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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

المحامي 
م��ن  أح��ّق 
بش�رف  غيره 
التمثي�ل ف�ي 
المجل���س 
باعتباره سلطة 
تشريعي���ة

بمكيالي��ن  تكي��ل  الكب�رى  األم�م  معظ��م 
ف�ي النزاع��ات اإلقليمي�ة بي�ن بع��ض ال��دول

إيجابي��ة  ظاه��رة  الخ�ارج  ف��ي  الدراس���ة 
تس�اعد ال�دارس عل�ى تقوي�ة ثقافت�ه القانوني��ة

أرجو تعريف القارئ باحملامي إبراهيم الوحير؟
إبراهيم حمد الوحير. خري���ج كلية احلقوق جامعة القاهرة. 
عضو جمعي���ة احملامني الكويتية وعضو احتاد احملامني العرب. 

حاصل على عدة دورات بفروع القانون وكذلك في التحكيم.
كيف كان مشوارك مع احملاماة منذ التخرج وحتى اآلن؟

اجتاهي إلى مهنة احملاماة كان عن اقتناع تام وحب وبإرادتي 
فإن مهنة احملام���اة تعتبر من أنبل املهن احلرة الش���ريفة التي 
ميارسها الش���خص بحرية واقتناع مبا يؤديه من عمل ويجني 

ثمرة جهده بنفسه.
قبل حصولي على شهادة احلقوق، عملت في وزارة الداخلية 
ملدة 12 س���نة. ثم اس���تقلت من وزارة الداخلية وبدأت ممارسة 

املهنة كمحام حر.
ماذا تعني لك مهنة احملاماة؟

احملاماة تعني لي الكثير، فهي مهنة النبالء والوزراء والبرملانيني 
البارزين في جميع أنحاء العالم. فالعلم بالقانون يعطيك شيئا 

من التميز ال ميلكه غيرك.

إجراءات روتينية عقيمة

حدثنا عن هموم احملاماة وأبرز مشكالت املهنة.
هناك العديد من املشاكل تعوق احملامني الكويتيني أثناء ممارسة 
املهام املوكلني فيها وإن كان أبرزها اإلجراءات الروتينية العقيمة 
في بعض اجلهات والتي تشكل عائقا أمام احملامني، باإلضافة إلى 

بعض إجراءات التنفيذ لبعض األحكام.
ومن أخطر املشاكل التي تواجه احملامي هي مدعو مهنة احملاماة، 
حيث يأتي ش���خص غي���ر كويتي ليقنع املتقاضي بأنه س���وف 
يحص���ل له على حكم لصاحله أيا كانت ظروف الدعوى ومينيه 
باألماني حتى يقع حتت تأثير أكاذيبه إلى أن يتوصل إلى أموال 
هذا الشخص ثم يبدأ في التبرير والتعذر بأشياء ما أنزل اهلل بها 
من سلطان حيث يفاجأ املتقاضي بأنه خسر دعواه وأنه حتى ال 

يستطيع أن يشكو الشخص الذي غشه.
وهذا يرجع إلى عدم معرفة سماسرة القضايا بالقانون املعرفة 
الصحيحة وهم ال يعرفون سوى القشور وبعض األعمال اإلدارية 
امللتوية التي قد تضر بصاحب املعاملة مما يضيع معه احلق في 

املطالبة مستقبال أو يطيل من أمد التقاضي.
وأنا أنصح كل من يباشر دعوى أو مشكلة قانونية أن يذهب 
ألهل الثقة من احملامني املعتمدين واملس���جلني بجمعية احملامني 
الكويتية والذين لهم حق التمثيل القانوني الس���ليم في احملاكم 

املختلفة على درجاتها.

االضطرابات السياسية، والديموقراطية الكويتية

م��ا القضية السياس��ية التي ش��غلت بالك على املس��توى احمللي 
والعاملي؟

القضية السياسية التي تشغل بالي على املستوى العاملي هي 
مسألة االضطرابات السياسية في معظم أنحاء العالم وقيام األمم 
الكبرى بالكيل مبكيالني في النزاعات اإلقليمية بني بعض الدول 

أو بعض األطراف على حساب األخر.
أما على املستوى احمللي فهناك العديد من القضايا التي تشغل 
بال���ي وإن كان أبرزها وأهمها ممارس���ة الدميوقراطية بطريقة 
خاطئة في معاجلة بعض األزمات والتمسك بالرأي وحجب الرأي 
األخر. كذلك أمتنى حسم قضية غير محددي اجلنسية ملا لها من 
دوافع إنسانية وبدأت تأخذ شكل التكسبات السياسية مما أصاب 

قضيتهم بالهشاشة.
هن��اك ازدياد كبير في أعداد احملام��ن، فهل هذه الظاهرة إيجابية 

أم سلبية؟
ازدي���اد أع���داد احملامني ظاهرة ايجابي�����ة تدل على تط���ور 
املجتمع، مثل���ه مثل باقي املجتمعات املتط���ورة وازدياد الوعي 

القانوني فيها ولد ثقافة قانونية جيدة لدى اجلميع.
هل هناك قضيه متنيت أن تترافع بها؟

أي قضي����ة فيه���ا رفع مظلمة أو ح������ق ضائع أمتن���ى أن 
أتراف������ع فيه��ا لك���ي أرد الظال���م وأرفع الظل���م عن املظل���وم 

ويع���ود ال�حق إلى صاحبه.

