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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

محام مثير للجدل، امتهن احملاماة منذ عقدين من الزمن حقق 
خاللهما الكثي�ر من النجاح في مهنته. ورغم ذلك جتده بس�يطا 
متواضعا. هو عضو جمعية احملامني الكويتية ورئيس احتاد مكاتب 
احملامني الكويتيني. آلى على نفس�ه أن يعمل بكل طاقته ليحقق 
املزيد من االمتي�ازات لزمالء املهنة. وصل الليل بالنهار في عمل 

دؤوب حتى تبوأ مكانة يحسده عليها اآلخرون.
إنه احملامي ناصر الهيفي الذي بدأ في ممارسة املهنة قبل الغزو 
العراقي الغاشم للكويت. حنكته باحلياة علمته أال يحكم على األمور 
مبجرد رؤيتها بل يج�ب التروي قبل احلكم عليها. يعتبر احملامي 
فارسا والبد أن يتحلى باألخالق الرفيعة والشهامة. وإليكم تفاصيل 

اللقاء مع احملامي ناصر الهيفي.
أرجو تعريف القارئ باحملامي ناصر الهيفي؟

ناصر حجي الهيفي رئيس احتاد احملامني، خريج كلية احلقوق 
جامعة الكويت عام 1990 وهي س���نة غير موفقة لألسف حيث وقع 
فيها الغزو العراقي الغاش���م للكوي���ت. وأنا عضو جمعية احملامني 
الكويتية رئيس احتاد مكاتب احملامني وعضو احتاد احملامني العرب. 
وأن���ا عضو في هيئات حتكيمية ومحك���م معتمد في أكثر من جهة. 

وعضو احتاد احملامني الدوليني.

تخرج ومعاناة

كيف كان مشوارك مع احملاماة منذ التخرج حتى اآلن؟
ال أخفيك سرا أنني عندما تخرجت لم تكن رغبتي التوجه ملهنة 
احملاماة ولم أفكر فيها، فقد كان الهدف احلصول على ليسانس احلقوق 
وبعد التخرج لكل حادث حديث. وقد كان تخرجي في س���نة الغزو 
فيصال في العمل واختياراتي ومستقبلي ككل، فقد كان حالي وقتها 
حال كل الشباب الذين يفكرون في التوجه للنيابة والعمل بها، فقد 
تخرجت في يناير 1990 وقد ابلغت وقتها ان التقدم للنيابة بالنسبة 
لدفعتنا س���يكون في أكتوبر 1990 بدال من مايو. وألنني بطبيعتي 
ال أعرف االس���تكانة فقد توجهت إلى األستاذ أحمد املناور، وهو من 
أقارب���ي املميزين، وطلبت منه أن أعمل لديه ألتعرف على املهنة من 
خالل مكتبه، فأخبرني بأنه مس���افر وسيغيب شهرين عن الكويت 

وسيكون املكتب حتت أمري.
وسافر الرجل بالفعل وترك مكتبه لي. وكان األستاذ أحمد املناور 
ف���ي ذلك الوقت لديه مكتبان أحدهم���ا بالفروانية واآلخر باملرقاب. 
وخ���الل فترة الش���هرين التي غابها عن الكويت كن���ت أتواجد بهذا 
املكتب ساعة وبذلك املكتب ساعة نتيجة لقلة اخلبرة. فكلما اتصل 
بي أحد من هذا املكتب يقول لي هناك ش���غل معني أتوجه إليه وإذا 
اتص���ل أحد من املكتب الثاني أتوجه إليه وهكذا، وهذا ما حبب إلي 

مهنة احملاماة.
وق���د وجدت متعة في العمل باملهن���ة خالل هذه الفترة جعلتني 
أتوجه إليها بجدية وبحب ألنن���ي وجدت فيها روحا ووجدت فيها 
علما. وكنت أيضا أحضر في النيابة العامة، وكنا نتقابل مع زمالئنا 
في النيابة العامة في قضايا معينة وكنا جنلس معهم في مكاتبهم، 
مم���ا كان له أثر كبير ف���ي تعلقي مبهنة احملام���اة أكثر من تعلقي 

