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 اإلهداء

 

 

 أبي وعائلتي، أمي

 زميالتي أساتذتي، زمالئي

 أبداً والغائبين عن عيني، الحاضرين في قلبي دائماً و

ان له الفضل لّما أنا عليه اآلنإلى ُكل من آمن بي، وك

  



 أجمل إهداء وصلني، القانون بعينّي طفلة صغيرة تحت عنوان

 الحقوق عبارة عن ثمار نقطفها

 



 

 أن تكون محامي 1

 

 دمةــالمق

 

 تحية الحق والعروبة لنا، تحية الحق والعروبة للوطن ...

هي إال موجٌز عن مشروعٍ لعله بقريب، فالرسالة هي رسالتي هذه ما

أن يكون فحواها شامالً  فيها الخطاُب الموجه إلى الناس، وال يشترط

 إصداره قريباً: عن كتابي الذي أتمنى لمحةٌ ، هي لعنوانها

 ) أن تكون محامي (

اآلخر  وفي بعضها ،وقد تبدو في بعض فقراتها كسرٍد ليوميات محاٍم متمرن

مجموعة نصائح أو مجموعة اقتراحات قد تلقى استحساناً عند مجلس نقابتنا 

 العتيدة التي ما عهدنا منها إال كلَّ إصغاء.

كبارنا نيالً من حاشى أن يجدها وبدايةً أتوجه فيها إلى الجيل الجديد، و

خبراتهم ومعارفهم لّما قد يمسوه فيها من بديهيات األمور، لهم مني أسمى 

 آياِت المحبة واالحترام والتقدير. 

لعله كان من األجدر بي أن اسميها )أن تكون محامي متمرن( لكني ما و

ين بفتركتها دونما تحديد ألن السمة المقدسة المشتركة  ،شئت التخصيص

  .(المتمرن واالستاذ هي كلمة )محامي

 احترامي الجليل لها، ولّما لمسته من أخطاءٍ مهنة المحاماة وحباً مني في و

 ،د حول جهلهم بقدسية هذه المهنة وجهلهم بذواتهمفي الجيل الجدي جسيمةٍ 

 كانت هذه الرؤية.

ل الذي سلّط الضوء من خال 1اقتداًء بمؤلفات االستاذ أسامة أبو الفضلو

، بمجلداته الثالث كنوز المحامينو رسالة المحاماةو دستور المحامينكتبه 

فأنا  ،بجزأيه المحاماة بداية بال نهايةاالستاذ نذير سنان من خالل كتابه و
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ً مع التطورات  ،رمعاص اتوجه بتجربتي المتواضعة ضمن إطارٍ  تماشيا

لية تفكير التي تتناسب مع آاللغوية والفكرية والثقافية التي تمر بها بالدنا و

شابة إلى بصمات الهامات  إضفاء لمسة، راجيةً في هذا القادمين الجدد

 .رتهاالقامات التي ذكو

 ةعاجز وصدقاً فإنها كانت بالمهمة الشاقة، إذ أني كنت حتى هذي اللحظة

بلّور تتأن األفكار تتدافع في عقلي و بيدَّ ، واحدة من رسالتي عن إنهاء صفحةٍ 

ما زاد األمر صعوبة هو كاَن أمراً صعباً، و ن تسطيرها على الورقإال أ

 ما استطعت. رأني حاولت االختصار قد

 !! األمر مربك، من الوقت لم يعد هناك متسعٌ  ، إذلهلعبا أصبتُ نوةً عُ و

هذه  ل، أن أجعأصدقائي فخورين بيُمشرفي واستاذي وأن أجعل عائلتي و

ً أني ظة تستحق انتظار سنتيناللح ً أال، علما أترك  كنت قد صممت سابقا

لسنة األولى من تدريبي أني بمجرد إنهائي اهذه المهمة للحظة األخيرة، و

رغبتي في خوض ميادين العمل كانت أقوى لكن الوقت داهمني و، سأبدأ بها

 .ن أن أالزم المنزل وأتفرغ للرسالةم

 فهي ُخالصةُ ، قد أخطأ ثانوي في حياة المتمرن من يظن أن الرسالة أمرٌ 

ً ، ُخالصةُ ما اِكتسب  .سنتين تتمثل في نصف ساعٍة تقريبا

أتوجه بالشكر كل الشكر لمن ال تصفه الكلمات  ،ومن هذا المنبر العظيم

على صبره الذي  2غسان حماميوال تنصفه العبارات، قدوتي واستاذي 

ي للطالما استنفذته بكثرة أسئلتي واستفساراتي، إلصراره على صق

باله وغض طرفه عن بعض  وطولِ  هِ وتشجيعي ألكون األفضل، وِحلمِ 

 له  أجد تجسيداً لشكريخصالي السيئة كِعنادي وتعنتي بآرائي أحياناً، وال

فخوراً بي أينما ذُكر  أجعلهوأن  ،مرالعُ  أبدَ  ي مدربتهنكما عهدإال أن أبقى 

 اسمي.
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أوالً  3الحكيم السعديعبد شكري وامتناني لمشرفي الحكيم االستاذ الرئيس 

لكل ما من شأنه تسليط الضوء أكثر على مهنة  لّما لمسته فيه من ترحيبٍ 

ونشر التوعية القانونية والثقافية بين أبناء الجيل الجديد من  ،المحاماة

وثانياً لمنحي فرصة التميز برسالتي وإيمانه بي بأني بحجم هذا  ،المحاميين

 ي الكثيرة ونقاشاتي الطويلة.االختيار، وِسعةَ صدره لمداخالت

 

 أخيراً وليس آخراً:و

 السطور، لمن يُقبل على هذي المرحلة: نصيحتي لمن قرأ هذي

 ، تأهبمل أمراً بهذه األهميةال تُه

 

 ، وإن أخطأت فالعصمة للرسلإن أصبت فالفضل هللف

 

 

                                                             

 المحامية المتمرنة                                                 

 لما حيمور                                                     
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 أن تكون محامي
 

 ... مهنتك أوالً تعرف على 

 أسلوب حياةٍ ، هي األناقة واللباقة واللياقة والعراقةمهنة المحاماة هي 

 .متكامل كاملٍ  فكرٍ  منهجُ و، ورسالة

 .صعوبةوأكثرها قسوةً والمهن  أرقىعادية فهي من  مهنةٍ  أنت لست بصددِ 

ً  كانت المحاماة مهنة  لرجا وكان والتجار والنبالء الكهنة طبقة بين قديما

 العبيد على محرمة المهنة هذه وكانت ،المحامون هم السومريين عند الدين

 .ووطنه والديه يحترم ال ومن األخالق وسيئ والنساء

ثامن الي المادة التاسعة البند الخامس والسادس والسابع ونجد هذا مجسداً فو

باستثناء )النساء( إذ  2313لعام  33اماة رقم من قانون تنظيم مهنة المح

شريكة الرجل في كل  حواء هيتطور الحياة االجتماعية فإن أنه ومع 

كون مؤهالً تلالسمعة الحسنة ميادين العمل، أما فيما يخص األخالق و

 :د نصت البنود السابقة الذكر علىفقلالنضمام إلى العائلة 

 :تسجيله في جدول المحامين أن يكونيشترط فيمن يطلب 

 .لثقة و االحترام الواجبين للمهنةذا سيرة حسنة توحي با -5

 .محكوم بأي عقوبة جنائيةغير  -6

غير محكوم بأي عقوبة من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة  -7

 كرامتها.و

أو غير معزول أو  تأديبي،غير مشطوب اسمه من أحد الفروع لسبب  – 8

مطرود من وظائف الدولة أو من جهات القطاعين العام أو المشترك أو 

بأمن الدولة أو بشرف غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس 

 الوظيفة.
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  نا في التعرف على مهنتنا العريقة ...الستكمال رحلت وبالعودةِ 

 ،همحكمائ بواسطة اإلنسان عن الدفاع تولوا الذين األوائل من بابل أهل كان

 م.ق( 2333) عام بابل ملك حمورابي قانون مع المحاماة مهنة بدأت حيث

 لوبـأس واواعتمد ،امحوتب المهندس خالل من ذلك فكان الفراعنة عند أما

 .في محاكمهم المحلفين

 أرسطو وحقوقه اإلنسان عن الدفاع عالم في برز اليونانيين عندو

 من المحامون فيه يجتمع الذي المكان كان، وقد ولسياس ودموستين

 مطهرال بالماء المكان ُرشَّ  ،بالقضايا النظر وقت حان فإذا ،المقدسة األماكن

 والاألق من فيه يُتكلم وال األعمال من فيه يجري أن يجبال  أنه إلى إشارةً 

ً  طاهراً  كان ما إال  . ونقيا

 ملوكها أحد أن حتى ،الرومان عهد في هاأوجِّ  إلى اماةالمح شأن وعال

 الجيش ورجال المحامين بين فيها ساوى رعةً شُ  أصدر أفطيموس ويدعى

ً  القوم أعلى كانوا الذين ً  وأرفعهم جاها  :قائالً  شأنا

 الذين وبينحدّ السالح القوة وب الدولة يحمون الذين بين فرق ال

 وأقالمهم بألسنتهم أفرادها وحقوق حقوقها عن يزودون

 والتمجيد وكانمن التكريم  لهذا أحاط أباطرة الرومان هذه المهنة بكثيرٍ و

 افلةح مواكب في يرافقونهم المهنة هذه احتراف يريدون الذين الشبان آباء

 لئكأو قبول يقررون الذين أعضائه إلى ويقدمونهم األعيان مجلس مقر إلى

 .المحاماة سلك في الشبان

 .متوجين غير ملوكٌ  فالمحامون

 :4عشر الثاني لويس الملك سجلها التي العبارة، المأثورة األقوال ومن

ً  أكن لم لو ً  لكنتُ ،  لفرنسا ملكا  محاميا
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 ةبالوكال رجلٌ  تقدم بينهم، خالفٌ  وقع إذا كان اإلسالم، قبل العرب وعند

 ويُسمى يغٍ بل بأسلوبٍ  للقاضي موكله قضية ليبسط فريقٍ  كل عن الشفوية

 ً  .المحامي وهو الحجة قوي أي حجاجا

 وفي قوةِ الُحجة ورد حديٌث عن الرسول الكريم:

 نماإ: قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنها، هللا رضي سلمة أم عن

 نم بحجته ألحنُ  يكون أن بعضكم ولعل إلي، تختصمون وإنكم بشر، أنا

 له عأقط فإنما أخيه بحق له قضيت فمن أسمع ما بنحو له فأقضي بعض،

  .5النار من قطعة

 ثحي الدعاوى وكالء أو كمالحُ  بوكالء يعرفون المحامون كان اإلسالم وفي

 الناس لحاجة وذلك الخصومة، في التوكيل اإلسالمية الشريعة أجازت

  .ذلك إلى الشديدة

 منف بالخصومة، التوكيل جواز تثبت السلف في وردت كثيرة أثارٌ  وهناك

 :قال جعفر بن هللا عبد عن البيهقي اإلمام رواه ما ذلك

 وكلَّ  خصومةٌ  له كانت إذا فكان، الخصومة يكره طالب أبى بن عليٌ  كان)

 (وكلني ،السن به وتقدم عقيل برُ كَ  افلمّ  طالب، أبي ابن عقيل فيها

لّما  1262مرة ظهر فيها اسم الوكيل بصفة رسمية كان في سنة أول و

ومة جواز التوكيل على ذ فيها قررت الحكصدرت الئحة مجلس التجار إ

 .6شروط معينة

ما بدأت المحاماة في مصر ظهرت بمظهر تحرير عرائض الشكوى أول و

 الكتابة أن يكتبوا لهمالقراءة وطلبون من الذين يعرفون فكان األهالي ي

ترتزق من هذا الباب وهي طائفة  من ذلك وجود طائفة دَ لَ وَ تَ شكواهم، و

اء رة يجلسون بها في فناتخذوا لهم صناديق صغي هم قومٌ ( و)العرضحالجية

 اقٍ ورؤونهم فيكتبونها في أصادها شيسمعون من قُ المصالح والدواوين و
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صحابها ومة ثم يدفعونها إلى أ( مقابل أجرة معلتسمى )عرضحاالت

 .7فيقدمونها الى الحاكم المختص بالنظر فيها

 لغةً:

 الحماية، من عنه، حامي من مشتقة وهي المحاماة: العربية اللغة في

، نهع ودفاعٍ  خيرٍ  حماية تكون وقد عنه، ودفاعٍ  شرٍ  حماية تكون قد والحماية

ً  والجماعة أصحابه يحمي الرجل والحامية  حامية على وهو حامية أيضا

 . هممضيّ  في يحميهم من آخر أي القوم

 .(وليه وما حوزته يحمي أي الحمى لحامي إنه: )وقيل

 شتقةم وهي العربية اللغة في أصيلة كلمة المحاماة أن لنا يتبين تقدم ومما

 في الشرعية وحقوقه الفرد مدعٍ كان أو مدعاً عليه وحماية حمى، فعل من

  المحامي. مهمة صلب من هي الدفاع والتوكل عنه

ه في كتاب أحمد فتحي زغلول بكالدليل على هذا هي قصة ذكرها االستاذ و

ا تتلخص أحداثه تحت عنوان ) مرافعة شهيرة في قضية خطيرة ( المحاماة

وقد تم إلقاء  1862جرت أحداثها في فرنسا عام قتل بشعة جداً عن جريمة 

افه بارتكاب الجرم تررغم اع، ويدعى تروبمانوالقبض على المجرم 

حامي ، إال أن المد اثنان وستون شاهداً اثبتوا جميع الوقائعوجوالمسند إليه و

قواهم قّبَِل التوكل عن أوقد كان أشهر المحامين آنذاك و  موسيو ) الشو (

 .اباً إليه يطلب منه ذلكبعد أن أرسل المجرم كتالدفاع عنه المجرم و

انهالت عليه  الوعيد التيرسائل التهديد وحامي الدعوة رغم قد أجاب المو

زقه رسيالتي جاء بأحدها ) أنه يجب على موسيو الشو أن يتذكر أن هللا و

 قريباً بابنة فال حق له أن يترافع عن خّطاف أرواح البنات ( 
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وقف يوم التقاضي أمام المحكمة و ،ك خلف ظهرهمى موسيو الشو كل ذلر

 الحق في أن يكون هناك من يدافع عنه ملبياً نداء الواجب وأن لكل شخٍص 

  :قائالً 

ي ل يديكم،طلب مني تروبمان أن أدافع عنه فجئت أؤدي هذا الواجب بين 

 المتهم.صدى ولست صاحبه وأنا زمام الدفاع في هذا المقام 

 احترم أن لكل شخصلتبرئة المتهم لكنه أدى واجبه و وهو فعالً لم يسعى

 .الدفاعق في أن يمثله أحدٌ ما في الح

 فهو األجنبية باللغة(  Avocat)  لفظ أمابالعودة الى أصل كلمة محامي فو

 المرافق، بها ويقصد(  Ad)  األولى( Ad ,Vocatus: ) كلمتين من مشتق

 أمام للوقوف المستدعى الشخص بها ويقصد( Vocatus) والثانية

 كتبانت أصبحتا الكلمتين هاتين مفهوم في حدث الذي التطور وبعد المحكمة،

 اللغة من مدلولها يستمد والتي ،محامي أي(  Avocat)  واحدة كلمة في

  : بها يقصد التي الالتينية

 .المحكمة أمام للمثول المستدعى الشخص مرافق
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 الحقوقي األول في العالم

 السوري ) بابنيان ( شهيد العدالة

 

 .تكون محامي أي أنك حفيد بابنيان أن

 Aemilius إميليوس بابينوس الكامل االسم األول السوريّ  الحقوقي إنّه

Papinianus ليوما حتّى بها يعُمل الّتي التشريعية القوانين للعالم أعطى . 

 ،بيروت في الحقوق ودرس السوريّة حمص في للميالد 142 العام في ُوِلد

 رنالق منتصف حتىبقيت كذلك كانت حينها أشهر مدارس الحقوق و وقد

 .الرومانية اإلمبراطورية في السادس

 جزو سيفيروس سيبتيموس اإلمبراطور عهد في هامة مناصب عدّة شغل

ً  روما حكمت التي السوريّة  كان وقد Julia Domna دومنا جوليا الحقا

 ً  يانبابن بقتل ابنه يقوم أن األقدار ستشاء الذي اإلمبراطور هذا من مقّربا

 .حياته وإنهاء

ً  صاغت تشريعات عالمللهذا الحقوقي  قدّم  منض كان حيث قوانينه، الحقا

 مدونات من %83تشاريعهم صاغت ذينال" الخمسة السوريّين الفقهاء"

ً  خمسين من تتألف تيوال القانون في جوستنيان  2462 من مؤلف ،كتابا
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 الحديثة ةياألورب ولالد منه استمدت الّذي الرئيسي المصدر تُعد قانونية فقرة

 وإيطاليا. وألمانيا وإسبانيا كفرنسا قوانينها

"  انبابني " بينهم ومن ونالسوري ونقوقيالح صاغها التي القوانين تلك

 أسبغوا أن بعد ،وقسوته فظاظته من الروماني التشريع تخليص في ساهمت

 .شّرعوا ما مجمل على روحهم

 لزمانا ذلك في السوريّين المشّرعين من وغيره نيانببا أنَّ  بالذكر الجدير

 علهمج الذي األمر ،الالتينية باللغة القانونيّة ومؤلّفاتهم قوانينهم صاغوا

ً  يصنّفون  على ذلككاالسم  انسحبو( الرومانيين الفُقهاء) اسم تحت تاريخيا

 قوانينال لمجموعة (الروماني التشريع) اسم ليطلق وضعوها، التي القوانين

 الجميل حفظ التاريخ لكن محتواها، في كبيرة بنسبة السوريون ساهم تيال

 : ذلك في المؤّرخون وقال ين،كسوري ألولئك

 تقاليدها العالم على تعكس سوريا كانت الميالدي الثالث القرن في

 الحقوق مصدر تعد الّتي الحقوقيّة

ً "  37 "و القانونية المناقشات في مؤلف" 12" بابنيان ألف  المسائل في مؤلفا

 . القانونية

 ألخيرا الكتاب كان وقد"  واألجوبة األسئلة " أشهرها كتب عدّة فله ُكتبه أما

ً  راً مقر ً أ الصيت الذائعة كتبه ومن ومانيةالر الحقوق مدارس في دراسيا  يضا

 ."الفتاوى " كتاب

 ".آخر هفقي روماني أي يتركه لم ،تركه الذي العظيم التراث"  نّ بِأ فيه قيل

 نجستنيا موجز في كتاباته من فقرة 526 عن يقل ال ما لوحده نيانببا أدخل

 مرة. 153 فيه اسمه وذُكر القانوني

 بتيموسيس االمبراطور أوالد وغيتا كاراكال صراع بعد جاءت النهاية

 .كاراكال أخيه يد على غيتا بمقتل انتهى الذي دومنا وجوليا
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ً "  بابنيان " المشّرع إلى كاراكال جاء  يهاف يتلّمس رسالة صوغ منه طالبا

ً  فيها ويجد ارتكبها التي لفعلته األعذار  مجلس أمام به قام لما مخرجا

 !"بابنيان" رفضه الّذي األمر الشيوخ،

ً " نيانببا" العدالة رجل وقف األزمنة تلك في  اإلمبراطور طلب رافضا

 :الشهيرة جملته قائالً  كاراكال

 القتل هذا تسويغ من أهون قتل جريمة ارتكاب إن

 ابنيانب فانتهره بالبلطة،" نيانببا" بقتل أمر أن إالّ  اإلمبراطور من كان فما

 ذلك. له فكان السيف، من بدالً  البلطة الستعمال

ً  حياته لتنتهي  بل لها زمةالال القوانين بسنّ  يكتفِ  لم التي العدالة عن دفاعا

 .حياته أيام آخر حتى ِبها وعمل فيها آمن

 :مقتله في جيبّون المؤّرخ يقول

ً  بابنيان إعدام كان لقد  عامة كارثة بوصفه محزنا

 الغرب يتباهى الذي الوقت في ذلك، تعلم السوريّين من قليلة ةقل أنّ  المدهش

 .للبشرية اسوري متهقد بما

 ارد أمام روما، اإليطالية العاصمة في التحديد وجه وعلى الغرب في هناك

 وريّة،سشخصية  بل رومانية بشخصية ليس وهو شامخ، تمثال يقف العدل

ً  هي الشخصية هذه  أمام اليوم موجودة باسمه معنونه جداريه موضوع أيضا

ً  الكونغرس مبنى  :عليها ُكتب وقد الكبير القانوني لدوره تكريما

 

ً  وخمسين ستّة من ألكثر مؤلف  أساس كانت الحقوق في مؤلفا

  العالمية الحقوقية التشريعات
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 العدل دار أمام روما، اإليطالية العاصمة فيتمثال بابنيان 

 

 ل بابنيان اللوحة الجدارية
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 والدةــال
 

 استهل فقرتي هذه مع كلمة " لألسف " ...و

فنحن حين نأمل بتطوير المهنة يتوجب علينا أن نبدأ ببناء فرسانها منذ 

 .أي منذ مرحلة الدراسة ،مرحلة التكوين

التي تقدم في الجامعة هي دون المستوى  يةمناهج التعليمالمستوى  لكن

مرحلة داً يتناسب مع المرحلة القادمة )المطلوب إلعداد الحقوقيين إعدا

 .(نتقال من حقوقي الى محامي متمرناال

من المادة الرابعة في قانون تنظيم مهنة المحاماة  الخامسةالفقرة  علماً أن

 :نصت على 2313لعام  33رقم 

اء عضالمعاهد العليا التي يتخرج منها األوالتنسيق مع الجامعات  -

ً بين تطويرها بما لرفع مستوى مناهج الدراسة و ً وثيقا يكفل ربطا

ارسة مم الحقوقيين فيلحياة ويزيد من كفاءة المحامين واالتعليم و

 المهنة.

ل الصدمة األولى للحقوقي المقبهو ما يتسبب بهذا التنسيق واالفتقار إلى 

كونه  ،اء المترتبة على كاهله لصقل نفسهمما يزيد األعبعلى الحياة العملية 

 التي يتلقاها الحقوقي في النظريةوجد أي ربط بين الحياة العملية وال ي

لى إ خالل سنوات دراستهم ، لذا نجد الكثير من الحقوقيين يلجؤونجامعته

واقع الحياة دخول ميدان العمل مع بعض المحاميين لتكوين فكرة عن 

 .لهذه المهنةالعملية 

 ،االهتمام المناسباألمر عدم إيالئها ل نقابة المحامينعلى في هذا وأعود 

اب راغبين باالنتسعدم وضع أسس منهجية تساعد على إعداد الحقوقيين الو

 رغم أن الحل قد يكون بسيطاً جداً.، إلى هذه المهنة
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حول حاضرات معينة بإعطاء م قام لفترةٍ  8فاألستاذ عبد الحكيم السعدي

 لكن األمر لم يستمرقانون تنظيم المهنة وأصول المحاماة في جامعة دمشق و

 الكافي.الدعم  وعدم وجود، وجود خطة منهجية مدروسة حيال هذالعدم 

 هيف، أخطر وأهم مراحل تكوين المحامي منتعتبر فترة التمرين وألن 

حتى  عدبمرحلة التأسيس التي سترسم لكّل منّا طريقه الذي سينتهجه فيما 

 .يبلغ السن القانونية مهنياً 

 .س برأيي الشخصي من مرحلة الدراسةيجب أن يبدأ التأسي، الذ

 :مثال

باالنتساب  غبينأن يتم طرح مادة في السنة الثالثة أو الرابعة للحقوقيين الرا

ذلك ألن مهنة المحاماة هي المستقطب األول للحقوقيين و ،لمهنة المحاماة

المعدل كي ال  حساب ال تدخل فيمبدئياً مادة ثقافية تكون المادة مجرد و

 كون هناك أي ارهاق اضافي للحقوقي، ثم قد تصبح مادة اختيارية.ي

 :تضمن هذه المادةتو

ح للنقابة مع شرالنظام الداخلي مقتطفات من قانون تنظيم المهنة و -1

ما لّم يأتي بصورة  وخاصةً  ،حقوق المحاميمبسط حول واجبات و

  نص.أي ة في صريحواضحة و

طار واإلخو الفرق بينهما، نماذج مصورة عن سند التبليغ واالخطار  -2

  .محضر التنفيذالتنفيذي و

المناطة ونية األولية الواجب استخدامها وبعض المصطلحات القان -3

 .2حصراً بمهنة المحاماة

الجلسات  دفتر –دفتر القيد عن دفاتر المحاكم الرئيسية ) شرح مبسط -4

 وكيفية البحث فيها.( دفتر الفصل –

                                                           
 رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق. 8
 يوجد شرح موسع أكثر في فقرة ) اتيكيت حضور جلسات المحاكم (  2
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: فهناك الكثير من وطريقة كتابتهامبسط عن الطلبات شرح  -5

المحاميين المتمرنين الذي ال يعرفون الفرق ما بين االستدعاء 

فما بالكم بالطالب مذكرة والمعروض والطلب الشرعي وال

 :وللتوضيح المبسطالحقوقيين 

ل ال يقدم إال من قبو بهوتبتدأ هو ما تبنى عليه الدعوى  االستدعاء: -

  القانوني.المدعي أو وكيله 

هي كل الدفوع التي قد تبرزها في الدعوى في كافة  المذكرة: -

 مراحلها القانونية 
التي تقدم الى النيابة العامة أو غرفة  وهو الشكوى المعروض: -

 الشكاوى 
االجراءات االدارية التي تتوجه بها الى من هو  الشرعي:الطلب  -

تحتاج الى دعوى للبت فيها كطلب  والتي الي األول القاضي الشرع

 مثالً.الوصاية 

 خطوات االنتساب الى نقابة المحامين. -6

سلسلة تفسح المجال للحقوقي لرسم صورة أولية عن و بسيطةمادة مجرد 

 .ا في حال رغب في امتهان المحاماةالمرحلة المقبل عليه

ً يترافق األمر مع ندب بعض المحامين   عة إللقاءاالساتذة الى الجامطبعا

ركة تجاربهم مع الطالب ، أو حتى لمشاالمحاضرات التوضيحية والتوعوية

، األمر الذي قد تكون من نتائجه تقليل نسبة المتقدمين الى النقابة الحقوقيين

ممارسة المهنة لمدة وجيزة يكتشفون أنهم ليسوا والذين بعد االنتساب و

 ليها غيرها، فيتقاعسون عنها أو يسيئون إمتاعبحجم مهنة وبحجم هذه ال

 قاصدين.

