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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

هو محام ناش�ط في مجال حقوق اإلنسان كما هو ناشط في احملاماة. تخرج في 
كلية احلقوق منذ 10 س�نوات وإذا رأيته أو التقيت به أو استمعت إلى مرافعته تعتقد 
أنه يعمل باحملاماة منذ 20 عاما. علمته احملاماة الصبر ويؤكد أن املهنة تعلمه كل يوم 

شيئا جديدا.
إنه احملامي محمد املاج�دي الذي فرض موهبته في املهن�ة واملرافعة على 
الس�احة القانونية بالكويت في مدة قصيرة. استطاع أن يضع قدمه بني الكبار في 
مدة وجيزة ألنه من احملامني القالئ�ل الذين يعلمون كيفية التعامل مع القانون 

سواء في احملكمة أو مع املوكلني أو داخل القاعة.

يرى أن اإلبعاد اإلداري باب واسع لضياع الحقوق وظلم العامة

أرجو تعريف القارئ باحملامي محمد املاجدي؟
محمد بن شنوف املاجدي خريج كلية احلقوق جامعة القاهرة 
سنة 1999. أدرس حاليا املاجستير بجامعة القاهرة أيضا. أنا عضو 
جمعية احملامني الكويتية، وعضو احتاد احملامني العرب، وناشط 
في مجال حقوق اإلنسان وهناك توجه لالنضمام للجمعيات التي 

تهتم بحقوق اإلنسان.
كيف كان مشوارك مع احملاماة منذ التخرج وحتى اآلن؟

عقب التخرج من اجلامعة التحقت مباشرة مبؤسسة البترول 
الكويتيةـ  اإلدارة العلياـ  مكتب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول 
وعملت طيلة 8 ســــنوات باإلدارة العليا مع عدد من املستشارين. 
وكان أهمهم والذي اســــتفدت منه كثيرا املستشار محمد صفوت 

عباس.
وهناك عايشت املشاكل القانونية التي تعترض طريق عملنا، 
وكانت فترة مهمة في حياتي حيث اكتســــبت الكثير من اخلبرات 
القانونية خالل فترة عملي باملؤسســــة، وكنت في الوقت نفسه 
أمني سر مجلس شركة سانتافية للمشاريع الهندسية والبترولية 
والتي كان رئيســــها ســــهيل املطيري وكان بها عدد من األعضاء 
األفاضل الذين اســــتفدت كثيرا من خالل احتكاكي بتلك الكوكبة 
اإلداريــــة الفذة. كما كانت لي بعض األعمال التجارية قبل مزاولة 
مهنة احملاماة والتي استفدت منها الكثير كخبرات وإدارة األعمال 

وكيفية التعامل مع املعطيات اإليجابية والسلبية.

مهنة نبيلة

ماذا تعني لك مهنة احملاماة؟
مهنة احملاماة مهنة رائعة وممتعة، ولها جوانب عديدة جتعلك 
تشــــعر في كل يوم بأنك ربان ســــفينة دائما ما تعتريها األمواج 
واألهوال، وأنت من يســــتطيع، بعــــد اهلل عز وجل، أن يختار لها 
اجتاهها وطريقها الصحيح. وهي مهنة نبيلة ولها جوانب إنسانية 
جتعلك تتمتع بخاصية مساعدة اآلخرين، وتعتريك الفرحة حني 

ترسم البسمة والفرح على شفاه شخص مظلوم أو بريء.
ومن خالل اكتشافي لعظمة مهنة احملاماة وما حتتويه من معان 
سامية، فقد عزمت وقررت وبكل قناعة أن أتفرغ لها تفرغا كامال 
وأن أعطيها كل احلــــب واالهتمام، فهي مهنة جتعلك ترى الوجه 
اآلخر للناس، فأنت ترى من خاللها البشر على حقيقتهم فتكتشف 
طيبتهم وردود أفعالهم وأيضا جبروتهم وكل صفات اإلنسان التي 

قد يستطيع أن يخفيها عن اآلخرين.
كما أن مهنة احملاماة هــــي املهنة التي كلما أعطيتها من وقتك 
واهتمامك أعطتك هي ســــواء كان عطاء ماديا أو معنويا. وأجمل 
ما حتصل عليه منها هو محبة الناس إن أحببت هذه املهنة، وهي 
أمانــــة قبلت أن تتحملها، فثقة الناس بك والبوح لك بأســــرارهم 
حتتــــم عليك أن حتترمها وتصونها، كما أنها مهنة تكتســــب من 
خاللها عالقات اجتماعية كثيرة، فهي جسر وحبل متني للتواصل 

مع الناس واملجتمع.
حدثنا عن هموم احملاماة وأبرز مشكالت املهنة.

