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هذه الصفحة مخصصة للقاء احملامني أهــل
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.
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إعداد: مؤمن المصري

هو مح�ام كبير وخبير دس�توري 
معروف، امتهن احملاماة منذ س�بعة 
عشر عاما بلغ فيها مكانة مرموقة في 
عالم احملاماة وتبوأ مكانة مرموقة بني 
أقرانه. ترافع ف�ي قضايا كبرى ومهمة 
وكان له باع طويل في القضايا التجارية 

احمللية والدولية.
إن�ه احملامي لبيد عب�دال الذي 
علمته احملاماة الصبر واكتسب منها 
اخلبرة الكبيرة في التعامل مع املوكلني 
واحملاكم بأنواعها. أنشأ شركة محاماة 
كبرى على منط الشركات الدولية وبها 
قسم أجنبي خاص للقضايا التي تنظر 

في دول أجنبية.

أكد أنه البد من التطوير الدائم 
للخدمات في مجال العدالة

اإلبع����اد اإلداري ق����د 
يص�اب باالنح�راف أو التعس��ف

الدولية  الجنائي�ة  المحكم�ة 
خط�وة مهمة في التاريخ البش�ري 

المحام����اة  قان�����ون 
عدي��دة  لتعدي�ات  بحاج���ة 
للمحامي�ن نقاب�ة  إنش�اء  منه�ا 

قان����ون الج�زاء الكويت�ي 
الم���واد  لتطوي���ر  يحت���اج 
اإللكتروني�ة بالجرائ�م  المتعلق�ة 

أرجو تعريف القارئ باحملامي لبيد عبدال.
احملام����ي لبيد محمد عبدال، خريج كلية احلقوق جامعة الكويت عام 
1992، وحاصل على املاجس����تير في القانون العام سنة 2003 من جامعة 
الكوي����ت أيضا. وأنا عضو جمعية احملام����ن الكويتية، وعضو احملكمة 
اجلنائية الدولية، وعضو نقابة محامي احملكمة اجلنائية الدولية بهولندا، 
وعض����و معهد احملكمن الدولين بلندن، وعض����و احتاد مكاتب احملاماة 
الدولية بواشنطن دي سي، ومحكم دولي في العديد من مراكز التحكيم 

اخلليجية والدولية.
كيف كان مشوارك مع احملاماة منذ التخرج حتى اآلن؟

احملاماة مهنة تتميز باحلرية وترتبط بالتجارب العملية املتجددة بشكل 
دائم، وبالتالي ال يكون املشوار املهني رتيبا أو ممال، بل كان املشوار مليئا 
بتنوع التجارب والتحديات املهنية احمللية والدولية. وعقب تخرجي من كلية 
احلقوق بدأت التدريب مباشرة في مكتب الوقيان للمحاماة واالستشارات 
القانونية حيث عملت به ملدة عام تقريبا، ثم فتحنا مكتبنا اخلاص للمحاماة، 

والذي منارس فيه مهنة احملاماة منذ عام 1993 وحتى اآلن.

إحقاق الحق

ماذا تعني لك مهنة احملاماة؟
احملاماة تعني إحقاق احلق، وتوصيل صاحب احلق حلقوقه بصورة 
عادل����ة وكرمية، وهي فن مهني ميكن من خالل����ه التخفيف على الناس 

ومتكينهم من استشعار دفء العدالة، وقوة اإلنصاف.
هال حدثتنا عن هموم املهنة وأبرز مشكالتها؟

املهنة بحاجة لتطوير دائم، ولعل أبرز مشكالتها بطء التقاضي، فالبد 
من توسعة وتطوير احملاكم، وزيادة الكوادر املدربة، كذالك مطلوب التآزر 
املهني، وتوطيد العالقة بن القضاء الواقف والقضاء اجلالس. مع وضع 
خطة عمل يتم توخي املستقبل بشأنها والنظر ملصلحة األجيال اجلديدة 
في هذه املهنة من حيث استمرار خطط التدريب، وزيادة املهارات املهنية، 
وتعلم اللغات العاملية، وااللتحاق بالدورات التنشيطية التي يعقدها معهد 
الدراسات القضائية، ومد اجلسور بن القضاء اجلالس والقضاء الواقف، 

واالجتاه إلى املزيد من التخصص بشأن احملامن وكذلك القضاة.

