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متابعة
«المحامي نقوال
فتوش سيفلت من
العقاب» .هذا هو االنطباع
عبر عنه العديد
الذي ّ
من المحامين ،ليس
الن «المعتدي» على
العامة منال ضو
ّ
الموظفة ّ
يتمتع بنفوذ كبير فحسب،
بل ايضا الن مجلس نقابة
المحامين في بيروت،
باتخاذه قرار شطبه من
الجدول العام من دون
اتباع االصول المرعية
االجراء ،اتاح له فرصة
ضمان ابطال القرار وتمييع
مطلب محاكمته وتأديبه
ومحاسبته على افعاله
الشائنة

جمعية «المفكرة
القانونية» رأت ّأن قرار
مجلس النقابة «سابقة
خطيرة من شأنها ان
تهدد مستقبال استقاللية
المحامي» (األخبار)

نقوال فتوش
أنا أقوى مشرّع في الشرق
حسين مهدي
قرار مجلس نقابة املحامني في بيروت
شطب املحامي (النائب) نقوال فتوش
م ــن الـ ـج ــدول ال ـع ــام م ــن دون اح ـت ــرام
االصــول ،وال سيما حق الدفاعّ ،
حول
القضية الـتــي ُيــاحــق على اساسها،
ّ
ـوظـفــة ّ
عامة
مــن قضية اع ـتــداء على مـ
واالس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءة الـ ـ ـ ــى كـ ـ ــرامـ ـ ــة امل ــواطـ ـن ــن
وال ـق ـضــاء وامل ـح ــام ــاة ال ــى قـضـيــة ثــأر

شخصي .فعلى خلفية «تطاوله على
مقام نقيب املـحــامــن» ،خــال املؤتمر
الـصـحــافــي ال ــذي خـ ّـصـصــه لـلــرد على
مــا اث ـيــر فــي ش ــأن االع ـت ــداء بــالـضــرب
والشتم على منال ضو ،سارع مجلس
ال ـن ـقــابــة ،ي ــوم الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،الــى
عقد اجتماع للتشاور واتخاذ القرار
املـ ـن ــاس ــب .ب ـح ـســب مـ ـص ــادر مـجـلــس
النقابة ،جــرى منذ البداية طــرح قرار
ش ـط ـبــه م ــن ال ـ ـجـ ــدول الـ ـع ــام ك ــأج ــراء

تــأدي ـبــي اداري ،اال ان  4اع ـض ــاء من
الحاضرين اعترضوا على ذلــك ،على
الــرغــم مــن تــوافــق الجميع على ان ما
ارت ـك ـبــه ف ـت ــوش يـسـتــدعــي مـحــاكـمـتــه
ومحاسبته .املعترضون هم عضوان
من البقاع وثالث مرشح ملركز النقيب
ورابع يمثل التيار الوطني الحر ،هو
ج ــورج نـخـلــة .فــي ظــل ه ــذا االنـقـســام،
ق ـ ـ ـ ــرر امل ـ ـج ـ ـلـ ــس اتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاع االج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
ال ـن ـظ ــام ـي ــة ،فـ ـج ــرى ت ـك ـل ـيــف م ـفــوض
ال ـن ـق ــاب ــة ف ــي ق ـص ــر الـ ـع ــدل االتـ ـص ــال
فــورا بفتوش لتعيني جلسة استماع
إل ـيــه ف ــي أقـ ــرب وقـ ــت ،وذلـ ــك تسريعا
ل ــاج ــراءات ،وال سيما أن ق ــرار احالة
فتوش على املجلس التأديبي يعود
إلى النقيب حصرا ،بعد االطالع على
م ـح ـضــر ج ـل ـســة االسـ ـتـ ـم ــاع .اضــافــت
امل ـص ــادر نـفـسـهــا ان م ـفــوض الـنـقــابــة
اتصل فعال بفتوش ليطلعه على قرار
املـجـلــس ،ول ـكــن ف ـتــوش س ــأل مفوض
النقابة عمن طلب اليه ان يجري هذا
االت ـص ــال اآلن ،فـ ـ ّ
ـرد ب ــان الـنـقـيــب هو
ّ
الذي طلب ذلك ،فوجه فتوش شتيمة
الــى املتصل ومــن طلب منه االتصال،
قـ ــال « ...ف ـيــك وب ــال ـن ـق ـي ــب»ّ ،
ووصـ ــف
نفسه بانه «أقوى ّ
مشرع في الشرق»،

