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د.عايد املناع يتسلم نسخة من كتاب جنالء النقي )أنور الكندري(املشاركون في ندوة »مخاصمة القضاء« مبلتقى جنالء النقي

جانب من احلضور

»القيم..
سور األمم«

في »اإلصالح«
أعلن أمني سر جمعية اإلصالح 
االجتماعي د.عبداهلل العتيقي عن 
إقام���ة اجلمعية مؤمتر األخالق 
الرابع خالل الفترة من 30 نوفمبر 
– 1 ديسمبر 2010 مبقر اجلمعية 
مبنطق���ة الروضة برعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانونية وزير العدل واألوقاف 

املستشار راشد احلماد.
وقال د.العتيقي في تصريحه 
ان مؤمتر هذا العام يحمل شعار 
»القي���م.. س���ور األمم« نظرا ملا 
يتضمنه من مح���اور وقضايا 
تناقش في ورشه وأوراقه املقدمة 
الكفيلة بتعزيزها في  الس���بل 
مجتمعن���ا وجعلها حاضرة في 

مختلف زواياه ومناحيه.
وأكد العتيقي ان هذا املؤمتر 
القيم  يسعى لتعزيز جملة من 
واملفاهيم املجتمعية لدعم استقرار 
األس���ر الكويتية الت���ي تعتبر 
الشاملة  نواة اإلجناز والتنمية 
والهدف األساسي جلميع اخلطط، 
ألن سالمتها من سالمة املجتمع 

والوطن.
ان املؤمتر  العتيقي  واضاف 
يأمل ان تصبح القيم األخالقية 
منظومة معيارية يقاس مبوجبها 
مس���توى ارتق���اء املجتمع���ات 
ونضجها أخالقيا أسوة باملعايير 
األخرى التي تنتهجها املنظمات 

الدولية واإلنسانية.
ودع���ا الباحثني واملختصني 
والصحافي���ني  واإلعالمي���ني 
واجلمهور للتفاعل مع أنش���طة 
املؤمتر وبرنامجه الذي يحاضر 
فيه نخبة من اخلبراء واملعنيني 
بقضاي���ا القيم واألخالق راجني 
ان تكل���ل اجله���ود بالتأيي���د 
والتس���ديد وهذا أقل ما تقدمه 
جمعية اإلصالح االجتماعي خدمة 
ملجتمعها الكويتي واإلس���المي 

واهلل املوفق.

البغلي: القانون يسد النقص التشريعي في الكويت
النائب والوزير السابق احملامي علي البغلي 
أكد ان الفساد املستشري في كلتا السلطتني قد 
ضاق املواطنون به حيث باتوا يرونه يوميا ما 
ادى الى فقدان املواطن ثقته في كلتا السلطتني 
قائال: امل املواطن الوحيد في حصوله على 
حق���ه هو اهلل س���بحانه وتعالى ومن بعده 

القضاء، معربا عن أسفه كون الكويت تنفرد 
عن العالم مبا أسماه بالفراغ التشريعي وخلو 
قانونها حتى اآلن من املواد أو البنود اخلاصة 
مبخاصمة القض���اة، مبينا ان مثل هذا االمر 
يحدث في الكويت التي تعد االولى خليجيا 
التش���ريعية والتنفيذية  القوانني  إقرار  في 

ما وصفه بانه يس���توجب ان يكون مثل هذا 
القان���ون موجودا لديها من���ذ القدم، واصفا 
القانون باملستحق والذي يعزز ثقة املواطن 
في القانون إضافة الى كونه يس���د النقص 

التشريعي املوجود في القوانني بالكويت.

