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القــانون

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.

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

إعداد: مؤمن المصري

على السلطة التشريعية التخفيف من التهديد
والوعيد ومنح رئيس مجلس الوزراء الوقت الكافي 

المحامي خالد الظفيري: 

هاني الظفيري

قضية البدون هي القضية األكثر تعقيدا بدليل مرور السنني وهي التزال على حالها هذا ما قاله 

احملامي خالد الطليحان الظفيري في حواره مع »األنباء«، حيث أكد ان هناك تهديدا وتوعدا من 

قبل السلطة التشريعية لرئيس احلكومة رغم أنه صاحب فكر وعقلية فعالة جدا وأردف الظفيري 

ان تنقلي بني عدة أماكن أدى إلى ازدياد خبرتي في مجال القانون الذي اصبح عش�قي املالزم 

لي أينما ذهبت وأش�ار الظفيري الى عدة نقاط منها املش�اكل في مهنة احملاماة والتقاضي 

واملتقاضني وأنواع القضايا التي مرت عليه والقضايا التي أحبها وفضل الترافع بها، والتنوع في 

هذا احلوار ينطلق من فكر قانوني ليس مبهمش بل هو على قاعدة بنيت على أسس دراسة عالية 

في القانون بجامعة القاهرة األمر الذي امتد ليصبح الظفيري عضو احتاد احملامني العرب ونائب 

رئيس جلنة املعونة القضائية بجمعية احملامني فإليكم نص احلوار:

من�ذ  عش�قي  ه�ي  المحام�اة  مهن�ة 
والمصداقي�ة الش�فافية  وتغلفه�ا  الصغ��ر 

من األعم�ال الت�ي تعرق�ل  عم�ل المحامي 
اإلعالن في الدعاوى ونس�عى لعدم تع�دّد األدوار

أج��د نفس�ي ف�ي القضاي�ا الجزائي�ة 
معق��دة مش�ك�لة  »الب��دون«  وقضي���ة 

قانون الج�زاء الكويتي يحت�اج إلى التعديل 
خاصة في القضايا التي انتشرت مؤخراً  كالمخدرات

ال أقب�ل التراف���ع ع�ن مته�م أعل�م بارتكاب�ه للجريم�ة

حدثنا عن مش��وارك مع مهنة 
احملاماة منذ التخرج وحتى اآلن؟

عملت بوزارة الداخلية وذلك 
منذ تخرجي وقد كان لتلك الفترة 
أث���ر ايجابي على ما اكتس���بته 
من خبرة قم���ت بتحصيلها من 
خالل القيادات التي عملت معها 
بالوزارة كما كان لتلك الفترة األثر 
الذي جعلني احيط احاطة تامة 
باإلدارة ودروبها والقواعد التي 
حتكم الهي���كل االداري ملثل هذه 

الهيئات العامة الكبرى.
وت���ال ذلك التحاق���ي ببلدية 
الكوي���ت لفترة قصي���رة، وفي 
الفترة األخيرة والس���ابقة على 
ممارس���تي ملهنة احملاماة عملت 

مبجلس الوزراء.
الوظائف  وقد صقلت تل���ك 
خبرتي في مجاالت القانون واإلدارة 
وحاليا أمارس عملي كمحام من 

خالل مكتبي اخلاص.
ماذا تعني لك مهنة احملاماة؟

مهنة احملاماة هي عشقي منذ 
الصغر رأيت نفسي فيها وأعطيتها 
وقتي واهتمامي سواء بالدراسة 
وكذلك بعد أن عملت بها كمهنة، 

فهي أسمى املهن وأنبلها.
فاهتمامي باملهن���ة ليس له 
ف���ي عملي فيها  حدود، اخلص 
وأخلص في أدائي ألعمال املوكلني 
فتغمرني س���عادة ليس بعدها 
س���عادة، كم���ا ان مهنة احملاماة 
البح���ث عن احلقوق  هي مهنة 
املس���لوبة والضائعة واعادتها 
الصحابها وال استطيع ان اصف 
فرحتي وس���عادتي عندما أعيد 
حقا لصاحبه واش���عر بالفرحة 
التي غمرت���ه من جراء حصوله 

