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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

أرجو تعريف القارئ باحملامي جاسر اجلدعي؟
جاس���ر مطلق اجلدعي خريج كلية احلقوق جامعة بيروت العربية 
باإلسكندرية عام 1992. أنا عضو مجلس إدارة جمعية احملامني الكويتية 
من 1996 إلى 1998 وأمني صندوق اجلمعية من 1998 إلى 2000 وأمني السر 
العام من 2002 إلى 2004 واألمني العام املس���اعد الحتاد احملامني العرب 

من 2006 حتى اآلن.

محطات أربع

كيف كان مشوارك مع احملاماة منذ التخرج حتى اآلن؟
لقد كانت رحلتي مع احملاماة مليئة باحملطات، كان أهمها استقراري 
مع أخي وزميلي وأس���تاذي، الثاني بعد والدي رحمه اهلل، األستاذ ثامر 
اجلدعي الذي كان ومازال نعم األخ ونعم الزميل، وكان أس���تاذا مبعنى 
الكلمة. فقد كان املرشد واملستش���ار واحملامي احلقيقي الذي يدافع عن 

موكليه بأمانة وإخالص.
أما أهم محطات رحلة احملاماة فتمثلت في مشاركتي مع فريق الدفاع 
عن الليبي عبد الباسط املقراحي املتهم في قضية تفجير طائرة لوكيربي 
باسكوتلندا في ثمانينيات القرن املاضي. فهذه املشاركة جعلتني أشعر 
مبعنى احملاماة احلقيقي والف���رق بينها وبني احملاماة العربية. فقد كنا 
وهيئة االدعاء على قدم املس���اواة، فبعدنا عن القاضي واحد وجلوسنا 
واحد وعلى مسافة واحدة. وكان ممثل االدعاء يترافع كما نترافع ويرد 

علينا ونرد عليه ولم نشعر للحظة أنهم أقرب منا للقاضي.
أما احملطة الثالثة فكانت عضويتي في جمعية احملامني ومش���اركتي 
مع زمالء أجالء للذود عن احملاماة واحملامني الكويتيني. وكان من ضمن 
زمالئي في تلك الفترة األساتذة عبدالرحمن احلميدان وعبد اللطيف صادق 
وعمر العيسى وخالد الكندري ومبارك احلريص وخالد الشطي ونضال 
احلميدان واحلميدي السبيعي وعدوية الدغيشم ووسمي الوسمي ونسيمة 

بهمن وندى األثري ومبارك مجزع وأحمد اخلشتي وفاضل اجلميلي.
فق���د قمنا بعمل جبار جتاه زمالئنا كان آخر إجناز مش���روع قانون 
احملاماة مبشاركة الرئيس األسبق جمال العثمان ومجلس إدارته فأكملنا 
املسيرة وكللناها بإجناز مقر جمعية احملامني احلالي. فلهم مني كل الشكر 
والتقدير ورحمة اهلل على األستاذ إياد العودة أمني سر اجلمعية األسبق. 
فكل زميل ش���اركني عضوية مجلس اإلدارة كان له فضل علي مبا فيهم 
األس���تاذ فواز السعيد رئيس اجلمعية األسبق، وفهد السالمة فقد كانوا 

نعم الزمالء وكانوا حريصني على املهنة.
أما محطتي األخيرة فقد كانت ومازالت مشاركتي لزمالئي العرب في 
احتاد احملامني العرب، أولئك الذين لم يتوانوا في الدفاع عن األمة العربية 
وإن كانوا متفاوتني في األقطار واألفكار. فقد دافعت وزمالئي عن حقوق 
األس���رى واملرتهنني الكويتيني بكل قوة وشراسة ووطنية وإخالص في 

مواجهة العراقيني البعثيني في االحتاد.

البحث عن الحقيقة

ماذا تعني لك مهنة احملاماة؟
مهنة احملاماة تعني لي البحث عن احلقيقة والدفاع عن احلق. حيث 
أن كل قضية تسند إلي تكون مبثابة بحث عن احلقيقة فإذا اكتشفت أن 

موكلي قد كذب علي أتنحى عن القضية.
أما إذا كان البحث قد انتهى إلى وقوع ظلم على موكلي فال يستريح 

لي بال حتى اظهر احلق للعدالة واثبت براءة موكلي.

القضايا الجزائية

ما نوع القضايا التي حتب أن توكل إليك؟
أنا أعشق القضايا اجلنائية بشرط واحد فقط أن يكون موكلي قد اتهم 
ظلما وعدوانا وهذا يحدث كثيرا وإذا توافر هذا الشرط أقوم بدراسة ملف 
الدعوى عدة مرات وإذا كانت الثغرة في الدعوى حتتاج ألهل اخلبرة مثل 
الطبيب أو غيره أقوم بالبحث عن احلقيقة واالستعانة بأهل اخلبرة ثم 
أضع خطة الدفاع وما يتماشى معها من نصوص قانونية ثم التركيز على 

املرافعة الشفوية وإيجاد السبل الكفيلة بإقناع احملكمة ببراءة املتهم.

