حماميات (حتت التمرين) لـ (

):

مهنة المحاماة صعبة جدًا للمرأة
ألنها على فترتين

ُف�سح املجال منذ زم��ن للمر�أة اليمنية للعمل يف جمال
املحاماة واال�ست�شارات واجلوانب الأخرى القانونية ،والن
املر�أة ت�شكل ن�صف جمتمعنا اليمني  ،لذلك من الطبيعي �أن
يكون جزء من الدعاوي والق�ضايا يف اجلهات الق�ضائية من
ن�صيبهن.
(ملي�س) التقت بعدد من املحاميات يف حمافظة عدن مبكتب
املحامي /علي عبد الرحمن العويل بكريرت ،ليتحدثن عن
عملهن يف املحاماة.
لقاءات /إيفاق سلطان سيف
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ماذا يقدم لكم
المكتب ؟

تكرار تأجيل الجلسات يبقي القضية
بالمحكمة سنتين أو ثالث سنوات

احمل��ام��ي��ة أري���ج محمد سليمان
 ،ت��ق��ول  :ي��ق��دم ل��ن��ا األساتذة
احملامون الذين في املكتب الكثير
من التسهيالت مل��زاول��ة املهنة ،
فمث ً
ال عندما نتبنى قضية ما
يقفون إلى جانبنا ونستشيرهم
بكل صغيرة وكبيرة ،أي يتابعون
قضايانا أول ب���أول  ،ويعلمونا
كيفية ال��ت��ص��رف اوال��ت��ع��ام��ل مع
ه��ذه القضية ،كما يقفون إلى
جانبنا في احملكمة ونحن نترافع
.طبع ًا هذا كان يحدث في بداية
عملنا باحملاماة ،حتى متكنا من
املرافعة والتعامل بشكل قانوني
مع تلك القضايا.
لقد شجعونا على تقدمي ملفاتنا
إل�����ى ن���ق���اب���ة احمل����ام��ي�ن  ،وق����ام
احمل���ام���ي /ع��ل��ي ال��ع��ول��ي بدفع
رس���وم العضوية للنقابة ،على
ض���وء ذل���ك مت ص���رف بطاقات
لنا (حتت التمرين) ويقولوا بعد

عدم تعاون القضاة مع المحامين
(تحت التمرين) وبالذات النساء.

احملامية سماح سعيد  ،ت��ق��ول :ل��دي بكالوريوس
حقوق وأحب أن أزاول مهنة احملاماة  ،فبنا ًء على
السمعة الطيبة التي يحظى بها هذا املكتب قررت
أن أنظم إليه ،وعندما قمت بزيارة املكتب وجدت
فيه العديد م��ن احمل��ام��ي��ات واحمل��ام�ين ،و ُرح���ب بي
 ،و ُق��ب��ل انضمامي إليهم ،ف��اخ��ت��رت أن أع��م��ل في
اجلانب اجلنائي ،وق��د أك��ون ورث��ت ه��ذا امليل عن
وال��دي الن لديه ماجستير حقوق ويعمل في قسم
الشرطة محقق وهو (شغله الشاغل) كما أحب أن
أتابع احلوادث اجلنائية مثل القتل والسرقة وكيف
يبدأ احملقق بالتعامل مع املتهم حتى يستطيع أن
يصل إلى احلقيقة ،وكيفية االلتزام بالعبارة التي
تقول (املتهم بريء حتى تثبت إدانته).

م��ح��ام��ي��ة وان ش����اء ال���ل���ه بعد
ش��ه��ري��ن س���وف أص��ب��ح محامية
درجة أولى.

للمحاماة

تضيف احملامية سماح  ،فتقول :هناك صعوبة
مل��زاول��ة امل���رأة للمحاماة  ،وت��رى أن احمل��ام��اة مهنة
صعبة جد ًا وشاقة ،ألنها فترتني ،فاحملامية يجب أن
تزاول مهنتها في الفترة الصباحية في احملاكم ثم
تعود إلى املكتب في الفترة املسائية  ،كما يجب أن
الننسى أن هذه احملامية هي امرأة ،وهناك واجبات
منزلية أخرى لها وهي مطالبة أن تقوم بها بعكس
الرجل ،لذلك نقول أن مهنة احملاماة بالنسبة للمرأة
صعبة جد ًا وشاقة.