وجه فتوش شتيمة إلى مفوض
ّ
النقابة وقال ...« :فيك وبالنقيب»
و»ال أحد يستطيع ان ينال مني» .رد
ف ـعــل ف ـتــوش احـ ــرج امل ـع ـتــرضــن على
ُّ
قــرار شطبه ،فاتخذ القرار على عجل
م ــراع ــاة لـلـنـقـيــب ،مــا ع ــدا نـخـلــة الــذي
اصـ ّـر على عــدم جــواز اتخاذ مثل هذا
القرار.
عقوبة الشطب االداري املتخذة بحق
فـتــوش اسـتـنــدت إلــى ثــاث مخالفات
ق ــام ب ـهــا :األولـ ــى ه ــي ال ـت ـعــرض ملـقــام
نقيب املحامني واهانته علنا ،ما ّ
فسر
بأن فتوش خسر ما يوحي باالحترام
وال ـث ـق ــة (أح ـ ــد ش ـ ــروط م ــزاول ــة مهنة
املـ ـح ــام ــاة) ،امـ ــا امل ـخــال ـف ـتــان الـثــانـيــة
والـ ـث ــالـ ـث ــة ف ـه ـم ــا م ـخ ــال ـف ــة ال ـت ـع ـم ـيــم
املتعلق بمنع املـحــامــن مــن التحدث

