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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

تزايـد أعـداد المحامين لــه ميزاتـه كمـا أن لــه عيـوبـه

قانـون الجمعيـات التعاونيـة الجديـد حمايـة ألمـوال المسـاهمين
قانـون المحامـاة الحالي متناقـض وجمعية المحامين ال تحرك سـاكنًا

ازدواج الجنسـية إدانـة للحكومـة قبـل أن يكون إدانـة للمواطنين

أكد أن المحامي هو الحارس الطبيعي للحريات

محام من نوع خاص، عمل بوزارة الشـؤون االجتماعية والعمل كباحث قانوني قبل أن يخوض 
غمار املهنة، وعمل في إدارة الكوارث بعد الغزو العراقي للكويت وقبل امتهان احملاماة، لديه من 
الوعـي القانوني ما ميكنه من النقاش واحملادثة في األمور املتخصصة، كما أن لديه موهبة خاصة 

في التعامل مع القضايا.
إنه احملامي مهنا العتيبي الذي يعتبر كل قضية توكل إليه مبثابة قضيته الشخصية فيدافع عنها 
ويثابر من أجل احلصول على حكم يرضي ضميره أوال ويرضي موكله ثانيا. هو محام مخضرم ومتنوع 

املواهب. ميلك من اخلبرة ما يؤهله لتحقيق النجاح والتألق في عالم احملاماة.

أرجو تعريف القارئ باحملامي مهنا العتيبي.
مهنا غازي مهنا العتيبي خريج كلية احلقوق جامعة اإلس����كندرية، 
عض����و جمعية احملامني الكويتية وعضو احتاد احملامني العرب وعضو 
سابق بجمعية الصحافيني الكويتية، حاصل على عدة دورات في فروع 

القانون ودورات في التحكيم.

إدارة الكوارث قبل المحاماة

كيف كان مشوارك مع احملاماة منذ التخرج حتى اآلن؟
قبل حصولي على ش����هادة احلقوق كن����ت حاصال على دبلوم إدارة 
الكوارث ملدة س����نتني بعد الثانوية العام����ة من بيروت � لبنان، وكانت 
لهذه الدبلومة قصة حي����ث جاءت فكرتها عقب الغزو العراقي للكويت 
فكانت هناك كوارث خلفها الغزو م����ن دخان وألغام وحرائق وغيرها، 
فشجعني هذا على اخلوض في هذه التجربة وسافرت إلى لبنان ودرست 
هذه الدبلومة، وقد عملت بوزارة الصحة كمتخصص في إدارة الكوارث 

ملدة خمس سنوات.
وخالل هذه الفترة وأنا أعمل بوزارة الصحة درست القانون بجامعة 
اإلسكندرية وحصلت على الليسانس، وعقب تخرجي في كلية احلقوق 
عملت كباحث قانوني بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل حوالي سبع 

سنوات، ثم استقلت من الوزارة وبدأت ممارسة احملاماة.
وخالل عملي بوزارة الشؤون وقبلها بوزارة الصحة، في الفترة من 
1997 إلى 2000، عملت بالصحاف����ة في عدة صحف. وكانت لي كتابات 
وحتقيقات نش����رت بجريدة »األنباء«. وخالل هذه الفترة حصلت على 

كثير من كتب الشكر والتقدير من شخصيات عامة مختلفة.
وكانت البداية في العمل باحملاماة مع األستاذ سمير السبيعي حيث 
عملت معه حوالي ثالث س����نوات، ثم فتح����ت مكتبي اخلاص وأمارس 

املهنة مبفردي واحلمد هلل.
ماذا تعني لك مهنة احملاماة؟

رس����الة احملاماة هي إحقاق احل����ق وردع الظلم والطغيان مهما كان 
مصدره ومهما كلفت مجابهته، وقد كان هذا هو الدافع األساسي واحملرك 
األول النخراطي في هذه املهنة التي أعتبرها من أنبل املهن، ألن صاحبها 
يكون دائما في حالة دفاع عن موكله الذي يلوذ به بعد اهلل عز وجل.