ال أقبل تضليل العدالة

هل ميكن أن تترافع عن متهم وأنت تعلم أنه مرتكب اجلرمية؟
القانون نص في القضايا اجلنائية على وجوب أن يترافع محام عن 
املته���م. إال أنني إذا علمت من املتهم أنه ارتكب جرمية جنائية كالقتل أو 
هتك العرض أو اخلطف أو غيرها من اجلرائم املتعلقة بالشرف واعترف 
لي املتهم فال أستطيع الدفاع عنه. حيث ان الدفاع هو االقتناع التام من 
قبل احملامي ببراءة املتهم. وأنا ال أقبل أن أضلل العدالة من أجل حتقيق 

مكسب مادي أو شهرة.

كثير من العيوب

ما رأيك في قانون احملاماة احلالي؟
قان���ون احملاماة احلالي يوجد به الكثير م���ن العيوب التي تقلل من 
شأن مهنة احملاماة. فعلى س���بيل املثال ال احلصر ال توجد أي حصانة 

للمحامي مثل التشريعات األوروبية أو األميركية حيث ان عمل احملامي 
يتطل���ب االحتكاك مع رجال الس���لطة التنفيذية وينجم عن ذلك الكثير 
من املش���اكل. فيجب أن يكون للمحامي حصانة من نوع خاص تكفل له 

احلرية أثناء ممارسة عمله.

العيب في التطبيق

هل لديك حتفظات على قانون األحوال الشخصية؟
قانون األحوال الشخصية يستمد نصوصه من الشريعة اإلسالمية 
وال توجد أي حتفظات عليه. إمنا التحفظ هو على طريقة تطبيقه، حيث 
البد من إنشاء محكمة األسرة مثل الكثير من الدول العربية وذلك لسهولة 
اإلجراءات عن احملاكم العادية والس���رعة في الفصل في مثل هذا النوع 
من القضايا. فإنه ال يعقل أن تس���تمر قضايا األحوال الش���خصية التي 
متس األسرة عدة شهور أو س���نوات وتظل األسرة مهددة حتى الفصل 

في الدعوى مبتاعب التقاضي.
ما رأيك في قانون املرافعات؟

قان���ون املرافعات رقم 1980/38 يج���ب تعديله حيث ان البطء في 
إجراءات التقاضي وتراكم الدعاوى ومدة الفصل فيها التي تصل إلى 
عدة سنوات في بعض القضايا تعود إلى قانون املرافعات الذي مضى 

عليه حوالي ثالثون عاما.
فال يعقل في القضايا املدنية أو التجارية أن يتم الفصل في بعض 
األحيان في هذه الدعاوى بعد ثالثة أو أربع س���نوات. فيجب تعديل 
عدة نصوص في هذا القان���ون لتواكب التقدم العلمي ومنها: طريقة 
اإلع���الن البدائية احلالي���ة. وإجراءات التقاضي أم���ام احملاكم. ومدد 

الطعن في األحكام.
فيجب تشكيل جلنة من خبراء القانون لتفادي كل هذه اإلجراءات 

التي قد تتسبب في ضياع احلق وتأخير الفصل فيها.

شبهة عدم دستورية

ما عيوب قانون اإليجارات؟
أوال: قانون اإليجارات رقم 1978/35 توجد به شبهة عدم دستورية 

وباألخص في نص املادة 26 واملادة 26 مكرر 2.
حيث ان امل���ادة 26 من قانون اإليجارات ق���د وضعت عائقا على 
املس���تأنف بعدم أحقيته في تقييد صحيفة االستئناف من قبل إدارة 

الكت���اب إال بعد تقدمي ما يثبت إيداع األج���رة احملكوم بها. وهذا قيد 
على حق التقاضي. فمن ال ميلك ثمن األجرة احملكوم بها ال يحق له 

الطعن باالستئناف.
وق���د يكون هناك خطأ من قبل محكم���ة أول درجة وهناك حائل 
بني املس���تأنف وبني حقه في الطعن باالس���تئناف وهو إيداع مبلغ 

األجرة.
ثانيا: جاءت املادة 26 مكرر 2 من قانون اإليجارات بحرمان احملكوم 
عليه من رفع إشكال في التنفيذ حيث اشترطت أن يكون اإلشكال من 

الغير فهذا النص غير دستوري لتعارضه مع احلق في التقاضي.
ما رأيك في الدعاوى اإلدارية؟