األفضل إقليميا

ما مالحظاتك على قانون األحوال الشخصية؟
قانون األحوال الشخصية الكويتي يعتبر من أحسن القوانني 
على املس���توى اإلقليمي وهو يحوي املذاه���ب جميعها. كما أن 
قانون األحوال الشخصية الكويتي مميز عن غيره من التشريعات 
األخرى فيما يتعلق مبسائل النفقة وتنظيم العالقة بني الزوجني 
واألبناء وما إلى ذلك من دعاوى النسب والطالق ونفقة األقارب 

والرؤية.

المحامون والبرلمان

اجتاه احملامن للترش��ح ملجل��س األمة بدأ يأخ��ذ منعطفا كبيرا، 
فكيف جتد هذه اخلطوة؟

احملامي فرد من أفراد املجتمع وعضو فعال وحيوي فيه ومن 
حقه الترشح لعضوية مجلس األمة، وإن كان في بعض الظروف 
أحق من غيره بشرف التمثيل في املجلس باعتباره سلطة تشريعية 
والبد أن يكون من ضمن أعضائه قانونيون على دراية ومعرفة 

بالدستور واحملامي أحق من غيره بذلك.
ظاهرة دراس��ة القانون في اخلارج أصبحت الفتة للنظر، فما سر 

هذه الظاهرة؟
الدراسة في اخلارج ظاهرة إيجابية جتعل من الدارس شخصا 

مطلعا على بيئات ومجتمعات جديدة قد يس���تفيد منها الدارس 
ويعود مدلولها على مجتمعه وتزيد الوعي لدي الدارس وتقوي 

ثقافته القانونية.
وإن كان موضوع الدراسة باخلارج، وخاصة دراسة القانون، 
فإن مثله مثل جميع الدراس���ات ال يرتبط باملجتمع الذي يعيش 

فيه الشخص.

تتنافى مع مبادئ حقوق اإلنسان

ماذا ترى في اإلبعاد اإلداري؟
ق���د  لف���رد  مخول���ة  كس���لطة  اإلداري  اإلبع���اد  إن 
يخال���ف نح���و  عل���ى  األحي���ان  بع���ض  ف���ي   تس���تخدم 

السبب الذي شرعت ألجله، وتكون سيفا مسلطا بني كل من تسول 
له نفسه إساءة استعمال هذه السلطة، كما أرى أنها تنافي املبدأ 
األصيل في حقوق اإلنسان بحرية االنتقال. هذا باستثناء األحكام 
القضائية الصادرة من محاكم الكويت التي تشمل اإلبعاد فأنا أربأ 
بها عن أي خلل نظرا ألن احلكم من تاريخ صدوره يعتبر عنوانا 

للحقيقة بل إنه هو احلقيقة نفسها.
هل تترافع عن متهم أنت تعرف أنه مرتكب اجلرمية؟

مسألة أن املتهم مذنب أو بريء مسألة شخصية خاصة بالشخص 
وإمن���ا أدافع عنه من حيث تطبيق القانون على الوجه الصحيح 

على الشخص أم ال.
لو لم تكن محاميا، فأي املهن كنت ستمتهن؟

ل���و لم أكن محاميا لوددت أن أك���ون محاميا. وإن كانت مهنة 
شاقة ألنك حتمل هموم غيرك بالصباح واملساء. إن إجابتي على 
هذا السؤال عن اقتناع تام بأن احملاماة رسالة سامية ومهنة لها 

مكانتها على املستوى اإلنساني واحلضاري.
واستخلص إجابتي من خالل معايشتي للمهنة وهمومها، فما 
أمتع أن تكون س���ببا في إعادة احلق ملن يس���تحق وردع الظالم 
لكي ال يتمادى في ظلمه. فق���د وجدت ضالتي في مهنة احملاماة 
وال أمتنى أن أنتس���ب إلى أي مهنة أخرى أو أتقلد أي منصب إال 

إذا كان ذلك فيه نفعا للناس من خاللي.
هل ترشح أبناءك خلوض مهنة احملاماة؟

أمتنى أن أرى أحد أبنائي محاميا. فهذا فخر لي وله.

ثقافات مختلفة

ما أكثر اجلرائم شيوعا من وجهة نظرك؟
نحن نعيش في مجتمع يحوي بيئات مختلفة وأطياف عديدة 
م���ن الثقافات، فالبد من وجود جرائ���م عديدة تختلف باختالف 

هذه الثقافات.