مبان حديثة للمحاكم

ما أهم مشكالت التقاضي واملتقاضني؟
أهمها ضرورة وجود كوادر إدارية مدربة مساندة للقضاء، مع القدرة 
على تيس����ير عمل القاضي، كتوزيع اجللسات، وتنظيم ومتابعة ملفات 
الدع����اوى حتى صدور األحكام، بحيث يركز القاضي على اجلانب الفني 
القانوني في التحليل والدراسة وإصدار األحكام، دون تأثير للتأخير أو 
التعطيل بسبب نقص الكوادر، أو ضعف إمكانياتها، او ضعف تدريبها 

على الوسائل اإلدارية والتكنولوجية اجلديدة.
باإلضاف��ة إلى أهمي��ة وجود املبان��ي احلديثة والذكية اململوكة للس��لطة 
القضائية، واملصممة هندسيا خصيصا لدور احملاكم، من حيث حجم القاعات، 
وحتدي��د موقع منصة القاضي، وموقع ممثل النيابة او ممثل االدعاء، وكذالك 
مكان جلوس املتقاضني والشهود، والتي يجب أن تكون مجهزة بأجهزه متطورة 
في مجال أجهزة احلاسب اآللي، وأجهزة العرض للصور والڤيديو، والوسائل 
الصوتية، وأجه��زة الربط املتلفز أو عبر اإلنترنت، بني القاعات والس��جون، 
وغيرها من الوس��ائل املتط��ورة، مما ينعكس حتما على س��رعة الفصل في 

القضايا، وحتاشي منغصات تأخير 
العدالة ألصح��اب املطالبات، وتوفير 
الضمانات الكافية ألصحاب احلقوق 

واحلريات العامة.
فقد أثب����ت الواقع عدم جدوى 
استخدام املباني املستأجرة، والتي 
لم تكن في األصل بنيت كمحاكم، مما 
يتطلب التعديالت الهندسية، جلعلها 
تناسب حاجات احملاكم، مما يجعلها 
مباني فاش����لة عمليا، وال حتقق 
الغرض، ألنها قد صممت للتأجير 
التجاري البحت، وبأبخس التكاليف، 
التي ال تتالئ����م مع طبيعة الهيبة 
املطلوبة في التصميم الهندس����ي 
ملعنى كلمة احملكمة، والتي يلجأ إليها 
املظلوم لطلب العدل واإلنصاف، 
واسترداد حقوقه املهدرة، وتبقى 
ال توحي بالوقار الهندسي املطلوب 

عامليا في هذا اخلصوص.

التجاري والمدني

ما ن��وع القضاي��ا التي حتب أن 

البد من حتقيق التطور في ش���أن نطاق تطبيقات الطوائف وامللل 
والديانات األخ���رى، وكذلك التوازن مع حق���وق الرجل، كأب ألبناء، 
وكذلك كزوج، فالبد من عدم جتاهل تلك احلقوق املرتبطة بدوره. كما 
أنه من الواجب إعادة التوازن وحماية حقوق الرجل في هذا القانون. 
إذ انه مييل بشكل كبير إلى حماية حقوق الزوجة دون إعطاء العناية 
الكافية حلقوق الرجل، خاصة أن الرجل في العالقة الزوجية هو األب 
الذي له حقوق في االطمئنان على أمانة الزوجة حلضانة األطفال وله 
حقوق في رؤيتهم رؤية كافية إلش���باع فطرته كأب لألطفال، وكذلك 
االلت���زام مبا يحمل به من نفقات قد تفوق احلقوق املعتادة. فكثيرا ما 
تأتي تطبيقات هذا القانون مجحفة بحق األب والزوج وتش���كل آالما 

نفسية ومعاناة أمام اإلخفاق والتجاهل حلقوقه.
ماذا ترى في قانون املرافعات؟

هو بحاجة للتعديل بشأن العديد من املسائل، كاعتماد تبادل االطالع 
بن مكاتب احملاماة، ملنع اإلطالة في التأجيل أمام احملاكم، وإعالن األوراق 

القضائية خارج البالد بواسطة شركات البريد السريع حول العالم.

