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القــانون

أهــل هذه الصفحة مخصصة للقاء احملامني 
وهي تناقش قضايا قانونية وتلخص خبرة احملامي الطويلة 

في هذه املهنة املهمة، كما انها تطرح حلوال قانونية لبعض املشكالت 
وتعطي مقترحات مهمة لتعديل بعض القوانني او تطويرها.

للتواصل مع »األنباء« فاكس 24831217
Moamen_m6@hotmail.com

إعداد: مؤمن المصري

أتمنى أن يطبق قانون المحاماة الجديد بسرعة ألن صياغته تمت بما يواكب المستجدات

كل يوم أتعلم درس�ًا جديدًا من مهنة المحاماة فهي مدرسة متكاملة

ن  ن���و قا
األح�����وال 
الش�خصي���ة 
تغيي�ره  يج�ب 
بالكام�ل لك�ي 
العص�ر  يواك�ب 
ب������ه  ألن 
كثي��رة عيوب�ًا 

تولي�ت الكثير من جرائم الخطف حتى أصبحت ش�به متخصص فيها

أرجو تعريف القارئ باحملامي عبدالوهاب املنصوري.
عب����د الوهاب عبداهلل املنصوري خري����ج كلية احلقوق جامعة 
القاهرة عام 1994 متفرغ للمهنة بشكل كامل، ومتابعة حقوق الناس 
لم تفس����ح لي املجال للدراسات العليا. وأنا عضو جمعية احملامني 

الكويتية وعضو احتاد احملامني العرب.
كيف كان مشوارك مع احملاماة منذ التخرج حتى اآلن؟

ب����دأت محققا ف����ي اإلدارة العامة للتحقيقات إل����ى أن تهيأت لي 
األس����باب لدخول ما كنت أمتنى وهي احملاماة واستقلت من عملي 
باإلدارة العام����ة للتحقيقات بعد أن وصلت ملنصب رئيس حتقيق 
لكي أتفرغ للمهنة التي عشقتها وعملت لدى د.بدر اليعقوب لفترة 
بسيطة ومن ثم فتحت مكتبي اخلاص باإلمكانيات والقدرات التي 

كانت مرسومة بخيالي قبل دخول املهنة.

مهنة االستقاللية

ماذا تعني لك مهنة احملاماة؟
لها أس����ماء كثيرة محببة عندي فاالستقاللية هي أهم ما مييزها 
وتس����تطيع أن تتفرد وتتميز بني زمالء املهنة بتحد شريف ونزيه 

وفى النهاية هي تعب لذيذ فهي شاقة ومجهدة ولذيذة بأتعابها.

مشكالت مع اإلدارة

حدثنا عن هموم املهنة وأبرز مشكالتها.
أي مهنة في العالم لها مشاكل ولها فوائد ولكن احملامي عالقته 
بني جهتني املوكل والقض����اء فهو يهتم مبصلحة املوكل لدى الغير 
ولتحقيق هذه النتيجة في احملكمة وهنا بهذه العالقة تتكون مشاكل 
ال حصر لها باإلدارات املس����اندة للقضاء ونفسية املوكل. واحملامي 
الذكي هو الذي ميهد الطري����ق لتحقيق مصلحته ومصلحة املوكل 
ويفرش الطريق بالورود بالفعل وليس باألقوال، وهناك مش����كلة 
قلة عدد املوظفني في بعض اإلدارات ينتج عنه تعطل سير إجراءات 
القضية فهي من األس����اس تستغرق وقتا في احملكمة حلني صدور 
حكم لصاحلنا فلك أن تذهب يوما إلى قسم اإلعالنات في قصر العدل 

لتشاهد ما ينتظرك.
في بداية قضيتك جتد موظفا واحدا أمام طوفان بشري يريدون 
إيداع اإلعالنات في مواقيتها وعدد موظفي اإلدارة قليل بالنس����بة 
لكم القضايا، وال عجب أن ترى في صحيفة اإلعالن أنه لم يس����تدل 
على العنوان مع أن العنوان واضح. فالتقاعس برأيي مبرر من قبل 

املوظف وأنا أعذره وال أعذر الوزارة.
وبعد تأجيل ألكثر من مرة أمام احملكمة حتكم على املدعي بغرامة 
لعدم قيامه باإلعالن أو توقف س����ير الدعوى لعدة شهور والسبب 
قلة عدد املوظفني، ويذكر لي أحد املسؤولني في الوزارة ان موظف 
اإلعالن أعلن الصحيفة إلى اخلصم على عنوانه وذكر في إعالنه انه 
مت الطرق عل����ى الباب ولم يرد أحد وتبني بعدها أن العنوان راجع 