اة التي تتسبب بإنهاء حيمة التي وجب تسليط الضوء عليها ومن األمور الها

 .(اإلقرارهي صالحية ) ،تمرن في بعض الحاالتالم

النظام الداخلي لم يأتي بذكر المنع بنص صريح إذ أن قانون تنظيم المهنة و 

كون المحامي المتمرن ممنوع من الترافع  بل جاء كنتيجة حتمية ،وواضح

، لذا فمن كم عدا الصلحية حتى الوقت الحاليأمام كافة درجات المحا
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 رغم، دعوى كاإلقرارالعمل ينهي  أي أداء البديهي أن يكون ممنوعاً من

 .االقرار في دعاويه الصلحية مثالً أنه يحق له 

المدربين أن يستغلوا المتمرن  األساتذةهذه الثغرة لألسف سولت لبعض 

 ،لتوريطه بما ال يحمد عقباه كأن يقوم باإلقرار بدعوى بدائية كتثبيت البيع

أنه ن هذا إجراء اعتيادي في الدعوى ومستغلين ظن المحامي المتمرن أ

 .فإنه يحق له القيام بهذا االجراءبموجب تمثيله ألستاذه حكماً 

 ة المحاميتوجب عليها التأكد من بطاقاللوم أوالً يقع على المحكمة إذ يو

 .كونه استاذاً أو متمرن

 من خالل تحقيقات تجريها لفصل ذا كانت النقابة قادرة على حماية المتمرنإ

ن المتمرالمحامي لمدرب كان من ورط ا االستاذالنزاع في حال تبين لها أن 

، يةائمالحقة جنو، فإن الجهات األمنية في حال وجود تزوير مثالً في هذا

 اء التي ذكرت أمامها على األوراق، فيقع المتمرن ضحيةً ال تأخذ إال باألسم

 .لهذا

ً من النقابة على حماية المتمرنين فقد جاء مشروع تعديل قانون و حرصا

بنص صريح ذكر فيه منع المتمرن من  2317تنظيم مهنة المحاماة لعام 

صرف ناقل للملكية أو اإلقرار أو اإلسقاط أو التنازل أو اإلبراء أو أي ت

 باألحكام وال يعتد بأياإلحالة الى التحكيم أو المصالحة أو تقديم الطعون 

 .ن تلك التصرفات بالمحامي االستاذذلك لحصر المسؤولية عمما ذكر و

 

لذاك المحامي  صحيحةبهذا نكون قد وضعنا حجر األساس األول لبداية 

 الجديد

  



 

 أن تكون محامي 17

 جلسات المحاكم حضور اتيكيت وبروتوكول

 

 ( ؟؟بروتوكول)( و اتيكيت): لماذا أوالً 

لتقاليد ااألعراف و انا تعنيمفي مضمونه اتكيت وبروتوكول كلمتيّ رغم أن 

 وقعاً خاصاً لدى الجيل تلقيان هما كلمتانإال أن، والذوق واالحترام والقواعد

 .الجديد

قي حاوره المتللتسترعي انتباه و، بصدد جيل تجذبه الكلمات الرنانة فنحن

ً صاغية باللغة التي تجعله بكلّ  لك، الكلمات السلسلة والمستساغة ه آذنا

 .كن متجدداً في صياغة أفكاركلرائجة، او

 املالتع وحسن اآلخرين واحترام النفس احترام) يعني مصطلحاالتكيت 

ً  ويعني (معهم  وفن واللباقة السلوكية واآلداب االجتماعية اآلداب) أيضا

 (.التصرف

 التي ةالشامل اإلنسانية لثقافةل مرجعيتها تكمن التعامل في العامة اآلدابو

 .آخر إلى بلد من تختلف

 االلتزام بالقواعد توحدت اآلراء حوله فيما اُتفق عليه و البرتوكول هوو

أنه  أي ،ناية والتمسك بها والحرص عليهاعو المرسومة وتطبيقها بكل دقةٍ 

 .فئة مع الفئات األخرى يعكس حضارة وثقافةيمثل و

هو مطالب أكثر من غيره ان يكون على مستوى وألن المحامي رجل عام، و

 .واللباقة عاِل من الكياسةِ 

 ضورٍ ح ، ال يخفى علينا التوتر الذي يصيب المحامي المتمرن في أولِ لذا

 .آداب وسلوكيات هذا المكان الخاص هو جاهل لكلّ له أمام المحاكم و

مك لقيّ  ذاك هو انعكاسٌ حترامها، ولمحكمة يحتم عليك اِ إن دخولك قاعة ا

 .ومبادئك وتربيتك
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 مد، فهي ال تستبحضور القاضي أو بغيابه ،عليك احترام المحكمة واجبٌ و

وطقوسها ، هي ببساطة قاعة لها ُحرمتُها احترامها من القاضي الذي يرأسها

 .الخاصة

إخالالً واضحاً، أذكر منها على سبيل  باإلتيكيتة مخلً  نالحظ أموراً كثيرةو

  :المثال

 القاعة بصوٍت عاٍل.داخل التحدث على الهاتف الجوال  -1

 .والتسبب بالضوضاءالثرثرة التحدث مع الزمالء و -2

 بانتظام.عدم انتظارك لدورك  -3

و الدخان وباألخص )مضغ اللبان( هذه من أبشع األكل أو الشرب أ -4

محكمة وتنم عن قلة احترام ال أكثرها تقززاً داخل قاعةالمظاهر و

 .شديدة

وكل تلك األمور السابق ذكرها تتحول من اتكيت إلى بروتوكوالت في حال 

 وجود القاضي.

 ما عليك فعله بخطواتٍ أما عن بروتوكول حضور جلسات المحاكم، ف

 بسيطة:

قوس المحكمة دون مزاحمة الزمالء، توجيه نظرك  الوقوف على مقربة من

إعطاءه رقم الدعوى التي تود درته بابتسامة لطيفة والى الكاتب ومبا

 .ومعتدل واضحٍ  الحضور فيها بصوتٍ 

بمأل  أحببتن كان هناك استاذ كبير في السن و، إتنتظر حتى يحين دورك

 ،إن لم تشأ فذاك حقكك فإن هذا يدل على ُحسن أخالقك وارادتك منحه دور

لألساتذة النقابيين ورؤساء ية بالحضور المهنة منح حق األولوال أن ُعرف إ

 أعضاء المجالس بشكل شخصي ليس ألنهم يعلّون شأناً عنك بلالفروع و

ً في مكاتبه مسؤولياتألن لديهم مهام و   .م حيث يتطلب منهم التواجد دائما

في حاول تم محاولة وليس هناك ما يجبرك أبداً عن التخلي عن دورك 

االساتذة لألسف يقومون  نالمحامي إذ أننا نرى بعضإحراجك ِمهنياً، 
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نهم م أوالذين يبدو عليهعلى المحامين األصغر سناً المهنية بعرض قواهم 

 .تدريبيقد شهدته خالل فترة  ا أمرٌ هذو، مازالوا ضمن فترة التمرين

التعريف عن  هو، أول ما يتلعثم به المحامي المتمرن حين يحين دورك

 :، األمر بسيطنفسه

كتب االستاذ فالن عن الجهة المدعية أو المحامي فالن مدرب في م

 المدخلة أو المعترضةالمدعى عليها أو المتدخلة أو 

، إذ أن أكثر المحامين المتمرنين يقومون بأول وهذه من األخطاء الشائعة

م دون معرفة الجهة التي فترة من تمرينهم بحضور دعاوى عن اساتذته

مة المحكو، الجهة الموكلةء االسم الشخصي عن ، فيقومون بإعطايمثلونها

 .الصفات الممثلةال تتعامل مع االسماء الشخصية بل مع 

، يتوجب عليك زميلي المتمرن قبل التوجه إلى المحكمة أن تقوم بإلقاء لذا

ً بياننظرة على ملف الدعوى في مكتب استاذك أو تسأله أن يعطيك   ا

 ليها.ت إالمرحلة التي وصلمونها ومضعن الدعوى بأطرافها و اً مختصر

 :فالقاضي قد يسألك مثالً 

 ؟عن أي جهة أنت -
 ؟م في الدعوى وعن موضوع الدعوىعن مطالبك -

 سيكون من المشين بحقك أن تبدو بمظهر الجاهل.و

، تستطيع قبل طالع على الدعوى في مكتب استاذكفي حال فاتك االو

 ف  رِ عاحترام بعد أن تُ ى أن تطلب من الكاتب بكل لباقة والحضور بالدعو

الملف  ، أن يوليكَ ىلك الحق باالطالع على الدعو عن أنّ عن نفسك و

 .بصورة مبدئية، حيث تقوم بتصفح الدعوى لالطالع عليه

هو أن تقوم بقراءة ومن أسهل الطرق لمعرفة أهم المعلومات بالدعوى 

 .عاء والوكاالت القضائية المبرزةاالستد

تتوجه  ،أكيداً لحضوركك على ضبط الجلسة تبعد أن تم تدوين اسمبعدها و

ر من الكلمات الغي هذه الكلمة التالية تعدلباتك، ولإلدالء بطالى المحكمة 
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ة حصراً بمهنة المحاماة هي من الكلمات المناطو العاديةمطروقة في الحياة 

 :أال وهي

 ســـنلتم

هي حجر األساس في أي طلب توجهه هذه الكلمة هي مفتاح حضورك و

 تنفيذية.أو دائرة  ائيةللمحكمة أو ألي جهة قض

  نلتمس من مقامكم الموقر أو من محكمتكم الموقرة  

 طلباتك.ثم تقوم بسرد 

ة نسبياً، أن تكتبه على ورقيفضل إن كان الطلب المراد االدالء به طويالً و

أو  لسة،الجتتأكد من ارفاقها أو تدوينها بضبط صغيرة وتعطيها للكاتب و

 حضورك.بتجهيز مذكرة مستقلة للطلب تبرزها بعد 

من المصطلحات هذه اسمه كلمة " قال " بل " أفاد " والمحامي ال يتبع و

 المحاماة.الخاصة أيضاً بمهنة القانونية البحتة و

فما عليك إال  ،ما في حال كنت تود الحصول على مهلة قانونية حيال أمرٍ 

 تقول:أن 

 .نرجو إعطائنا مهلة أو نطلب مهلة أن تقولال  نانلتمس إمهالأو  نستمهل

االستمهال أثناء حضور الجلسات هو أفضل ما قد تقوم به حينما تجد نفسك 

والمجازفة إياك  الجلسة،أمام قرار إعدادي أو جواب قد أبرزه الخصم في 

ة مهال ولو لفترة قصيرة لإلجاباِلتمس اإل بسيطة،لو كانت االجابة قد تبدو 

ً تذكر و  .الرجالأن االرتجال قاتل  تقول:القاعدة الذهبية التي  دائما

هي مفاتيح حضور جلسات  المصطلحاتتعد هذه االختصارات القانونية و

 .الكك لملكة قانونية وفكر قانونيالداللة على امتالمحاكم و

عليك و ،ا يقوم الكاتب بختم ضبط الجلسة وتعليقها إلى تاريخ الحقبعده

يخ الذي سيدون على ضبط الجلسة دون االعتماد على قوة التأكد من التار

  .خطأسمعك درًء ألي 
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مراجعته في آخر الدوام الرسمي وفي بعض األحيان قد يطلب منك الكاتب 

 ،في الدعوىبالحضور الطرف اآلخر  تأخرأو في اليوم التالي في حال 

قول وتتبتسم للكاتب والقاضي إن كان موجوداً  ،إشكالليس في هذا أي و

   "شكراً" وتخرج من المحكمة.

تشككت من مصداقية الكاتب، إذ أنه ولألسف بعض الكتّاب يقومون  في حال

بتثبيت حضور الخصم أو وكليه قبل إغالق الضبط بحجة أنه أتى في 

 تىح نتظاراليتوجب عليك ا، وهو في الحقيقة لم يحضر، اللحظة األخيرة

 الدوام الرسمي.نتهاء ا

صطلحات التي قد تسمعها في أروقة المحاكم هي كلمة "البلبلة" المأيضاً من 

، إنما هي أسلوب تصحيح األخطاء ليست مشتقة من البلل أو الرطوبة وهي

تتم عن طريق وضع الجملة المراد ة في المحاكم أو دوائر التنفيذ والكتابي

 .ةإدراج الجملة الصحيحة " بل " وتصحيحها ضمن قوسين ثم اتباعهما بكلم

 ذا حين تسمع لفظ ) بلبلة أو بلبلها ( ال تضحك و أحسن التصرف .ل
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 جلسات التمرين ) االستذة (بروتوكول واتيكيت 

 

تُطبق ذات قواعد اإلتكيت المتبعة في جلسات المحاكم فيما يخص االمتناع 

ن كل ما معقاد الجلسة أو استخدام الهاتف وعن الثرثرة مع الزمالء أثناء ان

 الضوضاء.شأنه التسبب بالتشويش أو 

 :عني بجلسة االختبار شخصياً فأقولأما فيما يخص الم

، لكنه االختبار الذي الشاق اختزال سنتين في نصف ساعةمن الصعب و

 .تستحق اللقب الذي انتظرته بصبرعليك اجتيازه كي 

ا هو إال حقيقة مالهذا االختبار قد يبدو في ظاهره اختباراً قانونياً لكنه في و

لضغط ى يقظة تحت االبقاء علك وفقدرتك على التماس، اختبار نفسي بحت

 .الذي ستتعرض له، هو مقياس نجاحك ك محامي

 :ولجلسة التمرين بروتوكولها الخاص

فهذا يُساعدك على عليك مالزمة القاعة طيلة فترة انتظارك لدورك  -1

مات بعض المعلويمنحك الفرصة لمراجعة تشتيت التوتر والقلق و

ما ك ،المتمرن زميلكمن خالل االسئلة التي يطرحها األعضاء على 

 .لية لديك ليوم مهم لك كهذا اليوميؤكد حس المسؤو

طاولة االختبار بكل ثقة وتقف  ، تتقدم نحوبمجرد أن تسمع اسمك -2

ال تجلس فوراً من تلقاء نفسك بل تنتظر اإلذن من االستاذ رئيس و

ضاء المجلس في حال عدم وجود االستاذ الفرع أو من أحد أع

 .يدل على لباقتك واحترامك للمجلسالرئيس، مما 

"  ةالعروبتحية الحق وتفتتح رسالتك بإلقاء التحية المعتادة "  -3

 .وتستهل بالمقدمة والشرح عن الرسالة

ى لقلك من جدول المحامين المتمرنين إفي ختام الرسالة تطلب ن -4

  .جدول المحامين االساتذة
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، واآلن إليك بعض النصائح التي اك كان البروتوكول الخاص بالجلسةذ

 :عدك على البقاء صامداً فترة أطولتسا

من الرسائل كانت  فكثيرٌ  ،إلقاءها أهم ما في الرسالة هو طريقةُ  -1

ها نقها في الطريقة التي ألقت بلكنها فقدت روفي المضمون و مثاليةَ 

   .العكس صحيحو

جهاد، اإلتشعر بلم بسرعة كي ال تستنزف قوتك وتتكال لذا من المهم أ

كون في يالفقرة كي ال ك مسافات صمت كبيرة بين الفقرة وال تترو

 . تصيب الحاضرين والمجلس بالمللالولئ ،من المماطلة األمر شيءٌ 

ل إلى الفقرة التي تليها ، قم باالنتقافي حال سهوت عن فقرةٍ ما -2

ً بسرعة و  .تمكنك من رسالتكيعتمد على مدى  هذا طبعا

ك ء إليها ألنها ستوقعإن كنت ال تملك قوة االرتجال فال تحاول اللجو -3

ً ستفقد التركيز في مشكلة و  .حتما

إلى األرض أو  ، ال توجه نظركتواصل بصرياً مع المجلس بكامله -4

، حاول توزيع مجالك البصري سيساعدك السقف أو شخص واحد

 فسك،بنسيعطي انطباعاً عن ثقتك و التخلص من التوتراألمر على 

 اً من األمور المهمة أن تبقى على ذات الوتيرة حتى لو لم تجد أحدو

ً من أعض األمر ليس للتقليل من ، واء المجلس يتواصل معك بصريا

لقياس مدى قدرتك على  ر، بل هو من ضمن جلسة االختباشأنك

 .التركيز

خر آ قبل أي أحدٍ برسالتك لنفسك  لذا ما عليك أن تدركه أنك تتقدم

 .االستمرار حتى لو كنت وحدكأنك قادر على و

بهدوء  في مرحلة األسئلة التي توجه إليك، أنصت الى السؤال -5

 إذا عجزت عن استيعابه قم بطلب إعادة السؤال بكلو وتركيز،

 ، خذ دقيقة قبل أن تجيب. وأدب وال تخجل من األمر لطفٍ 

من االستاذ طارح  اطلبكنت ال تملك اجابة اعتذر بأدب و إن

ن ان كإال إ ،بتغيير السؤال أن يقوم أو ،اإلجابةأن يمنحك  السؤال

  :السؤال من أحد المحاور الثالث

   .رسالتك -

   .كتاب أصول المحاكمات المدنية -
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   .قانون تنظيم المهنة -

 من تلك المحاور . سؤالٍ أي ال شيء يغفر لك عدم اجابتك عن 

عضاء المجلس الكرام مع احترامي الشديد إلى أ بهذا الصدد أتوجهو

ن يلّم نه من االستحالة أإال أ ،قة في تشجيعنا لنكون األفضللرغبتكم الصاد

 يُعزى وال ،ميادين القانون وفروعهن فقط بكل المحامي المتمرن خالل سنتي

، بل يعودُ اللوم على استاذه الُمدرب الذي لم مباشرةً  األمر إلى تقاعٍس منه

نية و لتخصصه بأمور قانوبالشكل الالئق أ ُمدربهِ ل الجهد الكافي إلعداد يبذ

 عمل، حيُث نرى الكثير من المحاميين المتمرنين يجيدون الدون أخرى

لى الدعاوى و البعض اآلخر ال يتطرق إ، الجزائي دون المدني أو العكس

ال مناص من أبداً رغم بساطتها ووضوح نصوصها، بيدّ أنه والشرعية 

مجتهد في تعليم ذاته  غيررن أيضاً إذا كان مهمالً والمة المحامي المتمم

 .من محيطه وزمالءه

أرجو انصاف المحامي المتمرن في نوعية االسئلة آخذين باالعتبار  ،لذا

 .ى التي يختص بها استاذه المدرب واتجاه رسالتهنوعية الدعاو

ات سبين حضور جل االتيكيت المشترك مالى عنوان الفقرة فإن وبالعودة إ

 :المحاكم وحضور جلسات التمرين هو فن اللباس

ي هو ما يُصنع من القماش حصراً هناك اعتقادات شائعة أن اللباس الرسم

هذه االعتقادات خاطئة فاإلطاللة جزأ ال يتجزأ منه، وأن ربطة العنق هي و

 13 عن الزي الرسميتماماً ف الرسمية تختل

  

                                                           
 فن اللباس (  –يوجد شرح موسع أكثر في فقرة ) المحامي أيقونة األناقة  13
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 مع القضاةبروتوكول التعامل اتيكيت و

 

ً  مؤهالً  يكون أنعلى القاضي  ً  ومتخصصا ً ومُ  ودارسا  القانون بمبادئ لما

ً مُ  الصدر واسعَ ، به يحكم الذي  فيها،نظر ي التي القضية مالبسات ةبكاف حيطا

 أثناء والسيّما الغضب بطيء ،السمعة وحسنَ  السيرة محمودَ  يكون أن

 .المدّعين لمرافعة سماعه

 عزيز، والسطوة القّوة أصحاب يخشى تجعلهُ  ال عالية روحٍ  ذا يكون أن

ً  الدنيا، أطماع عن بعيداً  النفس  .الرشوة عن مترفّعا

 وند يقضي وال القضايا، على بسهولةٍ  يمرّ  وال والتحقيق التأّمل أهل من

 اشتبهت إذا، ألحكامه إصداره في األقوال بسماع يكتفي وال وعلم، دليلٍ 

 وال ،والتأّمل االحتياط على القدرة يفقد لم صعوبتها له وبدت االُمور عليه

 .والبراهين األدلّة أساس على الواقع كشف عن يتخلّى

 :طارق برنجكجي االستاذ المحترم كما قال القاضي

 لتقطتهاا   جدتهاو   أينما ضالتي، العدالةُ 

 .همسماع عن يكلّ  ال الخصوم، مع الوجه طلقعلى القاضي أن يكون 

 .واإلطراء التملّق يستهويه وال والحيلة المكر أساليب أن يحتاط من

ً  يكون أن  نالكه وليس الحقائق تكّشفت إذا العادلة األحكام إصدار في صارما

 .آلخر بخسٌ  وال ألحد محاباةٌ  حكمه في فليس يعيقه، من

 جالل نألو وديمومته ودرعه ،وصولته الحق صوت المحاميألن و

 .القضاء هيبة من القاضي جاللو القاضي جالل من المحامي

 طةالرابو ،جناحا عدالة القاضي أن يدركاه أنهماوأول ما على المحامي فإن 

كانة اآلخر في عن حفظ م كالهما مسؤولٌ بينهما رابطة احترام متبادل و

ة القضاء بالتوقير والتعظيم، وإال حادّ الناس عن إحاطأعين المتخاصمين و

 .الخرابد ساطريق الحق وسلكوا سبيل الباطل و
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 دقيقةال والمنعرجات المنحنيات له تكشف التي القضاء عدسة هو المحاميف

 يظلّ  هنفإ القاضي فطنة كانت ومهما ،الوقائع كشف في عليها عتمديُ  التي

 .ليكون قادراً على حل األحجية المنظار ذلك لىإ حاجةٍ  في

 هما أيضاً يكمالن بعضهما البعض حتى تكتمل المنظومة وفق ايقاعٍ  ،إذاً 

 معين.

ذا ما هة ال يعني أبداً تسويغ التجاوزات، والقيمولكن التساوي باألهمية و

 .اء االحتكاك أو التماس مع القضاةيقع به بعض الزمالء أثن

 : على سبيل المثال

 الأ على حقكك فذا ما، أمرٍ  عن القاضي من االستفسار وددت حال في

 ولح ارشادك القاضي من تطلب أنك إلى يشير ما استفسارك في يكون

 الً ح يعطيك أن أو أمامه المنظورة دعواك في تسلكه أن عليك الذي الطريق

 ً  .للتغلب على خصمك قانونيا

 في التدخل محاولتك القاضي منك يلمس أن القاضي، مناقشة مخاطرمن 

 .الدعوى في قراراتٍ  من اتخاذه عليه بما سلطته

 رتستفس ما حول قانوني اطالعٍ  على تكون الأ مناقشته مخاطر إلى أضف

 .يالقانون جهلك القاضي لمس إن حرج موقف في نفسك تضع وبهذا ،عنه

 ونيةالقان المواد بقراءة تقوم أن فعله يتوجب ما فأول هذا عليك كان إن لذا،

 .بينة على تكون كي عنها االستفسار تود التي

 ورللشع القاضي يدفع قد األمر أن إذ عقيمة مجادلة القاضي ومجادلة وإياك

 ،السجال حدّ  إلى سيصل األمر أن شعرت حال في، واحراجك منك بالضيق

ً  كن ً  مهذبة بطريقة وانسحب لبقا  .احترامك حافظا

 حتى ةسلبي بطريقة معهم للنقاش محاولة أول يفّضون القضاة أكثر أن نجد

 .قساة أو متعجرفين بأنهم صيتهم يذاع

 على أوالً  باللوم نعود بل القاضي، على كامالً  اللوم نلقي أن نستطيع وال

 .البقية الزمالء حول الصورة هذه القضاة منحوا الذين الزمالء
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ً  سيؤدي بالبروتوكول الرسمي بالجزء الزمالء بعض فإخالل  ىإل حتما

 قدف باإلتيكيت اخاللهم أما ،يمثلونها التي الصورة مجمل في ضراراإلِ 

 .فقط شخصهم على أثره يقتصر

لهم مناسباتهم طبيعيون لهم حياتهم االجتماعية والقضاة هم أشخاص 

ائل وسيشاركوننا في المناسبات العامة واالحتفاالِت واألعياد، والخاصة و

ة تعرف على وقائع حياتهم الشخصيالتواصل االجتماعي أتاحت لنا فرصة ال

 .أكثر بعيداً عن مناصبهمرف عليهم التعو

تعلم أن القاضي  من الجميل واللبق إن كنا في مناسبة معينة أو إن كنت

الده أو كان الذي أنت بصدد الدخول عليه قد رزق بمولود أو كان عيد مي

، أن تقوم بالواجب من تعزية أو تهنئة دون أن يكون هناك حالة وفاة تخصه

ً في ا طلبك طيفة ثم تتوجه ب، مع ابتسامة لألمر مغاالة حتى ال تبدو متصنعا

جعله ستقاضي سيكون مسروراً في مساعدتك وستجد أن ال، أو استشارتك

ي هذا فل منصبه وفأنت احترمت انسانيته قب، التعامل معك أكثر راحة في

 .ُكلُّ االحترام

فسار أن يكون استفسارك مختصراً ومنمقاً وواضحاً، وال حاول قبل االست

 ا ال تقاطع القاضيبمجرد طرحهماالسئلة، سؤال واحد أو اثنين، وتكثر من 

ى والنظر في الدعاوتذكر أنه موجود في المحكمة للفصل أثناء حديثه و

 .الملقاة على عاتقه وليس إلعطاء محاضرات في القانون

عكر، فالتمس له ُعذراً، وأجّل سؤالك  إذا شعرت أن القاضي في مزاجٍ 

 .لوقٍت الحق

اء أثنضمن المعقول كأن عال صوته مسيء من القاضي تصرٌف إذا صدر  

 ياك أن تعامله بالمثل وخاصةً ، فإو كان فيه جفاٌء ظاهر أثناء الرداالجابة أ

ً إن كان الحدث أمام العلن والمأل الحترام المحكمة  ، ليس خوفاً منه بل حفظا

الصمت وتخرج بكل  ، أفضل ما يمكنك فعله هو أن تلتزموهيبة القضاء

لى مكتبه بمجرد أن يصبح القاضي وحده أو ينزل اأدب من القاعة، و

نك أي تصرف ذا كان قد صدر متستطيع أن تتوجه اليه وتعتذر عّما إ

 .ستفسر عن الطريقة التي عاملك بهاتاستدعاه لّما بدر منه، و
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زميٍل ل لألسف يا زميلي سيفاجئك أحياناً أن القاضي ما هو إال ضحيةٌ ألنه و

، كأن تكون قد ذممت القاضي في ى القاضي صورة سيئة عنكلك نقل إل

 .، أو نلت من هيبته وقدحتهمجلٍس ما

أبداً  ، فال يعني األمرسبباً مشروعاً يبرر تصرف القاضي حتى إن لم تجدو

تخذ تما استئذان ون تنسحب دونويحق لَك ُهنا أ، أن تهدر كل احتراٍم بينكما

 11.المسيء لكالالزمة اتجاه القاضي االجراءات 

ً فإن السلوك الطيب و  المحترم يؤتي ثمرته مع القضاة الحقيقينلكن غالبا

 .وتجدهم يباشرون إلى اصالح األمر وتوضيح ما حدث

 

 مُّ بغضاءفال ي فسدُ ودّ وال ت ع
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 انسانيتكنفسك وتفقد  لكن ال، المالعن  ابحث

 

، لمالك وراء اسعيّ سانيتك في إن أسوأ ما قد تتعرض له يوماً هو أن تفقد ان

 .مركتأكد أنك في المرة التي ستقبل بها هذا سيكون قد انتهى أو

ستقضي به بقية حياتك المهنية، أو تقضي  سيكون ذاك هو الطريق الذيو

 .به على حياتك المهنية

انونية إال تها القحياتك المهنية حينما تقوم بأمور رغم شرعي بقيةتقضي به 

مجرم لدفاع عن كا، مدمرة ومديدة األثر والتأثيرد ذات أبعاأنها ُمشينة و

 .ليرتكب ُجرماً آخرمنحه الخالص من العقاب وته على التملص ساعدلم

ً والذي يعد دين كإسقاط حق الزوجة بُمعجل مهرها بات بإث ممتاز ال يسقط إال ا

و كانت كذلك، لتحصد القليل من المال الطعن بشرفها ولفسادها أخالقياً و

 .فيما بعد في مجتمعٍ غارٍق بالجهل األبناء الكثير من األلميحصد و

 ، أنت انسانأنك وقبل أن تكون محاميتذكر دائماً 

نا ال أأو احتيال و على حياتك المهنية حينما تتورط في تزويرٍ به تقضي و

 ،اتالعثور على ثغرالتالعب بالمواد القانونية والدهاء بالمكر و، أعني بهذا

 في القانون لكن ما أعنيه هو أن لك أن تكون داهيةً  وسام شرفٍ  بل إن ذاكَ 

 .قد تفقد كل شيء ، ألنك وفي لحظةل على المالتتحول لمجرم لتحص

طعت في عملك إن كنت تنوي على الطريق السليم قدر ما استبقى دائماً ا  

 البقاء ضمن العائلة

ة ن تنظيم المهن، فقانوشقى العقبات عند المحامي المتمرنمن أبيدَ أن هذه 

قد شدّ الوثاق على ذاك المبتدأ أكثر مما يجب حيث  2313لعام  33رقم 

 .في حال أخّل بمواد هذا القانوندائماً بالشطب  أنه مهددٌ 

 