أدعياء المهنة وضباط الدعاوى

حدثنا عن هموم املهنة وأبرز مشكالتها.
هموم املهنة كثيرة منها أول ش����يء بطء إجراءات التقاضي، وهناك 
إش����كالية كبيرة في اإلعالن، فليس����ت هناك جدية في اإلعالن، وهناك 
مش����كالت ايضا في التنفيذ، فعندما يحصل الشخص على حكم من أي 

محكمة يجد صعوبة في تنفيذ هذا احلكم.
وهناك مشكلة يعاني منها احملامون وهي مشكلة أدعياء املهنة، وهؤالء 
نطلق عليهم اس����م »محامي الشنطة« وهم يتواجدون في املقاهي وفي 
األماكن العام����ة وفي أروقة احملاكم، فيلتقطون املوكل الذي تكون لديه 
قضية ويقنعونه بقدرتهم على إنهاء معاناتهم ثم يضيعون حقه، وهؤالء 
يسببون للمحامي إحراجا وإزعاجا ومزاحمة له في صلب عمله. أضف 
إلى ذلك أن التوثيقات من األفضل أن تكون عن طريق مكاتب احملاماة. 
فقد وجدت إدارة التوثيقات منذ زمن قبل إنشاء جمعية احملامني وحيث 
ل����م يكن هناك وعي مبثل هذه األمور. وكذلك ضباط الدعاوى، أرى أنه 

يجب على اجلمعية أن تطالب بإلغاء ضباط الدعاوى.
رخص األتعاب أم المحامي الجيد

ما أهم مشكالت التقاضي واملتقاضني؟
املتقاضي الي����وم أصبح أكثر وعيا مما كان علي����ه في املاضي، فقد 
أصبح يعلم أين يتوجه وماذا يفعل وماذا يتجنب وماذا يطلب. فاملوكل 
اليوم يذهب إلى احملامي ويناقشه على مدى ساعة أو أكثر عن القضية 
وظروفها ومداخلها ومخارجها، فهذا ش����يء جمي����ل أن يعلم املتقاضي 
حقوقه وواجباته. وهناك ظاهرة واضحة نراها اليوم، وهي أن املتقاضي 
ي����زور أكثر من مكتب محاماة لطرح قضيته وكأنه داخل س����وق، وهذا 
خط����أ. فليس من املنطقي أن ي����زور املتقاضي أكثر من مكتب ليرى كم 
أتعاب هذا وكم أتعاب ذلك، فهو ليس في سوق يبحث فيه عن األرخص 
أو مكان للمس����اومة على األتعاب. فعندما يتوجه املتقاضي إلى محام، 
يجب أن يسأل عنه قبل أن يتوجه إلى مكتبه ويجب أن تكون لديه ثقة 
في هذا احملامي الذي س����يوكله في قضيته، فيجب أن يكون رجال أمينا 
ومثاب����را وحريصا على حقوق موكليه وذا س����معة طيبة بني احملامني 
ولدي����ه مصداقية مع املوكلني. ولكن ما نراه أن كثيرا من املوكلني يترك 

كل هذا ويبحث عن األرخص في األتعاب.

الجنائية والتعويضات

ما نوع القضايا التي حتب أن توكل إليك؟
أنا أقبل أي قضية وأرحب بقبول جميع أنواع القضايا ألن هذا جزء 
من رس����التنا ومن صميم عملنا. ولكنني أنا ش����خصيا أجد نفسي في 
القضايا اجلزائية وقضايا التعويضات. فالقضاء اجلنائي فيه فن وفيه 
إبداع فاحملامي الذي ال يستطيع أن يترافع وال يستطيع مواجهة الهيئة 

مبرافعته يعتبر مكسور اجلناح.
فالبد أن يكون لدى احملامي الثقة بالنفس للوقوف أمام الهيئة القضائية 

خاصة في احملاكم اجلزائية وإرسال رسالته إلى القاضي اجلزائي.
أما بالنسبة لقضايا التعويضات فهي تأتي السترجاع حق قد أهدر 
لشخص ال يس����تطيع كيف يحصل على هذا احلق. فأنا أجد نفسي في 
املطالبات والتعويضات التي نطالب بها في الدعاوى املدنية أو التجارية 

على الطرف اآلخر سواء كان أشخاصا أو مؤسسات.
ما أهم قضية ترافعت فيها أو صادفتك؟

من فضل اهلل منذ أن مارست املهنة لم أخسر سوى قضية واحدة كان 
القاضي مكونا عقيدته فيها منذ البداية. فقد انتدبتني احملكمة للدفاع عن 
وافدين من اجلنس����ية املصرية، وقد ترافعت وكتبت مذكرة بدفاعي، إال 
أن احملكمة التفتت عن دفوعنا كمحامني وقضت احملكمة بإدانة املتهمني. 