الى منطقه كاملة متت إزالتها.
واملوكل هنا ال يهمه هذه املشاكل وال يقحم نفسه بها بينما احملامى 
يبذل كل ما لديه لتسهيل اإلجراءات بالسرعة املمكنة لينهي القضية 

لصاحله ويحصل على أتعابه.
قس على هذا اإلدارات األخرى والس����بب قلة املوظفني، واألمر ال 
يخلو من الغرابة في إدارة تتمتع بكتيبة نسائية من املوظفات وال 
تس����تطيع أن تدخل عليهن إال م����ن وراء حجاب أقصد الباب ألنهن 
نس����وة فكيف يدخل رجل بينهم؟ مع أن األمر يس����تدعى مراجعة 
النساء واملندوبني واحملامني إلجناز صحف الدعاوى، وهناك موظفون 
أفراد يعدلون إدارة كاملة بالعمل اجلاد واإلجناز السريع )والنفس 

احللوة( مع املراجعني وهؤالء على الرأس والعني.
وأرى أن أدعياء املهنة مشكلة لدى احملامني فال احدهم فاهم وال 
نتيجة ترجتى منهم بس كالم حلو واملصيبة أن بعض املوكلني يروق 
لهم الكالم احللو دون أفعال ملموسة فاجلمعية ما تقصر بالتوعية من 
هؤالء املدعني ومالحقة فلولهم أينما كانوا لكن اللوم على الشخص 
)الذي يبحث عن األرخص( والش����غل السريع بناء على كالم واحد 
كلمه في ممر احملكمة وليس ل����ه مكتب ثابت يرجع إليه »إذا طاح 
الف����اس بالراس« فهموم املهنة ليس بها بحد ذاتها بل باملرفق الذي 
نتعامل معه في قضايانا، فاملوظف مثال في إدارة مهمة لن أقول ما 
هي. اذا أخطأ املوظف فيها خطأ جسيما أقول وليس بسيطا فبدال من 
إصالح املوقف وتدارك اخلطأ يضعون اخلطأ على احملامى واملوكل 
نفس����ه ويطلبون منه إعادة اإلج����راءات من األول فاألهم لديهم هو 
املوظ����ف وليس املراجع. فهي إدارة في احملكمة يجب أن تقرأ عليها 

الفاحتة، ومهما قدمت من شكاوى فأنت تنفخ في الرماد.

مدعو المعرفة بالقانون

ما أهم مشكالت التقاضي واملتقاضني؟
املش����كلة تكمن في املوكل واحملامي واملوظف. فاألول يبحث عن 
أرخص األسعار وله أذن مفتوحة لكل شخص يفتي له بالقانون بأن 
املفروض أن يفعل كذا وكذا، وقد جاءني موكل ذات يوم ومعه ورقة 
وقال لي: »أريدك أن تكتب هذه املعلومة في املذكرة التي س����تقدمها 
للمحكمة غدا« وعند قراءته����ا تبني أنه ليس لها عالقة باملوضوع، 
وعندم����ا أخبرته بذل����ك قال: »لقد كتبها لي »واح����د من الربع« في 
الديوانية في قضية مشابهة له في وقت مضى وهي التي ستكسبه 

القضية«.
حاولت أجعله يفهم إال أنه لم يقتنع بل كان مقتنعا بكالم صاحبه 
غير القانوني وعندما رفضت طلبه مبهنية قانونية سحب القضية 
من مكتبي واتضح لي أنه خسرها الحقا. ومشكلته أيضا أنه كلما 
بين����ت له نقاط مهمة غائبة عنه في قضيته قال: »أدري نحن نفهم 

في القانون وعارفني«. فما دمت تعرف فلماذا جئت من األساس؟!
ومن وجهة نظر املوكل أن أي خطأ من أي إدارة في قضيته، عمدي 
أو غير عمدي، فاحملامي هو السبب، والندرة من احملامني تبحث عن 
الربح فقط دون العمل وبذل اجله����د الفكري القانوني مبجرد أول 
مقابل����ة مع املوكل ويأخذ املقدم منه وال تراه بعد ذلك ولكنهم ندرة 

في وسطنا واحلمد هلل.
وبع����ض املوظفني يعرف فقط ما تعلمه في وظيفته، علم جامد، 

مخير بني قبولها وبني رفضها وال أحد يحاسبه.