 



 

 أن تكون محامي 33

كما جاء في نص  ،أخرى مهنةٍ و من الجمع بين مهنة المحاماة فهو ممنوعٌ

 :من قانون تنظيم المهنة حيث نصت 12المادة 

بين المحاماة يشطب من ال يجوز الجمع بينه ومارس عمالً أو  -

 لتي يحددها النظام الداخلي.الجدول حكماً وفق األصول ا

أن تُجمع مع المنع ألن مهنة المحاماة أسمى وأرقى من  ورغم أني مع هذا

 . أن واقع المعيشة أصبح ال يحتملإال ،أخرى مهنةٍ 

ر بهذا فعة فهو يعتبمن المحامين لقاءحال قام بالتوسط بين الموكلين و فيو

من  77التغريم كما ورد في نص المادة سمساراً وقد يتعرض للحبس و

 :علىحيث نصت  جو  بالقانون المذكور في الفقرة 

اد من اعت من هذه المادة كل( أ ) يعتبر سمساراً بصدد تطبيق الفقرة  -ب

  .المحامين لقاء منفعةالتوسط بين الموكلين و

بغرامة ال تقل عن خمسة ال تزيد على شهر واحد ولحبس مدة يعاقب با –ج 

 ف بالفقرة ) ب ( من هذه المادة.آالف ليرة سورية السمسار المعر

المشكلة تكمن أن المحامي المتمرن قد يلجأ لمثل هذا ألن بعض االساتذة و

 .ون بهضم حقوق المتمرن دون وجه حقيقومالُمدربين 

يأتي بها المتمرن إلى وى فنرى بعض االساتذة يضعون يدهم على أي دع

البعض و ،تاركين فُتات األتعاب له مستحوذين عليها استحواذاً كامالً  المكتب

 التي يبذلها أثناء مدة المصاريف المستحقة للمتمرن اآلخر ال يدفع بدلَّ 

 .تمرينه وعمله

، إذ يجب أن يكون هناك من الظلم واإلجحاف بحق المتمرنفي هذا الكثير و

تنظيم المهنة أو في النظام الداخلي حسب رأيي الشخصي  مادة في قانون

 :ص علىتن

لى مكتب استاذه تعود بكاملها كل دعوى يأتي بها المحامي المتمرن إ -

ة عقوبة مسلكية لألستاذ المدرب منفعة المحامي المتمرن حصراً تحت طائلل

 ن من حق التدريب في حال اإلعادة.تحت طائلة الحرماو
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يوجد أي نص قانوني يُلزم االستاذ المدرب بإعطاء راتب ه ال أن سيما وال

مشروع تعديل قانون تنظيم  شهري للمحامي المتمرن، أضف إلى هذا أن

قد منعت المحامي المتمرن من حقه  2317في العام الحالي مهنة المحاماة 

بالتوكل في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الصلح األمر الذي من شأنه 

 تحصيل المادي له.قطع أي طريق لل

 هما يكون فيإال أنه قد مر معي أثناء أبحاثي مادة قد يقاس عليها لصياغة 

من قانون  22وهي المادة  ،شيء من اإلنصاف لمعشر المحامين المتمرنين

 :والتي نصت على 1283لعام  17حاماة في مصر رقم تنظيم مهنة الم

ال تقل عن ثالثين جنيهاً  يقرر للمتدرب في السنة األولى مكافأة -

 ً ً  ، وفي السنة الثانية مكافأةشهريا  .ال تقل عن خمسون جنيهاً شهريا

ً جاء في قانون المحاماة العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  أيضا

حدها  أن المحامي تحت التمرين يستحق مكافأة شهرية تحدد 26/138

 .األدنى لجنة قبول المحامين

ً ( أجرة) مصطلح ال( مكافأة) مصطلح تخدموااس أنهم والجميل  احتراما

 .المتمرن المحامي لمكانة

ولعدم وجود مواد مشابهة لدينا تمنح الدعم المادي للمحامي المتمرن فهو 

ى بط وفوضفي حالة تخيقع ضحية الشطب إذا ارتكب أمراً مما سبق كونه 

 .وجهل بما له وما عليه

 :المتمرنلذا كلمة إلى الزميل 

 عن حماية حقك عاجز  أنت آلخرين وتكون قادراً على حماية حقوق الن 

يكوُن مغموراً مندفعاً،  يكمن في أن المحامي المتمرنوما يزيد األمر سوءاً، 

 ظاناً أنه سيحصد الكثير من المال بمجرد ولوجه عتبة القصر العدلي.

 ال وفي أول دعوى له وبمجرد االتفاق على األتعاب ورغم أن األمر برمته

 يتعدى كونه مجرد اتفاق فقط.



 

 أن تكون محامي 32

يبدأ بوضع خطة لالستمتاع بما سيحصد وتذهب به أفكاره أبعد مما يجب 

كما لو أن المال أصبح بحوزته، وفي اللحظة األخيرة وقبل تنظيم الوكالة 

 بدقيقة ربما، يتراجع الموكل عن األمر ويعتذر وذاك حقه.

( وقد جئت بهذا المادي اإلحباطفيصاب المحامي المتمرن بما اسميتهُ )

المصطلح من واقع الحاالت التي شهدتها أثناء فترة تدريبي، ويتمثل هذا 

االحباط بانهيار أحالم وخطط المحامي المتمرن تاركةً إياه في قاع اإلحباط 

والفشل وقد تودي بالبعض للشعور بالكآبة وانعدام الثقة بالنفس واالعتزال 

 ألمر.في المنزل عدة أيام قبل تخطي ا

ولتجنب الوقوع في هذه المشكلة، كان يتوجب تفادي الخطأ، أين كان 

 الخطأ؟

الخطأ كان أنك وقبل أن تصب تركيزك على الدعوى وآلية العمل بها 

وبنائها وما القانون الذي يُنظمها وأنها الفرصة المواتية إلظهار قدراتك 

ال صدت ماالً ووملكتك القانونية، قد وجهت تفكيرك كله نحو المال، فال ح

 طورت معلوماتك.

 نصيحة:

 ال تضمن األتعاب حتى تُنظم الوكالة

نقابتك قادرة على حمايتك حتى لو لم تنظم " عقد أتعاب " يكفي أنك قمت 

 بتنظيم وكالة وشرعت بالعمل، شروعك له قيمة وثمن.

، يجب إيجاد حل لهذه المعضلة للحدّ من المشاكل توجهاً إلى نقابة المحامينو

 .التي يعاني منها المحامي المتمرنمادية ال

 ؟يعه للمحامين المتمرنينلماذا ال يتم اصدار طابع يعود ر :مثال

اية نهحيث يقوم كل محامي متمرن بجلب كشف ممهور من قبل استاذه في 

يأخذ مخصصاته المثول وكل شهر بأنه كان مواظباً وملتزماً بالحضور و

 .من الطابع المذكور
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 التميزالمنافسة وال تخشى 

 

 .لم تكن متأكداً من سياق عمٍل ما، فال تحاوله إن

ندك ستنتقل إلى ادائك في التنفيذ، فالخوف التردد عإذ أن حاالت الشك و

 .هو الشروع في العمل بجرأة وثقة األفضلمن الفشل َخِطر، و

حريات ن تكون مسؤوالً عن أن مهنتك كمحامي تعني أ التفكيرمجرد 

 .الناس وأمالكهم، هي فكرة مرعبة حقوقو

، ولكن الشروع بالعمل جميعاً نملك نقاط ضعف وجهودنا ليست كاملة قط

 .أة له تأثير سحري في إخفاء عيوبكبجر

ُمخططاً له منذ البداية فقطع ن يكون شروعك في العمل مدروساً وعلى أ

شأ ذاته، وعندما تننصف الطريق بنصف إرادة سيضع عقبات في طريقك 

 .شكلة فإنك سترتبك وتصبح أكثر عرضة للفشلم

ً ، لعلك تبتكر طريقلم يسلكه أحدٌ غيرك ال تخشى أبداً من سلوك طريقٍ   ا

 حتى لو فشلت يكفيك شرف المحاولة.جديداً يسلكه الكثيرون من بعدك، و

ً  كن، بحضورك وبكلكّ متفرداً بذاتك و، كن اُخرج عن النمطية  ال مبدعا

 .إمعة

ال تسمح لألمر أن يوقف عزيمتك  ،كارك وتم تسريبهاوحتى لو ُسرقت أف

 .ما هو ملك  لك، لن يبدع به  أحد  غيرككن على يقين أن و

جتماعي قد صادفني أمٌر مماثل حين رأيت على أحد مواقع التواصل االو

 يستخدمو ،# بالرمز مسبوقة كلمة عن عبارةهو ما يدعى بال )هاشتاغ( و

 بمدينة يتعلق تحديث نشر أردت فإذا ،االنترنت على المنشورات لتصنيف

 .دمشق# التحديث ضمن تكتب مثالً، دمشق

حتى بعض ها قد شاهدت الكثير من الزمالء والزميالت وكنت حينو

 .(نية قد أطلقت هاشتاغ تحت عنوان )أن تكون محاميالصفحات القانو
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لمحة من المؤكد قد شاركت عنوان بحثي وإذ أنني  أزعجنيرغم أن األمر 

أن  نهم ، إال أنه لم يثني عزيمتي عن االستمرار فما أنا أكيدةٌ ينعنه للكثير

 .، لن يبدع به أحدٌ غيريما هو ملٌك لي

هذه من أهم النقاط في حياة المحامي ، مع المميزين ابدألتكون مميزاً 

يحفز  12ودي لدى مكتبقد نلت هذا في وجو ،المتمرن ليصنع اسمه الخاص

 .على التميز في العمل واألخالق المهنية

ي فرصة الفضل الكبير في منح 13عبد الحكيم السعدي كما كان لألستاذ

حين  ،ان الرسالةبعد عدة نقاشات حول عنو برحابة صدر التميز برسالتي

رن لمتماتكوين شخصية المحامي بشكل عام و بأهميتها فيلمس ايماني بها و

"أنها  :زادني فخراً حين قال ليمونها وبشكل خاص رغم بساطة مض

 ." كان ذاك وسام شرٍف لياألولى من نوعها

 ؟ جديداً اختيار المكتب المناسب لهلكن كيف يمكن للمنتسب 

ي ف خاصةً المنتسب جديداً هي اختيار المكتب، ومن العقبات التي تواجه 

 .لسائدةظل الظروف ا

ه ليكون قادراً هو مكتب قريب من مكان سكن ،فأول ما يحاول البحث عنه

 ي البحث عن مكتب عنف كثيراً ما يضيع الوقت هباءً و، على االلتزام معه

 .طريق المعارف

، فمنهم حث عن مكتب يختص بنوع دعاوي معينالبعض يحاول البو

 .رون إلى الشرعياآلخالون إلى الجزائي ومنهم إلى المدني والميّ 

يقع في حالة خيبة حين يضطر في ال يجد المحامي المتمرن ضالته و وقد

 .ي مكتب فقط ليستدرك الوقت الضائعنهاية األمر الى اختيار أ
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لمتمرنين هو اوبرأيي الشخصي فإن التوفيق والتنظيم بين مكاتب التدريب و

كون ، وقد يالمتمرنينعن طريق لجنة المحامين يقع على عاتق النقابة  أمرٌ 

 . ال يحتاج الى الكثير من الجهدر سهالً األم

 :فمثالً 

يتم تنظيم جداول بالتنسيق مع المحامين االساتذة الراغبين باستقبال الُمدربين 

 :ريق اعطاء معلومات للنقابة تتضمنلديهم عن ط

  .اسم االستاذ المدرب -
 .رقم الهاتفعنوان المكتب و -
  .اختصاص عمل المكتب -

 .هرياً أو كل ثالثة أشهرمعلومات شيتم تحديث هذه الو

حيث يقوم المنتسب باالطالع على هذه الجداول أثناء السير بإجراءات 

 .ساب لتسهيل عملية اختياره للمكتباالنت

، يتم استحصال الموافقة على التواصل بينهما واجراء المقابلةبعد و

 التدريب.

ل سائيصلني من رن فراغ، إال مما وصلني وأنا لم آتي بهذا االقتراح مو

م نون من مشكلة عدلحقوقيين على مشارف التخرج أو حديثي التخرج يعا

 .معرفتهم بأحد وعدم ايجادهم المكتب المناسب

ربين مداألمر ينطبق أيضاً على بعض المحاميين االساتذة الباحثين عن و

لمنتسبين ا للتواصل معال يجدون الوسيلة المناسبة  هملكنإللحاقهم بمكاتبهم و

 .الجدد
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 محامي محامي تُعامل ك   تصرف ك  

 

ها ي ذاتتأكد أّن الطريقة التي ستتصرف بها ه ،بك نوطٌ صدقني األمر مَ 

 .الطريقة التي ستعامل بها

 ال ي ناُل من هيب تك  إالك

قتنا ثمن حاالت الفشل التي نتعرض لها وتبدأ عزيمتنا بالتراجع ويبدأ األمر 

 معاملة الناس باحترام مبالغ فيه حتىوهنا نبدأ باالنحناء و، بذاتنا بالتدني

 .إلى التودد وتكثر أعذارنا وزالتنالى التذلل ال إيصبح أقرب 

لحدود نتجاهل اأن نقلل من أهمية حاالت الفشل و هو ،يكمن الحل في هذاو

 .التي تقيّد ثقتنا بقدراتنا

المس ست ولنا هالةً يخلق حنفسنا سيشع إلى الخارج، وإيماننا من الداخل بأ

 :الناس، وسيكون االنطباع األول لديهم

 ؟تجعلنا نشعر بالثقة الى هذا الحدال بدّ من أن لنا أسباباً 

أن تكون دائماً على وقار، مهما كانت الظروف، وينبغي عدم الخلط بين 

الثقة وهي العدو األول  ، فالغطرسة تشير إلى انعدامالوقار والغطرسة

 .للمحامي

، اِظهر أنك اً في أفكارك وفي كل ما تقوم بهق، شاهكن سامياً في أعمالك

ً تستحق أن ت  .كون عظيماً ولو لم تكن كذلك حقا

بأن تفصل نفسك عن الناس اآلخرين ألنك إن  ،لكن إياك االنخراط في هذا

أعظم خطأ قد تقع فيه هو أن  ، فإنأفرطت في ذلك فإنها ستكون نهايتك

  .نتعتقد أنه يحق لك أن ترفع نفسك بإذالل اآلخري

 .هي كلمة " سيدي "في هذه المهنة أول كلمة تناُل بها من هيبتك و

 .، أنت وحدك سيد نَفسكأسياد تختر هذه المهنة الحرة ليكون لديك أنت لم
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 :االحترام أن نخاطب القاضي فنقول البعض يظن أن من

 سيدي القاضي

ً بيدّ أن األمر خاط قاً هذا تمليرى في  14سبق وقلنا الحقيقي ، فالقاضيئ تماما

 .الُحجةله وقد يُظهرك بمظهر عديِم الحيلة و

عن فقاعة سرعان فاألمر لن يكون سوى عبارة  ،إياك أن تتملق لتتعملق

 .ما ستثقب وتتبخر

 :أما حين تقول

 سيادة القاضي

ك احترامك لنفسو ،فبهذا تكون قد حافظت على احترامك لسلطة القاضي

ما كلمة كاتبه أعلى محكمته وحاجبه وعني سيادته المطلقة فسيادة القاضي ت

  .هاملكتّه إياأن له سيادة عليك قد خصصتها له وسيدي القاضي فتعني 

 : سيدي !!!أو حاجب فما بالك حين تقول لموظفٍ 

 ؟ مع احترامي للجميع، لكن أين شخصيتك ك محامي

 .تتجنب الوقوع في مثل هذه الكارثةيوجد الكثير من المصطلحات البديلة ل

 م، إذ عليك أن تكون دائالثقة بالنفس دون دعائم ال تكفي أن إلى إضافةً 

شحذ لاالطالع على كل ما من شأنه مساعدتك التزود بالمعلومات القانونية و

 .هذي الثقة

تكون مسؤوالً وحدك عن التي تظهر فيها قدراتك كمحامي و أكثر المواطن

ن ، ويكوالحكوميين ء التعامل مع الموظفينحماية هذه الشخصية هي أثنا

، إذ أن لقانوني وقدراتك اللغوية وهيبة حضوركهذا من خالل اطالعك ا

فالمراجعون لديهم  ،واحدة الموظفين معتادون على التعامل وفق نمطيةٍ 

 .جميعاً سواسية

                                                           
 فقرة اتيكيت وبروتكول التعامل مع القضاة. 14
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أرقى من  بأنهاالمحاماة  كما هو حال مهنة ، و لكنوليس ِكبراً حاشى و كال

 ،أكبر شأناً من أن يعامل كاآلخرينأيضاً المحامي  ،أخرىأن تجمع مع مهنة 

 .ده المبذولة في الدفاع عن الحق ونصرة المظلومينتقديراً له لجهو

 فمثالً: المحامي،الدور األول يقع على عاتق و

معك كتاب من الحكومية أو المؤسسات الخاصة،  أحد الدوائر دخلتَ 

 .ليجاب عليه أصوالً  المحكمة

قوة ه أن ما معك هو قرار قضائي واجب اإلجابة بأول ما عليك معرفت

والتي نصت  من قانون العقوبات 361ذاك حسب نص المادة القانون و

 :على

كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق  -1

جباية الرسوم أو الضرائب ؤخر تطبيق القوانين أو األنظمة وأو ي

أي أمر صادر عن ئية أو أو مذكرة قضا تنفيذ قرار قضائيأو 

 .بالحبس من ثالثة أشهر الى سنتين يعاقب السلطة ذات الصالحية

موظف رفض إجابة الكتاب الذي معك، إياك أن تتوتر  ففي حال صادفك

أن تحكم االمساك بزمام األمور وتضع الموظف أمام  ، يجبأو تتراجع

 :خيارين ولتكن نبرتك حازمة وجدية

ن الفيكتب بأسفل الورقة أنا الموظف  أو أن إما تنفيذ األمر القضائي -

 .امتنعت عن تنفيذ األمر القضائي

 .مراجعة من هو أعلى رتبةطلب اُ مسك بموقفك هذا لو تفاقم األمر وتَ و

 .د أن تؤمن أن القانون فوق الجميع، فأنت ستدافع عما تؤمن بهبمجر

 ا تحتم، حين يمتنع موظف عن تنفيذ أمر اً للنسبة للمحامي المتمرنأيض

 :الُمدرب، الجواب سهل جداً  حجة أن الكتاب معنون باسم استاذك

 دإن كنت توأمثل استاذي حكماً في كل شيء، وحسب القانون أنا و -

أن تصرح لي  منك ، لكن ارجومخالفة مادة قانونية فذاك شأنك

 .الطلب بأسفلبامتناعك عن تنفيذ القرار 
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نا لنا نبالغ لكن مبالغت، لعلمهنةاأهل  بعض حقائق األمور ال يدركها إال نحن

 .محمودة وضمن الحدود الصحيحة

الدور الثاني يقع على عاتق النقابة في التصدي لكل من ينال من هيبة 

ن لى المسؤوليعبر توجيه كتب إالمحامي أو عرقلة قيامه بمهامه وواجباته 

التعامل مع  المؤسسات الخاصة لتصحيح مسارحكومية وفي الدوائر ال

تنظيم دور انتظار خاص ، كميين إن حضروا، وتقديم التسهيالتالمحا

ن هناك نافذة قد شهدت هذا في أحد الدوائر الحكومية حيث كاللمحامين، و

، ورغم استياء المواطنين إال أن رد الموظف أتى مخصصة للمحامين فقط

يقع على عاتقهم تسيير أمور  –المحامين  –منصفاً إذ قال لهم أن هؤالء 

 .وهم ليسوا هنا لمصالحهم الشخصيةأناس آخرين 

 .هذا يوجد بكل الدوائر لكان خيراً لو أن 

دة اللمحامين مجاراة مع الم أكبربهذا الصدد أطلب من النقابة إيالء اهتمام و 

 :والتي نصت على 12الفقرة  53

قيامهم  اء المهنية وحمايتها والحرص علىرعاية حقوق األعض -

 .بواجباتهم ومراقبة سلوكهم وتأديبهم

قد ورد مادة في مشروع تعديل قانون تنظيم ف تأكيداً ألهمية التطوير المهنيو

نصت على عدم جواز أية جهة قضائية أو إدارية  2317مهنة المحاماة لعام 

أن تمتنع عن تسليم المحامي أية بيانات أو صور مصدقة عن وثائق أو 

ة عن طريق المحكملديها وتتعلق بموكل له إذا تقدم بذلك قرارات محفوظة 

الم تكن البيانات أو الوثائق أو القرارات تتعلق بأسرار أو فرع النقابة م

 .س أمن الدولة الداخلي أو الخارجيالدولة أو تم

كامل احترامي لكل الجهود المبذولة وهذا كله يأتي طبعاً بعد تقديمي وافر و

 التواجد في حسب مواظبتي الدائمة علىوالتي و اهنةفي ظل الظروف الر

لتي األعضاء المتفانين بساعات العمل وأشهدها من قبل االنقابة كنت أراها و

كانت تستمر أحياناً حتى أوقات متأخرة من المساء حرصاً منهم على البقاء 

أي  أودائماً ألي مشكلة قد تعترض أحد أفراد العائلة  على أهبة االستعداد
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ينتظروا من أحد شكراً أو عرفاناً، واستحضر هنا قصة رئ دون أن أمر طا

 :كنت شاهدةً عليها

 لى النقابة أن محاٍم آخر قريبٌ أحد جلسات التمرين، أتى استاذ يشكو إأثناء 

 78، وفي هذا مخالفة واضحة للمادة تم إيقافه لدى فرع األمن الجنائيله 

 :علىتي نصت اللفقرة أ من قانون تنظيم المهنة وا

فتيش المحامي أثناء مزاولته عمله، وال يجوز تفتيش ال يجوز ت -

، إال بعد إبالغ رئيس مجلس الفرع مكتبه، أو حجزه وال استجوابه

اً اه مناسبليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس أو من ير

، وال يعتد بإسقاط المحامي حقه بذلك تحت من المحامين األساتذة

 .اءاتبطالن االجر طائلة

حالة استنفار بين أعضاء المجلس ، سادت علم المجلس باألمرأن وبمجرد 

اء امين المتمرنين وبعد االنتهأكملوا كل جلسات التمرين حفظاً لحقوق المحو

ثنتي عشر ساعة من في حوالي الساعة التاسعة مساًء أي بعد حوالي او

ة وفعالً كان ، غادروا النقابة التخاذ االجراءات الالزمالعمل المتواصل

 .له في تمام الساعة العاشرة مساءً المحامي الموقوف في منز

ً من النقابة لحماية المحامين قدر المستطاع فقد تم طرح مادة في و سعيا

تنص على أنه ال  2317مشروع تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة لعام 

ضت رتي فالاع السائدة ويجوز تفتيش منزل المحامي أيضاً نظراً لألوض

 ، إذ أن الحفاظعلى البعض نقل دعاويهم وملفاتهم من مكاتبهم إلى منازلهم

ابة ، لذا فإن النقأهم األسس التي تقوم عليه مهنتناعلى السر المهني هو من 

 .المحامين وحماية أسرار موكليّهممسؤولة عن حماية 

 

 ً  .، ستحصد نتائج ُمشرفة تفتخر بهاضميرك المهني أبقه  حيا

عن أحد  ذات يوم أني توجهت بقرار إلى ديوان التنفيذ صادرحدث معي 

 وجهيقبل تمحاكم البداية المدنية والحكم مكتسب الدرجة القطعية وكالعادة و
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برني بأن أقوم بفتح ملف تنفيذي واجراء فأخ 15قمت باستشارة استاذي

 .االخطار التنفيذي

د قد لم نكن بع دي في دائرة التنفيذ وقع خطأأثناء تواجلكن ما حدث أني و

، إال أن الموظف أعطاني كتاب بالتنفيذ لنتوجه به حددنا مكان حدوثه

ى الدائرة المرجو التنفيذ فيها واستغربت األمر لعن طريق البريد إ مباشرةً 

ذ ي بأن القرار جاهز للتنفيسألته إن كنا بحاجة إلخطار تنفيذي فأخبرنو

ً و، فوراً  ذ ى الدائرة المعنية لتنفيلإتم توجيه كتاب عن طريق البريد  حقا

 .القرار

ما  بأن هناك خلالً كمة كنت ما أزال في شك مما حدث وبعد مغادرتي المح

ي أن أعود فأخبرني بفثار غضبه و حدثا مّ بأستاذي أخبره عفاتصلت 

 .قف التنفيذ لنكتشف أين وقع الخللأواليوم التالي فوراً و

الدعوى شخصية كان من كون القرار كان لصالحي مئة بالمئة و رغم أن

ى يد تها علولكن األخالقيات التي تلقي، لممكن أال يعلم استاذي بما حدثا

أغض طرفي عن أي تصرف استاذي خالل فترة التمرين تمنعني عن أن 

 .و من أهم ما قد يميزك عن اآلخرين، إذ أن الضمير المهني همثير للريبة

رسل ت ايقاف الكتاب الملبطوفعالً توجهت في اليوم التالي إلى التنفيذ و

لدى فتح الملف التنفيذي تبين أن الخطأ قد وقع عن طريق موظف بالبريد و

ديوان البداية المدنية إذ أنه كان قد كتب على ظهر القرار أن االطراف قد 

ال يوجد  أنه خطارات رغماإلليغات وحقهما في الطعن وكافة التب أسقطا

 .اسقاط طعن في الدعوى

وعرضت  16رئيس التنفيذ المدني في دمشقدخلت الى القاضي المحترم 

اعطاءنا االذن الخطأ و إلصالحطلبت منه اعطاءنا االذن عليه األمر و

                                                           
 أمين سر نقابة المحامين ) فرع دمشق ( –االستاذ غسان حمامي  15
 القاضي المحترم االستاذ سامي كوسا 16
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التنفيذي عبر الصحف ومخاطبة الدائرة التي استلمت كتاب التنفيذ  لإلخطار

 الخاطئ إليقاف العمل به.