بالنيابة والقضاء.
وجاء الغزو في أغسطس وكان خروجنا من الكويت نقطة حتول 
في حياتي. فقد غير الغزو قناعات ومفاهيم كثيرة كما غير مجريات 
األمور بالنسبة لنا. فقد كانت بداية الغزو صعبة علينا، حيث طلعت 
أن���ا من الكويت. وعندما تأجل موضوع القبول بالنيابة اجتهت إلى 
جمعية احملامني وس���جلت بها وانتس���بت لها وحصلت على كتاب 

انتساب للجمعية.
وكان أيامها القبول يتم عن طريق احملكمة من خالل جلنة مكونة 
من رئي���س احملكمة ووكيل احملكمة، وال أذكر ع���دد أعضاء اللجنة 
بالكامل، وخرجت من الكويت وال أحمل معي سوى هذا الكتاب، أقصد 
االنتس���اب جلمعية احملامني، فلم يكن خروجنا من الكويت خروجا 

اختياريا بل كان خروجا دراماتيكيا إلى حد ما. وكان هذا الكتاب مبثابة 
تعريف بنفسي خارج الكويت، فقد كانت هذه الورقة هي مرافقي خالل 
رحل���ة املقاومة أثناء الغزو عندما تطوعت في املقاومة، حيث كان لي 

نشاط طيب في املقاومة.
وبعد التحرير تركت من ذهني أي تفكير في النيابة والقضاء وأصبح 
ارتباط���ي الكبير باحملاماة. وقد عملت مع األس���تاذ أحمد املناور ملدة 
شهرين بعد التحرير ثم فتحت مكتبي بعد ذلك بعد أن فتح لي األستاذ 
املناور مكتبيه وأود أن أشكره من خالل »األنباء« شكرا خاصا على هذه 

البادرة الطيبة التي فتحت لي أبواب املهنة على مصراعيها.

فروسية وشهامة وأخالق

ماذا تعني لك مهنة احملاماة؟
احملاماة فروسية، وشهامة، وأخالق.

حدثنا عن هموم املهنة وأبرز مشكالتها؟
هموم املهنة كثيرة. وأبرز مش���كالتها عدم احترام اآلخر وإس���اءة 
بعض احملامني ملهنتهم. فلألسف أغلب قطاعات املجتمع ال تفهم طبيعة 
مهن���ة احملام���اة. وكل فكرتهم عن احملاماة أن احملام���ي البد أن يكون 

باحملكم���ة ويجب أن يترافع وأن 
يحضر اجللسات وأن يثبت في 
احملاضر وأن يكتب وما إلى ذلك. 
بينما املهنة فيها قطاعات أخرى 
كاالستشارات والوقاية والنصح 
لآلخرين، وكما يقولون »الوقاية 
خير من العالج«، وفيها التحكيم 
والتصالح وأمور أخرى كثيرة ال 

تصل إلى احملاكم.
ومن األمور التي تؤكد عدم فهم 
احملاماة أن مهن���ة احملاماة فكرة 
وليس���ت مجهودا يبذل كالعامل 
الذي يبني بنيانا حتى يشار إليه 
ويقال »فالن بنى هذا املكان«. أو 
لوحة يشار إليها ويقال لقد رسمها 
الفنان ف���الن. إمنا احملاماة فكرة 
وكلمة. فكرة يعبر عنها بالكالم 

والكالم مثل الهواء.
أما فيما يتعلق بأصحاب املهنة 
فهناك لألسف من يسيء إلى املهنة 
بتصرف���ات خاطئة بأن يتصرف 
أحيانا بطريقة قد تضيع مستقبله 

املهني.