قانون المحاماة الجديد

ما رأيك في قانون احملاماة احلالي؟
أنا أمتنى ان يطبق قانون احملاماة اجلديد بسرعة ألنه متت صياغته 
مبا يواكب املس����تجدات والعقبات التي يواجهها احملامي في عمله ومع 
اجلهات األخرى فاحملامي مثال في املخفر كأنه غير موجود وال احد يوليه 
اهتماما كما هو احلاصل بالنيابة وإذا لم تكن لديه عالقات فس����يضيع 
إضافة إلى حقه في مقابلة موكله قبل الدخول على وكيل النيابة ليعرفه 
حقوقه وواجباته أما اآلن فممنوع عليك ان تتحدث مع املتهم إال بعد أن 
ينتهي التحقيق ويكون املتهم وقتها قد قال كل ما يضره وال ينفعه بعدم 
تبصر وعدم وعي قانوني وأيضا معاجلة أوضاع مطالبة احملامي بأتعابه 
حت����ى ال يتعب في مهمته مع قضية املوكل ومع باقي أتعابه من املوكل 

بعد نهاية القضية وهناك الكثير من املعاجلات التي أمتنى تطبيقها.

يجب تغييره بالكامل

هل لديك حتفظات على قانون األحوال الشخصية؟
قانون األحوال الش����خصية يجب تغييره بالكامل وذلك لكي يواكب 
العصر الذي نعيش فيه وذلك بإجماع خبراء شرعيني وقانونيني فلكل 
مجتمع مشاكل حديثة ومفتعلة ومحدثة، فالقانون يجب أن يكون مرنا 

ليتسع وليس جامدا فيضيق.
سئل اإلمام مالك، رحمة اهلل عليه، عن مسألة حدثت في الشام فسأل 
ع����ن فقيهها أهو حي؟ فقالوا نعم. فقال: فاذهبوا إليه فأفتوه فكل فقيه 
عالم ببالده التي يعرفها وعايش����ها. إذن املجتمع متطور بطبعه فيجب 
أن تتطور اآلراء الفقهية وهي متس����عة أمامنا وهناك هيئات إس����المية 
دولية مرنة ولها طابع دولي وشرعي محترم بني الدول، فماذا مينع أن 
نأخذ منها في كل ما يس����تجد من أمور خالفية في األحوال الشخصية 
وال نرك����ن إلى مذهب معني مادام هذا االجتهاد الش����رعي اجلديد يحقق 
املصلح����ة العامة ويدرأ الظلم عن اخلصوم فكل مذهب يؤخذ منه ويرد 

إال الرسول الكرمي ژ.
وال أقول املرأة فقط مظلومة في مسائل األحوال بل الرجل أيضا يقع 
حتت الظلم من كثرة املطالبات ومثال ذلك موضوع رؤية األوالد فبإمكان 
املرأة أن متنع الزوج من رؤية أوالده فترة من الزمن إلى حني الفصل في 

قضية الرؤية إلى التنفيذ وهذه تطول إلى شهور ال أيام.
وكذلك قضية نفقة الزوجة احلاضنة لألوالد احسبها بالشهور، وكذلك 
إسقاط احلضانة ومن يستحقها وقضايا الطالق كلها تستغرق شهورا 
إن لم تكن س����نة فالتبسيط واملرونة والس����رعة مطلوبة هنا ومفتقدة 

في هذا القانون.
أما موضوع احلضانة وهي مس����ألة تقديرية، فبعض األش����خاص 
لألس����ف يطعنون على مس����ألة حضانة الطفل لألم وتكون مبرراتهم 
أحيانا بس����بب النفقة، وأحيانا أخرى تك����ون كيدية من الزوج. وهناك 
أسباب أحيانا إلسقاط احلضانة عن األم عندما تكون درجات األوالد في 
املدارس متدنية مثال، وهناك أس����باب تتعلق بسوء السمعة أو السلوك 
مما يس����قط احلضانة أيضا عن األم. فهذه املس����ائل أيضا البد أن حتدد 
فالتالعب بقضية احلضانة وتركها ألهواء املتقاضني حتتاج إلى تعديل 

للنصوص وتنقيحها.
ما رأيك في قانون املرافعات؟

ال يوجد قانون كامل بأي حال من األحوال، فالبد من وجود تقصير 
أو إغفال أو عيوب ألنها قوانني وضعها البش����ر من خبراء دس����توريني 
وقانونيني والظروف يتغير واملشاكل تتنوع والبد من مرونة في القوانني 