 نتيدرك قيمة التصرف الذي قمت به وأ من الرائع أن يصادفك قاضي

توقف قرار تنفيذ يصب في صالحك مئة بالمئة ألنك تحترم ضميرك المهني 

فعالً  بأنينه منحني مكافأة كانت عظيمة لي وجعلتني فخورة بنفسي وإذ أ

 :قد اخترت يوماً ما المكتب األنسب، بعد أن أثنى علّي وقال لي

 هكذا يكون المحامي الحقيقي

يوم إلى  15لصحف من عبر ا مكافأتي هي تقصير مهل االخطاركانت و

ساعده يقاضي يبث الثقة في نفس المحامي وشكراً كل الشكر لكّل  ،أسبوع

 .ر ذاته ويكون من أفضل إلى أفضلليطوّ 
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 محاميك  تحلى بها التي يجب أن تالقدرات 

 

 : تطويرها على والقدرة اللغة من التمكن

 متلكت ال وأ المعاني، فهم على قادر غير محاميككون تمن غير المقبول أن 

 البحثو عليها، بجهد والعمل كلغت تطوير كعلي الجمل، صياغة على القدرة

 نم تمكنت حتى االمالئية، االخطاء عن واالبتعاد واالسلوب، المعاني عن

 علهوتج قارئها الى تصلومقنعة  سهلة بصورة يكودعاو مرافعاتك كتابة

  .بها يقتنع

 أي ءةالقرا التنوع في خالل من الدماغ في مختلفة وأفكار أنماط إنشاء يتم

 وجدو، التجارب من العديد خلقو عقلك تحفيز على يعمل القراءة من نوع

 الوظائف من الكثير الدماغ تعطي خاصةً  األدبية القراءة أن الباحثين

 عملت القراءة متعة نفسه الوقت وفي وهي ممارسة فعالة للعقل، المعرفية

  .الدماغ في مختلفة بمناطق الدم تدفق زيادة على

 ونهاية ووسط بداية لها قصة كل ،العقل وتشجيع تحفيز على تعمل القصة

 على قلالع تشجيع يتم الهيكل هذا فمع لعقلك، إيجابي شيء ربيعت والذي

 الدماغ إنف قرأت وكلما السبب مع التأثير وربط التسلسل هذا في التفكير

 .التفكير من السلسة هذه مع التكيف على قدرة أكثريصبح 

 حتى ،ءً قرا يكونوا ولم الجميع دَ لِ وُ ، جيدة بطريقة الدماغ بنية تغير القراءة

 فاكتش فقد هذا على نفسك تدريب من فالبد القراءة تحب تكن لم وإن

 غةالل منطقة في البيضاء الماء حجم من زيدت اليومية القراءة أن العلماء

اعد على تسو بالقراءة تحسينها يمكن الدماغ بنية أن أكدت بحاثاألو بالعقل،

ً  وأكثر يقظة أكثرجعل القارئ   تطويرل المفتاح تذكر ،اآلخرين لحياة وعيا

 ونتك وأن والقراءة، بالتعلم االستمتاع اي المثمرة القراءة هي المهارة هذه

 .نفسك لتعليم والدافع القدرة لديك
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 : واللباقة الخطابة

ون ك، عليك أن توار أو مرافعةح اثناء محاميكتلعثم من المقبول أن تليس 

 التحول كيفية في التفكير قبل الشخصية تطوير من البدلذا ، لبقاً في الحديث

 .لشخصيةا في الجوانب بعض وتطوير بتغيير يبدأ األمرو لبق متحدث الى

ً متحدث كونلت مؤهالً  صبحت حتى ً لبق ا  لتخلصا أجل من بجد عملت أن عليك ،ا

 .بإجراء حوار المتعلقة تلك وخاصةً  ،شخصيتك في الضعف نقاط من

 أن إال ط،فق العمل بمكان مقترنة صفة بلباقة التحدث أن الكثيرون يعتقد 

 نزلالم في اليومية التعامالت بكافة مرتبطة فاللباقة ،صحيح غير هذا

 حتى جيدال التحدث على نفسه بتعويد يقوم أن الشخص على يجب ،والشارع

ً  أمراً  يصبح  التحكم ىأن يتحلى بقدرته عل وعليه ،ذلك بعد له بالنسبة طبيعيا

 دودر الختيار يدعو ما هناك ليس فبالتأكيد االنفعاالت، على والسيطرة

 .سلبي تأثير لها يكون أفعال

ً  عنها الشخص يبحث أن يجب التي الصفات من  يكون نأ رادأ ذاإ أيضا

ً متحدث ً لبق ا  فيها قعي التي تلك وخاصةً  أخطائه على كثيراً  نفسه يلوم أال ،ا

 .ستقبلبالم فيها يقع ال حتى األخطاء هذه من يتعلم أن وعليه التحدث، أثناء

 المكان في والموجودين الحاضرين على التحية بإلقاء يقوم أن يجب 

ً يترت أفكاره بترتيب يقوم أن ،به المتواجد ً  با  في الإ يتحدث وال ،منطقيا

 لذيا األمر في اً خبير الشخص يكون أن يعني ال وهذا يعرفها، التي األمور

 لجيدةا فالمعرفة به، جيدة معرفة على يكون أن يكفي ولكن عنه، يتحدث

 في انبالجو أهم من تعد والتي النفس في الثقة على كبير بشكل تنعكس

 . اللبق المتحدث شخصية

 أحد ىعل يرد وال ،اً أحد يقاطع فال جيدة، بطريقة آلخرينيستمع ل أن يجب

  .مستمع جيد األساس في هو الجيد فالمتحدث كالمه، مغزى يفهم أن دون

ً  الحديث يكون أن يفضل  الذي األمر عن مرتبطة وقصص بأمثلة مدعوما

 اعالً تف يخلق أنو المتحدث، وجه االبتسامة تفارق الوأ النقاش حوله يدور

 .المستمعين على أسئلة طرح خالل من
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 : و بصيرةذأن تكون سريع البديهة و 

 .والتدريب الممارسة مع تطويرها يمكن مهارة هي البديهة سرعة

 تكتسب كيل ،والمواقف واأللفاظ الكالم من الكثير تعلمك فالقراءة كثيراً  اقرأ

 عوتكون صديق الجمي وتتكلم تتحدث أن اجتماعي، تكون أن يجب الخبرة

لى ع يساعدك ذلك ،في الحياة وطريقتهم أسلوبهم وعلى عليهم وتتعرف

 تحدثي متى يعرف ال لكثيرا، والخبرات األشخاص معرفة أنماط مختلفة من

 الكثيرو يعاتب، ومتى يصالح متى يبتعد، ومتى يواجه متى يصمت، ومتى

 . الحديث أخطاء في قعت تجعلك تواجهها التي األمور من

 اراألخي بمصاحبة إال الجيدة الخبرة تكتسب لن أنك الحسبان في ضع

 وكيف ومتى يتحدث وكيف متى يعرف فالحكيم الناس، من والحكماء

 .عظة صمته وفي عبرة كالمه فيكون في يصمت،

 ياءواألنب الحكماء مواقف من الكثير بقراءة عليك البديهة سريع لتكون

ً نإنسالتكون  أزرك شدوي يفيدك ما والحكم المواعظ من فلهم وأحاديثهم،  ا

 . الكالم ناضج

 يزعج فالعالي منخفض وال عالٍ  ال ،متوسط بصوت تتحدث أن حاول

يفة لط صوتك نبرة تكون أن حاول ،بالملل يشعرهم والمنخفض الحضور

ً  ،متعجرفة وال مهزوزة ال ومتزنة  . األمور خير فهو بالوسط كن دائما

 المجتمع، وأحاديث الصداقة وأحاديث العمل أحاديث بين تفرق أن عليك

ً  األصدقاء فأحاديث طريقه، له فكلٌ   المرح، طابع عليها غلبي ما دائما

 .يغلب عليها طابع الجدية العمل وأحاديث

 نوأ الظاهر خلف ما لىإ نظرال أن تكون قادراً على أي البصيرةتحلى ب

 ظهرهات وأن يراها نأموكلك  حتى وأ خصمك يستطيع ال قد اً مورأ رىت

 .المصلحة تستدعيه بما عنها الطرف غضت وأ المناسب، الوقت في
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  :التحليل على القدرة

 على المحامي ساعدوفهمهما ت حداثاأل وقراءة الوقائع تحليل على لقدرةا

 يوه حداث،األ هذه على تطبيقها يمكن التي القانونية للقواعد الوصول

 المراد الواقع في المستنير البحثمن خالل  الجيد للفهم بالنتيجة تساعد

يعتمد األمر و ،الدماغ في بالمعلومات وربطه بالواقع االحساس أي فهمه،

 والقدرات البديهة سرعةو الحياة في النّظر وجهة ومنها عدّة عوامل على

 .الواقع على للحكم الكافية المعلومات توفّرو االنسان لدى العقليّة

  :العالي التركيز على القدرة

ً تبقى  نأ  هناك عها،م التعاطي ستطيعت وبالتالي ،قضيتك محور على يقظا

 في لمساعدته إتباعها الشخص على يجب التي الخطوات من مجموعة

 وقتٍ  لأق فيإليه  الموكلة والمهام باألعمال قيامه أثناء تركيزه على الحفاظ

 على يحتوي جدول أو خطة وضعك وجه أكمل على ابه والقيام ممكن

 يجبو أولويتها حسبترتيبها اليوم و خالل بها القيام يجب التي األعمال

 ملللع أخرى مرة والعودة النشاط تجديد على للمساعدة الراحة من قسط أخذ

 .بحماس

 على الشخص تساعد التي العوامل أهم من يعتبر الوقت تقسيم بمبدأ العمل

 ستمرم بشكل بالعمل يقوم أن من فبدالً  عمله، وإنجاز تركيزه على الحفاظ

 هيينت وعندما، لالنتهاء وقت تحديد يمكنه معين شيء من االنتهاء حتى

 والبدء تهلمتابع آخر وقت تخصيص يتم بعد، العمل يكتمل ولم المحدد الوقت

ً  محدد بوقتٍ  جديد عمل في  الشخص يساعد آلخر عملٍ  من االنتقال ،أيضا

 العمل مواصلة في ورغبته نشاطه من ويزيد حماسه على الحفاظ على

 . تركيزه يزيد وبالتالي مهامه وإنجاز

 الهاتف ، إذا كنت تعاني من تراكم أعمال قم بإغالقخارج ساعات العمل

 مشغول أنك وزمالئك ألصدقائك رسالة وأترك اآلخرين يزعجك ال حتى

 ظيفن به تعمل الذي المكان جعل على اعمل الحق، وقتٍ  في بهم وستتصل

 ، وأنجز المهامإليها تحتاج التي األشياء إيجاد على يساعدك فهذا ومرتب

  .المتراكمة عليك
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 :االقناع

  .ناجح محامي يكون نأ يستطيع ال الموهبة، هذه امتالك يستطيع المن 

ً  المحامي يكون نأ ً إ فكارهوأ بآرائه مؤمنا ً  يمانا  قنعي ان يستطيع حتى تاما

 على ،نيك لم نوإ االقتناع تمام بها يقنعوا  حتى الطرق بشتى حوله من بها

 لآلخرين االستماع فنيجيد  نأ، ويقدرونها هذه فكرته يحترمون قلاأل

 ريدو ما يعرف حتى فكارهموأ خريناآل بآراء درايةٍ  على يكون نأ بمعنى

 ائمةق رائكآ جميع تكون نأ ،اقناعهم عليه يسهل وبالتالي واحدٍ  كل بعقل

ً  كنت فكلما والصراحة والحق الصدق على  سالنا مع تتكلم نتوأ صادقا

 نإف تقنعهم يجعلك الكذب نأ تحسب وال االقناع على قدرتك ازدادت كلما

 ثقتهم رتخس تكون وبالتالي تستطيع فال االخرى المرة فتأتي مرة اقنعتهم

 . فيك

 كونت الوأالبراهين و والدالئل اتاالثبات على مبنية افكارك جميع تكون نأ

 معسوٌل ومرسل. كالمٌ  الإ ماهي لإلقناع وسيلتك

ً  الكالم يكون نأ ً و منطقيا ً  واضحا ً سري الناس به يقتنع حتى وصريحا  وال عا

 . اقناعهم في مجهوداً  تبذل تضطر إلى أن

 ةبقدر يحظى حتى يمتلكها نأ الشخص على يجب التي المهارات همأ ومن

 تصبح تىح صوته نبرة يغير نوأ الجسد بلغة يتكلم نأ ،االقناع على فائقة

 دالجس بلغة التحدث وفن، جيداً  له ستمعيُ  حتى حوله من تجذب حماسية

ً  يجعلك  .ديدةش بسهولة حولك من اقناع تستطيع وبالتالي بنفسك واثقا

  :الضغوط تحمل على والقدرة الصبر

 وقت،ال بسبب كانت نإ عمله، في الضغوطات من للكثير المحامي يخضع

 ها،سير على تؤثرو قضيته على تطرأ جديدة لظروفٍ  وأ العمل، كثرة وأ

 انها اصةً وخ الظروف هذه مع تعاملال يستطيع نوأ بالصبر يتحلى نأ فعليه

 .والتعب االرهاق مسببةً  طويلة، ولساعات للعمل تضطره قد

 . بأول أوالً  وتحديدها مسؤولياته من التنصل عدم هو تذكره ما عليه أهم
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 للقيام بالذات أنت (زميل –استاذك المدرب  –موكل أحدٌ ما ) كلفك إذا

ً  تكلف أن ينبغي لك فال معينة بمهمة  نأ يجب بل ،بإتمامها آخر شخصا

ً  أنت تتحمل  تعطي حتى انهائها على تعملو المهمة هذه مسؤولية شخصيا

 ً ً  انطباعا  . الطرف اآلخر لدى حسنا

ً  ضع النوم قبل  رتب التالي، اليوم في به القيام عليك يجب ما لكل مخططا

 جبي التي األولى المرتبة تحتل فالضروريات أهميتها، حسب أولوياتك

 باقيو التفاصيل بباقي االهتمام ينفي ال ذلك لكن الكافي االهتمام إيالؤها

 تكون لن يوبالتال التوتر يسبب قد الضغط كثرة ألن هاأجلّ  فقط ،المسؤوليات

 . الضروريات على التركيز على قادراً 

 القيام ليكع يتعين التي المسؤوليات بإحدى القيام تستطيع لن أنك شعرت إذا

 نأل، مسؤوليتها تحمل قبل الخدمة تقديم عن االعتذار األفضل فمن ابه

 مهامهم داءأ سبيل في كثيرة تنازالت لتقديم يضطرونفي عملهم  المخلصين

 . وصحتهم أعصابهم حساب على ذلك كان لو حتى

 يف الوقت من الكثير إنفاق عدم يجب المسؤوليات ضغوط تجنب أجل من

 من ربكثي أهم واإلنجاز العمل ألن نجزتُ  أن يجب بل وتعدادها، بها التفكير

 . الشكوى كثرة

 وقضاؤها يوم كل وقتك من دقائق عشر األقل على تخصيص يجب أوالً 

 ىعل تساعد الطريقة هذه ،خلفك األعباء كل فيها ترمي، تأمل لحظة في

 في رةم األقل على المحببة الهوايات ببعض القيام الجيد منو التوتر إزالة

 . النفس عن لترويحل األسبوع

 تىح أو النفسي الدعم تقديم في واألصدقاء األسرة دور ننسى أن يجب ال

  .المهام تقاسمب المساعدةدور الزمالء في 

يتم تطويره عبر الخبرات المكتسبة لهذا ل ما ذكر سابقاً يولد مع المرء وك

 :محاميين في روما بييرو كالمندريالقال نقيب 

ً  المحامي يولد  األيام فتصنعه القاضي أما ، محاميا
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 خصمك موكلك ف   عقلك ف  

 

يرفض  غرورم ، عقلٌ وأخطر من كالهما، أخطر من الخصم، موكل كاذب

 .وشورى كل مشورةٍ 

لى الوكيلين فيصبحا على الموّكليّن ال يجب أن تنتقل إالخصومة بين 

 .شخصية خصومةٍ 

وتقع  ،الموكل بطريقة شرسة أكثر مما يجببعض المحامين يتبنون موقف 

 .بعرض الحائط كل أخالقيات المهنة البغضاء بين الزمالء ضاربين

ذر من المحامي الذي في بعض المواقف يجب أن يكون هناك حبيدّ أنه و

م هضالمخضرم في قد تنقطع أواصر الزمالة أمام المحامي يمثل الخصم و

طل ثوب الحق والحق ثوب المتعارف عليه بإكساء الباخرين وقوق اآلح

 .الباطل واستخدام األساليب الملتوية واللجوء الى االحتيال والتزوير

ه لم يحترم نفسه في المقام هذا النوع من المحامين يفقد احترامه بمجرد أن

 .األول

ً حدس المحامي يملك ً  األشخاصاته حول األشياء ووتوقع ،قوي ا  ما غالبا

 ألن اقد يدفعه هذء، وشي كل فوق بغريزته الثقة شديد المحاميف صيب،ت

ً  بأنه يؤمن ألنه خرين،اآل آلراء ومتجاهالً  عنيداً  يكون ، حق على دائما

ً و على كل ما هو جديد من  يغيب عن ذهنه بأنه من المحال أن يكون مطلعا

، وكلهومنفعة ممراسيم وقرارات واجتهادات وتعديالت قد يكون فيها منفعته 

 .يتنبه لألمر إال بعد فوات األوانوال 

فادى الوقوع المعرفة لكاَن تقد شاور من حوله من أهل العلم و لو أنه كان

 .في فخ الثقة العمياء

 ، فعلى الموكل أنن الموكل والمحامي هي عالقة صدق متبادلةالعالقة بي

ى عليكون صادقاً بسرد وقائع القضية وما يتخللها من أسراٍر وغموض و

ً اتجاه الموكل فيما إذا كانت القضية رابحة أو  المحامي أن يكون صادقا
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ً وخاسرة، كما ينبغي على المحامي  ً في تحديد أن يكون واضحا صريحا

تحت مسمى  اآلخرماالً بين الحين وأتعابه وأال يستجر من موكله 

ً عترض سير الدعوى ظروفريف المفاجئة( إال إن اِ المصا) ت ديدة استلزمج ا

اجب للمحامي تحت حماية هي حق وهذه النفقات تلك المصاريف حقاً، و

 :انون المدني السوري حيث جاء فيهامن الق 676قد ذكرتها المادة القانون و

 ادتعلى الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المع -

وكيل من النجاح ذلك مهما كان حظ المع الفوائد من وقت االنفاق و

، فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل في تنفيذ الوكالة

، وجب على الموكل أن يقدم لغ لإلنفاق منها في شؤون الوكالةمبا

 .ذلك هذه المبالغ إذا طلب الوكيل

( برأيي الشخصي صةخاجميعنا يعرف أن للوكاالت نوعين )عامة و

ال ينظم المحامي إال وكاالت خاصة وحسب األوضاع الراهنة أنا أفضل أ

امة مع األشخاص أن يحصر الوكالة العتنتهي بانتهاء األمر الموكل به و

، فالوكالة العامة تترك المحامي دائماً موضع شك الموثوقين لديه واألقارب

 .ك الموكلفي حال حدث أي خلل في أمال

تطاب التعامل معه ومنه ما َبغُض، ومن خالل ين أصناف منها ما اسللموكلو

 :تجربتي البسيطة خلصُت إلى تعريف البعض منهم

توهم بعض الموكلين أن الوكالة العامة على وجه التحديد  :الموكل الخنّاق

، وأن عليه استملكوهمحامي كما لو أنهم تملكوه ولهم الحق بالتعامل مع ال

طلبوه، وأنه ملزم بتقديم المشورات والفتاوى لهم بأي أمٍر أن يلبيهم متى 

 .وعقد اإلذعانعقد المشورة خالطين ما بين عقد الوكالة و، كان

ً أهم ما في األمر أن يعرف المحامي موكله  :الموكل الخفيّ  أي أن  شخصيا

ً لوجه ويبتعد عن الوسطاء وييقابله و ة السماسرتبادل معه الحديث وجها

، تفادياً ألي وقوع في احتيال أو غراءات وعروض ماليةهما تعرض إلم

نا من لست أ: )يقول له الموكل فيما بعدن أي اتفاق كأن متزوير أو تنصل 

 .اتفق معك على هذا(
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ن وموظفين وأطباء يسأل كل من يصادف من محامي :ُمتذاكيالموكل ال

صل ي من التعاميم قبل أن قليالً ومهندسين ويقرأ بعض نصوص القانون و

اع خطته فقط ستقوم باتب أنكه قناعة بأنه قد قدّم لَك الحل ويتشكل لديإليك، و

 .الُمحكمة، وبهذا أنت ال تستحق أتعاباً، بل قد يطلب منك أجراً 

هو الموكل الذي يوهمك بأنك ستحصل على كل ما تطلب : والموكل الُمختال

ن ن طلباتك دومقد يدفع لك قسماً و ،ل أن تنجز له دعوى أو عمل معينمقاب

، ر لحين انتهاء العمل الموكل إليكيرجئ لك القسم اآلخك األمان ونقاش ليبثّ 

ً بالحجج الواهية المخالفة  ،وبمجرد انتهاءك يتنصل من كل اتفاق متذرعا

ً للصورة التي ً  تماما ً مع هذا النوع أن منحك اياها سابقا ، لذا حاول دائما

 أن تحصل على القسمرجة ومن أن تخدعك المظاهر المبه تكون حذراً 

 .األكبر من المبالغ المتفق عليها

 ؟بل أيضاً هناك الموكلين الذهبيين، كيف تعرفهمفي المقا

ون عليك، يثقترددهم الدائم تجدهم ال يحاصرونك باتصاالتهم ورسائلهم و

بك وبحكمتك في تولي األمور لصالحهم، ال يناقشونك في أتعابك 

 .ون عن دعواهم عقب كّلِ جلسٍة فقطتفسريسوالمصاريف التي تبذلها، و

 دتصبح على استعداونك السعادة أثناء تأدية واجبك ومهنتك وهؤالء يمنح

 .لبذل قصارى جهدك للدفاع عنهم وتحقيق العدالة لهم

 .موكلين، حافظ عليهم بكّل جهدكإن كنت تملك متل هؤالء ال

ود ، أن تزالمهنيإال بما يمليه عليك ضميرك زميلي لست ملزم فأنت يا 

خر المستجدات بعد حضور كل جلسة وأن تجيب على اسئلته موكلك بآ

استفساراته بالحدود التي تراها مناسبة دون أن تشرح له آلية العمل و

بقى تتحقيق نتيجة، وليس صوص، فمهمتك هي بذل عناية وتطبيق النو

، يل موكلكبمجهود الذي بذلته في سنقابتك هي الوحيدة القادرة على تقييم ال

في حال وقع خالف سواء أكان هناك عقد أتعاب خطي أو شفوي وهذا ما 

 :من قانون تنظيم مهنتك 61المادة  نصت عليه
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تندة انت مسيفصل مجلس الفرع في كل خالف على األتعاب سواء أك -

 .إلى عقد خطي أو شفوي

 :من القانون ذاته 64نصت المادة و

وكله استحق ما فوضه به م إذا أنهى المحامي القضية صلحاً على -أ

 .األتعاب المتفق عليها

 موافقتهإذا وقع الصلح بين الموكل وخصمه بدون علم المحامي و  -ب

  .استحق المحامي األتعاب التي يقررها مجلس الفرع

 :( من ذات القانونزالفقرة ) 57ت المادة نص

في هذه الحال يكون ملزماً بدفع كامل للموكل أن يعزل محاميه، و -

اب عن تمام المهمة الموكلة إليه إذا كان العزل ال يستند إلى األتع

 .عود تقدير هذا السبب لمجلس الفرعيسبب مشروع و

 :في ذات القانونو( الفقرة ) 52نصت المادة 

الدرجة األولى على األموال  ألتعاب المحامي حق االمتياز من -

ثانية الحق امتياز من الدرجة والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله، و

  .ع أموال موكله في الحاالت األخرىعلى جمي

ً كل هذا يصّب في مصلحة المحامي و ما يؤكد االستاذ عبد الحكيم  دائما

السعدي في كل جلسة اختبار في كل محاضرة في كل فرصة تسنح له، 

سواها يتبين لنا االطالع على قانون تنظيم المهنة، فمن هذه المواد و أهمية

  .عال في حماية رعاياهادور النقابة الف

ظناً  د اخترت الصمتلكن كيف للنقابة أن تقوم بالدفاع عنك إن كنت أنت ق

 عدم االهتمام !!منك أنك وحدك، ثم تتهم النقابة بالتقصير و
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 جيعاحتفظ بكلمات التش

 اصنع دفتر تحفيزك الخاص () 

 

ن انتقاد أح ألي ، ولكن اياك ان تسمإذا لم ينتقدك أحد، فاعلم أنك فاشل

 .يخترق دفاعاتك ويحطمك

 :للنقد نوعانو

 :(االنتقادالنقد الهدّام ) -
يه ، لدو فاشل يتمنى أن يرى الجميع مثلهأ وال يصدر إال من حاسدٍ 

 أمامه من تحطيم إال لديه هدف ال ،غيرة تنافسية مهنية مريضة

ع التي قد ذاك النوع هو من أخطر األنوا، وحجمه بضآلة وإشعاره

ث تكون بحاجة إلى كل كلمة طيبة ، حيفي بداية مهنتكتصادفك 

 .وكل تشجيع وتحفيز لتبذل المزيد

أن تتجاهل كلماته قدر  أفضل ما يمكنك فعله مع هذا النوع هو

 .الصمت وتكتفي باالبتسامترد عليه بالمستطاع و

خرى حتى يفقد سيكون هذا كفيالً بأن توقف هجومه المرة تلو األ

 .راجعاألمل من تحطيمك ويت

يل كل ما هو سلبي إلى أمٍر تذكر أنك دائماً تملك القدرة على تحوو

هو أقوى دليل على  فوجود أشخاص من ذاك النوع حولكايجابي، 

 .نجاحك وتميزك

 .(الناقد السيءن تكون أنت من ذاك النوع )واحذر من أ

 اء )الهادف(:النقد البنّ  -
 ،يةالشخص تحسين منه رادوهو صادر عن العقل والنفس الطيبة وي

ً  ويمثل  ذهه شأن من تقليلٍ  أو تجريحٍ  دون األمام إلى للتقدم دافعا

ً  الشخصية  يها،لتفاد وقعت التي األخطاء وتبيان بل حجمها كان أيا

 قالالئ األسلوب اختيار منها عوامل عدة على النقد أسلوب ويعتمد

 تقبلهي اآلخر الطرف لجعل وذلك متناهية، بدقة األلفاظ واختيار للنقد



 

 أن تكون محامي 54

 جزءاً  ينتقد فال للموضوع شامالً  النقد يكون وأن ،رحب بصدر

 أن يجب كما ،وإطراء مدحٍ  دون فيه اإليجابية الجوانب ويترك

 مرة من أكثر الموضوع وتمعن قراءة فرصة ألنفسنا نعطي

 لكاملةا الفرصة نعطي وبذلك اتجاه من أكثر في بتفكيرنا وعرضه

 جميع من للنقد األساسية محاوره ووضع الموضوع لدراسة

 .االتجاهات

خاص يراً عن أشسمعنا كث، ت تأثير سحري على النفس البشريةالكلمات ذا

 :واستحضُر هنا قصة غيرت أقدارهم كلمة

 الذهن شارد، الجسم هزيل صبيٌ  هناك كان، األنفاق مترو أركان إحدى في

 .ويشحذ الرصاص أقالم يبيع

 يف المترو استقل ثم كيسه في ماالً  فوضع ،األعمال رجال أحد عليه مرَّ 

 .عجلة

 بعض وتناولالصبي  نحو وسار أخرى مرةً  المترو من خرج لحظة وبعد

 لتقاطا نسي أنه االعتذار عليها يغلب بلهجة للشاب وأوضح الرصاص أقالم

 :قائالً  ،شراءها أراد التي األقالم

 .للغاية مناسبة أسعارهاو تبيعها بضاعة ولديك مثلي أعمال رجل إنك -

 ... التالي القطار استقل ثم

 نحو أنيق شاب تقدم المناسبات إحدى وفي الموقف هذا من سنوات بعد

 :قائالً  له نفسه وقدم ذاته األعمال رجل

 اكأنس لن ولكني ،حتى اسمك أعرف ال وأنا ،األرجح على تذكرني ال إنك -

 تكن ،لنفسي وتقديري احترامي إليّ  أعاد الذي الرجل أنت إنك حييت ما

 نيأن وأخبرتني أنت جئت أن إلى ،الرصاص أقالم أبيع( شحاذ) أنني أظن

 (.أعمال رجل)