طبعا كل شــــيء في احلياة له هموم ومشــــاكل، فهناك هموم 
احملامي املوكل وهناك هموم العمل ومتابعة ســــير أعمال قضايا 
املوكلني، وغيرها. ومن هموم املهنة املباشــــرة اخلاصة باحملامي 
وباملوكلني أنك تصبح في كل يوم تصطدم باملشاكل وجتهد نفسك 
في التفكير في كيفية حلها واخلروج من القضية بأقل اخلســــائر 
التي سيتحملها املوكل، وهي مهنة حتتاج من احملامي إلى النفس 
الطويل والقــــدرة غير العادية على حتمل الضغوط وأن ترتضي 
أن تكون وعاء يضع اآلخرين همومهم ومشاكلهم فيه، فتخيل أنه 
قد يصل بك األمر إلى اجللوس لســــاعات طويلة لســــماع مشاكل 
الناس على اختالفها وتنوعها في وقت واحد وقد تسمع عشرات 
القصص واملشــــاكل املوجعة في اليوم الواحد، فهنا البد أن يكون 
احملامي لديه القدرة على ســــماع تلك املشاكل بغض النظر عمن 
وكله فيها، وبالتالي تقوم بإعطاء االستشارة القانونية أو تتولى 
مهمة تفكيك عقد تلك املشكلة وأن حترص دائما وأبدا على أن تكون 
الطبيب النفســــي واملعالج للموكل حتى تستطيع أن متتص منه 
اآلثار اجلانبية ملشكلته وأن جتعله في موقف نفسي سليم إن لم 
يكن جيدا وذلك حتى ال تتأثر القضية وتأتي بنتائج سلبية وذلك 
نتيجة املوقف السلبي لنفسية املوكل، ومن مشاكل املوكلني التي 
تؤرق احملامي دائما عدم مصارحة احملامي بتفاصيل املشــــكلة أو 

تضليله ببعض املعلومات التي يكتشفها احملامي الحقا.
أما املشاكل اخلاصة مبتابعة ســــير أعمال القضايا واحملاكم، 
فاملشــــكلة الدائمة التي تعترضنا هي مشــــكلة اإلعالن وصعوبة 
اإلعالن مما يؤدي إلى التأخير في الفصل في القضايا، وهذه مشكلة 
خاصة بطبيعة عمل احملاكم وهي عدم القدرة على اإلعالن مبواعيد 
ســــريعة وثابتة. وهناك أيضا اإلعالنات التي تعلن وتكون على 

عنوان خاطئ، وأيضا تلك مشكلة تصادفنا في العمل امليداني.
وهناك أيضا مشكلة عدم اإلحساس بقيمة الوقت عند التقاضي 
وصعوبة اإلجراءات وعدم اســــتخدام األجهزة في اإلجراءات وكل 
االعتماد على الكتابة واملناولة وعدم استخدام وسائل االتصاالت 
احلديثة في نقل املعلومة، فما الضرر من استخدام القاضي جلهاز 

كمبيوتر لالستعالم منه عن أي إجراء أو أي معلومة؟
مللا املشللكالت اإلدارية التللي حتتاج إلللى حل من خللالل عملك 

باحملاماة؟
تركيبة السجون لدينا فيها شيء من اخلطأ اإلداري، حيث إن 

تنفيذ العقوبات بالسجن جتعل العقوبة غير رادعة ملن يتم حبسهم 
ألن مفهــــوم العقوبة من املفترض أن تكون إلصالح املتهمني، فقد 
أصبح السجن مركزا لتجميع املجرمني ومدرسة لإلجرام بدال من 

أن يكون مكانا لإلصالح.
فهناك من احملبوســــني من هو محكوم باحلبس املؤبد ومنهم 
من هو محبوس لفترة بســــيطة قد تكون شــــهرا أو أشهرا، وهذا 
يدعــــم عملية اندماج املجرمني عتاة اإلجرام مع أناس قد يكونون 
قد حبسوا لفترات بســــيطة عن تهمة بسيطة مما يولد نوعا من 