ولم أخسر قضية غيرها منذ أن امتهنت احملاماة.
وعن أهم قضية أذكر أنه ذات يوم جاءني موكل كبير في السن صدر 
ضده حكم غيابي باحلبس ملدة أربعة أشهر مع الشغل في جنحة سكر 
أثناء القيادة. وقد سلم الرجل نفسه إلى السلطات املختصة قبل العيد 
الوطني بثالثة أيام. فتم اإلفراج عنه من ضمن من أفرج عنهم مبناسبة 

العيد الوطني. وأنا ال أعلم أنه مت اإلفراج عنه بعفو أميري.
واستمرت إجراءات الدعوى، وجاء يوم جلسة احملاكمة وتوجهت إلى 
احملكمة وترافعت عن املتهم وأن����ا ال أعلم أن الرجل قد أفرج عنه. وقد 
حصلنا على حكم ببراءته من التهمة املس����ندة إليه. وعندما علمت أنه 
قد أفرج عنه ضحكت م����ن املفاجأة.ومن القضايا املهمة والغريبة التي 
مرت علي قضية أحوال شخصية كان بطلها مواطنا مسنا. فعندما توفي 
ه����ذا الرجل بدأ أوالده وزوجاته في اس����تخراج حصر الوراثة. وكانت 
املفاج����أة أن الرجل ترك خمس زوجات منهن ثالث منجبات واثنتان لم 
تنجب����ا. ومن املؤكد أنه كان قد طل����ق إحداهن قبل مماته ولكن لم يكن 
هناك توثيق لذلك الطالق وبالتالي ظهرت مش����كلة توزيع امليراث بني 
الورثة، فقمنا مبخاطبة زوجاته في الكويت وس����ورية وإيران ولبنان. 
ث����م اجتمعنا بالورثة جميعا وقمنا بعمل مخالصة بينهم ألننا لم نعلم 
من من الزوج����ات اخلمس كانت الزوجة املطلقة. ومتت املخالصة على 
أن تأخذ كل زوجة نصيبها من امليراث املوجود، ووافق األبناء على ذلك. 
وق����د نظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة ثم بعد أن جنحنا في عمل 

املخالصة مت وقف نظر الدعوى.

الحارس الطبيعي للحريات

هل ميكن أن تدافع عن متهم وأنت تعلم أنه مرتكب اجلرمية؟
نعم أدافع عنه ألن احملامي هو احلارس الطبيعي للحريات ودفاعه 
عن أي متهم هو دفاع عن تطبيق القانون تطبيقا صحيحا وفقا ملا هو 
منصوص عليه من أن حرية األفراد مصونة. فإذا لم أقبل الدفاع عن متهم 

في قضية جزائية مثال تقوم احملكمة بانتداب محام للدفاع عنه.
فالبد من وج����ود محام يقوم باالطالع على تطبيق القانون في هذه 
القضايا، فالبد أن تقبل الدفاع عن أي متهم مهما كانت الظروف. وحتى 

عتاة املجرمني لديهم جانب إنساني.
هن��اك تزاي��د كبير في أع��داد احملامني، فه��ل هذه الظاه��رة إيجابية أم 

سلبية؟
هي ظاهرة إيجابية من ناحية وسلبية من ناحية أخرى. فهي إيجابية 
إذا كان احملامي قد امتهن احملاماة ليخدم املهنة ويخدم نفس����ه، ويبحث 
عن الرزق احلالل بصورة مش����رفة ومن خالل مبادئ وثوابت قيمة. أما 
إذا كان احملام����ي يهدف إلى احلصول على املال أو البرس����تيج وال تهمه 
املهنة وال سمعة املهنة، ويقبل القضايا بأي شكل وبأي أتعاب وال يلتزم 