، يهعل قادرين أنفسهم ظنوا مما أبعد إلى وصلوا الناس من كثيراً  إن يقال

 .ذلك على قادرون أنهم أخبرهم آخر شخصا ألن
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 األلقابالقوة، ولكلمات اللطيفة التي تمنحك دّون فيه ااجلب دفتراً صغيراً و

نتين سأنا قد نلت الكثير من األلقاب خالل التي استحققتها دوناً عن سواك )و

إليها كلّما وددت أن أدرك احتفظت بها ألعود جعلتني فخورة جداً بنفسي و

اص أشخ، اص ذو ثقافة راقية ومكانة عالية، ألقاب منحني إياها أشخقدراتي

اليوم هنا وبعضهم غيبته  حاضر، بعضهم كانت كلماتهم أوسمة شرف لي

 ( الظروف، لهم مني كل وٍد واحترام

ضل فاألينفعك، وتخلص من كل المالحظات الجارحة إن لم يكن فيها ما قد و

 .أن تتخلص منها ومن مطلقيّها
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 المحامي أيقونة األناقة

 فن اللباس

 

 .والمنطق والتفكير العقل في لألناقة مرآةٌ  المظهر في األناقةُ 

ً على موعٍد معهأن  ً في أبهى طلةتكون دائما هنة ، ما أي أن تكون دائما

ن تكون دائماً هي مهنة تتطلب منك أ، المحاماة ليست كأي مهنة أخرى

 .بأبهى مظهر

البزة الرسمية ذات اللون أول ما يتراءى لنا حين نسمع كلمة " محامي " و

وساعة ثمينة  وحقيبة سوداءربطة عنق واألسود أو الرمادي الداكن ربما 

عن "  ، أماوشعر مصفف وذقن مهذبة ورائحة عطر نفاذة فاخرحذاء و

ة وزينبأكمله الى الخلف  وشعر مجموعالمحامية " فلباس بسيط رسمي 

 تقليدي. وذات طابعلطيفة  أنيقة

سبق واأللبسة التقليدية غير مقبولة لدى الجيل الجديد  منصفين،ولكن لنكن 

 بطة العنقوررسمية ال تعني بالتحديد البزة الرسمية أسلفنا أن االطاللة ال أن

 سبق.وما 

فالشاب قادر على المحافظة على اطاللته الرسمية من خالل ما يدعى " 

 أنواعها.بناطيل القماشية بكافة السبور شيك " أو القمصان مع ال

 العنق:أما عن ربطة 

 بين ةالفتر في وبالتحديد السادس عشر القرن بدايات إلى تاريخها يرجع

 مالش دول بين وقعت التي عاما الثالثين حرب فترة وهي( 1618-1648)

 . ووسط أوروبا

( الش) عن عبارة وكانت الربطة هذه بالتحديد الكرواتيون الجنود استخدم

 . ومالي العنق ربطة بها يلف التي الطريقة وبنفس العنق على ملفوف
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 جبهاتل سوقهم أثناء وأحبائهن أزواجهن أعناق في النساء تعلقها كانت حيث

 يه الفرنسية( كرافات) كلمة أصل وإن والوفاء، الحب على كعالمة القتال،

  "،كروات" الكلمة من مشتقة

 اجهاإدر وتم الربطة بهذه الباريسيين اهتمام الكرواتيون المرتزقة أثاروا

 السادس لويس زمن في والقادة الكبار للساسة الرسمي الزي ضمن من

 عليها وأطلق الشعب عامة ليشمل العنق ربطة استخداموامتد  عشر

 (. Cravate كرافات) اسم الفرنسيون

ً  العنق ربطة ربط طريقة وتحدد  دةع لها توجد حيث الشخص، أناقة أحيانا

 منهاو ،المخططة، المقلمة العنق وربطة النسيجية العنق ربطة فهناك طرق،

 .المقوسة المنحنية العنق وربطة اإلنجليزية العنق ربطة

 .1646 عام في العنق ربطة بارتداء عشر الرابع لويس الملك وبدأ

 تعدو الفرنسية، ثم اإليطالية، الماركات تشتهر العنق ربطات عالم وفي

ً و متجددة موضة العنق ربطة ً  قاسما  العالمية، األزياء عروض في مشتركا

 مصممونال فقدم المرأة، أزياء عالم إلى األخيرة السنوات في دخلت وقد

 .العنق ربطة على تعتمد نسائية موديالت

 مدن وفي كرواتيا في أكتوبر 18 يوم الدولي العنق ربطة بيوم االحتفال يتم

 .العالم حول مختلفة

 .وأسرارها الخاصةها سحرها الخاص بدأت تندثر إال أنه يبقى ل ورغم أنها

 :المناسبة العنق ربطة الختيار نصائح

 يجب لذلك الرجل، وشخصية العنق ربطة لون بين تربط فلسفة هناك -1

، وأنا أكيدة أنك ستبحث اآلن عن المناسب اللون اختيار على تحرص أن

هو التفسير لهذا اللون وهل يناسب شخصيتك أم  تعرف مالونك المفضل ل

 :ال

 نهأ السيّما العنق، ربطات عالم في انتشاراً  األلوان أكثر من هو :األحمر -

 انك مهما اإلطاللة، جاذبية من يزيد وهو. الرفيعة والمكانة القوة إلى يرمز
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 بألوان الداكنة البدلة مع يبرز اللون هذا جمال لكن ،ترتديها التي البدلة لون

 وأ األزرق أو األبيض باللون والقمصان والرصاصي، والرمادي الكحلي

 .الرمادي

 لمعظم مالئم أنه كما األعمال، لرجال كالسيكي لون هو: البرغندي -

   .الرسمية منها أو غير الرسمية سواء المناسبات،

 يدير الذي للسياسي المناسب الخيار هي طبعات، دون من برغندي ربطة

ً  يبدو أن  يجعله ّمام البني، ونضج األحمر قوة بين يجمع ألنه ومحترفاً، أنيقا

 ً ً  لونا  .والطموح الذكي رجللل مثاليا

 وأنيق مرح لون ألنه والصيف، مناسب للربيعو منعش لون :األزرق -

 اللون ذابه عنق ربطة تتماشى. والحيوية الشباب نفسه الوقت في ويعكس

 .الحر أشهر في أنيقة إلطاللة رصاصية، بدلة مع

 وءوهد الرقي يعكس والتجارة، األعمال عالم في كالسيكي لون: الكحلي -

 اكنةد بدلة مع كحلية عنق ربطة ارتديت وإذا ،والنضج واألناقة الشخصية

 وفي ،الثقة وتستحق محافظ إنسان بأنك توحي إطاللة على تحصل اللون،

 نع تتخلّى أن دون من حيوية أكثر تصبح عليها، طبعات هناك كان حال

 .الرسمي طابعها

 الربيع تناسب المرحة األلوان هذه :والليلكي والزهري البرتقالي -

 مع جمالها ويبرز المهمة، المناسبات في ارتداؤها يمكن كما والخريف،

 فيو ،الفاتحة األلوان من غيرها أو الفاتحة، الزرقاء أو البيضاء القمصان

 بالشكل رسمية صفة عليها تضفي فإنك أغمق، بدرجات اخترتها حال

 .الكافي

 هو األصفر. والصيف الربيع يناسبان اللونان هذان :واألخضر األصفر -

 وال لعوب لون ألنه واألعمال، التجارة عالم يناسب ال لكنه مرح، لون

 زينةم صفراء عنق ربطة أن وتذّكر ،إطاللتك على الثقة أو النضج يضفي

 تناسب الخضراء العنق ربطة بينما الداكنة، القمصان تناسب مختلفة بأنماط

 .البيضاء القمصان
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 لكلذ العمل، صفقة إلنجاز مالئم غيرويعد  رسمي، غير لون هو :البنّي -

 في أو الرسمية غير التجّمعات على مقتصراً  الربطة هذه ارتداء اجعل

 .األسبوع نهاية عطالت

 يعجم في ارتداؤه ويمكن بالنبالة، يرتبط ملكي لون هو :البنفسجي -

ً  الفصول،  النرجس أو الالفندر مثل الفاتح فالبنفسجي ،اللونية لدرجته وفقا

 لونب أو فاتحة رمادية بدلة مع ارتداؤه تم إذا خاصة الربيع، فصل يناسب

 ناسبفي الباذنجاني، أو لون الخوخ كَ  الداكن البنفسجي أما ،المدبوغ الجلد

 .والشتاء الخريف

 ال لذلك بالمآتم، يرتبط أنه كما السهرات، يناسب راق لون هو :األسود -

 .العمل أماكن في سوداء عنق ربطة بارتداء يُنصح

 والمحامين المحاكم في القضاة خيار هي بيضاء عنق ربطة :األبيض -

 . إليهم الموجهة التهمة صحة وعدم البراءة عكس بهدف والمتهمين،

ويليق  ة،التقليدي البيضاء القمصان جمال يبرز الفضي :والفضي الرمادي -

 الئمي أن بشرط للعمل ارتداؤه فيمكن الرمادي اللون أما بكافة المناسبات،

 .البدلة

 ّرأيتج أن يريد من تناسب متعددة، بألوان عنق ربطة :المتعددة األلوان -

 ،همفرادت تعزز ألنها المحترفين، الشباب وخاصة اآلخرين، بين ويبرز

 .المكتب مهرج تصبح ال كي الفاقعة األلوان من كثاراإل من انتبه ولكن

 طةالرب نوع إلى تنتبه أن يجب مناسبة، عنق ربطة عن تبحث عندما -2

 :تزينها التي واألنماط

 لون من تكون أالّ  بشرط بدلة، أي مع مالءمتها يمكن ،الواحد اللون ذات -

 .الذوق من وخالية غريبة اإلطاللة فهذه نفسه، القميص

 ،القمصان من الكثير مع ءمتهامال ويمكن كالسيكي خيار هي ،المقلّمة -

 في الموجودة لأللوان مكمالً  لونها يكون أن على تحرص أن يجب لكن

 .مالبسك
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 حال وفي العمل، جوّ  تناسب ال لكنها جذابة، تكون قد :بالمربعات المزيّنة -

 .أحادي بلون بدلة مع مهافالئ ارتداءها، اخترت

 ،العمل أبداً  يناسب ال الربطات من النوع هذا :الزهور بطبعات المزيّنة -

ً  فتجنبها  .كليا

 عادةً : المناسبَي ن وعرضها العنق ربطة طول معرفة على احرص -3

ً  63و 53 بين العنق ربطة طول يتراوح  أما( سم153و سم 127) إنشا

 العنق ربطة تغطي أن يجب وكقاعدة ،سم 2و سم 6.4 بين فيراوح عرضها

 .الحزام إبزيم المعقودة

 ولكط الحسبان في تضع أن فيجب العنق، ربطة بعرض يتعلق وفيما

 فاككت كانت فكلما ،الجاكيت ياقة عرض وكذلك كتفيك، وعرض وقامتك

 عكسوال عريضة العنق ربطة تكون أن وجب عريضة، الياقة أو عريضتين

 من مصنوعة أو رفيعة عنق ربطة ارتداء تجنب حصل ومهما ،صحيح

 .جلدية حبال

 ةنوعي ذات ربطة في فاستثمر العنق، ربطة شراء في ترغب عندما -4

 على تلتف أن إلى تميل الثمن الرخيصة الربطات ألن ومميّزة، فاخرة

 نعكسي الذي األمر القميص، فوق مستقيمة بطريقة تنسدل أن بدل نفسها،

 ً  .الطموح إلى وافتقارك اهتمامك بعدم ويوحي إطاللتك، على سلبا

ً الموضة ال تعني األناقة  ون انتهاك واضح بل إنها قد تك اطالقاً،أيضا

 بسيط.االطاللة الرسمية تتمثل بكل ما هو  وفاضح لألناقة،

 مثال:

قد يضيع تركيزك إن كان يرتدي ما هو كثير  ما،انت حينما تحاور أحداً 

 وحضوره.ضياع هيبة المحاور  والبهرجة وهذا يعنيالتفاصيل 

يراً فكث العين،يلعب دوراً مهماً في تقييم المحاور من خالل  والعقل بدوره

ن أمامنا غير مثقف أو متخلف ربما إن كان أشعث ما يهمس لنا العقل أن م

ره بحيث نفقد التركيز على أفكا سيئة،الشعر أو ذو مالبس رثة أو ذو رائحة 

 جداً.رغم أنها قد تكون مهمة 
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 االهتمام.ألن عقلنا أخبرنا أنه شخص فارغ وال يستحق 

كذلك من حولك فأنت حسب الصورة االجتماعية المحفوظة عند جميع 

 األناقة.ن المحامي هو أيقونة عالم، أالسكان 

 خالل من، يالت المحاميات المتمرنات منهن واالستاذاتبالنسبة للزم

 ؟عن ماهية اللباس الرسمي للمرأة الشرائح مختلف وسؤال التجربة

ً ا وذوقها لحسها األمر تُرك فقد ، للمرأة رسمي لباس يوجد اله أن ثبت  نطالقا

 دهابجس يليق بما األدرى وهي أناقتها يناسب ما معرفة على األقدر أنها من

 مع يتوافق بما وااللتزام المهنة مراعاة فقط والمطلوب وسنها ومكانتها

ً  القرار صاحبة هي وبالتالي واالعتدال الحشمة  اللون اختيار في دوما

 الحلي إلى إضافة األنسب، أنه تظن الذي والتصميم األقمشة ونوعية

 .كثيرة الخيارات، ترتدي ما الئمي أنه تعتقد الذي واإلكسسوار

 ً رة التفاصيل من الخارج دليل واضح على انعدام أن كث وتذكري دائما

بسيطة من الخارج  وكلما كنتي فارغ،التفاصيل من الداخل أي أن جوفك 

 الداخل.كنتي مليئة من 

 1873 عام قبل ما إلى الجينز قماشة ظهور تاريخ يعود للجينز،بالنسبة 

  .لنساءا ثم الرجال فارتداه األميركية، المتحدة الواليات في الجينز انتشر

 فالماأل تأثير ذلك وسبب الخمسينات، في أوروبا إلى الجينز انتقل ثم

ً  كان كونه جميلة، تكن لم الجينز سمعة لكن، األميركية  ةطبق إلى موجها

ً  والمنحرفين، المتمردين الشباب  هيرالش دين يمسج فيلم بعد خصوصا

 . راي نيكوالس أخرجه والذي"  سبب بال متمّرد " بعنوان

 ولكن ،المدارس في ارتدائه فُمنع فترة، الجينز السيئة السمعة هذه رافقت

. طالبي ثقافي احتفال عبر 1257 العام في روسيا بدخوله تكمن الطرفة

 تهرمزي من الرغم على 1261 العام منذ هناك تنتشر صناعته وبدأت

 راضيهاأ على ارتداءه تمنع الشمالية كوريا يجعل ما األميركية، االمبريالية

 . هذا يومنا حتى
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 يصبحل العاملة الطبقة ثياب من جزءاً  كونه من الجينز تحّول أن وبعد اليوم

 والقّصات، واألشكال األلوان متعدد أصبح األزياء، تصاميم أرقى ضمن

 .زوالتطري والدانتيل باللؤلؤ تزيينه إلى المصممين بعض دفع فيما

ي حال ُسمح تجاوزاً لم يمنحه الصفة الرسمية أبداً وف ورغم ذلك فإن هذا

ة أو مع سترة رسمي يفضل أن يترافقكون بسيطاً، وبارتدائه فيجب أن ي

 .قميص للرجال وبلوز للسيدات

 ذات والملونة والممزقة والمطرزة فإنهاأما فيما يخص البناطيل الرائجة 

 الخصوص.على وجه  سيئة جداً للمحامية تعطي صورةوتأثير سلبي 

 حيث أنه ال األمر،أن على النقابة التشديد أكثر فيما يخص هذا  وأنا أرى

ماً ففي هذه المهنة تحديداً دائ العطل،يتعلق بالحرية الشخصية إال في أيام 

 الجميع.ما تعمم االساءة الفردية على 

على ذلك  2317ة المحاماة لعام وقد أكدت مشروع تعديل قانون تنظيم مهن

حين نص على أن المحامي إذا تصرف تصرفاً يحط من كرامة المهنة أو 

تصرفاً اقترن بفضيحة شائنة اعتبر  حياته الخاصةقدرها أو تصرف في 

كل ذلك زلة مسلكية يعاقب عليها بإحدى العقوبات التأديبية المحددة 

 بالقانون.

فالشريحة األكبر من  المهني،له دور كبير في نجاحه  وشكل المحامي

الموكلين يثقون بالمحامي األنيق أكثر من غيره لقناعتهم أنه قادر على 

 بنفسه.االهتمام بشؤونهم تماماً كاهتمامه 

 الحذاء:فيما يخص 

ا كنهل األولى،للوهلة  تبدو العبارة ُمضحكةقد " دائماً البس الحذاء المريح " 

أحد النصائح التي تتضمنها المادة االختيارية التي تدرس في  في الحقيقة

س ويُدر أسعد(تتعلم لتكون  )كيفجامعة هارفرد األمريكية تحت عنوان 

وهذه  شاهار(بن  )تالالمادة حول علم النفس االيجابي الدكتور  هذه

هي ضمن مجموعة نصائح تساعد على تحسين جودة حياتنا  النصيحة

 ايجابية.صنع حياة  فيوالمساهمة الشخصية 
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 فإنك مؤذي الحذاء بأن تشعر عندما" العظام: تقويم يجراح أحدويقول 

 "مزاجي تصبح

كما هو موضح  ت األعصاب تتمركز في القدمأن نهايامعروف  وكما هو

 التالية:في الصورة 

 

 

ي الصورة ف يتسبب الحذاء الضيق بتلف كبير للنهايات العصبية الموضحة

ً في عظام القدم  بمشاكلوأيضاً  أعاله ما يُسمى بالهالوكس  وأكثرها شيوعا

ً أوتعرف فالجوس  مة وهي بروز لعظ العليا العظمة وأ االصبع بوسادة يضا

االبهام نحو الخارج وفي المراحل المتطورة ال يتم العالج إال بإجراء عمل 

 جراحي.

يتسبب الضغط على نهايات األعصاب في القدم بفقدان التركيز حيث تبدأ 

النهايات العصبية المتضررة بإرسال شحنات كهربائية خاطئة الى الدماغ 

التركيز كله نحو مكان األلم  ويبدأ الدماغ بتوجيه ما،تنذره بوجود خلل 

ح بوحوار وتصالتركيز على ما يدور حولك من عمل أو نقاش  وبهذا تفقد
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 ً ً حاد  مزاجيا إذ أن حالة األلم تسبب الشعور بالضيق  الطباع،عصبيا

 المفاجئة. والغضب واالنفعاالت

لة طي والدوائر الرسميةمهنتك تتطلب منك التنقل بين قاعات المحاكم 

 وإن أمضيتهاساعات الدوام ناهيك عن لحظات االنتظار المتعبة خاصة 

 قدميك.على  وأنت تقف

اختيار ب ويبدأ األمرلعناية بصحة قدميك على وجه خاص لذا يتوجب عليك ا

 اً.تحديدال تبخل على نفسك أبداً فيما يخص هذا األمر  المناسب،الحذاء 

داً فهذه األحذية ال تنتمي أب الرياضية،بمعذرة الرتداء األحذية  وتلك ليست

 لطابعاوذات يوجد الكثير من المنتجات المريحة  الرسمية،الى فئة االطاللة 

 ارتداؤها.الرسمي نوعاً ما يمكن 

كنت ممن ال تجدن ارتداء األحذية ذات الكعب العالي  إذا للمحاميات،بالنسبة 

ب فالجميع يعرف مدى الضرر الذي يسببه الكع نفسك،فتجنبيها كي ال تؤذي 

ذ إ كان هناك مغاالة بارتفاع الكعب وخاصة إذاالعالي على العمود الفقري 

وفيه هذا انتقاص الحترام  بالحفالت،من األحذية يكون خاص أن هذا النوع 

 قيم.مهنة المحاماة بما تحمله من 

  



 

 أن تكون محامي 65

 احذر الحد الفاصل

 

 مخضرماً:كن ملماً ال  -

يكون على مستوى  ومطالب بأنمجتمع  وهو رجلالمحامي هو رجل عام 

من الثقافة أكثر من الطبيب او المهندس أو أي من المهن األخرى مع 

 جميعاً.لها احترامي 

أن لدى المجتمع فكرة تتمحور حول أن المحامي يجب أن يجيب  وسبب هذا

 الرياضة.عن أي سؤال يوجه له حتى لو كان في مجال 

ه تاستطاع ومعلوماته قدرلذا يكون على عاتق المحامي أن يغذي ثقافته 

 القانون.يكون مخضرماً إال في دون أن يرهق نفسه، وال يسعى أن 

يصبح األمر أسهل للباحث  والتعلم،للعلم  والوسائل المتاحة ومع التطور

ً  اجتحت بل الوقت من الكثير األمر هذا منك يأخذ ولنالمتعطش للثقافة   يوميا

ً  فقط ساعة لربع  نم تحتوي بما واإللمام المواقع بعض لتصفح صباحا

 .الفراغ أوقات في اليومية الصحف قراءة عبر أو أخبار،

 بل فقط واحد مصدر من المعلومات جميع تأخذ أالّ  على الحرص يجبو

 تيحي مام تقرأ ما سالمة من للتأكد مصدر من أكثر واختيار التنويع عليك

 حدث أو قضية حول المختلفة النظر وجهات على تطلع كي الفرصة لك

 لهذا.منوط بوجود االرادة  ويبقى األمر ،ما

 حين يكون موكله طبيب طبيب،قد يصبح في لحظة  ونظراً لعملهالمحامي 

فالمحامي هنا يجب ان  الجراحي،لديه أحد المرضى أثناء العمل  وقد مات

 واالحتماالت التياألخطاء التي قد ترتكب  وآليتها وما هييدرس العملية 

 خطأ موكله  وما نسبةقد تودي بحياة المريض 

ً  وقد يكون على  ،ببنائهاأحد األبنية التي قام  وقد انهارموكله مهندسا

 وما هي ال؟صحيحة أو  وهل كانتالمحامي أن يدرس خطوات موكله 

 .نسبة الخطأ المرتكبة من قبل موكله
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ً يوجد خبراء مختصين يستطيع المحامي أن يعتمد عليهم في هذه  طبعا

 المهام، لكن ال يعني ذلك أبداً االتكال عليهم مئة بالمئة.

ً على المحامي أن يكون محققاً   ومحنكاً. ومحلالً نفسيا

 كل رجل سياسة هو محامي  ولكن ليسهو رجل سياسة  وكل محامي

 محاوراً. متحدثاً، دبلوماسياً،يجب أن يكون  وبطبيعة مهنتهفالمحامي 

رجة الد واألقارب علىيلجأ إليه األهل  والمتبصر الذيالحكيم  والمحامي هو

ثقةً منهم  شائك،رأي حول موضوع ولى لمحاولة حل نزاع أو إبداء األ

ً منهم بأنهم حريص على الترابط بسداد رأيه  وصواب كالمه، وإيمانا

 األسري نظراً لّما يشهده من خالل عمله من حاالت تفكك وانهيار.

 لذا، يجب عليه أن يكون على اطالع على علم النفس وعلم االجتماع.

بة توأنا أرى أنه سيكون مفيد جداً إذا تم تزويد مكتبة قصر العدل أو مك

النقابة بقسم يتناول الكتب الثقافية المتنوعة والعلوم المختلفة، وإحداث قسم 

مزود بأجهزة كمبيوتر متصلة على شبكة االنترنت تسمح بفتح مواقع محددة 

 ومعينة لتسهيل عملية البحث.

فالعثور على اجتهاد لمحكمة النقض كان يستلزم الكثير من الوقت والجهد، 

 العلم الحديث، فاألمر يحتاج فقط إلى نقرة واحدة. لكن ومع تطور وسائل 

ً كن قائداً ال  -  :تابعا

أنت من تقرر ما تريد أن تكون  التمرين،منذ اللحظة األولى لدخولك ميدان 

 قائد(. وإما )محامي تنفيذي( )محاميفإما 

 وتفانيَك للتطور.من خالل ُجهدك وحدك  ويكون هذا

مدة تمرينهم إذا ما تم توجيه سؤال  وأثناءلألسف ين نالكثير من المتمر

لوقت ا ولكنهم فينراهم يقفون تائهي الرأي ال يملكون إجابة  لهم،قانوني 

ة الحكومي ومخارج الدوائر وبكل مداخلذاته ضليعين بالمعامالت االدارية 

 مملكتهم.حيث تكمن  العدلي،لقصر إال أروقة ا



 

 أن تكون محامي 67

فال  خطوة،د خطوة مؤكد أن الوصول الى القمة يستدعي الصعو ومما هو

 وآلية إجراءاتها. واإللمام بمعامالتهاضرر من ارتياد دوائر الدولة 

فهو ال يكون إال لحماية المحامي فيما بعد من التعرض للنصب ، وهذا وإن تمَّ 

قلة  الذي يستغلون المجازين القانونيين أو السماسرةأو االحتيال من بعض 

ة وليس في األمر المعامالت الحكوميفة المحامي لإلجراءات االدارية ومعر

ن إهذا على حساب التطور المهني، وال يكون على أ، لكن انتقاص أو إهانة

على األستاذ الُمدرب الذي خان قيمه أوالً ف على أحد، كنت أتوجه باللوم

ل كي يوفر على نفسه بعض المال استغل المتمرن أبشع استغالومبادئه و

لذي اأتوجه ثانياً الى المتمرن ، وز قانونييتخلص مما قد يدفعه الى مجاو

لم يتخذ االجراءات الالزمة أال وهي النقل أو ارتضى لنفسه معاملةً كهذه و

 عاية المتمرنين .الى النقابة القائمة على حماية ورالتقدم بشكوى 

ذا له وقد تطرقتوآخرون ال يعرفون الفرق بين االستدعاء والمعروض 

لمتمرن بذل القليل من الجهد على نفسه لكان تعلم لو أن المحامي ا سابقاً،

 بها.المعيب جهله  والتي منهذه األمور البسيطة 

 ذلك؟أين الخطأ في 

بدالً من أن  لك،حين أتتك دعوى خاصة  المتمرن،الخطأ أنك أيها الزميل 

تلزم  واألوراق التيالتي تنظمها  ومعرفة القوانينتقوم بدراستها 

استاذك الذي زودك  وتوجهت نحوطريق األسهل اخترت ال الستكمالها،

ك لتكون مهمت المطلوبة،باألوراق  وأعطاك الئحةباستدعاء مسبق الصنع 

 آلي. والتعليمات كرجلفقط تنفيذ األوامر 

بي والمرفاألستاذ الحقيقي  أيضاً،االستاذ المدرب من اللوم هنا  وال ينجو

تابة وكدعوى بنفسك ال ومطالبتك بدراسةيقع على عاتقه نهرك  الصادق

ليسدد خطاك  قانونية، ولنقّل كوارثأولي مهما احتوى من أخطاء  استدعاء

 الصحيح.الطريق  ويضعك على
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حين بدأت العمل في مكتبه كانت  17أول ما أعطاني إياه استاذي وأذكر أن

المدعى عليها  وضرر وكانت الجهةدعوى مطالبة بتعويض عن عطل 

لوجود مجند العسكري دعوى كهذه هي قانون العقوبات  وما ينظممجند 

العقوبات العسكري ال يبت بطلبات التعويض عن العطل  وألن قانون

مدني لا القضاء تسبب فيه الجند كان محتماً علّي الرجوع الى والضرر الذي

وبيان إجراء دراسة على الدعوى  وطلب مني مادي،للمطالبة بتعويض 

 الشخصي. والرأيالقانوني  الرأي

ل مجهوداً ما كان ليبذ للتعلم،لكن لو أن استاذي لم يلمس بي رغبتي الشديدة 

 تدريبي.في 

وأهمل خذلني  وال هوالعمل  وتقاعست عنفال أنا خذلته  كان، وهذا ما

  تدريبي.