لألسف حتى اآلن ال توجد محكمة إدارية مستقلة كما هو معمول 
به في أغلب دول العالم. وعلى سبيل املثال في مصر وفرنسا توجد 
محكمة إدارية مس���تقلة ومحكمة إدارية عليا. أما بالكويت فتوجد 
دائرة فقط لنظر املنازعات اإلدارية مت إنشاؤها باملرسوم بقانون رقم 
20 لسنة 1981 بشأن إنش���اء دائرة باحملكمة الكلية لنظر املنازعات 

اإلدارية.
ويجب على املشرع الكويتي النظر في شأن إنشاء محكمة إدارية 
مستقلة ومحكمة إدارية عليا أسوة بالتشريعات املوجودة في الدول 

األخرى.
ما رأيك في اإلبعاد اإلداري؟

اإلبعاد اإلداري هو حق للسلطة التنفيذية في أي دولة في العالم 
إال ان هذا احلق بالكويت ينقصه مراقبة السلطة القضائية فال يجوز 
لألسف للقضاء الكويتي مراقبة السلطة التنفيذية في قرارات اإلبعاد 
اإلداري أو في مس���ائل اجلنس���ية الكويتية وعليه يجب إطالق يد 
القضاء ملراقبة قرارات الدولة في مسائل اإلبعاد اإلداري واجلنسية 

الكويتية.

الدوائر االنتخابية

ما رأي��ك في تقلي��ص الدوائر االنتخابية بالش��كل الذي ش��اهدناه 
أخيرا؟

رأيي في الدوائر االنتخابية اخلمس أعلنته في عام 2006 وقلت 
حينها ان تقليص الدوائر وإن كنا نتفق على الفكرة غير أننا نختلف 
في التفاصيل. فالدوائر اخلمس هي أحد األس���باب الرئيس���ية التي 

جتعل شريحة كبيرة من الشعب الكويتي تشعر بالظلم وهي شريحة 
أبناء املناطق اخلارجية فال أنا وال أي عاقل ممكن أن يقبل أن 10 آالف 

ناخب يعادلون 36 ألف ناخب.
والدميوقراطيات احلديثة تدعو الى تصغير الدوائر االنتخابية وليس 
اتس���اعها كي تشكل أغلب شرائح املجتمع. أما نحن في الكويت فقد 
فعلنا العكس، وهذا بسبب أن دميوقراطيتنا غريبة، فهي دميوقراطية 

تفصيل بالقياس.
ولذلك عندما كان هناك م���ن يروج للدوائر اخلمس بدعوى أنها 
ستقضي على الرشوة والطائفية والفئوية وافقنا على الفكرة لكننا كنا 
مقتنعني متاما بأنها لن تقضي على الطائفية القبلية بل سترسخها. 
والدلي���ل ما حص���ل ورأيناه كلنا. كما أن هذه التقس���يمة لم تقض 
على ظاهرة ش���راء األصوات بل إنها سترسخها وبسعر أرخص عن 

السابق.
فكل ما أعلنا عنه عام 2006 والذي لم يصدقنا الناس فيه وجدناهم 
اليوم يصدقون ما نقول. والشك ان املوجة العارمة التي جرفت كل 
اآلراء املخالفة هي التي جعلت الناس ال تتقبل أي طرح مضاد ملقولة 

»نبيها خمس«.
من حديثك يتبني أنك مع تعديل الدوائر فأي تعديل تطالب به؟

أنا مع حتويل الكويت الى دائرة انتخابية واحدة بحيث يكون هناك 
صوت واحد لكل ناخ����ب وإذا ما حتقق ذلك فاعلم يقينا أنه لن ينجح 

إال ذوو الكفاءة.
وهل ستقضي الدائرة الواحدة على سلبيات الدوائر اخلمس؟

أن����ا أقول لك إنها لن تقضي على ش����راء األص����وات لكنها بالتأكيد 
س����تقضي على الطائفية وعلى القبلية بل ستقضي على الفئوية وهي 

مرض ال يقل خطورة عن الطائفية وال عن القبلية.
ماذا تقصد بالفئوية؟

هي فئة التجار والعوائل التي هي في مواجهة طبقة كادحة.
م��ا رأيك في قان��ون املطبوعات احلالي وهل فعال ه��ذا القانون يحوي 

مثالب وسلبيات؟
للعل����م أنا � وبال فخر � أول م����ن تكلم عن مثالب قانون املطبوعات 
والنشر، وكان معي زميلي احملامي باسم مظفر في إذاعة الكويت وكان 
ذلك بعد نش����ر القانون بأس����بوع. وفي الوقت الذي صوت فيه نواب 
املجلس باإلجماع على هذا القانون كنا نحن في جمعية احملامني ننظر 
للمسألة باستغراب، وذلك صراحة ألن الصحافة الكويتية أعطيت جزرة 