بآداب املهنة فهذا األمر يسيء للمهنة وللمحامي نفسه.
ما رأيك في قانون احملاماة احلالي؟

هو قان����ون متناقض، وال يصلح للمرحلة احلالية. فقانون احملاماة 

متناقض واجلمعية ال حترك ساكنا. فقبول أناس في املهنة غير مشتغلني 
باحملاماة مخالف للقانون. فكيف تقبل شخصا في وزارة الشؤون يجلس 
على مكتب ويتعامل مع القانون اإلداري فقط وتسجله عندك باجلمعية 
وأن����ا أعمل في أروقة احملاكم وأتعامل يوميا مع جميع أفرع القانون ثم 
متنحه درجة دستورية ومتييز عندما يستقيل من عمله بالوزارة بينما 
أن����ا كمحام متمرس ال أحصل عليها إال بعد س����نوات طويلة من اجلهد 
والتعب؟ فهذا في����ه إجحاف. أضف إلى ذلك قبول خريجي الش����ريعة 
والقانون في جمعية احملامني مخالفة صريحة وخطأ بارز. لقد كان هذا 
األمر مقبوال فيما مضى عندما لم يكن هناك أعداد كبيرة من احملامني أما 
اليوم فخريجو القانون كثيرون. وأقترح على خريج الشريعة والقانون 
أن يخضع للتجربة ملدة أربع سنوات قبل منحه عضوية جمعية احملامني 
واالش����تغال باحملاماة. فهو لم يدرس قانون جنائي أو قانون إداري أو 

قانون مدني، اللهم إال األحوال الشخصية التي درسها وأتقنها.
ومن هنا أنادي بتغيي����ر قانون احملاماة في هذه النواحي، فال تقبل 
اجلمعية بضم غير املشتغلني باملهنة لعضويتها، كما يجب أن يتم تخفيف 
مدة التدريب بالنسبة للمحامني اجلدد، فلماذا تكون مدة التدريب سنتني؟ 
فهو أص����ال خريج حقوق ودارس للقانون فلماذا نضعه حتت التدريب 

ملدة سنتني؟ ملاذا ال تكون سنة واحدة للتدريب بدال من سنتني؟
كما أن االنتقال من احملكمة الكلية إلى محكمة االستئناف مدتها ثالث 
سنوات. ومن االستئناف إلى الدستورية والتمييز أربع سنوات. وهذا 
كثير بالنسبة للمحامي، فهو يضيع من عمره الكثير قبل أن يشعر أنه 

محام له قيمته أمام احملاكم العليا.

التفاف على القانون

هل لديك حتفظات على قانون األحوال الشخصية؟
قانون األحوال الشخصية في حاجة إلى تغيير في مسألة احلضانة. 
فاحلضانة أول شيء تكون من حق األم، ثم ألم األم، ثم للخال، ثم خلالة 
األم، ثم ألم األب، وبعدها للعمة، فأين األب من احلضانة بعد هذه السلسلة 
الطويلة من األقارب الذين يحصلون على حق حضانة بينما األب مغيب. 
نحن في زمن متس����ارع وضغوط احلياة أصبحت مختلفة عما مضى. 
فيفترض أن تنحصر احلضانة في األم واألب فقط ال غير. فهناك التفاف 
واضح على القانون فيما يتعلق مبس����ألة احلضانة. فإذا تزوجت األم 
جتع����ل والدتها ترفع دعوى حضانة تطالب فيها بضم األوالد حلضانة 
اجلدة لألم حتى حتتفظ بحضانة األوالد في حني يكون األب غير متزوج 
وهو أحق منها باحلضانة. وأنا أعتقد أن مكتسبات الزوجة بعد الطالق 
أكثر منها أثناء وجودها مع زوجها. وهذا األمر يشجع كثير من الزوجات 
على طلب الطالق ألي سبب وحتت أي ظرف. وهذا جعل الطالق لدينا 
ظاهرة اجتماعية خطيرة وغير مس����بوقة. فاملرأة املطلقة حتصل على 
سيارة وأجرة خادمة وأجرة مسكن وأجرة سائق باإلضافة إلى نفقتها 
ونفقة أوالدها. فلماذا ال تطلب الطالق إذا حدث أي خالف بسيط بينها 

وبني زوجها؟ نحن نطالب بتوفير األمن االجتماعي لألسرة.