 إذ المحامي،إال أن لي رأي شخصي حول فكرة خلق شخصية القائد لدى 

من قانون  27فالمادة  ،يسعفه في هذا أني ال أرى أن قانون تنظيم المهنة

 على:نصت  مثالً،تنظيم المهنة 

 يرافع إال باسم من وال أنال يجوز للمتمرن أن يفتح مكتباً باسمه  -

 .الشطبيتمرن في مكتبه ما عدا القضايا الصلحية تحت طائلة 

ستند فهي ت مكتب،أنا اؤيد الشق األول من المادة أال وهو ما يتعلق بافتتاح 

 والواقع.إلى المنطق 

لعمل ل وتعطيه الدافعلكن فكرة استخدام المتمرن السمه تمنحه القوة أكثر 

فال أحد يراهن على خسارة اسمه  وصقله بالخبراتعلى تطوير هذا االسم 

ي الجديد سيمنع المحام وأن التعديلالشخصي في الحياة الواقعية ال سيما 

قه وأنا أرى في هذا اجحافاً بح الصلحية،قضايا المتمرن حتى من الترافع بال

فليس من المنصف أبداً أن يعمل أحدهم مدة سنتين في مهنة  وتقييداً لقدراته،

                                                           
 االستاذ غسان حمامي أمين سر فرع نقابة المحامين بدمشق  17
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ممنوع من استخدام اسمه الشخصي  والرصانة والحزم وهوتستلزم القوة 

 الشطب.تحت طائلة 

 لمحاميالسماح ل وال أعني الُمدرب،أعني بهذا تهميش اسم االستاذ  وأنا ال

ولكن أن يكون له الحق  الدعاوى،المتمرن بالحضور باسمه مباشرة في 

 اشراف وتوقيعها تحت ولوائح االستدعاءفي وضع اسمه في المذكرات 

 الخاص.كيانه  وبأنه لهاستاذه فقط لمنحه الشعور بالتقدير 

 على:من قانون تنظيم المهنة نصت  )د(الفقرة  57إذ أن المادة 

ن استاذه حكماً سواء ذكر اسمه في سند الوكالة أو ينوب المتمرن ع -

 الشخصية.لم يذكر كما ينوب عنه في دعاويه 

هذه المادة جعلت السم المتمرن الشخصي القوة حتى لو لم يذكر اسمه 

يقرأ  وبمجرد أن وال مخالفة،صراحة ولكن أيضاً ال ضرر إن ذكر اسمه 

ً باسم استاذه سيمنحه األمر الثقة  ثر أك والرغبة باالستمراراسمه مقرونا

 له.مثل قدوةً خاصة ان كان استاذه ي

لعام  17في قانون تنظيم المهنة رقم ء قراءاتي نٌص وردَ أثنا فقد مّر معي

 على:تنص  التي 26المادة في مصر  1283

في السنة الثانية أن يترافع باسمه أمام  التمرينتحت  للمحامي -

 وذلك والمحاكم المستعجلة،اكم أمن الدولة مح عدا-المحاكم الجزئية 

 بمكتبه.اشراف المحامي الذي التحق  تحت

فوجود مادة مشابهة في قانون تنظيم مهنتنا أو نظامنا الداخلي مع مراعاة 

ً أمر محبب  والظروف واألعراف هواألوضاع   .ومرغوب وباَت مهما

مرن حامي المتمنع المبالتطرق إلى ف ،منوطاً بأصحاب الخبرة ويبقى األمر

من االشتراك بالعملية االنتخابية أو التصويت حسب مشروع تعديل قانون 

ً من شخصية المحامي  2317تنظيم مهنة المحاماة لعام  لم يأتي انتقاصا

المتمرن بل حمايةً له من أي ضغط أو استغالل قد يصدر من استاذه 

 في صلب استقالل شخصية المحامي المتمرن. ويصب هذا المدرب،
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 وقحاً:كن جريئاً ال  -

 ا ستخدامه.ستحظى باحترامي إلى أن ت سيء  تقول:القاعدة 

رفيع ينقطع بمجرد فقدانك السيطرة على  والوقاحة خيطٌ ما بين الجرأة 

 البدائية. وإعمال الغرائز وتغييب العقلأعصابك 

ال يحتاج  واالحترام فالحقيفقد الشخص حقه بمجرد خروجه عن األدب 

حازماً  يكفي أن تكون النابية، والشتم والصراخ وتبادل األلفاظإلى الُسباب 

 رتك،ومؤازمتمسكاً بحقك دونما خوف ُمتيحاً الفرصة لآلخرين للدفاع عنك 

دى ولكن ل والقوة،بيّد أن بعض المواقف قد تضطرك إلى استخدام العنف 

حدوث هذا فعليَك أن تدرك أنه سيصبح من الصعب الوقوف إلى جانبك 

 مثالً.دون أن ينالك عقاب ولو بسيط كالتوبيخ  ع عنكوالدفا

 أثناء التواجد في وبين قاٍض على هذا هو أن يقع شجار بينك  وأسوأ مثال 

القاضي بإيقافك فبدالً من أن تتصدى له بقوة القانون  وأن يأمرالمحكمة 

من  78رغم أن المادة  عقباه،تتصدى له بقوة لسانك فتقع فيما ال يحمد 

 على:نصت  ز( قد – و-هـ  – )دظيم المهنة بفقراتها قانون تن

ام بالنظ تشويشاً مخالً بدر من المحامي أثناء المحاكمة ما يعتبر  إذا -

ً للمسؤولية التأديبية أو الجزائية ينظم رئيس المحكمة  وموجبا

عنه إلى رئيس  ويرسل صورةالنيابة العامة  ويرسله إلىمحضراً 

 الفرع.مجلس 
وفد من الفرع لي وتبلغ رئيس التحقيق،تقوم النيابة العامة بإجراء  -

 التحقيق.يمثل الفرع في 
 وال أحدال يجوز أن يكون رئيس المحكمة التي وقع فيها الحادث  -

 المحامي.أعضائها من الهيئة التي تحاكم 
 وبسبب ممارستهكل من يعتدي على محام خالل ممارسته مهنته  -

تي يعاقب عليها فيما لو كان االعتداء واقعاً لها يعاقب بالعقوبة ال

 قاض.على 
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يتجلى لنا دور النقابة في حماية المحامي من كل ما قد يمسه بسوء  ومن هنا

يكون المحامي قد أساء هو أيضاً بمثل أو  أاللكن على  كرامته،أو يمس 

فيضع نقابته في موقف حرج من الدفاع عنه ثم يتهم  له،بأكثر مما تعرض 

 ابة بالتقاعس !!النق

 الداخلي:من النظام  85ن النقابة قد أكدت في المادة خاصة وأ

 أو وقع بينهم وبين أحد القضاة أال إذا وقع خالف فيما بين محاميين أو أكثر

األمر على النقيب أو الرئيس أو مفوض  وأن يعرضوا الخالف،يزيدوا حدة 

 عدل،القصر القصر أو أحد أعضاء المجلس أو مجلس الفرع الحاضرين في 

 المحكمة.أو في مقر 

هر يجعلك تظهر بمظ باإلساءة،ترفعّك وحفاظك على التماسك ولو قوبلت 

فالترفع في الواقع هو القناع الذي ينبغي استخدامه  يقهر،القوي الذي ال 

ً بأنه ال يمكن أن يؤثر فيك تحت الظ روف الصعبة إذ أنه يعطي انطباعا

مما يجعل المسيئين لك يتخذون  مهل،كل الوقت لتردَّ على  وكأن لديكشيء 

  ويخشونك.موقف الدفاع 
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 آخر يوًما لتقاتل ِعش، دلل نفسك

 

 ميالمحا ويتوقع اآلخرين، مشاعر كبير بشكل المحامي شخصية تراعي

 التي المساحة منحه األحيان بعض في يعني ذلكو ،الجميل له يُرد أن

ً  يكون أنيحتاجها فهو وأثناء محاولته  ل وألنه من السهل عليه التواص ،لطيفا

 واتقانه الستخداممع اآلخرين لتمتعه بموهبة اللغة الحساسة الدافئة 

ً أن  االنسانية،المصطلحات  ً دائما فمن المنطقي أن يكون المحامي مطالبا

 ً ً رصينا ً  متزناً،يكون هادئا  الخالفات تجاه للغاية حساسلكنه أيضا

 . جيد بشكل معها التعامل أو التسامح هيمكن وال والصراعات،

 دفعين قديشعر أنها تمسه بشخصه  وخاصة ما الصراع حاالتبعض  فيو

 . والغضب الهجوم من حالة إلى المسالم المحامي

 داخل إلى والخالفات التشنج حاالت ينقل تجعله المحامي وألن طبيعة

 كثيرال تحت يكون عندما صحية بمشاكل إصابته إلى يؤديفإن هذا  جسده،

 تقبلولن ي فجأة،شخصية المحامي  بانسحاب مما قد يتسبب الضغوطات من

 الشخصية.انسحاب هذه  بسهولة،أحد 

 وخلق التوازنكثيرة ناجعة لتفادي الوقوع في هذه المشكلة  ويوجد طرق

 والصمود.المناسب للبقاء 

مندوبو المحاماة اجتمع  1827في يوم األحد الموافق األول من آب سنة 

ي افتتاح المؤتمر رسمياً ف وبعد إعالن في مدينة بروكسل في جميع الممالك

 كان:من بينها  تم نقاش عدة أبحاث الكبرى،قاعة محكمة الجنايات 

وشركات وإن  وجمعيات عامةوجوب السعي في ايجاد نواد للمحاماة 

العيش على المحكوم عليهم  واالطفال وتسهيل طرقالفقراء  مساعدة

 :قولهمواجبات المحاماة لتعلق ذلك بها فقد انقضى زمان  والمشردين من

 محامي(بغي أن يكون المحامي إال ين )ال
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 قرروا:في التعليم المتعلق بصناعة المحاماة  وحين تناقشوا

ً يوافق شرف الصناعة  وجوب تعليم من يريد االشتغال بالمحاماة تعليما

قتصر ي وأال والعزة،المرء الشهامة  ويوجد في ويقيد األنانية ويقوي العزيمة

يحتاج في ذلك على المعارف القانونية بل البد معها من معارف أخرى 

 نوينبغي أ منه،القانون موصالً الى الغرض المقصود  اليها في جعل علم

 18والمجتمعات العلمية.تعقد النوادي 

هذه للغرق ب لزوم ال ولكن ،الظلم يعمه مكان العالم المحاماة،مهنة ل بالنسبة

 مهما ،الظلم مجابهة على قدرة أكثر مهنة أخرى يوجد فالكثيراً، الفكرة 

  المهنة. هذه مثل ،كانت عظيمة أو جليلة كان

قوق ح برعاية اانشغاله حينكل ما هنالك أن على النقابة أن تتذكر أنها في 

 أيضاً.فإن رعاياها بحاجة الى االهتمام  وشؤونهم،اآلخرين 

 وايجد أن يمكن المهنة،بهذه  واندفاعهم للسمو وأثناء حماسهمألن المحامين 

 هم تذويوهواياتوأن رغباتهم ُمهملة  ،ومرهقة ومعتلة منهكة روحهم

 وتختفي.

 فقط.منا طموح أو جانب ما ال يتعلق بالمحاماة  وأن لكلٍ البد 

 المثال:فعلى سبيل 

لغوية تفوق الكثير من الشعراء  ولديهم قدراتكثير من المحامين هم أدباء 

يحصوا على الفرصة المناسبة إلظهار قدراتهم ولم  ولكنهم لمالمعاصرين 

 أحد.يحصلوا على الدعم من 

شعرية مجانية في قاعة النقابة حصراً للمحامين االساتذة  ندوة وإنشاء

 الشخصي.لها نتائج ايجابية رائعة حسب رأيي  والمتمرنين سيكون

فهي تمنح الفرصة للمحامين للقاء بعضهم البعض خارج إطار االجتماعات 

ً القانونية   مما يعزز أواصر وتحت رقابتهاضمن حرم النقابة  ولكن أيضا

                                                           
 أحمد فتحي زغلول بك  –المحاماة  18
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 17الفقرة  53لما جاء في المادة تحقيقاً  الواحدة،أفراد العائلة  محبة بينال

 المهنة:من قانون تنظيم 

ام أعضاء الفرع وفق أحك والثقافية بينتدعيم الروابط االجتماعية  -

 القانون.هذا 

 ونقلالفرصة لمحاكاة أحالمهم في الظهور أمام الجمهور  ويمنح المبدعين

 ر.والنشقد تجد ما هو جدير بالتبني ولعل النقابة  لآلخرين، ثقافتهم

ود وإشرافها ويعفتقوم بدورها بنقل هذا االبداع الى الخارج تحت تمويلها 

 المهنة.االنجاز لصندوقها ليتم تدويره فيما بعد لخدمة  ريع

سات دورية كل ثالثة أشهر للمناقشات الفكرية و كما يمكن أن يتم عقد جل

 في أو حتى رواية أدبية لتبادل اآلراءحيث يتم اختيار كتاب ثقا الثقافية

قاش حول آخر المستجدات العلمية وتطورات التكنولوجيا أو النحولها 

 طلقيُ  ما أوتسليط الضوء على آخر الظواهر الغريبة كالمخدرات الرقمية و

 نغمات مقاطع عن عبارة هيو" iDoser" أو" Digital Drugs" اسم عليه

ويتم شرائها عن طريق  األذنين، من بكل سماعات عبر سماعها يتم

 بيلس على اليمنى األذن في معينة ترددات بث وهي تعتمد على االنترنت

مخدرات ولها نفس مفعول ال اليسرى االذن إلى أقل وترددات المثال

 .قد تتسبب بالموت كالهيرويين والكوكايين و

من أجمل الوسائل الترفيهية الثقافية التي تساعد على تحفيز العقل هي لعبة 

 :الكلمات المتقاطعة الشهيرة

جريت في بريطانيا، أن حل الكلمات ت دراسة علمية حديثة أُ صَ خلُ 

المتقاطعة يجعل العقل أكثر تنبهاً عند التقدم بالسن، ما يعني المساعدة في 

 والزهايمر. اإلصابة بالخرفتأخير شيخوخة العقل وتجنب 

 هذه لح نأ لىإ البريطانية (ميل الدايلي) صحيفة حسب الباحثون يشيرو

 تقل ال لمدة العقل شيخوخة تأخير في السن كبار يساعد نأ يمكن لغازاأل

 .عوامأ 13 عن
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 في مشترك لفأ 17 من كثرأل بيانات بتسجيل قامواقد  الخبراء وكان

 ورةبص المتقاطعة الكلمات لغازأ حل بين قوية عالقة وجدوا حيث الدراسة،

 هالتنب على ترتكز ،عدة معرفية مهام في داءاأل ودقة سرعة وبين دائمة

 الكلمات حل على تعودوا الذين األشخاص عند والذاكرة والمنطق

 .المتقاطعة

 الكلمات هميةأ على( الزهايمر جمعية) من براون دووغ دكتور ويشدد هذا

 نهاأ براً معت بالسن، التقدم مع التفكير مهارات انهيار من الحد في المتقاطعة

 .وفعال كبير بشكل المهارات هذه من تحسن

 ماضي،ال القرن من الثاني العقد لىويعود تاريخ لعبة الكلمات المتقاطعة إ

 تضمين في( وورلد نيويورك) االمريكية الصحف حدىإ رغبت عندما

 جمهور جلب على تعمل والتي المسلية لعاباأل بإحدى اليومية نسختها

ويدعى )آرثر أوين( وهو  الصحفيين حدأ كلفت نأ فكانت ليها،إ القراء

 ابلةالق لعاباأل هذه حدىإ عن بالبحث لديها بريطاني األصل، من العاملين

 بحثبال وفعالً بدأ ،جداً  مسلية تكون نوأ الصحيفة ضمن خطية تكون نأل

 مينها،بتض الصحيفة ترغب لما مناسبة تكون قد التي لعاباأل بعض عن

 ىلإ وصل حتى االختراع بمحاولة قام بالرضا، يشعره ما يجد لم وعندما

 نمعي شكل على المتقاطعة الكلمات كانت البدء وفي ،المبهر الناتج هذا

 فيها جديو كني فلم بيضاء، داخلها في المربعات كافة وكانت مربع، وليس

 حتصبأ بحيث شكلها تغيير تم للضرورة ونظراً  ولكنه سود،أ مربع يأ

 21 كان فقد المتقاطعة الكلمات هذه ميالد تاريخ ماأ الحالي، الشكل ضمن

 .1213 لعام ولاأل كانون

ومن الممكن إدراجها ضمن مجلة المحامون لزيادة الرغبة في اقتناء المجلة 

من قبل الجيل الجديد حيث تكون مختصة بالمصطلحات والمعلومات 

نية فمن األمور البديهية أن حل هذه اللعبة يحتاج إلى أن يكون القانو

الشخص يملك المعلومات الالزمة التي تساعده على حل هذه األحجية 

واكتساب المعرفة حول المصطلحات القانونية، وهو أمر يوازي اصابة 

 هدفين بحجر واحد، خاصة وأنها طريقة غير مكلفة مالياً ومحفزة.
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 انون :في مجال الفن والق

ال أرى ضيراً من أن يوجد فرقة فنية تابعة لنقابة المحامين قد تسعى النقابة 

في المستقبل الستثمار المسارح و تقديم المعضالت التي يغرق بها المجتمع 

يات امين ومحامعبر مح المجتمعضمن مسرحية لنقل الثقافة القانونية الى 

ً سيعود هذا بالنفع علىموهوبين ومبدعين ره فيما م تدويالنقابة ليت ، أيضا

لسالح إلى من تجرأ سيكون رداً أيضاً باستخدام ذات ابعد لخدمة المهنة، و

( في بعض وأهان مهنة المحاماة والمحامين عن طريق )اسكتشات فكاهية

المسلسالت أو أشخاص دون المستوى تحت اسم النقد الساخر ال يملكون 

اة عن المحامطيهم المكانة للحديث ما يع من المؤهالت العلمية وال الثقافية

 أو القضاء .

تتلخص فكرتي حول تغيير نظرة المجتمع الى المحامين على أنهم أشخاص 

وإضفاء وعلى خلق جو من االبداع  القانونية،جامدين كجمود النصوص 

من  53عادة داخل مجتمع المحامين الخاص استناداً الى المادة من الس طابع

 على: والتي نصتمنها  16لفقرة قانون تنظيم المهنة ا

 المهنة.تقديم االقتراحات التي من شأنها رفع مستوى  -

 إن وحسب بلوال يعني أن تكون هذه االقتراحات هي اقتراحات قانونية 

سمو  نيوسموهم يعشأنه السمو بفرسان المهنة  واألدبي منالتشجيع الثقافي 

 ذاتها.المهنة 
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 ابتســـــم

 

فاالبتسامة هي إشراقة روح  أوالً،نحن عندما نبتسم إنما نتبسم ألنفسنا 

ن والمبتسمو وتآلف األرواح القلوبفي استمالة  سحرٌ  ولها وانعكاس ذات،

ً  الناس أحسن ً  وأهنئهم مزاجا  .عيشا

 النزاعات.حل  والمبتسم سفيراالبتسامة سفيرة النوايا الحسنة 

 ،اآلخرين أمام هيبته من ونقص ،مكانته من إنزال التبسم في أن ظنومن 

 بينو بينك الحواجز يقيم والعبوس فالتجهم ،بذلكما هو واهم أشد الوهم إن

 يكونل ومشاعرك، أفكارك على تسيطر كيف تتعلم أن عليك ولذلكالمحيط 

 وقتها في محددة رسالة ويؤدي ،فيه ومتحكما مقصودا حينئذٍ  عبوسك

 .المناسب

 :- هللا رحمه- حبان بن حاتم أبو وقد قال

 المعاندة نار يطفئ البـِشر ألن الحكماء، وسجية العلماء، إدام البشاشة)

 الساعي، من ومنجاة الباغي من تحصين وفيه المباغضة، هيجان ويحرق

ً  للناس بشَّ  ومن  .(يملك ما لهم الباذل بدون عندهم يكن لم وجها

 كنلي بني يا: الحكمة في مكتوبٌ  أنه خبرتأُ ): قال الزبير بن عروة وعن

ً  وجهك  تعطيهم أن من الناس إلى أحب تكن طيبة، كلمتك ولتكن ،بسطا

 .(العطاء

خدم فيما ي صحية ونفسية واجتماعية وكلها تصبّ  جمة،لالبتسام فوائد و

اتفقنا منذ بادئ األمر أن  قد كنا وأنّاسيما  ال ،ومهنتكمصالحك وحياتك 

 فقط.مهنّي  وليس مسمىالمحامي هو كيان 
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  لالبتسام: الصحية الفوائد-1

 عضلة 14 االبتسامة عند العضالت مجموع ألن األطباء عليها حث -

 .عضلة 73والعبوس م التجه عند العضالت مجموع أما

تمنحك و سنا أصغر وتجعلك تبدوالمبكرة  التجاعيد تمنع االبتسامة -

 ليكع تظهر طبيعي بشكل االبتسامة أن الدراسات أكدت العمر: طول

 بالنسبة أما سنوات، 3 بحوالي الحقيقي سنك من أصغر أنك

 األحيان غيرهم ففي غالب من أكثر يبتسمون الذين لألشخاص

 . واحدة لدراسة وفقا سنوات 7 نحوب أطول لفترة ونيعيش

 القلب ابطاء الى تؤدى االبتسامة :القلب ضربات معدل انخفاض -

 يالت الناس ارهاق، بدون العمل للقلب يتيح وهذا ،الجسم وارتياح

 وايضا القلب بأمراض لإلصابة عرضه اقل هم وتضحك تبتسم

 الدم. ضغط من تخفض االبتسامة

 الحافلة هذه ايامنا في شائعة مشكلة هو االجهاد :االجهاد خفض -

 الصحية، المشاكل من يحصى ال عدد الى االجهاد ويؤدى باألعمال،

 مادة طيتنشو اليوم، مدار على التوتر تخفيف على قادرة االبتسامة

 .12االندورفين
ما م االسترخاء على الجسم تساعد االبتسامة :المناعة جهاز تعزيز -

 الوعكات واالنتكاسات ضديكون أكثر فاعلية  أن المناعة جهاز يتيح

 والعدوى.

 من تقلل سواء حد على والضحك االبتسامة :لماأل من التخلص -

 الحالة نم يرفع فهو االندورفين تطلق االبتسامة أن باأللم، االحساس

 .لأللم طبيعي مسكن بمثابة هي فاالبتسامة المزاجية،

 

                                                           
 يعتبر وهو ، الدماغ وخاليا النخامية الغدة طريق عن الجسم يفرزها التي الهرمونات أهم من االندروفين هرمون 12

”  الغبطة قناع”  اسم الباحثين أحد أطلق وقد ، نفسه تلقاء من الجسم يفرزها التي لأللم الطبيعية المسكنات أقوى من
 . واالسترخاء ، والسعادة ، بالراحة شعورآ يمنح له الجسم إفراز ألن نظرآ ، االندروفين هرمون على
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 :النفسية لالبتسام الفوائد -2

 وبالتالي جهاداإل مكافحة على يعمل االندورفين :المزاج تحسين -

 مل وأن حتى وجهك على ابتسامة السيئ، المزاج شعور من يخفض

 .يومك تحويل على قادرة فهي البداية في حقيقية تكن

 اداء ثناءا االنتاجية من تزيد االبتسامة ان تبين وقد :االنتاجية زيادة -

 عدواف تعطيك االبتسامة العمل في البدء عند حقيقة فهي المهام،

 .واجتهاد بجد للعمل

 علكتج بصدقة االبتسامة أن لىإ الدراسات تشير الثقة: تشجيع -

 عند االجتماعية حياتنا في مهم جزء فالثقة الناس، مع الثقة تتبادل

 واالصدقاء االهل من منك القريبة االشخاص مع التعامل

 .الثقة على مبنية عالقات الى تؤدى االبتسامة أن والمعارف،

معك أو مع سواك  محرج موقف عندما يحدث :بالتعاطف االحساس -

يد جل تكسر الغريزة هذه االبتسامة، هو به يمكن القيام ما ولأ فإن

 عورالش ويولد خرين،اآل قبل من التساهل ويشجع بالحرج،االحساس 

 .بالتعاطف

 أن نريد ال ولكن سيئ، شعور لتجنب نبتسم نحن :سفاأل تجنب -

 أن الدراسات تظهر نبتسم، نحن لذلك االخرين مشاعر نؤذى

 ايضاو السيئ بالمزاج للشعور عرضة هم تبتسم ال التي االشخاص

 .لديهم التوتر هرمونات تعزيز

 الجسم اهتمامنا، ويضيق تصوراتنا االجهاد يحد :االهتمام زيادة -

 ،االشياء هذه كل من واحد شيء على التركيز ويحاول االجهاد يكافح

 لعديدا لنا وتفتح اخرى مرة اهتمامنا وتوسع االجهاد تصد االبتسامة

 .الباطن وعقلنا مفهومنا هامش من تأتى التي والمهام االفكار من

 خصش تكون ان ويعنى جاذبية، أكثر تجعلك االبتسامة :الجذب بناء -

 الجميع. من محبوب
 بنفسك تثق أنك على تدل وجهك على االبتسامة :النجاح كسب -

 رأكث هم يبتسمون الذين أولئك عملك، في النجاح على وتساعدك

 وتقربك. وزيادات نصائح خالل من المال من المزيد لكسب عرضة

 .المقدمة التطورات الى واألعمال األفكار مع بسهولة أكثر
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 وخاصة للموظفينأكدت دراسات حديثة أن المبادرة باالبتسامة  -

ل لتسهي ويبادرون بدورهمالحكوميين تساعد على تغيير مزاجهم 

 كما أن الناس يتذكرون المبتسم أكثر من سواه. ومساعدتك،أمورك 
حاول ان تفرض رأيك وأنت  :بآرائكر فاعلية إلقناع اآلخرين أكث -

ب حديثك قيّماً فاألسلو ولو كانسيرفض الناس االنصات لك  متجهم،

 حولك.هي الذي يجذب اآلخرين من 

 لفةك األقل النجاح أساليب أحد بأن العصبية اللغوية البرمجة علماءيؤكد 

 شعوراً  يمنحهم حوله من وجه في يتبسم الذي فاإلنسان ،االبتسامة هو

 تكرار فإن أخرى وبعبارة وبينهم، بينه الحواجز ويزيل باالطمئنان،

 .المبتسم الشخص بهذا الثقة اآلخرين يكسب االبتسامة

  :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال ،صدقة االبتسامة -

 أن أجرا لك تحتسب ابتسامة فكل لذا، 23(صدقة أخيك وجه في تبسمك)

 . خيراً  بها نويت

لو و شيئا المعروف من تحقرن )ال :وسلم عليه هللا صلى الرسول ويقول

 21(قطل بوجه أخاك تلقى أن

  وجهه:كرم هللا  طالب أبي بن علي قال ،سنة االبتسامة -

ً بس وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان)  .االبتسامة كثير أي( اما

 

 ً  : وختاما

 مكتباً  يفتح أن له ينبغي ال االبتسامة يحسن ال الذي إن

  

                                                           
 األلباني وصححه الترمذي، رواه 23
 2626 مسلم 21
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 النفسية التي قد تصيب المحاميض األمرا