الفوضى داخل السجون.
فنحن ال نعلم كيفية تصنيف وتوزيع املســــاجني داخل عنابر 
السجون، ونتمنى أن يتم استحداث إدارة تقوم بتصنيف وتوزيع 
احملبوسني داخل عنابر السجن كل حسب التهمة املسندة إليه واملدة 
التي سيقضيها بالســــجن، وهذا يجنبنا عملية تفريخ املجرمني 
اجلدد التي حتدث بسبب وجود مجرمني حقيقيني مع متهمني قد 
يكونون محكومني بأحكام بسيطة والبعض منهم قد يكون مظلوما 

وليس مجرما باملعنى املفهوم لإلجرام.
ومن األمور األخرى املهمة في الســــجن أنه من املمكن التعاقد 
مع إحدى شــــركات القطاع اخلاص لتدريب املساجني على أعمال 
يدوية أو صناعية منتجة مما يجعلهم يتعلمون شيئا مفيدا داخل 
الســــجن ومن املمكن أن يتم توظيف من يخرج من السجن منهم 
بعد ذلك أو تعيينهم في شركات القطاع اخلاص أو حتى شركات 
حكومية بعــــد التأكد من تلقيهم للتدريب املطلوب على مثل هذه 

احلرف أو املهن.
ما نوع القضايا التي حتب أن توكل إليك؟

نحن في مكتبنا نقبل جميع أنواع القضايا وإن كنت أميل إلى 
القضايا اجلنائية والتجارية.

ما أهم قضية ترافعت فيها أو صادفتك؟
القضايــــا كثيرة وجميعها مهمة وأهم قضية ترافعت فيها هي 

قضية استرجاع عقار سلب بطريقة 
احليلة، وقد وكلت في القضية في 
مراحلها األخيــــرة وكانت تعتبر 
بحكم اجلثة التــــي ال حياة فيها، 
وقــــد وفقنا اهلل وأعدنــــا احلياة 
في تلك القضية وبالتالي كسبنا 
قضية العقار ومت استرجاع احلق 

ألهله.
مللا أغللرب قضية مللرت عليك 

خالل عملك باحملاماة؟
هي قضية شاب كويتي متزوج 
ولديه أوالد وقع ذات يوم في حيرة 
عندما وجد العالقة بني والديه قد 
أوشكت على االنهيار، حيث طلب 
كل منهما الطالق من اآلخر. وألنه 
رجل محترم وبــــار بوالديه فقد 
جلأ إلي ليوكلني في القضية التي 
يريد أن يرفعها والده ضد والدته، 
وأيضا في القضية التي تريد والدته 
أن ترفعهــــا. وألنني احترمت هذا 
الرجل وسلوكياته جتاه والديه فقد 
قبلت العمل في القضية من دون 
أي أتعاب، ورشحت أحد الزمالء 
احملامني ليمثل األم ومثلت أنا األب 

في القضية التي أوهمناه أننا رفعناها وباملثل فعل احملامي الزميل 
مع األم.

وظللنا على هذا احلال منثل أننا رفعنا قضايا تطليق من األب 
وأخــــرى من األم وأوهمنا االثنني بأننا نحضر جلســــات احملكمة 
عن كل منهما على حدة. وبعد مرور فترة من الزمن بدأت الثلوج 
تذوب بني الزوجني وجاء االبن البار فرحا ليبلغنا بالنبأ ففرحنا 
له وقمنا بتمثيل لقاء للصلح بينهما ومت الصلح واحلمد هلل. وقد 
أعجبني في هذه احلكايــــة الغريبة وفاء االبن لوالديه وبره بهما 
وعدم رغبته في أن ينفصال عن بعضهما بعد أن جتاوزا الســــتني 

من العمر.

القبول والرفض

هللل ميكن أن تقبللل الدفاع عللن متهم وأنللت تعلم أنلله مرتكب 
اجلرمية؟

دائما يطرح علي هذا الســــؤال، إن املجرم ال يولد مجرما، لكن 
قد تكــــون الظروف االجتماعية والضغوط واألمراض النفســــية 
ســــببا في ارتكاب املتهم للجرمية. واألســــرة والشارع واملدرسة 
واملجتمع ككل هو مشارك فعلي في إيجاد النزعة اإلجرامية لدى 
املتهم. وعموما اإلجابة عن هذا الســــؤال تخضع لطبيعة القضية 
وظروفها وظروف املتهم، حتى نستطيع أن نحكم من خاللها على 

قبولنا أو رفضنا للقضية.
ما رأيك في قانون احملاماة احلالي؟

هو قانون يحتاج لبعض اإلضافات والتعديالت التي ال متس 
روح مواده بشكل مباشر أو حتدث فيه تغييرا جذريا.