»أفعل كذا وخالص هذا اللي أعرفه« وال يحاول أن يجد لك املنفذ أو 
احلل البديل ليساعدك إما ألن عليه ضغط عمل أو ليس له خلق أو 

أن هذا هو منتهى معرفته باإلجراءات.
وال ننس����ى أن حق احملامى في النهاية مهض����وم بعد أن ينجز 
القضية بأسرع وقت ويأتي للمطالبة بباقي األتعاب لتكون الصدمة 
م����ن املوكل عندما يقول للمحامي: »انتظر علي بعض الوقت، ليس 
عندي مال، قم بتقسيط املتبقي، وهكذا«. هذا إن وجدته أساسا وإن 
لم تصل إلى نتيجة تلجأ الى التقاضي في احملكمة وانتظر سنة إلى 

أن حتصل على فلوسك، هذا إن حصلتها.

تنوع القضايا الجزائية

ما نوع القضايا التي حتب أن توكل إليك؟
أعشق اجلنائي بشكل خاص ألن له نكهة خاصة وحتد ال نهاية 
ل����ه والقضايا متنوعة في اجلنائي من مخ����درات وأمن دولة وقتل 
وتزوير وكلما كانت القضية كبيرة وشائكة كان العمل فيها ممتع 

أكثر رغم مشقته ألن النتيجة تكون حلوة واألتعاب أحلى.
وقد ترافعت ف����ي جميع أنواع القضايا الش����ائكة واملهمة التي 
جاءت إما بتوصية أو باقتن����اع، واملهمة عندي التي أراها واضحة 
وغيري يراها »مقفولة«. وتولي����ت كثيرا من جرائم اخلطف حتى 
أصبحت شبه متخصص فيها وجميعها حازت البراءة او االمتناع 

عن النطق بالعقاب.
ومن القضايا املهمة التي ترافعت فيها قضية تزوير أذونات العمل 
في وزارة الشؤون وكذلك التزوير احلاصل في وزارة الداخلية والتي 
فاقت صفحات التحقيق فيها على األلف صفحة وهلل احلمد حصلنا 
فيها على البراءة. والقضايا لدي تأخذ نفس االهتمام س����واء كانت 

املطالبة أو التعويضات باملاليني أو أقل من األلف دينار.
وقد كانت لدي قضية اس����تغالل توكيل فقد قوته القانونية، ما 
جعل اخلصم وهي امرأة تستولي على عقارات باملاليني من املتوفى 
قبل وفاته فدخلنا معها في سجال قانوني أمام القضاء إلى أن ردت 
ه����ذه املمتلكات إلى الورثة. فقد كانت تلك املرأة محتاطة متاما إلى 

ما ستالقيه من الورثة في احملكمة.
ومن أغرب القضايا التي ترافعت فيها مواطن جاءني وطلب مني 
الدفاع عن أمه والتي ضبطتها املباحث اجلنائية بأنها متارس النصب 
واالحتيال على الناس مبمارسة السحر والشعوذة وإعطائهم طالسم 

ونذور وأعمال سحر ألي مشكلة لديهم مقابل مبلغ نقدي.
وبعد معركة قانونية في احملكمة بينا للهيئة القضائية أنها من 
الصاحلات الالتي يقرأن على الناس بال أجر »رقية شرعية« والعمل 
الذي تقوم به كان معروفا منذ القدم وميارس عالنية اآلن في أماكن 
معروفة وهلل احلمد حصلنا لها على البراءة. ولدي اآلن قضية مهمة 
أخذت زخما إعالميا وس����نترافع بها بعد العيد وهي مبالغ باملاليني 

أخذت باإلكراه من موكلي من قبل حيتان زرقاء.
هل ميكن أن تترافع عن متهم وأنت تعلم أنه مرتكب اجلرمية؟

ال أح����د يعلم إذا كان املتهم ارتكب اجلرم أم ال إال املتهم نفس����ه 
ونحن ال نعلم وال النيابة العامة أو التحقيقات، فإذا أصر املتهم على 
اإلنكار س����واء بصدق أو تهربا فالفيصل هو حكم احملكمة، فيكون 
املتهم أمامك منكرا للجرمية بينما هو قد فعلها وألن النفس البشرية 
جبل����ت على اإلنكار حتى لو ارتكب الفعل، فلن ندخل هنا في جدل 
فلسفي حول ذلك. فاحملامى مهما كان طبعه أو تفكيره فمهنته حتتم 
عليه أن يدافع عن املتهم س����واء فعلها أو ال إذا طلبت منه احملكمة 
ذلك حس���ب نصوص القانون اجلزائي أما في حالة االختيار فهو 