 " مرض المقاتل " النفسي االحتراق متالزمة

 

 واألعراض العالمات من بمجموعة يتسم مرض النفسي االحتراق متالزمة

 . المهنية السلوكيات في والمتغيرات

 فيوالوظي الجسدي التكوين في متغيرات رصد تم الحاالت، بعض وفي

 . المرض بهذا المصابين بعض لدى الجسمانية الحيوية والكيمياء

ً  المرض، هذا تصنيف تم وقد  منض اإلرهاق، من الحالة هذه لتشخيص وفقا

 اتَجان لكونه نظراً  المهنية، االجتماعية النفسية المخاطر ذات األمراض فئة

 . وممتدة دائمة لضغوط التعرض عن

 هذا ،22نبرجر فرويد هربرت النفسي المحلل استخدم ،1274 عامفي 

 عالمة استخدمته 1276 عام في وتحديداً  بأعوام وبعده، المصطلح

 إعدادها تم التي الدراسات في 23ماسالش كريستينا النفسية األمراض

 .المهني االستنزاف لظواهر

 طبيبو نفسي محلل بصفتي: "قائالً  الصدد هذا في نبرجر ديفرو ذكر وقد

 للحرائق ضحايا يقعون األحيان بعض في األشخاص أن أدركت ممارس،

 . المباني مثل تماًما

 تستهلك المعقد، عالمنا في الحياة عن الناتجة التوترات وطأة حتُ تَ  فَ 

ً  فقط تاركة النيران بفعل العمل إطار في الداخلية مواردهم ً داخل فراغا  يا

 "ما. حد إلى سليَما الخارجي الغالف بدا وإن حتى هائالً 

 بصفة ،تستهدف النفسي االحتراق متالزمة فإن المراقبين، لهؤالء وبالنسبة

 في كبيرة التزامات المهني نشاطهم يتطلب الذين األشخاص أساسية،

                                                           
 1222درس في جامعة نيويورك و توفي في مدينة نيويورك  1226طبيب نفسي ولد في فرانكفورت ألمانيا  22
 درست في جامعة ستانفورد و كلية رادكليف  1246خبيرة في علم النفس االجتماعي ولدت في سان فرانسيسكو  23
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والمحامين  والمهن الطبية االجتماعين األخصائيين مثل العمل عالقات

 .والمعلمين

 مواجهة أن إدراك إلى الباحثين هؤالء المهنية الفئات هذه دراسة وقادت

 زمةمتال أعراض ظهور في الحاسمة األسباب من تعد المتكرر والفشل األلم

  النفسي. االحتراق

 النفسي لجوالمعا الطبيب بأن عامة، بصفة المتخصصة، النفس علم كتب تقر

 االحتراق متالزمة على أبحاثَا أجرى من أول هونبرجر  فرويد هربرت

 عام منشورال"  العاملين لدى النفسي االحتراق " بعنوان بحثه ويعد ،النفسي

 إلى أشار، وفيه ،الوجدانية الحالة هذه لتوصيف محاولة أول ،1274

 حالة أنه ،"Burnout syndrome النفسي االحتراق متالزمة" مصطلح

 المجانية، العيادات في المعالجون العاملون لها يتعرض اإلنهاك من

  .وانفعاليَا مهنيَا المستهلكون

 ه،عمل تجاه الشخص لدى الدافعية فقدان أنه على االحتراق هذا عًرف وقد

 .ةالمتوقع النتائج إلى العمل في الشديد انخراطه يؤدى ال عندما السيما

 هؤالء نم عدد حالة برصد رجرنب يدوفر مالحظات بدأت السبعينيات، ففي

 ربايق ام بعد العمل في للدافعية تام فقدان إلى األمر بهم انتهى المتطوعين

 لهذا مصاحبة مميزة بدنية أعراض ظهور عليهم الحظ قدو ،واحد عام من

 والصداع، البرد، واستمرار نزالت واإلرهاق، اإلنهاك، مثل: التغير

 .واألرق والهضمية، المعوية واالضطرابات

 رسمب وقام السلوكية، األعراض على أبحاثه، في نبرجر، ديفرو ركز وقد

 ،الغضب أن إلى أشار كما. باالنفعاالت المفعمين لألفراد وصفي جدول

 وكذلك الجديدة، والمواقف التوترات مواجهة عن والعجز واالستثارة،

 "االنهيار" حالة عليه أطلق لما األولية العالمات ضمن تعد الطاقة نضوب

 ". والعقلي الوجداني اإلنهاك"  أو

 أيضا يه السخرية، إلى واللجوء التصرفات سلبية أن نبرجر ديفرو ويرى

 اإلكلينيكي. الجدول هذا في المدرجة الظواهر من
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 يف أطول وقت قضاء مثل األخرى االستراتيجيات من عدد بعرض قام كما

 سية،تناف الستراتيجيات هذا يرجع كما فعال، غير زائد نشاط وبذل العمل

 .العمل في بالزمالء االتصال ورفض العزلة عن البحث مثل

 علةش سوى منها يخرج ال التي المحترقة بالشمعة المريض حالة وقد شبه

 . طويلة لساعات حولها لما أضاءت بعدما ضئيلة،

 النفسي االحتراق متالزمة تصيب ،1283 عام نبرجر فرويد ذكره لما وفقا

 ثرة،ومؤ حيوية كشخصيات مثالية صورة ألنفسهم يكونون الذين األفراد

 مع لصلةا انقطاع إلى األمر بهم ينتهي حتى خاصة، بصفة بالكفاءة تتمتع

 .الحقيقية الذات

 هاًما ًرادو الفردية العوامل تلعب النفسي، لالحتراق التصور هذا إطار وفى

 لعملا في بااللتزام يتسمون الذين األشخاص ألن المتالزمة، هذه تطور في

 بهذا لإلصابة ُعرضة غيرهم من أكثر يكونون ما، لقضية التفاني أو

 . المرض

 ." المقاتل مرض"  بأنه"  النفسي االحتراق"  يوصف المنظور، هذا ومن

 :للمتالزمة التالي التعريف رجرنب فرويد قدم ،1283 وفي عام

 ام لقضية التفاني عن تنتج واإلحباط والكآبة المزمن، اإلرهاق من حالة"

 نهاية يف وتؤدي المتوقعة النتائج تحقيق في تفشل عالقة أو حياة نمط أو

 ."العمل في واألداء االنخراط انخفاض إلى األمر

 :البينية الشخصية والعالقات ماسالش ناكريستي

 نم ضمن االجتماعي، النفس علم في الباحثة ،ماسالش كريستينا تعد

 . صحته وتأكيد النفسي االحتراق مفهوم فرض في ساهموا

 أجرتها التي األبحاث قادتها كيف ،1223 عام لها نشر بحث في روت فقد

 شافاالكت وإن النفسي، االحتراق متالزمة اكتشاف إلى السبعينيات، في

 جياتاالستراتي بدراسةاألساس  فيتُعنى  كانت فقد الصدفة، بمحض حدث
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 اعديالتب القلق سيما ال الوجداني، التحفيز حاالت مواجهة في المستخدمة

 .الذات عن للدفاع كوسيلة واللجوء للموضوعية

ا وليسويرمز إلى النظر للعمالء على أنهم حاالت عامة  والقلق التباعدي

 . أفراد

 جرتهاأ مقابالت على يرتكز بحثيًا برنامًجا ماسالش ناكريستي دشنت وقد

 نفسيينال )كاألطباء النفسية والصحة الطبي الحقل في المهنيين بعض مع

 (الخ. والممرضين والممرضات

 حاالت مع التعاملت األولية التي أجرتها ماسالش أن التحليال توكشف

 يف والدخول سيئة، أخبار إعالن إلى واالضطرار ومعقدة، صعبة مرضية

  بالمتالزمة.التسبب  عوامل من تعد الزمالء مع صراعات

 االرتباط لمرحلة الوصول عن عاجزين المهنة ممارسي يصبح ثم من

 . بمهنتهم

 . عمالءهم مع السلبية إلى تصرفاتهم تتحول الوقت، مرور ومع

 نع ويتساءلون بالفاشلة، الوجدانية تجاربهم يفسرون األمر، نهاية وفي

 .كفاءتهم قيمة من ويقللون القطاع هذا في العمل على قدرتهم مدى

 ماسالش تأدرك لتحليالتها، األولية النتائجالقضاة  ألحد تصف كانت وبينما

 الذين المحامين لدى النفسي االحتراق لمتالزمة مشابهة ظاهرة وجود

 . اجتماعية صعوبات من يعانون أشخاص مع يتعاملون

ً  يبدو النفسي االحتراق أن وبما ٌ  مصطلحا  مجال في المهنيين بين مشتركا

 العمل يصبح بموجبها فرضية ماسالش أطلقت فقد ،والمحاماة الصحة

 هذه جوهر اآلخرين، مساعدة على القائمة العالقات سيما وال الجماعي

 . الظاهرة

 داخل يةالنفس والتأثيرات النفسي االحتراق بين الفصل تم البداية، ومنذ

 . االجتماعية النفسية العالقات فوضى ضمن إدراجه ليتم النفس،
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 أخرى وأمراض النفسي االحتراق بين مشتركة أعراض شك، دون وهناك،

 خالل من بوضوح عنه يتميز النفسي االحتراق أن إال االكتئاب، مثل

 .جوهره

 آخر وصفى بحث في األولية تحقيقاتها نتائج تفصيليا ماسالش عرضت وقد

 . نبرجر ديفرو بحث مع يتشابه

 قد شماسال فإن النفسي، االحتراق ةكيدينامي عن تحدث قد األخير كان فإذا

  .باالحتراق المرتبط" االنهيار" مصطلح بحثها في المقابل في كررت

 مجال في العمل في اإلنجاز فقد يعقبه" االنهيار"  هذا أن الحظت كما

 عسري ومعدل المتكرر الغياب إلى باإلضافة االجتماعي، والعمل الخدمات

 فهؤالء الجسمانية، الصحة تدهور في يتسبب أنه ، كماالعمالة لدوران

 ابونيص وقد متكررة، ضاوبأمر السريع، باإلنهاك دائما يصابون المهنيين

 دق الجسمانية المشاكل هذه على وللتغلب ،الدائم والصداع والقرح باألرق

 والمخدرات. المهدئات إلى المصاب يتجه

 الخمر إدمان مثل الظواهر، بعض النفسي االحتراق يصاحب كما

 . االنتحار أو والصراعات الزوجية العقلية واألمراض

 ة،نسحابياإل من أنماط علىخاص  بشكل ماسالش أكدتنفسه  البحث وفى

 نسحابيةاإل: أهمها من االستراتيجيات من العديد وعلى واالنفصال،

 من دالح على تساعد تصرفات وهي للقواعد، الصارم واالحترام الجسمانية

 لبس فرط"  مصطلح أيضا استخدمت وقد. المريض شخصية في االنخراط

 باعدي.الت القلق عن تماما البعيدة التصرفات هذه إلى لإلشارة"  الشخصية

 :األولية اإلكلينيكية الدراسات

 للتجارب التحليالت وحتى والمقابالت المالحظات بعض بواسطة

 نأ للنظر، الالفت ومن) منظم مسلك اتخاذ في األبحاث بدأت الشخصية،

  .(النفسي باالحتراق نفسه هو أصيب قد نبرجر ديفرو
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 البحثية المقاالت من كمّ  ظهور ،1283و 1275 بين ما الفترة وشهدت

 عملي باهتمام حظيت المرض، هذا عن متخصصة دوريات في نشرت

  أكاديمي. منه أكثر

 في تالمقاال تلك وتتلخص ،التوصيات من العديد يقدم البحث نهاية وفي

 اآلتية: النقاط

 :ةالتالي المهن سيما وال غيرها من أكثر مخاطر تشكل المهن بعض هناك أن

 وعاطفي. ووجداني وعقلي فكرى جهد تستلزم مهن -

 اآلخرين. تجاه سيما ال كبيرة مسؤولية تستدعى مهن -

 مستحيلة. تكون قد بل المنال صعبة أهداف ذات مهن -

 األدوار. على صراع أو غموض بها مهن -

 غيرهم: من المرض بهذا لإلصابة عرضة أكثر أشخاص هناك وأن

 والنجاح. األداء في عليا مثل لديهم أشخاص -

 المهني. باألداء الذات عن الرضا يربطون أشخاص -

 عملهم. هو الوحيد اهتمامهم مركز آخرون أشخاص -

 الحياة جوانب ويهربون من مالذا عملهم يعتبرون أشخاص -

 األخرى.

 االحتراق مرضى لدى رصدها تم المختلفة، األعراض بعض يوجد كما

 مثل: النفسي

 عامة آالم -

 التركيز فقدان -

 أرق -

 االستثارة سرعة -

 الصبر نفاذ -

 والنفسي الجسماني اإلنهاك -

 للعمل والذهاب للنهوض الدافعية فقدان -
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 ثمانية بإحصاء هارتمان وآالن بيرلمان بارونقام عالمي النفس  قدو

ً  وأربعين ً  تعريفا  1274 عام بين ما نشرت التي العلمية المقاالت في مختلفا

 :يلي كما متفاوتة أفكاراً  التعريفات هذه بين ونجد ،1283 وعام

 واإلنهاك. الفشل -

 اإلبداع. على القدرة فقدان -

 العمل. في االنخراط على القدرة فقدان -

 العمل. ومؤسسة النظام، صرامة العمل، زمالء قسوة -

 بتعاداال"  العمل، في بالنجاح المتعلقة المزمنة للضغوط االستجابة -

 ".والعزلة

 .الذات تجاه أو العمالء تجاه الالئقة غير التصرفات متالزمة -

 :التعريفات هذه لجميع ملخصا قدما العالمان هذان أن إال

 عادأب وله ثالثة المزمن، الوجداني للضغط فعل رد هو النفسي االحتراق

 :هي

 الجسماني أو الوجداني النضب

 اإلنتاجية على القدرة تدنى

 الشخصية سلب فرط

 األبعاد: ثالثية الوظيفي النفسي االحتراق متالزمة

 بعاداأل ثالثي للمقياس وفقا الوظيفي النفسي االحتراق متالزمة تدرج

 .جاكسون وسوزان ماسالش ستينايلكر

 عن منهجية ميدانية تجريبية أبحاث أول نشر تم الثمانينيات، بداية منذ

  .الوظيفي النفسي االحتراق

 شكلب ومتصورا معرفا النفسي االحتراق مفهوم أصبح الحين، ذلك ومنذ

 . وضوحا أكثر

 كريستينا استخدمت المقابالت، من العديد على قائمة أبحاث خالل ومن

 .فقط نبعدي على اشتمل المتالزمة لهذه مؤقتا تعريفا البداية، في ،ماسالش
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 الفرد موارد نضب مع يتوافق والذي الوجداني النضب هو األول، البعد

 .الدافعية وفقدان الوجدانية

 تجاه لبيةوس تباعديه تصرفات إلى ويشير الشخصية سلب فهو الثاني، أما

 قبل من دراسة محل كانت أخرى مهنية عالقات أو المرضى، أو العمالء،

 . ماسالش

 إال واعدة، علمية حقول عن الكشف استطاعت قد األبحاث كانت إن وحتى

 . الفردية الحاالت من محدود عدد على كبير بشكل ارتكزت أنها

 منهجية رأكث تحقيقات في الشروع في تطمح ماسالش كريستينا كانت فقد

  دقيق. علمي منهج على باالعتماد

 تالعينا من أكبر عدد إلى باالستناد مقارنات إجراء في ترغب كانت كما

 . الظروف اختالف مراعاة مع

 فتعري تحديد هي الرئيسة المهمة كانت المرحلة، هذه في" قائلة: أوضحت

 ".هل موحد مقياس ووضع الوظيفي النفسي االحتراق لمصطلح دقة أكثر

ش ماسال أجرت ،جاكسون وسوزان باينز وايال كيلي كاتى مع وبالتعاون

 حوثللب برنامجا أعدت كما ،استبيانات على معتمدة استقصائية دراسات

 . طبيقللت قابل مقياسي فعال تعريف إلى للتوصل القياسية، النفسية

 عينوأرب سبع من يتكون مقياس على التعبيرات هذه كل بتجميع وقامت

  .بنداً 

 اإلنهاك بظاهرة المرتبطة التجارب من مجموعة المقياس هذا ويمثل

 لىع موزعين فردا وخمسة ستمائة تضم عينة على تجربته تم الوظيفي،

 .وظيفية مجاالت عدة

 الفعلب إبرازهما تم لالحتراق، بعدين وجود اإلحصائية التحليالت وتؤكد

 واقع في هناك، كان لو حتى الشخصية، وسلب الوجداني النضب: وهما

  .أبعاد أربعة األمر،



 

 أن تكون محامي 82

 التعريف جاكسون وسوزان ماسالش كريستينا قدمت األساس، هذا وعلى

 : النفسي االحتراق لمتالزمة التالي

 ي،الشخص اإلنجاز وتدنى الشخصية وسلب الوجداني النضب من متالزمة"

 ".وظيفيًا المنخرطين األفراد لدى يظهر

 اردالمو بنضب الشعور وإلى الطاقة فقدان إلى الوجداني النضب ويرجع

 لعملل دافع أي لديه يكون فال ،عصبيًا فارغ أنه الفرد فيشعر. الوجدانية

 . عليه عبئًافصاعدًا  اآلن منيصبح  الذي

 . التوترو باإلحباط دائما ويشعر قبل من بها يقوم كان التي المهام ينفذ فال

 . واالكتئاب بالضغوط غالبًا الوجداني النضب ويرتبط

 هذهل الحالية، الميدانية التجريبية والنتائج النظرية المفاهيم أعطت وقد

 الوظيفي. اإلنهاك خطوات في مركزيًا، دوًرا المتالزمة،

 لنفسيا االحتراق لمتالزمة البيني الشخصي البعد الشخصية سلب يمثل

 صالية،انف وميول شخصية، غير تصرفات تطور إلى يشير فهو. الوظيفي

  .بهم االعتناء يتم الذين األشخاص تجاه وساخرة وسلبية،

 ءهعمال عن يعزله حاجزا ويقيم عمله، تجاه االكتراث بعدم يشعر فالفرد

 . العمل في وزمالءه

 خالل نم عنه التعبير ويتم قسوة، أكثر أشكاال الشخصية سلب يتخذ وقد

 . عاملةوسوء الم والتهكم، الرفض، من حالة في تتمثل وسلوكيات تصرفات

 لمواردا نضب بمواجهة الخاصة التكيف سوء تيجيةااستر هو هنا والمقصود

 لىإ طلباتهم وتحويل المساعدة، من المستفيدين إبعاد بواسطة الداخلية،

 ،اللبس إلى" الشخصية سلب" مصطلح يؤدي وقد ،مشروعة غير طلبات

 عن غترابباال الشعور فيها يسود التي النفسية الحالة إلى أيًضا يشير ألنه

 . الذات
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 عمله، مةقي بانعدام الفرد بشعور الشخصي اإلنجاز تدنى أو فقدان ويتعلق

 عن االرض وانخفاض ألهدافه، الوصول في فاشل بأنه واالعتقاد وكفاءاته،

 . والذاتية بالفاعلية والشعور الذات،

 هقناعت بسبب األعمال، إنجاز على لنفسه قدرة أي الشخص ينسب وال

 . به المحيطين توقعات تلبية عن بعجزه

 لنفسيا االحتراق لمتالزمة الذاتي التقييمي البعد يمثل الشخصي فاإلنجاز

 .الوظيفي

 متالزمة أن يؤكد إجماع والعشرين، الحادي القرن مطلع في ظهر، وقد

 ؤدىي الذي الوجداني باإلنهاك بالشعور تبدأ الوظيفي النفسي االحتراق

 . الشخصية سلب إلى بالتالي

 من أو مباشر بشكل إما الشخصي اإلنجاز من الوجداني اإلنهاك ويقلل

 .الشخصية سلب خالل

 :معرفية أو سلوكية عناصر

قد ومقياس لالحتراق النفسي يرتكز على ثالث عوامل  ماسالشوضعت 

 مقياس لتكوين لها، والعناصر المكونة الثالثة العوامل هذه استخدام تم

 . النفسي االحتراق متالزمة

 طاقن على اآلن ثانوية أفرع ثالثة من يتكون الذي المقياس ويستخدم هذا

  .واسع

 قبل من ،1226 عام في المقياس، هذا حول األولية البحوث نشر وقد تم

  .وكريستينا ماسالش جاكسون سوزان

 لدى الوظيفي النفسي االحتراق متالزمة أعراض قياس سهولة وأتاح

 . منهجي بشكل أسبابه ودراسة كبيرة مجموعات

 ستخداماا المقاييس أكثر كبير، حد إلى أصبح، فقد" لغات، لعدة مترجم وألنه

 .الوظيفي النفسي االحتراق متالزمة قياس في
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  :بنداً  وعشرين اثنين من النفسي االحتراق مقياس يتكون

 جازلإلن وثمانية الشخصية، لسلب وخمسة الوجداني، لإلنهاك بنود تسعة

 بها لقياما للفرد يمكن التي التقييم أوجه من واجهة بند كل ويمثل. الشخصي

 . عمله في

 . السؤال موضع للشعور استجابته معدل إلى سؤاله يتم الذي الشخص ويشير

 لىع كل الشخصي اإلنجاز وتدنى ،وسلب الشخصية اإلنهاك، قياس ويتم

 . حدة

 لكنو النفسي، لالحتراق شاملةً  نقاًطا يسجل ال الفرد فإن أخرى، وبعبارة

 . الثالثة األبعاد من لكل نقاًطا يسجل

 الثالثة األبعاد هذه إلى عامة بصفةيشير  النفسي االحتراق مصطلح واليزال

 ينظر إطار داخل البعض بعضها ترتبط أنها إال تباينها، من الرغم على

 . بتصنيفها يقوم واحد

 :تعريفات

 ،ماسالش كريستينا أبحاث مع بالتوازي نفسه، العصر هذا في ظهرت،

 منو المجال هذا في األبحاث على بصمةً  تركت أخرى تعريفات أو مفاهيم

 . وآيال بينس شرنيس كاري نماذج بينها

 :التبادلي التحليل عن تشرنيس كاري رؤية

 نفسيال اإلنهاك لمتالزمة تبادلية تحليلية رؤية تشرنيس كاري يقترح

 . الوظيفي

 النفسي راقواالحت الضغوط تعد التبادلي، التحليلي بالتناول يتعلق ففيما

 كيانات هب المحيطة والبيئة الفرد يكون ال حيث اإلنسانية، للعالقات نتيجة

 منهما لك يؤثر تبادلية لعملية مكونات ولكن البعض، بعضهما عن منفصلة

 .مستمر بشكل اآلخر على

 ومتكررة متعمقة لمقابالت كيفي تحليل إلى تشرنيس كاري نموذج ويستند

 وعشرين سبعة من تتكون عينة على 1276و 1274 عام بين ما أجريت،
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 والمعلمين، المحامين، من المهنة، لممارسة األولى السنة في المهنيين، من

 . العقلية الصحة ومهني العامة، الصحة وممرضات

 لما قاووف. المبتدئين هؤالء لدى شديدة أمل خيبة ظهور تشرنيس الحظ وقد

 يف خلل وجود بسبب الوظيفي النفسي االحتراق متالزمة تحدث ،ذكر

 .العمل متطلبات أو التنظيمية أو الشخصية سواء الفرد، موارد

 على يقةوالحق المبدئية التوقعات بين فجوات وجود بسبب الخلل هذا وينتج

 . الواقع أرض

 ناألحيا بعض في بل التعاوني، وغير الصعب العمالء بعض فسلوك

 لعالقاتا لمفهوم مثالية الغالب في تكون التي الرؤية مع يتناقض العدواني،

 . التربوية أو اإلنسانية

 ةاالستقاللي من تحد اإلدارية والمهام المتبعة، واإلجراءات اللوائح، أن كما

 في ةالرغب مع يتناقض الروتيني فالعمل. المهن هذه في بها القيام المأمول

 . والتحفيز واإلنجاز متنوعة بمهام القيام

 بل التعاون، فقدان ،والواقع المتوقع بين الفجوات هذه إلى ويضاف

 .العمل زمالء بين الصراعات

 محلها حللي األولية، الدافعية تخبو لآلمال، المخيبة هذه العمل بيئة ظل وفي

  .انسحابيه تصرفات

 التي ياتباالستراتيج أيًضا الفردية الفروق تتعلق تشرنيس، لرؤية ووفقا

 . الضغط عوامل لمواجهة الفرد ينميها

 صرفاتت آخرون يتبنى بينما المشاكل، لحل إيجابية طرق البعض فيتبنى

 . سلبية وسلوكيات

 االحتراق متالزمة أعراض تبدأ الزمن، مرور ومع اللحظة هذه ومنذ

 .الظهور في الوظيفي النفسي
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  :وبيئته الفرد بين التبادلي للتأثير مراحل ثالث توجد

 طلباتمت بين الخلل عن الناتج المالحظ الضغط في تتمثل األولى المرحلة

 وهي الثانية المرحلة إلى يقود والذي الفرد، لدى الطاقة وموارد العمل

 إلى تؤدي استجابة الخلل لهذا الوجدانية االستجابة به والمقصودالتوتر 

 .والقلق والتوتر الوجداني واإلنهاك الجسماني باإلجهاد الشعور

 . سلوكياتوال بالمواقف بالتغيرات تتسم التي الثالثة المرحلة تأتي وأخيراً 

 والرؤية األولية األهداف تدني ،خاص بشكل المرحلة هذه في فنالحظ

 المباالةال أو اآللية، أو االنفصالية، أو الساخرة، التصرفات وزيادة المثالية

 . الشخصية االحتياجات تجاه الشديدة

 "الضغوط مواجهة رقطُ " هو هنا المقصود أن تشرنيس كاري ويرى

 .الدفاعية

ً  والسلوك التصرفات في التغيرات تلك تمثل  نفسي،ال" الهروب" من نوعا

 لمباشرةا بالمواجهة الضغوط من التخفيف المهنيون يستطيع ال عندما يحدث

 . للمشكلة

 ً  اللهاخ يحدث عملية" هو النفسي االحتراق فإن تشرنيس، ذكره لما فوفقا

 عمل،ال في بااللتزام يتسمون كانوا الذين المهنيين جانب من للعمل إهمال

 ".وتوتر ضغوط من به يشعرون لما فعل رد ك

ً مقترح بينس ايال قدمت  فهي ،يةبالدافع وصفته النفسي االحتراق لنموذج ا

ً نوع األفراد من لعدد بالنسبة يمثل العمل أن ترى  ود،الوج عن البحث من ا

 . النفسي االحتراق يظهر البحث، هذا فشل ما وإذا

 لفترةا في أجرتها التي الدراسات بعض في استدالالتها، بينس دعمت وقد

  التالية: بالحقيقة ،2332و 1288 بين ما

 أنه إلى أشارت ،اً انتشار األكثر النفسي، لالحتراق المختلفة التعريفات إن

 يةتدريج لعملية النهائية الحالة يمثل ،واإلنهاك الوجداني اإلرهاق من حالة
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 يف واالنخراط الدافعية ارتفاع من أولية حالة بعد ،باإلحباط الشعور من