على حقه.
ال���ى ان احملامي  باالضاف���ة 
الناجح هو مح���ل ثقة واحترام 
اجلميع سواء من املوكلني او من 
احمليطني به فاجلميع يطلعه على 
أسراره وخصوصياته التي قلما 
اطلع عليها احدا وذلك منبعه الثقة 
املطلقة في احملامي والبد أن يعلو 
ويغل���ف عمل احملام���ي الصدق 
واألمانة والشفافية مع املوكلني 

بل مع كل من يتعامل معه.

هموم ومعاناة

حدثنا عن هموم احملاماة وأبرز 
مشكالت املهنة؟

مهنة احملاماة مثلها مثل مهن 
أخرى كثيرة لها همومها املتعلقة 
بالعمل ذاته وطريقة ادائه فهناك 
أعم���ال تؤدي إل���ى عرقلة عمل 
احملامي مثل االعالن عن الدعاوى 
وهو ما من شأنه تأخير الفصل 
في الدعاوى الس���يما أن اإلعالن 
من االمور الشكلية في الدعاوى 
والبد من استيفائه قبل ان تبدأ 

هل هن��اك مثالب او عيوب في 
قانون اإليجارات؟

املفترض في القانون هو حماية 
العكس،  الفئة الضعيفة وليس 
وقد جاء قانون اإليجارات املعمول 
به ليكون مبثابة حماية للمالك 
اكثر من املس���تأجر وجاءت به 
ثغ���رات اس���تغلها بعض املالك 
لتك���ون مبثابة وس���يلة ضغط 
على املستأجر فهناك من مالكي 
العقارات من يراوغ املس���تأجر 
في تسلم القيمة اإليجارية منه 
حتى تف���وت الفرصة القانونية 
على املستأجر ويستطيع بذلك 

إخالء املستأجر من العني.
وهناك من يطالب بزيادة القيمة 
االيجارية دون مبرر على سند من 
انه املالك اجلديد للبناية وينبغي 
العمل على تخفيض نسبة الزيادة 
التي حدده���ا القانون مبضي 5 
س���نوات من تاريخ حترير عقد 
االيجار، وذلك رحمة بالكثيرين 

من مستأجري العقارات.
م��ا رأيك ف��ي احت��اد مكاتب 
احملامني؟ وهل لهذا تأثير س��لبي 

على جمعية احملامني؟
نسعى لتعزيز مكانة احملامي 
االجتماعية والثقافية والقانونية 
بعدم تعدد األدوار لكي يكون هناك 
مرجع واحد لالخوة الزمالء بدال 
من تشتيت اجلهود وإضاعة الوقت 
في مسميات ال تخدم عمل االخوة 
الزمالء ونرحب بالتقاء االخوة في 
احتاد املكاتب مع زمالئهم بجمعية 
احملامني لبلورة األهداف والقضايا 
التي تهم احملامي بش���كل خاص 
والقانونيني بشكل عام لتعزيز 
الوح���دة فيما بينه���م والتطلع 
لرقي املهنة بعيدا عن اي خالفات 

ثانوية.

األبعاد االداري

ما رأيك في اإلبعاد اإلداري؟
ال يجوز اإلبع���اد اإلداري اال 
بحك���م قضائي ب���ات، ويعطى 
الشخص املطلوب ابعاده الفرصة 

الكافية حملاكمته.
واحل���ق املطلق ف���ي االبعاد 
للس���لطة القضائي���ة ممثلة في 
القضاء ولوزي���ر الداخلية فقط 
دون سواه، وذلك ألن من سلبيات 
اإلبع���اد اإلداري انه يغلب على 
استخدامه املزاجية الفردية، وهذا 
ميثل إجحافا شديدا وظلما بينا 
بحقوق الش���خص املراد إبعاده 