باليمني ومطرقة بالشمال.
ماذا تقصد باجلزرة واملطرقة؟

اجلزرة هي فتح املجال إلصدار صحف جديدة، فوقف االحتكار هو 
االيجابي����ة الوحيدة لقانون املطبوعات. وما خال ذلك فكله س����لبيات. 
فالسلبيات التي أحصيناها آنذاك كانت تتجاوز ال� 15 سلبية من أبرزها 
عقوبة الصحافي التي كانت بسيطة في السابق أما السجن فقد يتجاوز 
مداه العش����ر سنوات. كما أحيل الصحافي من قانون النشر الى قانون 

أمن دولة وغيرها.
وبعد أن تكلمت، وقد كنت أول من تكلم عن هذه الس����لبيات، خرج 
بع����دى من حتدثوا، خصوص����ا جريدة »األنباء« التي أش����ارت الى أن 
جمعية احملامني تناولت مخاطر القانون اجلديد. واآلن الكل بدأ يتكلم 

عن عيوب هذا القانون.
أما في السابق فلم تكن هناك أذن تطيق سماع أي نقد للقانون وكنا 
نتهم وقتها بأننا ضد احلريات وما إلى ذلك. فهذه بصراحة مشكلة الشعب 
الكويتي الذي تأخذه الهالة األولى. فمش����كلة الكويتيين أنهم يتبعون 
الهتيفة الذين يستغلهم بعض احملاضرين، فبمجرد أن يهتف شخص 
ما أو يصفق جتد الكل يهتف ويصفق ولو دون قناعة وال أدل على ذلك 
من أزمة التأبني التي ش����غلت الكويت فعندما قام شخص وأّبن وجدنا 

الكل يؤيد وعندما جاء واحد واعترض الكل أيد االعتراض وهكذا.
ما طبيعة عضويتك في احتاد احملامني العرب؟

أنا حاليا أشغل منصب أمني عام مساعد احتاد احملامني العرب. وأنا 
أتشرف بتمثيل كل اخواني احملامني الكويتيين والذين يستحقون أن 
ميثل����وا في جميع التجمعات املهنية الدولية. والش����ك أن هذا املنصب 
يعتبر تكليفا ال تشريفا فهو حمل كبير على كاهلي. لكن مما يؤسف له 
أن احملامى الكويتي لم يأخذ فرصته بشكل جيد في االحتادات العربية 
والدولية حتى اآلن. لهذا أنا سعدت مبنصبي في احتاد احملامني العرب 

الذي اعتبره إضافة للعاملني في مهنة احملاماة.
ما هواياتك؟

الشعر. فأنا أقرأ الشعر وأقرضه. ولي قصائد أعتز بها كثيرا.
هل لديك ما تريد إضافته؟

نعم. فنحن نرى وجود نقص تشريعي في مراقبة اإلدارة، حيث ال 
توجد في الكويت هيئة للرقابة اإلدارية متلك املناس����ب من السلطات 
حملاربة أي فساد إداري. وعلى سبيل املثال هناك هيئة للرقابة اإلدارية 
في مصر وهي التي تكش����ف عن الفساد اإلداري بأجهزة الدولة في كل 
القطاعات ومتلك كل السلطات القانونية للمراقبة والضبط والتفتيش 

التي متكنها من محاربة الفساد.

قانون المحاماة الحالي به كثير من العيوب التي تقلل من شأن مهنة المحاماة
ال أقب�ل أن أضل�ل العدالة من أجل تحقيق مكس�ب مادي أو ش�هرة

يجب تعدي�ل قانون المرافعات الذي مضى علي�ه حوالي ثالثون عامًا

ال بد من وجود محكمة إدارية مستقلة كما هو الحال في أغلب دول العالم

)سعود سالم(احملامي جاسر اجلدعي في حوار مع الزميل مؤمن املصري

أكد أن المحاماة تعني البحث عن الحقيقة والدفاع عن الحق

المحامي جاسر الجدعي:

محام كويتي يش�ار إليه بالبنان. رفع اسم الكويت عاليا في احملافل الدولية كما 
أن�ه من احملامني املتميزين داخل الكويت. مثل الكويت في كثير من املؤمترات 

الدولية وله باع طويل في التعامل مع القضايا السياس�ية احمللية والعاملية. 
يهوى الشعر قراءة وقرضا. وله من القصائد املتميزة الكثير والكثير.

إنه احملامي والشاعر جاسر اجلدعي الذي التقينا به واستطعنا أن 
نثير همته ونستخلص من جتربته القانونية املثيرة 

ما وفقنا اهلل إليه. فالرجل لديه الكثير والكثير 
ليقوله وإمنا لضيق وقته وكثرة مشاغله استطعنا 

بالكاد أن نعقد معه هذا اللقاء. 

قانون األحوال الشخصية مستمد من الشريعة اإلسالمية 
ولكن هناك تحفظات على طريقة تطبيقه

احملامي جاسر اجلدعي