الصعوبات التي تواجهها
المحاميات

المحاماة فرضت نفسها
علي
َ

احملامية جميلة علي أحمد  ،تقول :صحيح
ع��ن��دي ب��ك��ال��وري��وس ح��ق��وق لكن ليس لدي
رغ��ب��ة أن أزاول مهنة احمل��ام��اة !! وعندما
درس��ت في كلية احلقوق  ،كنت أض��ن أنني
سوف أعمل في أي مرفق أو مؤسسة حكومية
في الدائرة القانونية ،أما أن أعمل محامية
وأتنقل من محكمة إلى أخرى ،فليس عندي
الرغبة بذلك  .لذلك أق��ول أن احملاماة هي
علي وأيض ًا لعدم وجود
التي فرضت نفسها َ
وظ���ائ���ف ف���ي امل���راف���ق احل��ك��وم��ي��ة بالدوائر
القانونية فاضطررت أن أزول مهنة احملاماة
وال أن أبقي ف��ي امل��ن��زل وأتبلد  ،وأن��ا اليوم

كلمة لنقابة المحامين

تضيف احملامية أري��ج محمد  ،فتقول :أو ًال
نشكر األساتذة احملاميني وبالذات األستاذ
علي عبد الرحمن العولي على كل مايقدموه
ل�ن��ا وأي �ض � ًا اإلخ ��وة ف��ي ن�ق��اب��ة احمل��ام�ي�ين ،
ونوجه هذه الكلمة إلى األخ��وة في النقابة
ونقول:
1 .1يجب أن يتم تخفيض رسوم العضوية
التي هي اآلن (خمسة آالف ريال)
 ،ألن�ن��ا النحصل على م ��ردود مالي
يومي ًا أو شهري ًا ،ال بل نحصل شهر
وشهرين ال نتحصل على أي شيء.
2 .2يجب أن تصرف لنا البطاقات في
اقرب وقت ممكن  ،ألننا اآلن مستحقني
أن نستلم بطاقات محاميات (درجة
أولى) وقد صرفوا لنا بطاقات (حتت
التمرين) في وقت متأخر وهذا يعيق
عملنا في احملاكم.
3 .3إقامة ال��دورات التدريبية امليدانية
لتأهيلنا ولتسهل أم��ام�ن��ا الطريق
لنتمكن م��ن ال�ت�ع��ام��ل م��ع القضايا
بشكل قانوني ملزاولة املهنة بشكل
صحيح.

الشرياتون ينظم
حفال لذوي
االحتياجات اخلاصة

نظم فندق ومنتجع ال�شرياتون (جولدمور) -عدن
يف بداية �شهر يوليو ،بالتعاون مع وزارة ال�ش�ؤون
ً
حفال فني ًا للأطفال من ذوي
االجتماعية والعمل
الإعاقات واالحتياجات اخلا�صة وذلك مبنا�سبة انتهاء
العام الدرا�سي وبدء الإجازة ال�صيفية  .وي�أتي هذا احلفل
�ضمن جملة من الن�شاطات التي ينظمها ال�شرياتون لفئات
املجتمع املدين  .ويف احلفل مت تقدمي بع�ض الأغاين من
قبل الأطفال والرق�صات  ،وم�شاركتهم بامل�سابقات التي
�أقيمت لأجلهم وتوزيع الهدايا عليهم .
ح�ضر احلفل عدد من ر�ؤ�ساء اجلمعيات و�أولياء الأطفال
املعاقني .
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أما احملامية فوزية أنور ،تقول :هناك العديد من
الصعوبات التي نواجهها كنساء أثناء مزاولتنا ملهنة
احملاماة وهي:
1 .1ع�����دم ال���ت���ع���اون م��ع��ن��ا أث����ن����اء قيامنا
باإلجراءات اإلداري��ة في احملكمة ،مث ً
ال
عندما أثبني قضية ما هناك إجراءات
إدارية وأولية يجب أن أعملها مثل ترسيم
القضية ،تقدمي ملف القضية للدراسة
وي��ج��ب أن ي��ك��ون ه���ذا امل��ل��ف م��رف��ق به
ك��ل مايتعلق بالقضية حتى يصل إلى
رئيس احملكمة  ،ثم يحدد من القاضي أو
القاضية التي سوف حتكم بهذه القضية
وسوف نترافع أمامها.
2 .2تكرار تأجيل اجللسات  ،إذ من املفروض
قانوني ًا أن لكل قضية أربع جلسات فقط

وبعدها يجب النطق في احلكم  ،ولكن
م��ن كثر ت��ك��رار تأجيل اجللسات تبقى
القضية في احملكمة ،سنتني أو ثالث
سنوات ،وهذا خطأ.
3 .3عدم تعاون القضاة مع احملامني (حتت
التمرين) وبالذات النساء ،فعندما نقف
أم��ام القاضي لنترافع ح��ول قضية ما
وأقول (أن احملامية فالنة محامية حتت
التمرين باإلنابة عن احملامي األستاذ
فالن.
ف���ي���رد ال���ق���اض���ي :أي����ن احمل���ام���ي الرسمي،
أحضريه ،وبعدها يقول القاضي أريد احملامي
الرسمي فيحبطنا نفسي ًا ونتأزم عندما يقفوا
في طريقنا.

شهرين أو خمسة أشهر ،أن ش��اء الله ،
س���وف ي��ت��م ص���رف ب��ط��اق��ات محاميات
درجة أولى لنا .