عن البالد.
ما رأيك ف��ي قضية »البدون«؟ 

وكيف ترى احلل األمثل لها؟
البدون قضية معقدة  قضية 
مضى عليه���ا اكثر من 40 عاما، 
ومازلنا نعايشها بواقعنا اليومي 
من اجلد الى احلفيد وهي مسألة 

احملكم���ة في النظر في موضوع 
الدعوى ومشكالت أخرى خاصة 

بالعمل وأدائه.
هناك مش���اكل أخرى خاصة 
بالتعامل مع املوكل نفسه الذي 
يفترض أن احملامي بالنسبة له هو 
ملجؤه الوحيد بعد اهلل سبحانه 
وتعالى حل���ل مش���كلته وهذا 
يتطلب س���عة صدر من احملامي 
الحتوائ���ه للموكل والتفاني في 
حل مشكلته وامداده بالنصيحة 
القانونية السليمة التي تساعده 
على تخطي مشكلته السيما ان 
هناك م���ن املوكلني من يتعرض 
لضغط نفس���ي رهيب من خالل 
مشكلة واجهته فالبد ان يجد عند 
احملامي االستقبال االمثل واحلل 
الذي يعبر به الى بر األمان ويصل 

منه إلى حقه أو حل ملشكلته.
وهذا في مجمل���ه يؤثر على 
احملامي الذي البد ان يتسع صدره 

لكافة هؤالء.
حدثن��ا ع��ن أه��م مش��كالت 

التقاضي واملتقاضني؟
ان أبرز مشكالت التقاضي هي 
مشكلة اعالن االوراق القضائية 
التي متثل عائقا كبيرا أمام احملامي 
وأمام جمه���ور املتقاضني، فالبد 
من معاجلة تلك املشكلة السيما 
اننا في عصر الطفرة االلكترونية 
وهناك العديد من السبل للتغلب 
على ذلك مثل اإلع���الن بالبريد 
االلكتروني وغيرها من وسائل 
تسليم االعالن التي تساعد على 
إلى  س���هولة اإلعالن ووصوله 

الشخص املراد اعالنه.
هذا باإلضافة إلى أقسام ضباط 
الدع���اوى باحملاكم والتي يغلب 
عليها طابع عدم التخصص في 
املجال من بداية صياغة الصحيفة 
القانونية والتي يفترض شمولها 
جلميع االسانيد القانونية وطلبات 

املدعي فيها.
فكثيرا ما جند صحف دعاوى 
أس���ندت الى دائرة ما باحملكمة 
وتداول���ت القضية بتلك الدائرة 
على مدى جلسات عدة ثم يفصل 
فيها بعدم االختصاص وفي ذلك 

إضاعة لوقت األطراف كافة.
وثالثا وليس اخيرا مش���كلة 
التنفيذ التي حتتاج الى كم من 
اإلجراءات التي ترهق املتقاضني 
ومكات���ب احملامني ايضا وتكون 
اجراءاته���ا مبثاب���ة عائق كبير 
ام���ام حص���ول املتقاضني على 

حقوقهم.
ما ن��وع القضايا التي حتب ان 

توكل اليك؟
انا محام ولست معلما او طبيبا 
وليس هناك تخصص في عمل 
احملامي وجميع القضايا بالنسبة 
لي محل دراس���تي وتخصصي 

إنسانية بحتة.
الب���دون  وهن���اك قس���مان: 
احلقيقي���ون، والب���دون حاملي 
اجلنسيات األخرى، فلنمنح من 
هو مستحق من البدون احلقيقيني 
اذا كانت وفق الضوابط واملعايير 
احملددة في القانون، وحلني تلك 
االجراءات يجب ان مينحوا أدنى 
احلقوق اإلنسانية ومنها منحهم 
»جوازات س���فر، عق���ود زواج، 
طبابة، شهادات ميالد، تعليم«، 
الى ان يتمكن البعض منهم تسوية 