الجرائم اإللكترونية

ما مالحظاتك على قانون اجلزاء الكويتي؟
هو أيضا بحاجة للتطوير بشأن اجلرائم اإللكترونية، والتي بحاجة 
ملواءمة تطورات العصر، س���واء في مجال الس���رقات، أو النصب، أو 
التدليس، أو االعتداء على االعتبار، وكذلك قضايا اإلرهاب والتي تقع 

جميعها على اإلنترنت.

تمييز أحكام اإليجارات ضرورية

هل هناك مثالب أو عيوب في قانون اإليجارات؟
البد من إعادة النظر بشأن التقاضي على ثالث درجات، والتيسير في 
شأن الطعن باالستئناف، فالقانون احلالي يقيد حق املستأجر في هذا 
اجلانب دون مبرر منطقي. إذ انه كثيرا ما تكون هناك أخطاء قانونية 
في احلكم الصادر من دائرة اإليجارات مبحكمة االستئناف مما يتطلب 

الطعن عليه أمام محكمة التمييز لوجود خلل كبير في هذا احلكم.
وهذا بالطبع يشكل إخفاقا شديدا بشأن حماية احلقوق القانونية 
للمستأجر، بل إنه يخالف الدس���تور الذي كفل حق التقاضي جلميع 
املواطنن واملقيمن في املساكن بالكويت. والكياسة التشريعية تستوجب 
تعديل هذا القانون وإعادة األمر إلى حالته الطبيعية والتي تقوم على 

التقاضي على ثالث درجات حلماية حقوق جميع األطراف.

جمعية المحامين هي الممثل الشرعي

إالم يهدف بعض احملامني من السعي إلشهار احتاد مكاتب احملامني؟
ال جند هنالك سندا صحيحا في هذا اجلانب، إذ يوجد ممثل شرعي 
للمحامن، وهو جمعية احملامن الكويتية، وياحبذا لو تندمج اجلهود 
م���ن أجل عمل نقابة جلميع احملامن، بدال من االنقس���ام غير احملمود 
وغير العملي، فاالحتاد املزعوم كائن هجن، وال يحقق نفعا، وضرره 

أكثر من فائدته، خاصة فيما يسببه من االزدواجية والشتات.
هل لهذا تأثير سلبي على جمعية احملامني الكويتية؟

كم���ا أوضحنا، ال يؤثر هذا األمر على اجلمعية احلالية، فهي املمثل 
الشرعي الوحيد للمحامن، وذلك حسب قانون تنظيم مهنة احملاماة، 

توكل إليك؟
نحن نتناول القضايا التجاري����ة واملدنية، والتحكيم الدولي، وكذلك 

القضايا اجلنائية الدولية.
ما أهم القضايا التي ترافعت فيها أو صادفتك؟

قضايا تنظر أمام القضاء الكويتي، وتنظر أمام القضاء الدولي بنفس 
الوقت، وتتطلب الربط بن التجربة احمللية وأخذ اآلثار اإليجابية للقوانن 
األجنبية، والتي تشكل تطبيقات مزدوجة من حيث األصل اجلنائي وما 
يرتبط به من دعاوى مدنية والتي يكون فيها تنازع االختصاص فيما بن 

جهات التحقيق وجهات الفصل.
وعلى سبيل املثال شكلت إحدى القضايا التي قمنا مبباشرتها اجتهادات 
كبيرة وعميقة بشأن مدى اختصاص النيابة العامة بنظر القضية وكذلك 
جلنة التحقيق الدائمة اخلاصة مبحاكمة الوزراء. فقد دفعنا بعدم االختصاص 
الوالئي بش����أن التحقيقات التي أجريت بش����أن ما وجه ملوكلنا في هذه 
الدعوى من اتهامات والتي كانت من جهة النيابة العامة، بينما في واقع 
األمر وحقيقته كان االختصاص منعقدا للجنة التحقيق الدائمة اخلاصة 
مبحاكم����ة الوزراء، حيث كان يتطلب قانون محاكمة الوزراء أن تختص 
تلك اللجنة مبحاكمة الوزير الذي وجهت له هذه االتهامات وكذلك بعض 