مشكالت إدارية

التقاضي  م��ا أه��م مش��كالت 
واملتقاضني؟

مش���كالت املتقاض���ني كثيرة 
وكلها تتعلق بالقضاء. ونحن ال 
نتكلم عن هذه املش���كالت بشكل 
علني ولكننا نتكلم فيها بش���يء 

من اخلصوصية مع اجلس���م القضائ���ي. ولكن ما ميكن أن نتكلم فيه 
هو أن هناك مش���كالت إدارية تتعلق بالتعقيب على القضايا نفسها. 
فهناك تسيب من املوظفني في بعض اإلدارات. فهناك بطء في إجراءات 
التنفيذ. هناك بطء في اإلجراءات اإلدارية التي تسبق وتلحق إجراءات 

التقاضي.
ونأمل من املس���ؤولني والقائمني على مثل هذه اإلدارات أن يقوموا 
بتعدي���ل مثل هذه األمور وتطوير العمل في هذه اإلدارات حتى نحقق 
التق���دم الذي نطمح إليه ف���ي العمل اإلداري املتعل���ق بالقضايا وأن 
يأخذوا بعني االعتبار املالحظات التي تأتيهم س���واء من االحتادات أو 

املواطنني أنفسهم.
ما نوع القضايا التي حتب أن توكل إليك؟

متيز مكتبنا بالقضايا املدنية والتجارية، وهذه القضايا أتلذذ بها، 
فأنا أشعر بأن املدني والتجاري علم راسخ وأن كل نص من نصوصه 
يزن جبال، أما القضايا اجلنائية ففيها قناعات وفيها مجريات األحداث 

والوقائع، فهذه األمور ال تعطيك ما يعطيك إياه املدني والتجاري.
ما أهم قضية ترافعت فيها أو صادفتك؟

قضية قتل ص���ارت فيها أحداث كثيرة. وكان���ت هذه القضية في 

بداي���ة دخولي للمهنة، وكان دخولي في القضية متأخرا، أي ليس من 
بدايته���ا، فقد كانت القضية متداولة أم���ام محكمة أول درجة وانتهت 
فيها التحقيق���ات ووكلت كمدع باحلق املدني، وطلبت من القاضي أن 
يعطيني أجال حتى أطلع على أوراق الدعوى ومحتوياتها وأمتكن من 
سداد الرسوم وإبداء دفاعي فيها، إال أن القاضي لم ميهلني، وقد كنت 
مطلعا على القضية وقرأتها قبل املثول أمام القاضي، وكنت على قناعة 
بأن الشهود الذين حضروا تلك اجللسة للشهادة في صالح املتهم هم 

شركاء في اجلرمية وليسوا شهودا.
وقد بدأ القاضي في التحقيق في القضية وقال لي: لو كنت جاهزا 
للمرافع���ة فلتترافع، وكانت هناك أحداث كثيرة في هذه اجللس���ة، ال 
أريد اخلوض فيها عالنية، ولكنها أحداث موثقة، وكان محامي املتهم 
يستجوب الش���هود، وشعرت بأن األسئلة مهذبة فبدأت أعترض على 
األسئلة، ثم وجهت للش���اهد أسئلة مستفزة حتى أخرج ما في قلبه، 

وبالفعل فوجئنا بالشاهد يبكي وال يستطيع مواجهة األسئلة.
وقد س���جلت اعتراضي على أكثر من سؤال من أسئلة دفاع املتهم، 
وطلبنا أجال لالطالع والرد، ولألس���ف ايضا لم يستجب القاضي، مما 
اضطرني لألسف إلى طلب رد الهيئة، ومت وقف نظر الدعوى ملدة سنة 
تقريب���ا، وتناظرنا في موضوع 
القضاء وال���رد، وهذا في الواقع 
أعطاني فرصة للبحث والتحري 

في القضية.
فقمت باالتصال على أطراف 
كانوا موجودي���ن أثناء الواقعة 
الب���الد في ذلك  وكانوا خ���ارج 
احلني، ومبج���رد اتصالي بهم مت 
حل القضية، ولألسف هناك أمر 
يؤس���ف له في املجتمع، فعندما 
يكون القاتل من أبناء الذوات، جتد 
من يقول: »من املؤسف أن يقبع هذا 
الشخص وراء القضبان«، فقد كنت 
أحتسر على أن هناك في املجتمع 
من ينظر إلى الناس بهذا املنظار 
الطبقي وينظر نظرة دونية ملن هم 
من البسطاء، فاملقتول من البسطاء 
ولكن كانت لديه أسرة وأبناء وفقد 
أسرته وأبناءه وعمله وكل شيء، 
وهذا كله دفعني ألن أس���تمر في 
دفاع���ي عن املجن���ي عليه، وقد 
بدأت املشاورات واملفاوضات عن 
التعويض املادي واألدبي املناسب 
في هذه القضية، وبفضل اهلل متكنا 
من احلصول على تعويض نحو 
240 ألف دينار، وكان هذا املبلغ 
في ذل���ك الوقت من التعويضات 
الكبيرة، ورغم ذل���ك حكم على 
املتهم باحلبس عشر سنوات مع 
الشغل والنفاذ وأيدت »االستئناف« 

و»التمييز« احلكم.

