة التدخــل، بــل �ف ي بــرف التكليفــات، لــم تــأِت نتيجــة مبــادرة نقابيــة أو شــعور نقــا�ب

اً. الذيــن حــازوا عــى التكليفــات أخــري

 . ن ة عندمــا تــم إعطــاء التكليفــات وذلــك بنــاء عــى زيــارة أحــد المحام�ي ي المرحلــة الأخــ�ي
»الدعــم مــن النقابــة جــاء �ن

.» ي ي ول إيجا�ب ن قبــل ذلــك، ل ســلىب لــم أســمع أي ردة فعــل للنقابــة بالنســبة للمحامــ�ي

والحــال أن إعطــاء النقابــة لهــذه التكليفــات لــم يكــن ســهال، إذ كانــت الأجــواء النقابيــة قــد تأثــرت إىل حــد مــا 

ي أو 
ــص إضــا�ف ــن دون أي تمحي ــي العــادي، م ــن الحــراك، كالمتلق ي شــاعت ع

ــىت ــكار الســلبية والشــائعات ال بالأف

ي التظاهــر. 
ي مصلحــة الحــق �ف

ــا تصــب �ف حساســية تجاهه

ي الحــراك، وكان لديــه موقــف ممــن أطلــق عليهــم 
»النقيــب الســابق جــورج جريــج لــم يكــن معجبــاً بمــا يحصــل �ن

ي 
ــه إذا كان �ن ــه بالقــول إن ــد. اضطــررت اىل طمأنت ــوا البل ــدون أن يخرب ــ�ب أنهــم يري ، فقــد اعت ن تســمية المندســ�ي
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ي نــاس هدفهــن انــو يــأذو الحــراك او هدفهــن الشــغب نحنــا مــا مندافــع عنهــن نحنــا 
ن فعــال وإذا كان �ن مندســ�ي

نل يتظاهــر«.  مندافــع عــن حــق كل شــخص انــو يــ�ن

ي مــن  ، فــإن المحاميــة قــد لجــأت مــرة جديــدة اىل أســلوب التفــاوض. ومــرّد ذلــك هــو رأي النقابــة الســلىب وبالتــاىلي

ي المفاوضــات وكأنهــا اضطــرت اىل 
. كمــا أن المحاميــة، تبــدو �ف ف الحــراك أو عــى الأقــل مــن الأشــخاص الموقوفــ�ي

ــة،  ــا النقاب ــة طرحته وط ضمني ي إطــار �ش
ــع، �ف ــاع للجمي ف حــق الدف ــدأ تأمــ�ي ــازل عــن تمســكها بمب التظاهــر بالتن

ــة أنهــا إضطــرت اىل إعــالن  ي هــذا المجــال تضيــف المحامي
ي الشــغب. �ف ــاع عــن الدفــاع عــن مثــري متن لجهــة الإ

رهــا.  ي حالــة مزريــة« ترب
موقــف رافــض مــن »«اعمــال الشــغب«، عــى الرغــم مــن أنهــا تجــد أن »البلــد �ف

ــة  ــائل الإجرائي ــي المس ــة، وتخط ــة القضائي ــة المعون ــالل لجن ــن خ ــات م ــألة التكليف ــإن مس ــة، ف ــة ثاني ــن جه م

المتعلقــة بحصــول طالــب المعونــة عــى إثبــات فقــر حــال ووكالــة مــن كاتــب عــدل، يحيــل إىل مــا توصلــت اليــه 

ي تجعلهــا 
وط القانونيــة للحصــول عــى المعونــة القضائيــة، والــىت الدراســة ســابقة الذكــر. وتشــري الدراســة اىل الــرش

ــالءة  ــن الم ــق م ط التحق ــة اىل �ش ضاف ــة، بالإ ــا الجزائي ي القضاي
ــة �ف ــبة للمعون ــة، بالنس ــم معين ــورة بجرائ محص

ــذي  ــر ال ي الحــراك، الأم
ف �ف ــق بالنســبة للناشــط�ي ــم تطب وط ل ــرش ــة. والحــال أن هــذه ال ــب المعون ــة لطال المالي

ــاع  ي الدف
ة �ف ــا�ش ــة، يصــب مب ــة القضائي ــد للمعون ــة نشــوء بعــد جدي ــه للتســاؤل عــن إمكاني يمكــن الســتناد الي

ف  عــن قضايــا الحريــات العامــة والحــق بالتظاهــر إثــر الحــراك.  فهــل يشــكل تجــاوب اللجنــة مــع طلــب المحامــ�ي