أوضاعه ووفق معايير معينة.
حدثن��ا عن محكم��ة اجلنايات 

الدولية؟
محكمة سياسية وتغلب عليها 
النزعة التمييزية وبها الكثير من 
العنصرية وال تتسم باحليادية 
خاصة ف���ي القضايا التي تكون 
طرفا بها الدول االسالمية او الدول 
العربية، وغالبا ما تكون قراراتها 

مسيسة وسريعة.
هل يحق للمحامي الكويتي ان 
يترافع امام احملاك��م االخرى في 

دول مجلس التعاون؟
يحق للمحام���ي الكويتي ان 
يترافع امام احملاك���م في الدول 
املشتركة باحتاد احملامني العرب، 
وذلك بحكم انتساب احملامي او 
اش���تراكه باالحت���اد وذلك وفقا 
للقنوات الرسمية وذلك عن طريق 
استصدار اذن او تصريح بذلك.

ماذا ترى ف��ي التحكيم؟ وهل 
ميكن ان يحل التحكيم يوما محل 

احملاكم التقليدية؟
التحكيم موج���ود منذ القدم 
في كثي���ر من القضاي���ا ولكنه 
اقتص���ر حديث���ا وغالب���ا على 
القضايا التجارية ملا حتمله تلك 
القضايا من مخاطر يحتسب فيها 
الربح واخلسارة، فالتأخير فيها 
يعني اخلسارة والسرعة تعني 

املكسب.
التعامل معه  والتحكيم يتم 
عامليا ملا له من مزايا في اختصار 
الوقت والس���رعة ف���ي االحكام 
ونتمنى ان تزداد مسائل التحكيم 
اليه وهذا  اللجوء  والتوسع في 
س���يكون مبثابة احلصول على 
سرعة في انهاء املنازعات وايضا 
التخفيف على احملاكم وما يتداول 
به���ا من قضاي���ا وللحفاظ على 

حقوق األفراد.
ما أهم القضايا التي تهم الشارع 

الكويتي في الوقت الراهن؟
القضايا كثيرة ومتعددة، وعلى 
القضية  املثال ال احلصر  سبيل 
الصحية، قضايا االسكان، مستوى 
التعليم، والقضية األهم هي قضية 
الديون واخيرا مشكلة الطالق التي 
تكتظ بها جلسات احملاكم وكثيرا 

ما أتألم لها وتؤرقني كثيرا.

بعملي، فقد عملت بالقضايا املدنية 
واالدارية واجلزائي���ة وقضايا 
االحوال الشخصية ولكني أجد 
نفس���ي كثيرا ف���ي املرافعة في 

القضايا اجلزائية.
م��ا رأي��ك ف��ي العالق��ة ب��ني 

السلطتني التشريعية والتنفيذية؟
العالقة بني السلطتني يسودها 
الشد واجلذب وأمتنى ان يسود 
التعاون فيما بينهما مبا يحقق 

الصالح العام للوطن.
ونطلب من الس���ادة أعضاء 
التخفيف  التش���ريعية  السلطة 
التهدي���د والوعيد  م���ن ح���دة 
باالس���تجوابات، ومنح س���مو 
الوقت  ال���وزراء  رئيس مجلس 
الكافي للنهوض بأداء احلكومة في 
كافة املجاالت ألنه شخصية راقية 
جدا وشخصية توافقية وتفاؤلية 
للمس���تقبل ولديه حس وطني 

وخطط طموحة للتنمية.
ونتمن���ى من الس���لطتني ان 
تضعا مصلحة الوطن واملواطن 

الكويتي فوق كل اعتبار.
ه��ل ميك��ن ان تقب��ل الدفاع 
ع��ن متهم وأنت تعل��م انه مرتكب 

اجلرمية؟
األصل في اإلنسان البراءة وال 
يوجد متهم او مذنب منذ النشأة، 
فهن���اك الكثير من العوامل التي 
تساهم في خلق اجلرمية بداخل 
الفرد وبوجه عام ال أقبل املرافعة 
عن متهم وأنا على يقني بارتكابه 