م ــع االع ـ ـ ــام حـ ــول ال ـق ـض ــاي ــا املــوك ـلــة
الـيـهــم ،ومخالفة الـنــص ال ــذي يمنعه
م ــن ال ـت ـحــدث عـلـنــا ع ــن أمـ ــور خــاصــة
ب ـم ــوك ـل ـي ـه ــم وخـ ـص ــومـ ـه ــم (فـ ـت ــوش
تحدث عن الدعوى املرفوعة بوكالته
ع ــن زوجـ ــة ال ـن ــائ ــب وال ــوزي ــر مـيـشــال
فــرعــون ،الـتــي تــاحــق االخـيــر واحــدى
السيدات بقضية زنا).
ي ـط ــرح الـ ـق ــرار ،الـ ــذي ات ـخ ــذه مجلس
ال ـن ـقــابــة ،تـ ـس ــاؤالت ك ـب ـيــرة ع ــن مــدى
مشروعيته« ،فكيف يمكن للجهة (اي
ال ـن ـقــابــة) املــؤت ـم ـنــة ع ـلــى ح ــق الــدفــاع
امل ـقــدس ،أن تـحــرم ايــا كــان مـنــه؟ وهل
تقبل نقابة املحامني ان تنفذ االحكام
بـحــق املــواطـنــن دون اج ــراء محاكمة
عادلة يدافع فيها املتهم عن نفسه؟»،
يـ ـس ــأل ن ـق ـيــب س ــاب ــق ل ـل ـم ـحــامــن فــي
ات ـص ــال م ــع «األخ ـ ـبـ ــار» ،وي ـض ـيــف أن
«الــوظـيـفــة األســاس ـيــة لـلـنـقــابــة صــون
حــق ال ــدف ــاع» .نـقـيــب ســابــق آخ ــر رأى
أن خسارة الشخص لالحترام والثقة
ال تحصل بسبب حــادثــة واحـ ــدة ،بل
يجب ان يكون سلوكه ينم عن مسار
تراكمي ،وهو ما ّ
يطبق على املحامي
فـ ـ ـت ـ ــوش« ،فـ ـحـ ـت ــى ل ـ ــو رأى امل ـج ـلــس
أن ــه س ـيــد ن ـف ـســه ،ف ــإن خ ـس ــارة مـحــام
ألحــد ش ــروط مــزاولــة املـهـنــة ،ال يعود
تقديرها للمجلس ،اال إذا ّ
تبي وأثبت
للعلن ذلــك ،فهذا القرار االداري دقيق
ج ــدا وال يـمـكــن أن يـتـخــذ ع ـلــى عجل
او فــي لحظة انـفـعــال» ،يـقــول النقيب
السابق.
ج ـم ـع ـيــة «املـ ـفـ ـك ــرة ال ـق ــان ــون ـي ــة» رأت
ّ
أن ق ـ ـ ــرار م ـج ـل ــس ال ـن ـق ــاب ــة «س ــاب ـق ــة
خطيرة من شأنها ان تهدد مستقبال
اس ـت ـقــال ـيــة املـ ـح ــام ــي» .وق ــال ــت انـهــا
عبرت عــن نقدها الــدائــم لهذا الرجل،
ال ــذي «يمثل أحــد رم ــوز الـنـظــام الــذي
ن ــرفـ ـض ــه» ،وه ـ ــي ت ـط ــال ــب بـمـحــاكـمــة
ال ـ ــرج ـ ــل ومـ ـح ــاسـ ـبـ ـت ــه عـ ـل ــى خ ـل ـف ـيــة
االساءة للبيئة واملال العام واالعتداء
على موظف عام ،اال انها تطرح اليوم
تـســاؤالت كبيرة عــن مــدى مشروعية
اتخاذ قرار بشطبه من دون محاكمة،
وم ــن دون تـمـكـيـنــه م ــن ح ــق ال ــدف ــاع،
اذ «ب ـق ــدر م ــا ت ـجــب م ـحــاك ـمــة الــرجــل
تأديبيا وجزائيا ومحاسبته ،بقدر ما
يجب ضمان حقه بالدفاع» .وخلصت
الـ ــى ان «قـ ـي ــام ال ـن ـقــابــة ب ـخ ــاف ذلــك
ي ــؤدي لــأســف الــى اضـعــاف موقفها،
وتعريض قرارها لالبطال».
الخشية من افالت فتوش من العقاب
عـ ّـبــر عـنـهــا اك ـثــر م ــن خـبـيــر قــانــونــي،
فاحالة فتوش على املجلس التأديبي
كانت ستؤدي (ربما) الى محاسبته،
وق ــد تـصــل الـعـقــوبــة ال ــى ح ــد شطبه
مــن ج ــدول الـنـقــابــة لـفـتــرة مــن الــزمــن،
اال ان «القرار االنفعالي» الذي اتخذه
ً
ّ
سيسهل
مـجـلــس ال ـن ـقــابــة م ـب ــاش ــرة،
أم ــام فـتــوش الـطـعــن بــه أم ــام محكمة
االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف الـ ـخ ــاص ــة ب ــامل ـح ــام ــن،
ب ـ ـح ـ ـجـ ــة ح ـ ــرم ـ ــان ـ ــه حـ ـ ـ ــق الـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ــاع.
فاملحامي فـتــوش ُيـعــد «ملــرافـعــة غير
شـكــل» ،بحسب مــا ابلغ نقيب سابق
ل ـل ـم ـح ــام ــن ،الـ ـ ــذي ّ
رجـ ـ ــح أن يـكـســب
ال ــدع ــوى ســريـعــا ،لـتـكــون الـنـقــابــة قد
أغلقت الباب أمام أي فرصة ملحاسبة
ف ـ ـتـ ــوش عـ ـل ــى م ـ ــا ارت ـ ـك ـ ـبـ ــه .وع ـل ـمــت
«األخـبــار» أن اتصاالت تجري حاليا
بــن عــدد مــن أعـضــاء مجلس النقابة
ونـ ـقـ ـب ــاء س ــاب ـق ــن والـ ـ ــوزيـ ـ ــر ف ـتــوش
بهدف اتمام تسوية تؤدي الى تراجع
الـنـقــابــة عــن قــرارهــا االداري ،بـعــد أن
ي ـع ـتــذر ف ـت ــوش م ــن ال ـن ـق ـيــب ،وبــرغــم
أن ف ـت ــوش رفـ ــض هـ ــذا الـ ـط ــرح ،لكن
املساعي ما زالت جارية.