ملتقى نجالء النقي: إقرار قانون مخاصمة القضاء ضرورة لتحقيق المزيد من العدالة
المشاركون أكدوا أن القانون معمول به في كل الدول العربية ومنها مصر

دانيا شومان
طالبت الناشطة السياسية في 
مجال حقوق املرأة احملامية جنالء 
النقي بإقرار قانون مخاصمة القضاء 
مشيرة الى تأخر الكويت عن غيرها 
من الدول اخلليجية والعربية في هذا 
اجلانب وقالت: هذا القانون مأخوذ 
ومعمول به في كل الدول العربية 
تقريبا ومنها مصر التي نقلت عنها 
الكوي���ت قانونه���ا اجلزائي، كالم 
النقي جاء خالل احللقة النقاشية 
النقي  القانونية في ملتقى جنالء 
مساء امس األول لبحث سبل كيفية 
دفع احلكومة واجلهات املعنية إلقرار 
القضاء والذي  قانون مخاصم���ة 
أقره مجلس األمة مؤخرا والندوة 
شارك بها عدد من احملامني والنواب 
والوزراء السابقني إضافة الى عدد من 
االعالميني ورؤساء الصحف احمللية 
والنشطاء السياس���يني واضافت 
النقي مطالبتنا بسن هذا القانون 
في الكويت ال تأتي تشكيكا في نزاهة 
قضائنا الكويتي العريق وإمنا هي 
بحث عن املزيد من الرقابة بهدف 

اقرار العدل والعدالة للجميع.
م���ن جانب���ه، ش���دد احملامي 
مصطفى الص���راف على ضرورة 
العمل على نشر قانون مخاصمة 
القضاء في الكويت تطبيقا للقول 
»من تصدق بعلم ينشر« الفتا الى 
قانون املرافعات رقم 6 لسنة 1966 
والذي اوضح ان االحكام كانت تصدر 
بناء عليه ومن خالله، مشيرا الى 
استمرارية الوضع هكذا من عام 1985 
ومن حني صدور قانون املرافعات 
احلالي والذي قال انه صدر في وقت 
كان مجلس االمة فيه محال، موضحا 
ان هذا القانون املأخوذ بدوره من 
القانون الفرنسي وقال الصراف خالل 
الكويتي  املرافق  تصفحي لقانون 
وجدت الكتاب األول خاصا باألحكام 
العامة والكتاب الثاني تداعي احملاكم 
والثالث اخل���اص بالتنفيذ وبه 5 
ابواب الفت���ا الى خلو القانون من 
الب���اب اخلاص مبخاصمة القضاء 
والنيابة مشيرا الى وجود مادة رقم 
111 عرضت فق���ط رد القضاء على 
اطروحات قانونية معينة دون ذكر 
ملخاصمة القضاء الفتا الى محاولته 

السابقة في عام 1981 حيث انه كتب 
مذك���رة بضرورة ايجاد تش���ريع 
القانون اخلاص ملخاصمة القضاء 
ليعرضها على املجلس في حينها 
اال ان ظروفا سياسية حالت دون 
ذلك، مشيرا الى استمرار هذه االمور 
حتى فترة ما بعد التحرير وخاللها 
تقدم ملجموعة من النواب قائال: اال ان 
ظروف حل املجلس املتكررة حالت 
دون ذلك وفي عام 2007 تبنى ذلك 
النائب في حينها عبداهلل الرومي 
كما ان النائب عادل الصرعاوي كان 
متقدما بقانون مشابه، موضحا ان 
واقع احلال اآلن هو دمج اقتراحه مع 
القانون الذي تقدم به الصرعاوي 

بهدف اعادة هذا القانون.
مشيرا الى ان مخاصمة القضاء 
موجودة ف���ي العديد م���ن الدول 
انه مفتقد  اال  العربية واالوروبية 

في دول اخلليج.
موضحا ان العهود االس���المية 
السابقة كانت تطبق قانون مخاصمة 
القضاء بل وتفرض عليهم غرامات 

مادية للمتضررين.
معربا عن اعتقاده بان السبب 
قد يكون راجعا للخوف من القضايا 
الكيدية ضد القضاة، قائال: فقاموا 
ب� 4  القاضي  بتحديد مس���ؤولية 
أمور فاذا كان حكم���ه مبنيا على 
الغش او اخلطأ اجلسيم او التدليس 
واضافوا اليها ضرورة رد القاضي 
على عريضة الطلبات، اضافة الى 
امتناعه عن احلك���م وايا من هذه 
احلاالت فقط ميكن ان تتم مخاصمة 

القضاء فيها.
ووصف الصراف قانون مخاصمة 
القضاء باملطلوب جدا وال مانع فيه 
مادام قضاؤنا فوق مستوى الشبهات 
وارتكاب االخطاء املتعلقة باالحكام 
الكيدية ضد اخلصوم، مؤكدا اهمية 
هذا القانون لتحصني القضاء ولكي 

ال يخطئ.