فكلم����ة القانون جامدة وهيكله ثابت يجب أن يتغير وجمعية احملامني 
لها الدور الساسي في الكشف عن أوجه القصور في القوانني والثغرات 
التي حتتاج إلى تعديل ألننا أقرب الناس إلى احلدث ومن ثم رفعها الى 

جهة االختصاص في مجلس األمة ليقر التعديل بقوانني تسن.
فمث����ال في قانون املرافع����ات يجب إعادة النظر في الش����ق اخلاص 
بإعالن اخلصم في الدعوى وهي األساس الذي تنعقد عليه اخلصومة، 
واساس التقاضي فكثيرا ما تنتهي القضية ملصلحة احد اخلصوم الذي 
مت اعالنه بشكل قانوني ولم يحضر اجللسات او »طنش« وبعد صدور 
احلكم يطعن عليه بعدم اعالنه اعالنا قانونيا اي لش����خصه هو وليس 
الى املخفر كما هو متبع ويبطل احلكم ويعكس النتيجة لصاحله بسبب 

وجود هذه الثغرة التي أرى وجوب تعديلها.

قانون اإليجارات والتنفيذ

ما عيوب قانون اإليجارات؟
كل القوانني حتتاج الى تعديالت بالزيادة وهذا أمر ال يختلف عليه 
خبير قانوني ففي اإليجارات عندما يصدر حكم لصالح املالك مثال ضد 
مؤجر فلكي يقبل اس����تئناف املؤجر يجب أن يدفع األجرة احملكوم بها 
مقدما قبل أن يستأنف وعندما يخسر القضية ال يستطيع عمل إشكال 
لوقف النفاذ بل يجب أن يأتي ش����خص غيره لعمله إما مس����تأجرا من 
الباطن أو يلف ويبحث عن شخص وهمي ليوقف النفاذ، وهذا فيه من 

املماطلة والتعب على الطرفني وليس املالك فقط.
ما رأيك في احتاد مكاتب احملامني؟

سؤال إجابته بسيطة فليس من املوضوعية أن يكون هم أي فرد هو 
الرئاس����ة بعيدا عن املصلحة العامة بشكل معلن أو مخفي، فال أثر في 
االحتاد أو اجلمعية عل����ى الزمالء احملامني فنحن نريد إنتاجية وأفعاال 

تفيدنا ومتيزنا عن غيرنا وال نريد من يتميز علينا.
ف����ال نريد محاميا أفضل من اآلخر فكلنا ممتازون وفينا اخلير، وأن 
يكون الفكر جماعيا ولي����س فرديا وكذلك اإلجنازات واألهداف احملققة 
واملرجوة هي جهد فريق وليست جهد فرد واحد وال أحد يزايد على هذا 

الكالم فقط أعقد املقارنة بني جمعية املهندسني وبيننا لترى الفارق.
ما رأيك في اإلبعاد اإلداري؟

فقط أس����مع عن اإلبعاد اإلداري ولم أحتك به من قريب أو من بعيد 
لكي أحكم عليه بإيجابيات أو سلبيات ولكن عندي »سؤال عذري« بعد 
انتهاء عقوبة من هو من فئة »البدون« في السجن ولديه عقوبة تكميلية 

وهي اإلبعاد إلى متى يبقى في اإلبعاد؟
فهناك إبعاد يتم بش����كل كيدي مي����ارس من البعض، فلماذا ال نضع 
اإلبعاد حتت مظلة القانون؟ مم تخش����ى وزارة الداخلية في هذا األمر؟ 
مل����اذا يكون اإلبعاد حتت يد الداخلية وحتت س����لطتها وال يكون حتت 

سلطة القضاء؟

الفئة المظلومة

ما رأيك في قضية »البدون«؟ وما احلل األمثل لها؟
في قضية البدون أمتني من قلبي أن حتل في أسرع وقت فهم مثلنا 
لهم حقوق وواجبات وأنا عن نفسي ترافعت في الكثير من القضايا عن 
ه����ذه الفئة املظلومة، وجمعية احملامني كان لها ومازال دور إيجابي في 
جلنة حقوق اإلنس����ان في هذه القضية واألمر هنا متروك أوال وأخيرا 
لولي األمر فهو »أعلم وأبخص« وال أحد يزايد على هذه الفئة وال يتالعب 