املتهمن الذين وجهت لهم وله نفس االتهامات في نفس الدعوى.
فق����د مت تداول هذه القضية أمام القضاء الكويتي، وكان احلوار حول 
االختصاص بشأنها جوهريا، وأدى في أجزاء منه إلى اجلمع بن املتهمن 
وفي أجزاء أخرى إلى الفصل بينهم. وقد مت نظر عدد كبير من الدعاوى 
املدني����ة املتعلقة بهذه القضية تتراوح قيمتها بن مائة ألف دوالر ومائة 
وعشرين مليون دوالر، والتي صدرت بشأنها أحكام مدنية برفض املطالبات 

املزعومة من الشركة املدعية ضد موكلنا، وأصبحت األحكام نهائية.
وقد أصبحت هذه األحكام اآلن حجة على الدعاوى اجلزائية ألنها حازت 
حجية األمر املقضي، والتي حتمل أثرا مباشرا لدحض الدعوى اجلزائية 

وإضعاف كل ما بها من أدلة مزعومة من الشركة املدعية.
هل ميكن أن تقبل الدفاع عن متهم وأنت تعلم أنه مرتكب اجلرمية؟

هذا األمر يتطلب دائما قراءة ملف الدعوى، ملعرفة احلقيقة، وبالتالي 
تقرير الوقوف من أجل احلق والعدل، وليس ما سوى ذلك.

فملف الدعوى هو الس����بيل لكش����ف واقع الدعوى، وعلى هذا األمر 
يثور مس����ألة تدقيق الدليل، ومنع احلكم على القضية من خالل وسائل 

اإلعالم.

نقابة المحامين ضرورة

ما رأيك في قانون احملاماة احلالي؟
هو بحاجة لتعديالت عديدة، منها إنشاء نقابة للمحامن، وإيجاد حصانة 
ملكاتبهم، والتشديد على محاربة أدعياء املهنة، وإيجاد نظام التأمن ضد 
املس����ؤولية املهنية، وعمل صندوق ضمان اجتماعي للمحامن لتغطية 
حاالت العجز واملرض والوفاة، ومطلوب تكثيف اجلهود في هذا االجتاه 
من خالل اجلمعية احلالية، حيث ان تعديل القانون يتطلب التواصل مع 
أعضاء مجل����س األمة، لعمل التعديالت الالزمة، لتحقيق إضافات فعلية 

ونافعة جلموع احملامن.

قانون ضد الرجل

هل لديك حتفظات على قانون األحوال الشخصية؟

واألثر السلبي يتضح في عدم دمج اجلهد لتطوير القانون احلالي، وعمل 
النقابة للدفاع أكثر عن مصالح املهنة وجموع احملامن واحملاميات.

ماذا ترى في اإلبعاد اإلداري؟
اإلبعاد اإلداري مس���ألة ترجع لوزارة الداخلية في بعض احلاالت، 
ويفضل عدم التوسع بشأنها، مع إعطاء القضاء حق املراجعة بشأنها، 
خاصة أننا في الواقع أمام قرار إداري، قد يصاب باالنحراف، أو التعسف 

في بعض األحيان.

منح الجنسية لمن يستحقها

ما رأيك في قضية »البدون«؟ وكيف ترى احلل األمثل لها؟
قضية البدون، مس���ألة بحاجة لفرز احلاالت، ومنح اجلنسية ملن 
يستحقها، أما من يثبت أنه ال دولة ينتمي لها، فال مانع من وضع نظام 
إداري يسمح مبنح اإلقامة لتسهيل احلاجات الضرورية لهم، كالصحة 

والتعليم والزواج وغيرها من احلاجات اإلنسانية.
حدثنا عن احملكمة اجلنائية الدولية.