، وإعطائهــا دوراً أوســع مــن  ف ي نقابــة المحامــ�ي
خطــوة إضافيــة نحــو تعزيــز الثقــة بمؤسســة المعونــة القضائيــة �ف

الــذي كانــت تقــوم بــه؟

النقابة ومعارك الشأن العام: التفاوض سيد الموقف

ــادرة  ــد المب ــيما بع ، ل س ف ــ�ي ــات للمحام ــاء التكليف ــة بإعط ــدى النقاب ي ل ــا�ب ــه إيج ــود توج ــول بوج ــح الق ــد يص ق

ي الفائــت 
ف الذيــن تــم اعتقالهــم خــالل شــهر كانــون الثــا�ف ف للدفــاع عــن الناشــط�ي الفرديــة للنقابــة بتكليــف محامــ�ي

ي وزارة البيئــة، وكان مــن بينهــم المحامــي واصــف حركــة. يجــد حركــة أن تحــرك النقابــة هــذا، أدى اىل »تعزيــز 
�ف

ن بــل أيضــاً أن تكــون لجميــع النــاس، مــن بينهــم عــى  فكــرة أن دور النقابــة ليــس فقــط العمــل لأجــل المحامــ�ي

وجــه الخصــوص أصحــاب الــرأي«.

ــة، وهــذا  ــع للنقاب ــة التدخــل الري ــة لناحي ، كان نقطــة إيجابي ف ي الناشــط�ي
ــا�ت ول يخفــي حركــة أن توقيفــه مــع ب

ي إطــار متصــل، 
تحديــداً مــا أراد أن يوضحــه بالنســبة لــدور النقابــة يجــب أن يكــون لمصلحــة »جميــع النــاس«� و�ف

ي توقيــف محــام، كمــا ضغطــت 
ام الأصــول المتبعــة �ن كان قــد »ســارع النقيــب لإجــراء اتصــالت للتأكــد مــن احــ�ت

.» كي �اع بــ�ت النقابــة لــالإ

ي تفضيلهــا لدورهــا كمفــاوض، عــى 
ي النهايــة �ف

ي نفذتهــا النقابــة بهــدوء تــام، تصــب �ف
إل أن هــذه التدخــالت الــىت

ضافــة  اب لســاعة مــن الوقــت، بالإ دورهــا كجهــة منــا�ة. هــذا مــع العلــم أن النقابــة مثــالً لــم تتــواَن عــن الإ�ف

ــه بخصــوص  ف لالســتماع اىل أقوال ــ�ي ــة اســتدعاء أحــد المحام ــي، عــى خلفي ــر صحف ي مؤتم
ــب �ف ــور النقي اىل ظه

ة مــن توقيــف  ف ة وجــري ، وذلــك بعــد فــرت ف أحــد الأفــراد عــى خلفيــة حــادث ســري إشــكال وتضــارب وقــع بينــه وبــ�ي

حركــة. وهنــا يبــدو موقــف النقابــة متناقضــاً، ل ســيما أنــه قــد تــمّ الســتماع اىل حركــة مــن قبــل عنــا� الضابطــة 

العدليــة والزامــه بالتوقيــع عــى ســند إقامــة. 
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ي 
ام الأصــول الشــكلية �ف ي إلــزام الضابطــة العدليــة باحــرت

ام النقابــة بــدور المفــاوض، مــن دون أن تنجــح �ف ف الــرت

ي العمــل 
ي �ف

ف المنا�يــن لالأســلوب التفــاو�ف ي بعــض المحامــ�ي
ي الحــراك مــن خــالل تبــىف

حالــة حركــة، يجــد مثيلــه �ف

عتمــاد عــى المعــارف الشــخصية داخــل الدوائــر، بالأخــص لناحيــة العالقــة مــع القــوى الأمنيــة،  مــن خــالل الإ

ي ســبق وتطرقنــا إليهــا. 
الــىت

ي اســتخدام أســلوب المفاوضــات، ل يحتمــل بــأي شــكل 
ف انتهجــوا نهــج النقابــة �ف لكــن القــول إن بعــض المحامــ�ي

ــة كمؤسســة. وتحيــل هــذه المفارقــة اىل الســؤال، هــل  ف النقاب ف كأفــراد وبــ�ي ف المحامــ�ي ي الموقــع بــ�ي
المســاواة �ف

ــر:  ــك الأم ــاً؟ كذل ــوى وأشــد حزم ــاً أق ــاً حقوقي ــة موقف ــت النقاب ــو تبّن ــون ليضطــروا اىل المفاوضــة ل كان المحام