بشعورها بعذب الكلمات.
ما رأيك في احملكمة اجلنائية الدولية؟

رأي����ي في محكمة اجلنايات الدولية لن يقدم ولن يؤخر فاآلراء فيها 
كثيرة ومختلفة من حيث اإللزام وتنفيذ أحكامها واهتمامي ينصب على 

محاكمنا الكويتية واخلليجية ومن لنا معها ارتباط وتبادل قضائي.
ه��ل يجوز للمحامي الكويتي أن يتراف��ع أمام احملاكم األخرى في الدول 

العربية؟
نعم يجوز له ذلك مادام هناك تبادل ومعاملة باملثل حسب االتفاقيات 
التي تعقد بني البلدين فلك أن تترافع في مصر أو األردن أو دول مجلس 
التعاون وفي بعض الدول جتد بعض التغيير واالختالف في اإلجراءات 

وهذا أمر مقدور عليه.

التحكيم بالتراضي

ما رأيك في التحكيم؟
تدرج القانون وتشكيل احملكمة من عدد من القضاة واختالف الدرجات 
يعطي مساحة حرية وأمان للمتقاضني بأنه حصل على حقه في املخاصمة 
أمام احملاكم فإن ارتضيت مبحكم مع خصمي وإنهاء أي نزاع بيني وبينه 
فالب����د أن أرضى بالنتيجة، وهذا هو األم����ر الذي يجب أن نراه فالعالم 
متسارع واملش����اكل يجب أن تنتهي بسرعة كي تستطيع أنت أن تكمل 
طريقك في العمل واحملكمة التقليدية طريقها طويل ومتفرع أما التحكيم 

بالتراضي فهو »short cut« ونخلص.
ما أهم القضايا العامة التي تهم املواطن الكويتي؟

بني كل فترة زمنية وأخرى تظهر قضايا أو أمور تش����غل الش����ارع 
الكويتي وتك����ون محور حديثه في إدارات العمل والدواوين »الرجالية 
والنسائية« وهذا أمر طبيعي والصحافة واإلعالم املرئي البعض وليس 
الكل أصبح محكمة وحده تفسر وتدافع وتتهم وحتكم فاملتهم ما ان يفرح 
ببراءته من التهمة إال ويجد عقوبته في عيون الناس، فالناس معذورون 
ولها الظاهر وهذه مصيبة. ولكن األهم ماذا استفدنا من ذلك وهل قدمنا 
احللول؟ وهل طبقت؟ وهل أقفلنا الباب عليها؟ هل جتاوزناها؟ هل أخذ 

احملسن ثوابه واملفسد عقابه؟ هذا هو املهم.
ما الدرس الذي تعلمته من مهنة احملاماة؟

كل يوم أتعلم درسا جديدا من مهنة احملاماة فهي مدرسة متكاملة سواء 
على الصعيد الشخصي أو االجتماعي أو القانوني أو األدبي وهو رصيد 

يضاف إلى خبرتي كمحام ولكن هذا خاص بي غير صالح للنشر.
هل هناك ما تود إضافته؟

أمتنى أن ينظ����ر ملهنة احملاماة بنظرة إيجابية، وبصرف النظر عما 
يقال، أمانة احملاماة، فإنها من املهن التي ترفع من قدر املجتمع، فيجب 
أال ننظر لنصف الكأس الفارغ بل ننظر لنصفه اململوء. فمهنة احملاماة 
مهنة عظيمة أرجو أن نعطيها قدرها. والشكر اجلزيل جلريدة »األنباء« 

على التميز وصدق اخلبر وانتقائية احلدث اجليد والفن الصحافي.

أكد أن االستقاللية هي أهم ما يميز مهنة المحاماة ويعتبرها التعب اللذيذ

محام بدأ كبيرا بعد أن أمضى عدة سنوات باإلدارة العامة للتحقيقات حتى وصل إلى منصب رئيس حتقيق. وعمل بعد ذلك مبهنة احملاماة التي عشقها كثيرا، ويعتبر 
هذه املهنة تتميز باالستقاللية ويشعر بالسعادة وهو ميارسها رغم التعب الذي يصاحبها ألنه يعتبره تعبا لذيذا.

احملام�ي عبدالوهاب املنصوري أحد احملام�ن الذين أثروا العمل القانوني بأحكام كثيرة حصل عليها بالبراءة ملوكليه ف�ي قضايا جزائية عديدة. من فرط قضايا 
اخلطف التي ترافع فيها وحصل على أحكام بالبراءة أو االمتناع عن النطق بعقاب موكليه أصبح شبه متخصص في هذه القضايا.
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