احملكمة اجلنائية الدولية، خطوة إنسانية هامة في التاريخ البشري، 
على اعتبار أنها اخلطوة احلديثة ملساءلة بعض قادة الدول والقيادات 
جنائيا، وبالتالي عدم إفالتهم من املساءلة الدولية عما يرتكبونه من 

جرائم، كجرائم احلرب، واجلرائم ضد السلم.
ه��ل يحق حملام كويتي أن يترافع أمام احملاكم األخرى في دول مجلس 

التعاون أو غيرها من الدول العربية واألجنبية؟
هذا األمر يتعلق باملعاملة باملثل بن الدول، وغالبا ما يتطلب موافقة 
النقابات الدولية واحملاكم احمللية للدولة األخرى، على اعتبار أن ساحة 

احملكمة تعتبر جزءا من سيادة الدولة.

التحكيم وسيلة الختصار الوقت

ماذا ترى في التحكيم؟
التحكيم يعتبر من الوس���ائل البديلة لتس���وية املنازعات، ويعد 
أسلوبا قائما على االتفاق املقدم، بحيث يتفق على اللجوء للتحكيم في 
حال نشوء أي نزاع، ويتفق مسبقا على القانون الذي سيطبق، وعدد 
احملكمن الذين س���يتولون النظر في اخلالف. ويعد التحكيم وسيلة 
جي���دة الختصار الوقت والتكالي���ف، واملرونة بن األطراف للوصول 

لتسوية النزاع.
هل ميكن أن يحل التحكيم في يوم ما محل احملاكم التقليدية؟

ال ميكن أن يحل التحكيم محل القضاء، إمنا يعد التحكيم وس���يلة 
بديلة، حيث يتفق األط���راف على عدم اللجوء للقضاء، وإمنا اللجوء 
للتحكي���م أمام محكم فرد، أو أمام حتكيم مؤسس���ي، كاللجوء ملراكز 

التحكيم اخلليجية، أو الدولية.
ما أهم القضايا التي تهم الشارع الكويتي؟

تهم الشارع الكويتي غالبا، القضايا املتعلقة باحلقوق واحلريات 
العامة، كحرية الصحافة، حرية التعبير، حرية األديان، حرية التجمعات، 

وكيفية تناول األمر أمام القضاء.
ما الدرس الذي تعلمته من مهنة احملاماة؟

أهم دروس احملاماة هي أن املهنة تعلم الصبر، وأهمية وضع خطة 
قانونية للعمل القانوني، وكذلك أهمية االس���تعداد في احملاكم، وفي 

احلياة بشكل عام.
هل لديك م��ا تريد إضافته أو 
ترى أننا نس��ينا شيئا لم نسألك 

عنه؟
الدائم  التطوي���ر  البد م���ن 
للخدم���ات في مج���ال العدالة، 
ألنه س���يرتبط عملي���ا مع أي 
خط���ط للدول���ة لعم���ل مرفق 
العدل، وخطط التنمية احمللية 
عامة، وكذلك يدعم اجتاه الدولة 
للتحول ملركز مالي، فلن يكون 
ه���ذا ممكنا دون وج���ود جهاز 
قضائي حديث متدرب متخصص 
التطبيقات  قادر على ضم���ان 
احلديث���ة للقوانن االقتصادية 
واالسثتمارية العاملية اجلديدة 
بصورة عادلة وفعالة وشفافة 
وس���ريعة وقادرة على حتقيق 
أعلى املراتب ف���ي التصنيفات 
العاملية ف���ي مجال اإلصالحات 
القضائي في املجال  والتطوير 
التجاري، واملدني، وكذلك مجال 

التطبيقات اجلنائية.

المحامي لبيد عبدآل:
 القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات 

العامة أهم قضايا الشارع الكويتي

لقاء وفد السفارة األميركية بجمعية احملامنيلقاء السيدة زينب السويدج رئيسة الكونغرس اإلسالمي األميركي بجمعية احملامني الكويتيني

أبناؤه محمد وفاطمة ومرمي

المحامي لبيد عبدآل

مع وفد الكونغرس اإلسالمي األميركي بالكويت