هناك أمر أريدك أن تذكره بشيء من التفصيل، فأنا أقترح أن تكون 
هناك جهة مسؤولة عن توفير النفقة للزوجة في حاالت الطالق، كما هو 
احلال مبصر. فإذا طلق الرجل زوجته، وكانت لديه مش����كالت مالية أو 
أنه يتالعب في مسألة النفقة، يقوم أحد البنوك احمللية بتوفير النفقة 
للزوج����ة واألبناء ثم يعود الى الزوج ويطالبه بتس����ديد هذه النفقات 

للبنك. فهذا األمر ضمانة جيدة لألسرة.

تحريك الدعوى اإلدارية

ما تقييمك للدعاوى اإلدارية بالكويت؟
هناك أحكام إدارية جيدة أنا عاصرتها منها: أحكام األندية الرياضية 
وأحكام إعادة بعض املسؤولني ملناصبهم بعد إحالتهم للتقاعد أو نقلهم 
من مناصبهم إلى مناصب أخرى أو األحكام التي تتعلق بتخطي بعض 
املوظفني لزمالئهم في الوظائف، وغيرها من األحكام اإلدارية املتميزة.

ومع ذلك فإن حتريك الدعوى اإلدارية يتوقف على شكوى. فيجب أن 
يكون هناك حترك من إدارة الفتوى والتش����ريع أو أعضاء مجلس األمة 
لتحريك بعض الدعاوى اإلدارية. فهناك أشخاص يجمعون بني منصبني 
حكوميني وهذه مخالفة صريحة وواضحة والبد من التعامل معها بشكل 
من الشفافية والوضوح والبد أن تقوم جهات حكومية بتحريك الدعوى 

في هذه املسائل.
جاء لتكميم األفواه

ما سلبيات وعيوب قانون »املرئي واملسموع« احلالي؟
هي ليست سلبيات وإمنا تكميم لألفواه. فقد جاء هذا القانون ليكمم 
األف����واه. فالكويت كانت دائما منبرا للحرية فتأتي بعد أربعني عاما من 
احلرية لتكمم األفواه؟! كان البد أن يكون هناك مزيد من احلرية وليس 
كبت احلريات وتكميم األفواه. لقد جاء هذا القانون بعقوبات مادية كبيرة 
وه����ذا خطأ البد من تداركه. فالكوي����ت تتميز عن جميع الدول العربية 
وخاصة الدول اخلليجية باحلري����ة. فنحن مضرب املثل في احلريات. 
فتطور الكويت لم يأت على جميع األصعدة وشتى املجاالت إال باحلرية. 
فالبد أن تترك احلرية للرقابة الذاتي����ة بدال من هذه العقوبات الرادعة 

التي تهدف لتكميم األفواه.
ما مالحظاتك على قانون اجلزاء الكويتي؟

هن����اك مادة في قانون اجلزاء أعتقد أنها املادة 197 واملتعلقة بالزنا. 
ه����ذه املادة فيها إهدار حلق املجتمع. فاملادة املذكورة تنص على أنه إذا 
تنازل أحد الزوجني عن دعوى الزنا ضد الزوج أو الزوجة الزانية تسقط 
الدعوى عن الطرف اآلخر حتى ولو لم يتنازل الزوج اآلخر أو الزوجة. 
أضف إلى ذلك أن هناك قوانني كثيرة موجودة ولكنها غير مفعلة، فالبد 
م����ن تفعيل هذه القوانني حتى يكون هناك ردع ألولئك الذين يخالفون 
القان����ون خصوصا في مجال تهريب املخدرات بكميات كبيرة. فتهريب 
املخدرات فوق مستوى األفراد بل هو عمل عصابات متخصصة وخطيرة. 
وأطالب هنا بإعدام مروج املخدرات إذا كانت الكمية املضبوطة معه كبيرة 