اجلرمية.
ما رأي��ك في قان��ون احملاماة 

احلالي؟
جي���د اذا ما مت تفعيله ونظر 

بالتطليق هو النهاية بعد ان تقوم 
هيئة احملكمة مبزيد من سبل احلل 

والتوفيق بني الطرفني.
ماذا ترى في قانون املرافعات؟

الى  املرافعات  يحتاج قانون 
مزيد م���ن املرونة والتعديل في 
بعض املواد به كي تتماشى مع 
الوقت احلاضر والبد من وجود 
الكثير واملزيد من املس���احة في 
امام احملكمة،  احلرية لإلثب���ات 
وذلك مثل ما هو متبع في القانون 

الفرنسي.
ورأيي الش���خصي ان قانون 
املرافعات ش���أنه ش���أن س���ائر 
القوانني، فهو من وضع البش���ر 
والب���د م���ن تناوله باس���تمرار 
بالتعدي���ل والتطوير والتنقيح 
كي يتواكب ويتماشى مع الوقت 

احلالي.

قانون الجزاء

قانون  عل��ى  م��ا مالحظات��ك 
اجلزاء الكويتي؟

يحتاج قانون اجلزاء الكويتي 
الى كثير م���ن التعديل، خاصة 
ببعض اجلرائم التي انتشرت في 
الوقت الراهن مثل جرائم االجتار 
في املخدرات التي من شأنها تدمير 
الشباب الذي هو ثروة املستقبل 
وجرائم الزن���ا التي حتتاج الى 

تغليظ العقوبة.
كما ان هناك قضايا انتشرت 
على الساحة في الوقت احلالي لم 
يتناولها قانون اجلزاء الكويتي 
مثل اجلرائ���م االلكترونية التي 
املواقع  ترتك���ب ع���ن طري���ق 
االلكترونية وشبكات اإلنترنت.

اليه بعني االعتبار وزادت جمعية 
احملامني من اهتمامها باحملامني 
ومشكالتهم وتذليل الصعاب امام 
احملامني سواء مصاعب املهنة او 

مشاكل احملامني االخرى.

األحوال الشخصية

هل لديك حتفظات على قانون 
األحوال الشخصية؟

ليس لدي حتفظ على قانون 
االحوال الش���خصية كنصوص 
تشريعية، ولكن ما أود ذكره هو 
ان قضايا االحوال الشخصية قد 
تستغرق وقتا طويال اثناء تداولها 
وذلك كنوع م���ن انواع املراوغة 
واملماطلة من اخلصم األمر الذي 
يؤثر سلبا على الزوجة واالبناء 
في حاالت طلب النفقة والذي قد 

يستغرق شهورا الستصدار حكم 
بإلزام الزوج بالنفقة.

وبالنس���بة لدعاوى الطالق 
فكثيرا ما تؤملني مثل تلك الدعاوى 
لدى مناظرتها ومباشرتها باحملاكم، 
السيما انها تترك في النهاية اسرة 
مشتتة وابناء يتخذون االنحراف 
سبيال بعد غياب املتابعة من األب 
واألم وأرى ان االبناء في حاالت 
الطالق هم األكث���رر تضررا ملا 
يتركه االنفصال بني االب واألم 
من آثار اجتماعية ونفسية سيئة 

لدى األبناء.
وفي هذا الصدد البد ان أتوجه 
بالشكر والتقدير للقضاء الكويتي، 
وذلك ملا نلمسه من ترو وتأن من 
القض���اة قبل الفصل في دعاوى 
الط���الق، حيث يك���ون احلكم 

أوضح أن تنقله بين أماكن عدة صقل خبرته في مهنة المحاماة والقانون

سيرة ذاتية
االسم: خالد محمد الطليحان الظفيري.

اجلامعة: خريج كلية احلقوق � جامعة االسكندرية 
� عام 1995.

دراسات عليا في القانون � جامعة القاهرة.
عضو جمعية احملامني الكويتية.

عضو احتاد احملامني العرب.
نائب رئيس جلن���ة املعونة القضائية بجمعية 

احملامني.
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احملامي الظفيري في شبابه