خيط رفيع

هل ميكن أن تترافع عن متهم وأنت تعلم أنه مرتكب اجلرمية؟
ه���و ليس دفاعا عن املتهم في هذه احلال���ة ولكن تطبيق القانون 
عليه التطبيق األمثل، فتوكيلك للدفاع عن مثل هذا املتهم هو احلرص 
على تطبيق القانون بالش���كل الصحيح، فقد يكون هناك اعتراف وقد 
يكون هناك فعل مرتكب مثل الدفاع عن الش���رف، فإذا كان هناك دفاع 
عن الش���رف فالفارق بني أن تكون جناي���ة أو جنحة خيط رفيع جدا 
ال يس���تطيع متييزه إال املتخصص، فإذا كان املتهم في حالة دفاع عن 
الشرف ويترك بال دفاع ملجرد أنه قاتل، فهذا ليس عدال، فقد يحكم على 
مثل هذا الشخص باإلعدام، وقد يحصل على حكم مخفف باالمتناع عن 
النطق بالعقاب في حالة أن يكون القتل دفاعا ش���رعيا عن النفس أو 
دفاعا عن الشرف، وقس على هذا كثيرا من األمور، فنحن ال ندافع عن 

متهم وإمنا ندافع عن القانون إلعطاء كل ذي حق حقه.

»تأديب المحامين«

ما رأيك في قانون احملاماة احلالي؟

القانون احلالي كنصوص ال بأس به، ولكن مشكلتنا فيمن يدافع 
عن هذه النصوص، فالقصور ليس في النصوص وإمنا القصور 
في األش����خاص، القصور في املطالبني، القصور في املدافعني عن 

هذه النصوص.
وطبق����ا للنصوص القانون يحمي أتع����اب احملاماة، وقالت ان 
احملامي يتقاضى أتعابه وفقا للعقد املبرم بينه وبني موكله ولكن 
التطبيقات غير صحيحة وال تطبق هذا النص، فأحيانا يترك هذا 
النص لنصوص أخرى على أس����اس أن ه����ذا النص فيه قصور، 
بينم����ا في الواقع هو ليس فيه قصور بل فيه وضوح تام في هذه 

املسألة.
وأتعاب احملاماة من وجهة نظ����ري خط أحمر يجب احترامه، 
ونحن كاحتاد ملكاتب احملامني رس����التنا ج����زء أصيل من القطاع 

اخلاص يجب االعتناء به.
ونحن في االحتاد ندرس هذه النصوص وفي طريقنا ملعاجلتها 
عن قريب بإذن اهلل مع املس����ؤولني وأن����ا أملي كبير في أن تعود 
األمور إلى نصابها، واملشكلة في الواقع مشكلة قضائية ونحن ال 

نستطيع احلديث عنها في وسائل اإلعالم.
وكل قانون يحتاج إلى تنقيح وتطوير من وقت آلخر، وقانون 
احملاماة في حاجة فقط إلى هذا التنقيح. فقانون احملاماة لم مينح 
الضمانات الكافية للمحامي، فمسألة »جلنة تأديب احملامني« مازالت 
كما هي مسماة »تأديب احملامني«، وكلمة »تأديب« كلمة غير مناسبة 
في حق احملامي، ونح����ن اآلن أصبحنا احتادا ونقابة فلم يعد من 
املناسب أن تتشكل مثل هذه اللجنة من القضاة بل نسعى جلعلها 
من احملامني حتى تكون محاسبة احملامني نابعة من احملامني أنفسهم، 
وأن تك����ون هناك إجراءات معينة وصارمة لردع أي محام يرتكب 

أي جرمية أو مخالفة قانونية.
وهناك بعض القصور في األرضية الس����ليمة ملمارسة املهنة، 
فهناك بعض النصوص فيها قصور، ونحن نسعى إلى تطويرها 

وتنقيحها وال نسعى إلى إلغائها أو تغييرها.