 . العمل

ً ُمستهلك الفرد يكون حتى" بأنه ذلك بينس وتفسر  يكون أن لبدايةا فييتعين  ا

ً ُمحترق  ". ا

 في تتسبب ال العمالء ومقاومة ،اإلدارية والقيود العمل، أعباء فزيادة

 ستخداما تعوق ألنها فحسب، الوظيفي النفسي االحتراق بمتالزمة اإلصابة

  عمقا: أكثر لسبب بل المهارات،

 الذي الهدف إدراك من الفرد يحرم المهارات، تلك استخدام استحالة أن وهو

 ."عمله خالل من إليه يسعى

 ضحايا نيصبحو المأمول، التأثير لهم يكون أن يستطيعون ال المهنيين فألن

 . الوظيفي لإلنهاك

 اإلصابة احتمالية زادت كلما البداية، في العمل في انخرطوا فكلما

 . مناسبة غير العمل ظروف كانت إذا بالمتالزمة،

 مهنفال خاصة، ميول تثير مهنة كل كانت إذا" التالي: األمر بينس وتؤكد

 العمل وهو مشترًكا: طموًحا جميعها تحقق اآلخرين مساعدة على القائمة

 . "اآلخرين ومع أجل من

 أو رومانسية صورة من مستلهمة أي شخصية، الدوافع هذه تكون وقد

 . به يحتذى كنموذج الفرد وضعها تأثير، ذات كاريزمية شخصية

 شخصية، أو معينة، بمهنة مرتبطة أو عامة، التطلعات هذه كانت وسواء

 .مناسبة عمل بيئة في إال تتحقق لن فهي

 نوعة،المت واألنشطة المجتمعية، والمساندة الذاتية، باالستقاللية التمتع

 شجعت التي التنظيمية المتغيرات من جميعها القرار، اتخاذ في والمشاركة

 . الدوافع هذه

 " وأ إيجابية لحلقة طبقا األولية األهداف يعزز العوامل هذه جميع وتحقيق

 . العمل في لالنخراط"  حميدة حلقة
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 ود،وج مع مناسبة، غير عمل بيئة مواجهة عليه يتحتم الفرد كان إذا ولكن

 وأ الكيفي، أو الكمي الصعيد على زائدة عمل أعباء المثال، سبيل على

 تلك قتحقي يستطيع ال فإنه متعارضة، متطلبات أو بيروقراطية، ضغوط

 .سلبية حلقة وسيسقط في األولية، األهداف

 لنفسيا االحتراق بمتالزمة اإلصابة في يتسبب ال ذاته حد في الفشل أن إال

 ود،جه من بذل مهما بأنه للفرد الحسي اإلدراك باألحرى، ولكنه الوظيفي،

 . فعال تأثير له بأن االدعاء يستطيع لن

 والكبت واإلحباط التعب من حالةإذاً نرى أن متالزمة االحتراق النفسي هي 

 فشلت إنسانية عالقة أو حياة أسلوب أو ما، قضية ألجل التفاني عن الناتجة

 الملتزم يالمهن فيها يستجيبالتي  عمليةوهو ال المرجوة النتائج تحقيق في

ضاً وهو أي االلتزام قيود من فيتحرر بهما، يشعر والتوتر اللذين لإلجهاد

 .دةشدي وجدانية مواقف في اآلخرين مع التعامل عن الناتج اإلجهاد من حالة

 لبسيطةا التوتر مسببات فإن للتوتر، المسببة األخرى الظواهر وعلى خالف

 صحبهاي ما نادرا فهي ثم ومن بالخطر تنذر ال التوافق عدم بحالة المرتبطة

 . المالءمة التعامل أساليب إلى للتوصل تهدف جهود

 الحظتهام يتم أن دون طويال تستمر قد النفسية الحالة تدهور عملية فإن لذا

 هلدور توقف أو تهديد يحدث عندما الفرد لدى النفسي االحتراق يحدث

  متاح أخر بديل دور أي له يكون وال الذات تحقيق أجل من الفاعل

 :والعملية الحالة بين المزج

 إن" البشرية الموارد ادارة" بعنوان كتابها في جاكسون سوزان تقول

 تصنيفها فيمكن تتعارض، كونها من أكثر تتكامل النفسي االحتراق تعاريف

 .ةالحال هذه إلى به تؤدى عملية أو الفرد بها يصاب حالة العتبارها وفقا

 :الحالة

 نع وسوزان جاكسون ماسالش كرستينا من كل وضعته الذي التعريف يعد

 . شهرة التعاريف أكثر هو الحالة



 

 أن تكون محامي 26

 ً  فقو التعاريف هذه تختلف وروبرت انزمن، شوفلى ويلمار من لكل ووفقا

 :أساسية خصائص ثالث في تشترك نهاأ إالوأبعادها  ودقتها مداها

 داإلجها خاصة واإلحساس بالمرض، بالتعاسة الشعور الفرد على يغلب

 تنخفضف االخرين تجاه سلبيا األفراد سلوك يكون والعقلي حيث الوجداني

 .وأدائهم فاعليتهم معدالت

بات والمتطل الواقعية غير اآلمال أن نجد المتالزمة هذه مسببات إلى بالنظر

 .كبير دور لها الزائدة الوجدانية

 ومن ،الطبيعيين األشخاص ويصيب العمل، عن النفسي االحتراق هذا ينتج

 .الفرد منه يعاني مرض أي عن يعبر ال فهو ثم

 :يلي ما تؤكد كعملية المرض تعريفات فإن

 الفرد توقعات بين فجوة وجود عن تنتج بتوترات يبدأ النفسي االحتراق

 ومتطلبات ناحية من بها يؤمن التي والمثل يبذلها التي والجهود ونواياه

 أخرى. ناحية من اليومية الحياة

ً  تتطور  نويمك ،التوازن في االختالل هذا عن الناجمة الضغوط تدريجيا

 .طويلة لفترة يجهلها أن أو ويدركها بها يشعر أن للفرد

 يف األهمية بالغ اً أمر تعد الضغوط هذه الفرد بها يواجه التي الطريقة إن

 .المهني النفسي االحتراق متالزمة تطور

 يهاف يلتزم التي الوظائف في المهني النفسي االحتراق متالزمة تظهر

ً  الشخص ً  تستوجب التي المهن وهذه نفسيا  فيةالمعر الموارد تنهك التزاما

 .للفرد والفسيولوجية واالنفعالية

 أو ىالمرض تجاه الفرد بتصرف يتعلق الذي الشخصية سلب فرط أما عن

 . المهنية األنشطة من العديد يستبعد فهو ،العمالء

 دأح وهو واألعراف، بالقواعد باالستخفاف عام بشكل استبداله تم وقد

 بصفة العمل تمس النقاط وهذه، الشخصية تبدد في تتسبب التي المواقف

 . عامة
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 وتتضمن المهنية، الفعالية ليصبح تسميته إعادة تم وقد الشخصي اإلنجاز أما

 إلنتاجيةا وانخفاض اإلنجاز، وعدم الذاتية، الفاعلية لمدى الشخصي التقييم

 . الكفاءة وتراجع

 :وتطوره للمرض المختلفة األشكال

 االحتراق لمتالزمة حاالت وجود يرصد أن فرودنبرجر هربر استطاع

ً ال يزاولها الذي للشباب تمثل التي األعمال إطار في المهني النفسي  تزاما

 رهرب وصفهم كما الشباب فهؤالء، جماعية قضية عن الدفاع مع يتوافق

 . المثالية عن يبحثون 1274 في

 ً  في غبةالر مثالية بين الكبيرة الفجوة فإن نبرجر، ديفرو ذكره لما ووفقا

 النفسي تراقاالح متالزمة في تتسبب التي هي العمل بيئة واقع وبين التغيير

 . المهني

ً  المتخصصون ويتفق  وعن عملال بيئة عن تنتج المتالزمة هذه أن على حاليا

 تتغير قدو، والفردية التنظيمية والضغوط الشخصية العوامل بين التفاعل

 .الفرد على الطارئة الضغوط طبيعة بتغير المتالزمة طبيعة

ً  كان وإذا  هي ةللوظيف اليومي والواقع المهنية اآلمال بين الفجوة أن صحيحا

 ً  اقعالو وتغير اآلمال تغيرت فقد المهني، النفسي االحتراق مصدر دائما

 . والعشرين الحادي القرن خالل

 سبعينيات،ال فترة في تسود كانت التي القيم إحياء في يسهم العمل يعد فلم

 وجمع االجتماعي المركز تحقيق وراء السعي األولويات من أصبح حيث

 عتمدت التي الدوافع وكل عليها والحفاظ وظيفة عن البحث وضرورة المال

 .  الذات على أكبر بشكل

 أدى لسنينا عشرات غضون ففي نفسها، العمل بيئة في كبير تغير طرأ لقد

 كنولوجيةوالت والسياسية والثقافية واالجتماعية االقتصادية العوامل تأثير

 .العمل ظروف تشكيل إعادة إلى
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ً  يتطور النفسي االحتراق أن على المتخصصون اتفق وقد  بعألر وفقا

 :مراحل

 أفعال ردود ظهور إلى المستمر الضغط يؤدي التنبيه: مرحلة -

 .ضغط عوامل وجود إلى تشير مميزة

 اختفاء من الرغم على الضغط عوامل تستمر :المقاومة مرحلة -

 تمثيلال يتكيف حيث التنبيه لمرحلة المميزة البدنية الفعل ردود

 .مقاومة أكثر الجسم ويصبح الوضع مع الغذائي

ً  يخلق الضغط لعوامل المستمر التعرض :التوقف مرحلة -  توقفا

 يمكن وال، جديد من التنبيه مرحلة أفعال ظهور ردود إلى يؤدي

 .مناسب عالج دون عليها التغلب

 بهيصي مما النفسية المريض مقاومة خاللها تتعطل :اإلنهاك مرحلة -

 .الدائم القلق من حالة في يعيش ويجعله االنفعالي بالعجز

 :المهني اإلنهاك من أنواع ثالثة يوجد

 أو له،عم عن الفرد يتخلى وفيه :واإلنهاك النفسي االحتراق بين ما -

 من الكثير يواجه الحالتين في ولكنه وجه، أكمل على ينجزه

 .المكافآت من والقليل الضغوط

 فسهن على الفرد يشق وفيه :الحاد أو التقليدي- النفسي االحتراق -

 أجل من وذلك باإلنهاك، يشعر حتى متزايد بشكل العمل في

 طالضغ تعويض شأنه من إنجاز تحقيق أو المكافآت على الحصول

 .به شعر الذي الشديد

 حيث السابقين النوعين مع يتناقض الذي :الضار النفسي االحتراق -

 العمل ظروف عن وإنما المفرطة، التوترات عن النوع هذا ال ينتج

 .المحفزة وغير الرتيبة

 كلش لها النفسي االحتراق متالزمة أن اعتبار الخطأ من يكون عليه وبناء

 .  فقط واحد

 وجياتكنول دور متزايد بشكل يناقشون االجتماع علماء أن بالذكر والجدير

 . الصدد ذلك في واالتصاالت المعلومات



 

 أن تكون محامي 22

 لراحة،ا وأوقات العمل فترات بين الخلط في تطورها يسهم قد الواقع، ففي

 .ذكرها التالي األسباب من النهائية سلسلة إلى يؤدي مما

 تنظيمية: أسباب

 .لعملا وبيئة الفرد نشاط نوع تأثير دراسة يتم التنظيمي المستوى على

 مهامال وإيقاع العمل، عبء النشاط نوع تعكس التي المتغيرات أمثلة ومن

 تيبالر والعمل المتوقعة، غير الطويلة والساعات الوقت وضغط المطلوبة

 . الموحدة بإجراءاته المحفز غير

 لتيا الرئيسة العمليات من واحدة النشاط هذا على السيطرة استحالة وتعد

 . النفسي االحتراق بمتالزمة المتغيرات هذه تربط

 أن فوجدوا، العمل بسياق أكبر اهتماًما أولوا شك دون الباحثين أن إال

 االجتماعي، الدعم ونقص والعزلة والمتناقضة، الواضحة غير األدوار

 عوامل كلها األمان وانعدام المهنية، والحياة األسرية الحياة بين والنزاع

 . المهني النفسي االحتراق متالزمة أبعاد من أكثر أو بواحدة مرتبطة

 كلبش االعتبار بعين تؤخذ أصبحت الجديدة وأخطاره العمل أشكال أن كما

 . متزايد

ً  الضغط عوامل في األشخاص بعض يرى  ممارسة لهم يتيح تحديا

 . والتهديد الخطر جانب سوى فيها اآلخر البعض يرى ال بينما مهاراتهم،

 اجهةمو على الفرد قدرة على تؤثر الفردية السمات فإن ذلك، على وعالوةً 

 . منها االستفادة إلى يسعى التي الموارد وعلى المتطلبات هذه

 وقف،الم في التحكم على غيرهم من قدرة أكثر بأنهم األفراد بعض ويشعر

 .فعالة بصورة الدعم هذا واستغالل زمالئهم، دعم على والحصول

 والنتائج: الظواهر

 االحتراق متالزمة بأعراض قائمة وروبرت انزمان شوفلى ويلمار وضع

  .واثنين وثالثين عرض مائة إلى عددها وقد وصل الوظيفي، النفسي
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 على الفئات هذه رصد ويمكن، تظهر هذه األعراض وفق فئات معينةو

  .العمل وتنظيم االجتماعية والتفاعالت الفرد مستوى

 والوجدانية: الجسمانية الفئة

 ةلمتالزم يمكن درجة أي إلى والجسمانية النفسية باألمراض اإلصابة إن

 .مدمرة تكون أن الوظيفي النفسي االحتراق

 لهذه الممثلة األعراض أكثر هو والفراغ واالنهاك بالتعب فالشعور

 ·  المتالزمة

 رأكث يعانون الوظيفي اإلنهاك من عالية بدرجة المصابين األشخاص إن

 .االستيقاظ في أكبر تعب ومن النوم أثناء االضطرابات من

ً  يكون ال هذا التعبو  .مزمن تعب ولكنه الراحة من فترة بعد ويختفي مؤقتا

ً  الوظيفي النفسي االحتراق متالزمة وتظهر  اضطرابات شكل في أيضا

 عام مرور بعد إال الجسمانية األعراض بظهور التنبؤ يمكن وال جسدية

 . نفسها المتالزمة ظهور على

 بعض من شكاوى أو آالم الوظيفي النفسي االحتراق متالزمة ويصاحب

 :المثال سبيل على األعراض،

  البطن آالم -

 الظهر آالم خاصه وبصفه والعظام العضالت آالم -

 ازالجه في واضطرابات القرحة :مثل جسمانية نفسيه اضطرابات -

 الحاالت بعض في الهضمي

 الخ...والقلق التعرق يصاحبها التقليدية الضغط أعراض ظهور -

 .طويلة لفترات برد نزالت يليه ،المناعية الدفاعات نقص -

 القلب ضربات معدل لديهم يرتفع الوظيفي باإلنهاك المصابين المرضى إن

 .السليمة بالمجموعة مقارنة وذلك الراحة أثناء
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 النفسي االحتراق بمتالزمة المصابين هؤالء أن إلى الدراسات وتشير

ً  يعانون الحاد الوظيفي  والدهون الكولسترول مستوى ارتفاع من أيضا

 .للقلب الكهربائي المخطط في خلل ومن وريكالب وحمض الثالثية

 هرمون نسبة ارتفاع الوظيفي النفسي االحتراق متالزمة ويصاحب

 إلى ؤديت التي االلتهابات يسبب فإنه كذلك، العمل نهار خالل الكورتيزول

ً  يتسبب وقد الشرايين تصلب  الدرجة نم السكر بمرض اإلصابة في أيضا

  .الثانية

 لبالق أمراض لمخاطر الفرد الحيوية الكيميائية التغيرات هذه وتعرض

 .الدموية واألوعية

 مكنفي الوظيفي النفسي االحتراق لمتالزمة السلوكية المظاهر وتتنوع

 .العمل وبيئة وعالقاته الفرد مستوى على مالحظاتها

 :الفردي المستوى على

 حوبةمص األولية مرحلتها في الوظيفي النفسي االحتراق متالزمة كانت إذا

 زمةالمتال فإن ،الرياضية الممارسات في تظهر الزائد النشاط من بفترة

 في جاكسون سوزان اكتشفت وقد صحي غير حياة بأسلوب مرتبطة تكون

 .الكحول وشرب الوجداني اإلنهاك بين هامة عالقة وجود لها بحث

 :النفسية الموارد في انخفاض يحدث عامة، وبصفة

 الذات تقدير في تدنى -

 اليأسو الحزن من حالة -

 الشعور بالعجزو القلق -

ً  الظواهر تلك ومن  .المعرفية االضطرابات نالحظ أيضا

 الخاصة: الحياة مستوى على

 منهما كل واستقالل الخاصة الحياة عن العمل انفصال فكرة مع يتناقض مما

 والحياة العائلية الحياة على عواقبها لها المتالزمة هذه أن اآلخر، عن

 .عامة بصورة االجتماعية
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 الزمةمت أن لمالحظاتها األولية التقارير في ماسالش كريستينا ذكرت وقد

 كوني حيث طالق حاالت حدوث في تتسبب الوظيفي يالنفس االحتراق

 له كلةالهي بإعادة التهديدات بسبب الزوج منه يعاني الذي الوظيفي اإلنهاك

 صرفاتوالت السلوكيات من ويزيد زوجته مع الزوج توتر على مباشر تأثير

 . تجاهها السلبية

 ينواثن مئة على أجريت دراسة في ماسالش وكرستينا بينس آيال وجدت وقد

 فقط يسعون ال الوظيفي باإلنهاك المصابين أن وزوجة زوج وأربعين

 أطفالهم مع تعاملهم إلى يشيرون أزواجهم أن بل أصدقائهم عن لالنعزال

 ".مهنية" بطريقة

 العمل: مستوى على

 وتراجع العمل في الرضا بعدم الشعور زيادة في المتالزمة هذه تساهم

 المهني باإلنهاك المصابين األشخاص أن دراسات وتكشف به االلتزام

ً  أقل يكونون  يف اآلخرين من أكثر كبيرة رغبة ولديهم العمل في انخراطا

 · وظائفهم ترك

 يثحالكثير  يكلفه أمراً  قرار أي الوجداني باإلنهاك المصاب اتخاذ ويعد

 نع بعيدة قـرارات اذاتخ إلى السخرية إلى والميل الشخصية سلب يؤدي

 . صاحبها تَِصم انها بل الشخصية

 الثقافي: المجال في

ً  النفسي االحتراق متالزمة األفالم من الكثير اتخذت  كان وقد لها موضوعا

 عرضه تم الذي ،(الضغط أزمة حافة على نساء) المتحركة الرسوم فيلم

  .العمل في الضغط مشكلة يتناول فيلم أول ،1223 عام في

 : الفكرة هذه الطويلة األفالم تناولت كما

ً  ولكنهم أصيبوا يموتوا لم )إنهم فيلم  طوانومارك ان بورنوت لطوني (جميعا

 .2335 عام في روديل انطوان ومارك

 .2335عام  غافراس لكوستا (الساطور)
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 .2331عام  كانتى للوران (الزمني )الجدول

 :الموضوع بهذا المتعلقة الوثائقية األفالم ازدادتو

 .2337 عام في كاريه ميشيل جان ل العمل( في كثيراً  أعاني )أنا

  .2337في عام  موريرا بول ل (الموت حتى )العمل

 أفالم بتقديم( INRS) والسالمة للبحوث الوطني المعهد قام فقد وأخيراً،

 :مثل للتوعية

 .العمل في الضغط -

 .فردية فشل مشكلة إنها -

 .الضغط من قليل -
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 طرائف في المحاكم

 

م ماأي ـ يام الحكم الشمولأالمحاكمات االستثنائية في مصر ـ حدى إفي 

 ؤادف محمدالمحكمة العسكرية االستثنائية التي كان يرأسها الفريق أول 

علي عبد المجيد  بدأ المحامي المرحوم، الشهير بأحكامه العنيفة الدجوي

 :صالح بدير قائالً 

  ... سيادة الفريق -

 :ن يسترسل قاطعه الدجوي قائالً أوقبل 

 !!!! ولأنا فريق أـ ن تخفضني رتبة أانت تريد  !!الفريق  -

 :مدروس في تواضعٍ  المحامي بديرفقال 

 .بالرتب العسكرية درايةٍ  علىنا لست أف، رجو المعذرةأ -

 :قائالً ثم بدأ مرافعته 

نا ال أو ول آثم يستحق الشنقأون في هذه القضية فريقان ـ فريق المتهم -

 !!أنا أمثله وفريق ثاني بريء و، أمثله

 

البشري في مجلس مع الفريق إبراهيم فتحي القاضي الشرعي طارق اجتمع 

  :لفريق أن يمزح مع البشري فقال له، فأراد اللحربية وكان آنذاك وزيراً 

 ؟: )قاض في الجنة، وقاضيان في النار(حقاً يوجد حديث شريف يقولهل  -

 فأجاب البشري على الفور: 

 .24عير(السفي  في الجنة وفريقٌ  )فريقٌ يوجد آية تقول نعم، وفي القرآن  -
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 :حدث مرة في إحدى المحاكم

 ً صاح حين سمع الحكم الصادر ضد موكله بأنه مندهش  صغيراً  أن محاميا

 لصدور مثل هذا الحكم !!

وأمرته بالمثول أمامها في  ،لها فاعتبرت المحكمة هذا التعليق منه احتقاراً 

امي محصباح اليوم التالي وخشي المحامي مغبة ذلك فأستشار صديقة ال

ع بطريقة تمنالذي طمأنه ووعده بأنهم سيعتذر بالنيابة عنه  ،جون كالرك

 أية نتائج سيئة. 

وحين نودي اسم المحامي المتهم نهض جون كالرك وخاطب المحكمة 

 : قائالً 

إنني آسف أيها السادة فإن صديقي الشاب قد نسي نفسه إلى حد أنه عامل  -

وال  ،رام، وقد ندم على ذلك أشد الندممن االحت هيئتكم الموقرة بأسلوب خالٍ 

 ،نته غير المقصودة راجعة إلى جهلهتبار إهاشك أنكم سوف تتكرمون باع

بما  ، ولو لم يكن شديد الجهلال إنه دهش للقرار الذي أصدرتموهفقد ق

نه لو كان يعرفكم نصف معرفتي ، بل إيجري في هذه المحكمة كل يوم

 .فعلونه، لما أدهشه قط أي شيء تبكم

 

د حأف ي وفي أحد المحاكم المصرية وقوفي الخمسينات من القرن الماض

لة )المحامي ( ريةباللهجة المص ي ابن البقرةأن ليترافع في قضية سرقة ِعج 

لة ون أوبنى دفاعه بالكامل على  سك نه كان يمأالمتهم لم يتعمد سرقة الِعج 

لة تشعر بالجوع فتبعت المتهم حزمة برسيم وكانت العِ  تأكل من لى بيته لإج 

لة وعيد ويزيد في وصف جوع حزمة البرسيم وظل ي  نها ظلت تأكلأالِعج 

من حزمة البرسيم الممسوكة في يد المتهم والمتهم لم يكن يشعر بذلك وال 

لة اق القضية ورأفقلب في ، وأثار دفاعه انتباه القاضي يعلم بما تفعله الِعج 

 :مامه ثم قال للمحاميأ
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لة بتسكين الجيم  - ح دي سرقة َعَجلة بفت يا استاذ القضية مش سرقة ِعج 

 .(باللهجة المصريةدراجة هوائية ي )أم الجي

 

ً أحد المحامين أيروي  ك ترايام األأبجريمة قتل كان يحضر جلسة  ن متهما

 فسأله رئيس المحكمة قائالً:

 بنعم ام ال. جب، أهل قتلت المغدور فالن الفالني؟ -

 فأجابه المتهم:

 ولكن. ،نعم قتلته -

، قد انتهت وحكم عليه بعقوبة قاسيةن الجلسة إ فقاطعه رئيس المحكمة قائالً 

 وجاء رئيس المحكمة يسأل، بو ناضر الحكم في تركياأفاستأنف المحامي 

 المتهم السؤال عينه:

 هل قتلت فالن الفالني؟ -

 فأجابه المتهم:

 ولكن دعني اشرح... ،نعم قتلته -

 :فقاطعه رئيس المحكمة قائالً 

 ال لزوم للشرح لقد اعترفت وانتهى االمر. -

 :وكيل المتهم وتوجه بالسؤال لرئيس المحكمة قائالً فوقف 

: هل حضرتك مسيحي واحداً  ن اسألك سؤاالً أود أحضرة الرئيس  -

 م مسلم؟أ

 نا مسلم.أجابه: أعتراض رئيس المحكمة وبعد اِ 
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 :بو ناضرأفقال له المحامي 

الذي في  باناأنتنا المسيحية، عندما نصلي نقول نحن في ديا -

 فماذا تقولون؟ نتمأما أالسماوات. 

 ...إلهفأجابه رئيس المحكمة: نقول ال 

 : بو ناضر قائالً أفقاطعه المحامي 

 نت كافر ألنك تقول بعدم وجود هللا.أ -

 العبارة. أكملرئيس المحكمة: ولكنك لم تدعني  فأجابه

 : بو ناضر قائالً أفابتسم المحامي 

 نت لم تدع موكلي يكمل عبارته ليشرح لك ظروف القضية.أو -

بو ناضر وسمح للمتهم بشرح أعجب رئيس المحكمة بمنطق المحامي فأ

 موقفه وحكم عليه بعقوبة بسيطة.
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 ليس آخراً أخيراً و

 

م المظلوم واالستهانة بظل: حب نصرة على المحامي أن يتحلى بفضيلتين

 هو الذي يُرجى لحل المعضالت فإليه يوكل األمر في المشكالت و ،الظالم

أسرارهم، فعليه أن يكون سليم النية واألمانة في األعمال ويستودعه الناس 

يه في ال التجأالمحافظة على مصالح من والتنزه عن النقائص في األقوال و

 .جميع األحوال

ما أودع فيه من عظيم وعلى المحامي أن يهب نفسه وما أتاه هللا من هبات و

ا بين للناس مانون لياالنكباب على درس القالى خير مواطنيه و المِلكات

لب الفقراء ال في طأن يرى السعادة في مد يد المساعدة الى اختلفوا فيه، و

 .إعجاب األمراء، والتقرب من الحكام والكبراء

ً وأ ً  ال يكون أمام العظيم هاربا  ظيفته، بل يقوم بووال للنفع من المسكين طالبا

ف يعرل ولكون أدائها عليه واجباً، يجب عليه أن يميز بين الحق والباط

استحل المحرمات في ن العاطل فمن استباح المحظورات والصحيح م

 .اية من الغايات فهو عدو المكرماتالوصول الى غ

لذين تعدوا على أن خصومهم هم اولئك اليعلم المحامون أن لهم خصوم، و

 ن، فينبغي للمحامين أوقعدوا عن الواجبات فلم يؤدوها ،الحقوق فهضموها

تهم األموال وأن ال يخافوا الجاه والسلطان وأن يستعملوا يحتقروا في محارب

ال إلحذق لتنكشف لهم خبايا األشرار وأسرار المدلسين واألغيار واالحيطة و

 .جار بيعهم وشراؤهم كالم في كالمفهم ت

 ،فعات والتحرير بل فوق ذلك الفضلال ينحصر فضل المحامي في المرا

قاق، وتسهيل األمر قبل شد ح ذات البين قبل استحكام الشفضل اصال

ألبيه وإلحاق األخ ثانية  ارجاع الولدالخناق، وحسم المشاكل في إبانها، و

بأخيه، وحفظ المال على الجميع وستر األعراض بحسن الصنيع 

 .ونفي عوامل البغضاء واالختالف مساعدتهم على االئتالفو
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فل الغافعل الخير ودفع الضير وحماية القانون ونصرة المظلوم ونصح 

وهداية الجاهل وقول الحق والتمسك بالصدق ومجاملة اإلخوة واالخوان 

 25.عن الدنايا وإجادة درس القضايا الترفعوصون اللسان و
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