هل لديك حتفظات على قانون األحوال الشخصية؟
أمتنــــى من وزارة العدل أن تتولــــى جميع األمور التي تتعلق 

بقضايا األحوال ومنها التحكيم فال توكل جلهة خارجية.
وأطالب بتعديل كل مادة تتعــــارض مع مصالح األبناء ألنهم 
املتضرر الوحيد في قضايا األحوال 
الشخصية. فهي مقدمة على مصلحة 

الزوج والزوجة.
ماذا ترى في قانون املرافعات؟

الهموم كثيرة في قانون املرافعات 
وكنت أمتنى أن يتبع النظام األميركي 
الــــذي يعطي حرية أكثــــر للجاني 
واملجني عليه إلثبات حقه أو نفي 
التهمة عنه، وأن يكون سماع شهادة 
الشهود ومناقشتهم مباشرة دون 
تدخل القضاة في ذلك، وخاصة في 
اجلنايات، حيث إن القانون اجلنائي 
هو قانون فكر وقناعات وليس مواد 

ونصوصا قانونية جامدة.
فالبد من إعطاء الكثير من احلرية 
لإلثبات أو النفي في القضايا املنظورة 
أمــــام احملكمة، وأمتنــــى أن تتغير 
وتتطور طريقة إدارة اجللسات وأن 
يتبع بعض حسنات النظام األميركي 
بالتقاضي مع اعتماد نظام املخبرين 
اخلصوصيني وفق ضوابط وقوانني 
حديثة للمساعدة في إثراء القضاة 
باألدلة والبراهني التي تنفي أو تثبت 

حقًا من احلقوق.

كمــــا أمتنى أن يتحول مضمون فكرة التقاضي من مجرد ورق 
إلى مضمون فكر وعقل ويتســــم باملرونة، فالهدف هو الوصول 

إلى احلق.
ما مالحظاتك على قانون اجلزاء الكويتي؟

هناك عقوبات في بعض اجلرائم التي حتتاج إلى إعادة نظر، 
فمثال قضايا هتك العرض أعتقد بأنها باب واسع وخطير لدخول 
األبرياء إلى السجون من خالله، فمجرد اللمس قد تصل العقوبة 

إلى احلبس ملدة خمس سنوات.
وأمتنى تفعيل مراجعة قوانني السنوات ودراسة مدى صالحيتها 
وكيفية تطويرها فالهدف منه هو تقومي املجرمني وإصالح حالهم. 
فهناك عدم تفريق بني املساجني من حيث الكم والكيف في اجلرم 
والعقوبة فاحملكوم باحلبس املؤبد كاحملكوم باحلبس سنة. وهذا 
خطأ البد من تصحيحه بأن تفعل قوانني االستبدال. كما أمتنى أن 

يتم استبدال الغرامات املرتفعة بالعمل لدى وزارت الدولة.

حقوق المستأجرين

 هل هناك مثالب أو عيوب في قانون اإليجارات؟
هناك هضم واضح في حقوق املستأجرين، فهو قانون وضع 
حلماية املالك وليس املســــتأجر. وهذا القانون يحتاج إلى إعادة 

النظر في بعض مواده.
مللا رأيك في احتللاد مكاتب احملامني؟ وهل لهذا تأثير سلللبي على 

جمعية احملامني؟
التعدد قد يعني تشتيت اجلهود كما أنه في بعض األحيان قد 
يعنى املزيد من احلريــــة وهذه هي الدميوقراطية احلقيقية. وقد 
تزيد املنافســــة وبالتالي التميز باخلدمــــات. فاألمر منوط بأهله 

وتوجهاتهم وكيفية حتقيق أهدافهم.
ماذا ترى في اإلبعاد اإلداري؟

اإلبعاد اإلداري فيه ظلم كبير، وهو باب واسع لضياع احلقوق 
وظلــــم العامة، فالبــــد أن يكون اإلبعاد حتت ســــلطة ونظر ومن 

صالحيات وزارة العدل فقط.
ما رأيك في قضية »البدون«؟ وكيف ترى احلل األمثل لها؟

إنها مأساة حقيقية وكارثة إنسانية نعيش تفاصيلها املأساوية 
كل يــــوم، فالبــــد أن تكون للحكومة وقفة جــــادة في هذا الوضع 
اإلنساني املؤلم وأن تضع له احللول املناسبة، وإن كانت احلكومة 
متخوفة من ازدواج اجلنسية فالبد لها أن حتسم املشكلة باإلسراع 