العيب في التطبيق

هل لديك حتفظات على قانون األحوال الشخصية؟
أنا دائما أقول ان العيب ليس في النصوص وإمنا في التطبيقات، 
فليس من املعقول مثال أن يكون هناك مواطن يتقاضى معاشا قدره 
أربعمائة دينار أو أربعمائة وخمسني دينارا وحتكم عليه احملكمة 

بنفقة قدرها أربعمائة دينار، فهذا شيء غير معقول.
والشيء اآلخر غير املعقول أن تؤخذ صحيفة الدعوى بالنسبة 
للنفقة على أنها شيء مسلم به من تاريخ رفع الدعوى، فالقانون 
يتيح للقاضي أن يبحث جيدا عن املخطئ بالفعل، كما أنه البد أن 
يبح����ث جيدا عن إمكانيات الزوج كما أنه ال يجب أن يصادر على 
الزوج وحقه في احلياة وهذه كلها أمور هامة من سلبيات التطبيق 

أدت إلى كثرة الطالق وتراكم املشكالت املالية على األزواج.
ما عيوب قانون اإليجارات؟

هناك كثير من املثالب تدعو إلى الطعن بعدم الدس����تورية في 
بعض نص����وص القانون خاصة فيما يتعلق باإلعالنات واللصق 
وغيرها من األمور التي توصم القانون بعدم الدس����تورية فكلها 

عيوب ومثالب تتعارض مع حرية األشخاص.

أول نقيب للمحامين

ما أساس فكرة إنشاء »احتاد مكاتب احملامني«؟
أنا خضت انتخاب���ات جمعية احملامني لتأصي���ل وتطبيق هذه 
الفكرة، وكان لدينا همان أساس���يان: املقر والنقابة، وبالفعل عندما 
صارت لن���ا األغلبية في مجلس اإلدارة حققنا املقر، ولكن موضوع 
الس���نتني لم ميكننا من الوصول إلى موضوع النقابة، كما أن فترة 
السنتني لم تعطنا لألسف، بس���بب كثرة األعمال واإلجنازات التي 
حققناه���ا للمحامني، فرصة للنظر إلى اجلانب االنتخابي واحلرص 

على األصوات، ففشلنا في هذا اجلانب.
صحيح أننا حققنا إجنازات واضحة للعيان وكانت نتيجتها أننا 
خسرنا في االنتخابات ألننا لم نركز على االنتخابات، وبالتالي توقف 
طموحن���ا عند هذا احلد، كان هذا في الفترة من 2000 إلى 2002 وقد 
خرجنا من هذا املوضوع بعد أن خضنا االنتخابات وخسرناها وفشلنا 
ف���ي الوصول إلى مجلس اإلدارة لطبيعة انتخابات جمعية احملامني 
والعيوب التي تعتريها وعدم قيام وزارة الشؤون بدورها الصحيح 
في الرقابة، فلكل هذه األمور مجتمعة فضلنا االبتعاد عن اجلمعية 

وانشأنا االحتاد الذي مت اشهاره وانا أعتبر أول نقيب للمحامني.

اإلبع�اد اإلداري ق�اس أكد أن أتعاب المحاماة خط أحمر يجب احترامه
األمر  يعود  أن  والب�د  جدًا 
إل�ى مظل��ة القض�اء
مكات�ب المحامين 
جزء أصيل من القطاع 
الخاص يجب االعتناء به

الب�د للمحكمة الجنائي�ة الدولية من االبتعاد عن التسييس ونف�وذ ال�دول الكب�رى

أنا أول نقيب للمحامين الكويتيين
بعد إشهار اتحاد مكاتب المحامين

رئيس اتحاد المحامين ناصر الهيفي:

)محمد ماهر(احملامي ناصر الهيفي في حوار مع الزميل مؤمن املصري

احملامي ناصر الهيفي


