ﻋﻠم وﺧﺑر  /231أ.د

جمعيّة روّ اد ،فرونتيرز ھي ّ
منظمة لبنانية مستقلة ال تتوخى الربح ،تعمل على تقديم مساعدة مھنية ومحترفة للفئات المھمّشة،
إلدراك حقوقھا والحصول عليھا.

نقابة المحامين تنقلب على رسالتھا :قمع حرية الرأي داخل النقابة
بيروت ،في  19أيلول 2011
تعرب جمعية روّ اد فرونتيرز المدافعة عن حقوق االنسان عن دھشتھا واستغرابھا واستھجانھا
مما تداعى الى علمھا عن استدعاء المحاميين االساتذة كارلوس داوود ونزار صاغية الى
التحقيق من قبل نقابة المحامين في بيروت على خلفية مقالة قانونية كتبھا االستاذ داوود ونشرتھا
المفكرة القانونية التي يديرھا االستاذ صاغية .وھي مقالة تطرقت الى مشروع يناقشه مجلس
النقابة بھدف تنظيم عالقة المحامي بوسائل االعالم ،بشكل يقيد من حرية المحامي في التعبير،
بما في ذلك المشاركة في ندوات او مقابالت اعالمية ذات طابع قانوني.
وما يبعث على الخوف بشكل خاص ھو ان نقابة المحامين ،التي عھدناھا تاريخيا منبرا للدفاع
عن الحريات العامة ،وتنظيما مھنيا يجمع المحامين ويدير شؤون المھنة ويدافع عن المحامي في
حال تعرضه الي انتھاك ،تنقلب صورة مصغرة لنظام قمعي ،محاولة كم االفواه والحد من دور
المحامي في المشاركة في الشأن العام ،وفي حال رفع صوته معبرا عن رأيه بھذا الصدد تحيله
الى التحقيق الذي قد يؤدي الى التأديب ،وفي اجراء ينتھك بحد ذاته حق الدفاع المقدس الذي
تحمل النقابة لواءه ،مستدعية االساتذة "المتھمين" شفھيا ،دون ان تبرز لھم النص القانوني الذي
يموجبه يستدعيان الى التحقيق وال المخالفة التي ارتكباھا ،مسبغة على اجراءاتھا ھذه الصفة
التعسفية والمزاجية.
ونسأل ببالغ القلق اين ھي لجنة الحريات في النقابة من مثل ھذا التقييد للحرية؟ اين مجلس
النقابة؟ اين المحامون اعضاء النقابة الذين تتعرض اقدس حرياتھم وحقوقھم لالنتھاك وھم
صامتون؟ فكيف تريدون ان يثق اي مواطن بمحام يدافع عنه اذا كان ھذا المحامي عاجزا عن
الدفاع عن حريته وعن نفسه حتى في اطار نقابته؟ كيف تريدون ان يسترد المواطن ثقته بدولة
القانون في وقت تمارس المؤسسة التي تجمع العدد االكبر من العاملين في حقل القانون قمعا
لحريات اعضائھا؟ من يدافع عن الحرية في ام الشرائع في ظل معاقبة نقابة المحامين فيھا
لرجال قانون يناقشون في القانون؟ ھل اصبح على منظمات حقوق االنسان ان تدافع عن
المحامين الذين كانت تلتفت اليھم كشركاء لھا في الدفاع عن الحريات والحقوق؟
من ھنا ،نطالب نقابة المحامين في بيروت بالوقف الفوري للتحقيق بحق االستاذين داوود
وصاغية ،كما ندعو لجنة الحريات في النقابة ومجلس النقابة الى التحرك لوضع حد الي انتھاك
مماثل ،ولوضع مسائل الحريات من ضمن اولويات العمل النقابي ،وجميع المحامين الى التثبت
من ان الدفاع عن حرية الرأي وحق المشاركة في الحياة العامة ،وليس فقط عدم تقييدھا ،ھو
مطلبھم االساسي في برامج مرشحيھم لالنتخابات النقابية القادمة ،بحيث ال تكون انتخاباتھم على
اساس االنتماء السياسي بل على اساس االنتماء لرسالة النقابة في صون العدالة والحريات.

ص.ب 13-6299 .بيروت ھاتف /فاكس +961 1 389 556 :خليوي  +961 3 457 324 :بريد الكترونيinfo@frontiersruwad.org :