هــل كان حركــة ليمثــل أمــام الضابطــة العدليــة ويضطــر لقبــول المخالفــات لــو لجــأت النقابــة إىل منا�تــه علنــاً 

ي ظــل واقــع تعامــل 
ّ ل بــّد منــه �ف

، أم �ش ف بــدل التفــاوض عــى حقوقــه؟ هــل التفــاوض خيــار بالنســبة للمحامــ�ي

ف مــع منــا�ة القضايــا الجتماعيــة؟ المحامــ�ي

ف عــن رفضهــم لأســلوب المفاوضــات، وعــن إنزعاجهــم مــن الإضطــرار لســتخدامه للتمكــن  يعــرب بعــض المحامــ�ي

ف حقوقهــم بالقــدر الممكــن. والقــدر الممكــن هــو القــدر الــذي يســتطيع أن يصــل  ف وتأمــ�ي مــن حمايــة الموقوفــ�ي

متهــا النقابــة. وقــد  ف ي الرت
ف اىل الحــدود الــىت نتقــاد هنــا موجــه مــن هــؤلء المحامــ�ي اليــه المحامــي كفــرد. بالتــاىلي الإ

عــرب محامــون عــن تمنيهــم أن يــروا النقابــة تعلــن موقفــاً ثابتــاً حــول عــدم قانونيــة الممارســات بالأخــص تلــك 

 . ف ي مســت المحامــ�ي
الــىت

ــراره  ــس اضط ــر، ولي ــول إىل المخاف ــى الوص ــدرة ع ــي بالق ــع المحام ــت تمت ــة كان ــية والبديهي ــة الأساس »الحاج

ن والطمئنــان عــى  ي قــوى المــن الداخــىي ليتمكــن مــن الوصــول اىل أماكــن تواجــد الموقوفــ�ي
لالتصــال بمعــارف �ن

.» ي
ــو�ن ــه مــن لعــب دوره الحقيقــي والقان وضعهــم الصحــي فقــط، مــن دون تمكن

ــة التقاعــد والضمــان.  ف لناحي ــة تركــز عــى احتياجــات المحامــ�ي ف أن النقاب ــد مــن المحامــ�ي ــا يجــد العدي مــن هن

ــا الشــأن العــام.   ــن لقضاي ف المنا�ي ــد مــن المحامــ�ي ــب الأســاىسي للعدي ــدة عــن المطل ــا تبقــى بعي ولكنه

ــه  دارات، وحق ــي اىل الإ ــول المحام ــروف وص ن ظ ــ�ي ــه، وتحس ــوق موكلي ــن حق ــاع ع ــي للدف ــس دور المحام »تكري

ــة للتعــرض للتعذيــب«. ــن أي امكاني ــه م ــوكل لحمايت ــع الم ــق م بحضــور التحقي

ي الشــأن 
ــة أداء أي دور �ف ــكان النقاب ون أن بإم ــرب ــن يعت ف الذي ــ�ي ــن المحام ــة م ــات، نجــد قل ــل هــذه التوجه مقاب

ــي.  ــياىسي والإجتماع ــع الس ــة الواق ــور نتيج ــا محص ون أن دوره ــرب ــام، ويعت الع

، ل ينتظــر مــن النقابــة أن تقــوم بثــورة، ذلــك أن الثــورة ل  ي والجتماعــي والســيا�ي
»تحــت ســقف الواقــع القانــو�ن

ن وهــو الدفــاع عــن شــؤون  ي صفوفهــا، فدورهــا محــدد ومعــ�ي
ي إطــار تنظيمــي، فالنقابــة ل تحتمــل ثــورة �ن

تنشــأ �ن

، والقانــون أولهــا مــا عليهــا أن تفعلــه. فــإذا تخلــت النقابــة عــن هــذا الــدور ل تعــود نقابــة«.  ن المحامــ�ي

ــاً. بالمقابــل،  ي إعطــاء التكليفــات إيجاب
ــة �ف ف يجمعــون عــى تقييــم دور النقاب ف المتطوعــ�ي ف إذا أن المحامــ�ي يتبــ�ي

ف غالبيــة تــرى أن دورهــا لــم يكــن كافيــاً وأن عــى النقابــة تطويــر مواقــف أكــرش حســماً عــى  تراهــم ينقســمون بــ�ي

ف المنا�يــن، وأقليــة تــرى أنــه ليــس  ف الظــروف المناســبة للمحامــ�ي صعيــد منــا�ة قضايــا الشــأن العــام وتأمــ�ي

بإمــكان النقابــة بهيكلهــا ومصــدر وجودهــا أن تقــوم بالمزيــد.
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