كما يتم إعدام من يجلب املخدرات.
ماذا ترى في اإلبعاد اإلداري؟

أنا كمحام أتكلم بصراحة برأيي الشخصي، فاإلبعاد اإلداري يعتبر 
من األمور الس����يادية، وهو موجود في جميع الدول العربية واألجنبية 
حت����ى الواليات املتحدة أم احلريات موجود فيها إبعاد إداري. ولتجنب 
وجود جتاوزات في اإلبعاد اإلداري أرى أنه من األفضل أن يكون هناك 

تظلم من قرار اإلبعاد اإلداري أمام القضاء.
ثالثة حلول

ما رأيك في قضية البدون وكيف ترى احلل األمثل لها؟
البدون اليوم مش����كلة فكل عش����ر جرائم على األقل البد أن جتد بها 
واحدة املتهم فيها من البدون. فهذه الفئة محرومة من التعليم والتطبيب 
والعمل وكل مقومات احلياة الكرمية. ولألس����ف هذه الفئة هي صنيعة 
احلكومة. والدولة لديها وفرة مالية وتستطيع أن تقوم بتقسيمها إلى 
ثالثة أقسام: قسم يستحق اجلنسية فتمنحه إياها، وقسم يستحق اإلقامة 
الدائمة فيحصل عليها، والقسم الثالث ال يستحق اإلقامة الدائمة ألن أصله 

معروف لدى السلطات فتسعى الدولة إلى الوصول إلى أصوله.
وعلى صعي����د الكالم عن البدون أريد التعلي����ق على موضوع آخر 
يتعلق مبزدوجي اجلنس����ية. وهذا املوضوع يسيء إلى احلكومة قبل 
أن يسيء إلى املواطنني. فكيف ال تعرف احلكومة مزدوجي اجلنسية؟ 
فالكل يعرف أن الكويت قبل اكتش����اف النفط لم يكن أحد يريد العيش 
فيها. نعم كانت هناك بادية وموارد مائية ولكن لم تكن هناك وس����ائل 
ترفيه وتكنولوجيا حديثة. وبعد اكتشاف النفط أصبحت الكويت وجهة 
لكثير من رعايا الدول احمليطة بها، مما دعا احلكومة إلى جتنيس عدد 

كبير من االشخاص لكي تصبح الكويت دولة.
ما أهم القضايا العامة التي تهم املواطن الكويتي في الوقت الراهن؟

قضية القروض. فهذه القضية فيها تالعب حيث سمحت احلكومة في 
فترة من الفترات ألناس متنفذين أن يغرقوا الشعب الكويتي بالديون 
حتى ال ينظر الش����عب ألمور أخرى. لقد كانت تكتب على باصات النقل 
العام بهذا الشكل: »ميكنك أن حتصل اآلن على قرض بقيمة 70 ألف دينار 

في خمس دقائق«. وهذه املشكلة يجب أن تقوم احلكومة بحلها.
كما أنني أريد اإلشارة إلى قانون اجلمعيات التعاونية اجلديد. فهذا 
قانون صحيح ويجب أن يطبق. فهذا القانون قد وضع ضوابط وشروطا 
الختيار عضو مجلس إدارة اجلمعية التعاونية. فلك أن تتخيل أن يتم 
انتخاب فتى عمره 21 سنة ال ميلك من أبجديات احلياة وخبراتها شيئا، 
ويكون مس����ؤوال عن محفظة مالية قدرها عشرة ماليني دينار أو أكثر. 
فقانون اجلمعيات التعاونية اجلديد حماية للحركة التعاونية وضمان 
ألموال املساهمني من العبث والتالعب، ألنه اشترط أال يقل عمر العضو 
عن ثالثني س����نة، والبد أن يكون حاص����ال على مؤهل جامعي أو دبلوم 

متخصص.
ما الدرس الذي تعلمته من مهنة احملاماة؟
الصبر، وأنه ليس هناك شيء مستحيل.

المحامي مهنا العتيبي:
رسالة المحاماة هي إحقاق الحق 

وردع الظلم والطغيان مهما كان مصدره

المحامي العتيبي متحدثاً للزميل مؤمن المصري
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