مكاتب المحامين في تزايد

ما رأيك في تزايد أعداد مكاتب احملامن بالكويت؟
هي ظاهرة صحية بكل املقاييس فهي جتعل جميع أفراد املجتمع 
لديهم القدرة على توكيل أحد احملامني ملباشرة قضاياهم كل حسب 

مقدرته. والتنوع له مدلول على اتساع رقعة املجتمع.
هناك مكاتب تتقاضى أتعابا محدودة جدا. ما رأيك في هذه املكاتب 

وهل لها انعكاسات على املهنة؟
بكل تأكيد ألن تقاضي بع���ض املكاتب أتعابا محدودة له أثر 
س���لبي على اجلميع ونحن بصدد معاجلة هذه املسألة بجمعية 

احملامني باعتبار أن املسألة تخص اجلميع.
هل للطالقة اللغوية واخلطابية تأثير في إقناع هيئة املستش��ارين 

ببراءة املتهم أو بعدالة قضيته؟
من أهم صفات احملامي اجليد الطالقة اللغوية وأن تكون لديه 
موهب���ة اخلطابة بجانب املقدرة القانونية، فهي ذات تأثير كبير 
في إقناع احملكمة بالب���راءة أو بعدالة القضية التي يترافع فيها 

احملامي.
ما أبرز القضايا التي التزال في ذهنك وحققت فيها جناحا؟

إن من أهم القضايا التي ال أنساها قضية جنائية ترافعت فيها 
عن متهم ضمن أربعة متهمني باالجتار في املخدرات وحيازة السالح 
من دون ترخيص حيث قام مأمور الضبط القضائي بتلفيق هذه 

التهم للمتهمني األربعة.
فقد ذكر ضابط الواقعة في حترياته أنه توصل إلى أن املتهم 
األول يتاجر في املخدرات وذكر اسمه الرباعي مبحضر التحريات. 
وبعد أن مت القبض عليه أرش���د عن املتهم الثاني وبعد أن قبض 
على املتهم الثاني أرش���ده إلى املتهم الثالث، وهو موكلي، وأثناء 
استجواب ضابط الواقعة وجهت إليه سؤالي وهو كيف توصلت 
ملعرفة االسم الرباعي للمتهم األول قبل القبض عليه؟ فأجاب: عن 
طريق املتهم الثالث األمر الذي كش���ف عن تلفيق االتهام وكيفية 
إساءة استعمال السلطة، مما يعني أن الضابط قبض على املتهمني 
قبل صدور إذن النيابة بالقبض والتفتيش حتى أن قاضي املوضوع 

ابتسم عند إجابة الضابط بهذا اجلواب الذي يدينه.
ومن القضايا التي ال أنساها أيضا أن شخصا طلب من صديقه 
مبلغ 30000د.ك. لكي يقوم بترميم منزله وقام الثاني باقتراض 
املبلغ من أحد البنوك احمللية وسلمه لألول. وعندما تيسر حال 

األول قام على الفور بسداد مديونية القرض.
إال أن األول كان قد حرر إقرار دين رسمي مببلغ القرض للثاني. 
وفوجئ الطرف األول بأن الطرف الثاني يطالبه مببلغ 30000د.ك. 
على الرغم من أن الطرف األول قام بسداد القرض الذي اقترضه 
الطرف الثاني إال أنه لم يتنازل عن إقرار الدين. فقمت برفع دعوى 
براءة ذمة ضد الطرف الثاني وإش���كال لوقف التنفيذ. وبالفعل 
حتصلت على حكم ببراءة ذمة الطرف األول قبل الطرف الثاني 

وإبطال بيع محقق باملزاد العلني وفاء للدين. ) فريال حماد(احملامي إبراهيم الوحير في حوار مع الزميل مؤمن املصري

أكد أن المحاماة من أنبل المهن الحرة الشريفة

المحامي إبراهيم الوحير:

»لو لم أكن محاميا لوددت أن أكون محاميا« بهذه اجلملة بدأ احملامي إبراهيم الوحير حديثه ل� »األنباء«. وقال إن احملاماة 
مهنة النب�اء في جميع دول العالم ألنها مهنة العظماء في التاريخ. وأكد أنه امتهن احملاماة بعد اثني عش�ر عاما من العمل 

بوزارة الداخلية ملا للمهنة في نفسه من حب وتقدير يفوق كل حب وكل تقدير.
يعتبر قانون األحوال الش�خصية من أفضل القوانني في املنطقة، ويعتب على بعض احملامني حينما يقدرون أتعابا متدنية 
ت�ؤدي إلى ظلم احملامني اآلخرين الذين يطلبون أتعابا مناس�بة للقضايا املختلفة. يتمن�ى أن يترافع في أي قضية فيها رفع 

مظلمة أو حق ضائع لكي يرد الظالم ويرفع الظلم عن املظلوم.

أنصح كّل من يباشر دعوى بأن يذهب 
ألهل الثقة من المحامين المعتمدين 

احملامي إبراهيم الوحير