في إيجاد حلول جذرية وتفكيك تشابكاتها.
وللعلــــم من اخلطأ إيجاد وضع غير صحي وغير ســــليم في 
جسم املجتمع فقد يفرز هذا الوضع املزيد من املشاكل االجتماعية 
واألخالقية والنفســــية، فقد يفرز مجرمني ومتالعبني بالقوانني. 
واستمرار مشكلة هذه الفئة وعدم حلها بأسرع وقت ممكن ليس 
صحيا ســــواء كان للمجتمع أو لتلك الفئة املظلومة، ونحن كلنا 
ثقة بأن احلكومة قادرة من خالل وزاراتها على إيجاد حلول تبدد 
مخاوفها وجتعل احلل مثمرا ومنتجا للجميع وليست له أضرار 

جانبية.
ما رأيك في محكمة اجلنايات الدولية؟

وجودها أفضل من عدم وجودها وإن كانت هناك صعوبة في تنفيذ 
أحكامها اجلنائية وأن مسألة التنفيذ مناط مبزاجية الدول.

هل يحق حملللام كويتي أن يترافع أمللام احملاكم األخرى في دول 
مجلس التعاون؟

يحق له بعد أخذ إذن خاص من اجلهات الرسمية في تلك الدولة، 
وإن كنا متســــاهلني نحن الكويتــــني ونختلف في هذا اجلانب مع 
بعض دول مجلس التعــــاون، فما يجوز لدينا قد يكون مرفوضا 

لدى الغير. 
مللاذا ترى في التحكيم؟ وهل ميكن أن يحللل التحكيم في يوم ما 

محل احملاكم التقليدية؟
التحكيم هــــو النظام احلديث للتقاضــــي العاملي، ملا لطبيعة 
بعض األعمال التجارية من ســــمة متيزها عن باقي األعمال وهي 
الســــرعة، فالتأخير قد يعني في قاموسها وعاملها اخلسارة، فهي 
تتجنب إجراءات التقاضي الطويلة باختصارها بالتحكيم، وأعتقد 
أن التحكيم مع مرور الوقت وتطور القوانني سيصبح هو النظام 

الغالب في التقاضي.
مللا أهللم القضايا العامللة التي تهم الشللارع الكويتللي في الوقت 

الراهن؟
ال نســــتطيع أن منيز الشــــارع من خالل نوعية القضايا التي 
تهمه فنحن نعتقد بأن كل قضية تتصل باإلنسان هي قصية شارع 
ولكن قد نتجاوز قليال في ذلك لنقول بأن الشــــارع الكويتي يهتم 

بكل قضية لها طابع مادي.
ما الدرس الذي تعلمته من مهنة احملاماة؟

الدروس التي نتعلمها من مهنــــة احملاماة كثيرة ال حصر لها 
فنحن كل يوم نتعلم درسا ومن الدروس التي تعلمتها بهذه املهنة 
الصبر، وإن كل شــــيء يبدأ صغيرا ثم يكبر إال املشكلة فهي تبدأ 
كبيرة ثم تصغر، وان أفضل ســــالح ملواجهة املشكلة هو الصبر 

والقبول بأنصاف احللول.
هللل لديك ما تريد إضافته أو ترى أننا نسللينا شلليئا لم نسللألك 

عنه؟
كلمة شــــكر للقائمني على اللقاء، ثم كلمة موجهة لكل كويتي، 
قبل أن تطرق أبواب احملاكم واحملامني حلل مشكلتك فالبد أن تطرق 

باب عقلك وبعدها قرر ما شئت )فالعاقل خصيم نفسه(.

كن�ت أتمنى أن يتب�ع النظ�ام األميركي في قان�ون المرافعات
قان���ون المحاماة يحت�اج لبع��ض التعدي�الت الت��ي 
ال تمس روح مواده بش�كل مباش�ر أو تحدث فيه تغيي�رًا جذريًا

ن  ن�����و قا
وض�ع  اإليج�ارات 
المال��ك  لحماي�ة 
ولي�س المس�تأجر 
وهن�اك هض�م واضح 
في حقوق المستأجرين

المحامي محمد الماجدي: »البدون« مأساة حقيقية 
وكارثة إنسانية نعيش تفاصيلها المأساوية كل يوم

أقت�رح أن يتم إنش�اء إدارة تقوم بتوزيع المس�اجين داخل العنابر حس�ب مدة الحبس

محمد املاجدي في حوار مع الزميل مؤمن املصري

احملامي محمد املاجدي

)انور الكندري(