محامون ضد المخاصمة

الس���ابق واحملامي  النائب  اما 
ناص���ر الدويلة فأك���د ان كل دول 
العالم س���تنتقد الكويت في اقرار 
قانون مخاصمة القضاء، مستغربا 
من انه ابان طرح مقترح بهذا القانون 

منذ سبعينيات القرن املاضي وهو 
يرفض من قبل من اسماهم باصحاب 
اآلراء املختلفة، مؤكدا مدافعة الكثير 
من احملامني عن املطالبني بعدم اقرار 
هذا القانون، مس���تغربا ان يصدر 

مثل هذا األمر من احملامني.
قائال ه���م في النهاي���ة احرار 
في آرائهم مش���يرا ال���ى معارضة 
املستشارين والقضاء في الكويت 
ملثل هذا القانون على رأسهم رئيس 
جهاز التفتيش يوس���ف املطاوعة 
في تصريح له في احدى الصحف 
احمللية واصفا بأن مثل هذا القانون 
يعد مفخرة في كل دول العالم والتي 
تطبقه، في ح���ني مجلس القضاء 
الكويت يرفضه رفضا  االعلى في 
ان قانون مخاصمة  باتا. موضحا 
القضاء ومحاسبة القاضي املقصر هو 
من ضمانات العدالة، مؤكدا احترام 
اجلميع لدور القضاة في اقرار العدل، 
مشيرا الى ان اقرار مثل هذا القانون 
الواضع لقيود على القاضي حتى ال 
ينجرف في ممارساته، مشيرا الى 
ان وجود العديد من القضايا داخل 
الكويت وخارجها تقول باجنرافات 
بعض القضاة. ام���ا نتيجة جلهل 
أو ع���دم رغبة في اص���دار احلكم 
أو نتيجة ملا أس���ماه بحالة فساد 
قد تكون ل���دى البعض، الفتا الى 
نزاهة القضاء االجنليزي األش���هر 

العالم، مرجعا هذه  على مستوى 
النزاهة والتطبيق الفعلي لقانون 
مخاصمة القضاء والتطبيق الفصل 
لقانون مخاصمة القضاء في حال 
أخطأوا، ما أكد انه جعل قضاتها بال 
القضاة  انحرافات متاما، وجعلت 
في قم���ة العدالة، مدلال على كالمه 
بسرعة اجناز القضايا الكويتية التي 
تعرض في اململكة املتحدة، ومؤكدا 
انه في حال عرضت تلك القضايا 
في احملاكم الكويتية فستأخذ الكثير 
من الوقت مع انعدام التأكيد على 

عدالة احلكم.
وبني الصراف ان احد اهم اسباب 
تعطيل هذا القان���ون في الكويت 
هو جهل بع���ض القضاة باالحكام 
القضايا ووجود  املتعلقة ببعض 
قضاة يخطئون أصال في اس���ماء 
اخلصوم أو املدعى عليهم، مما يؤكد 
ان أحكامهم لم تكن عادلة وال سليمة، 
وهو ما أكد بناء عليه استلزام اقرار 
قانون مخاصمة القضاء في الكويت، 
القان���ون بالالمرضي  واصفا هذا 
عنه من قبل الكثير من القضاة في 

الكويت.

إقرار العدالة

بدوره، أوضح احملامي احلميدي 
السبيعي ان املطالبة بإقرار العدالة 
تعد أمرا مشروعا منذ فترة الرسول 
الكرمي ژ، الفتا الى ان القانون خرج 
مبوافقة من قبل اللجنة التشريعية 

في املجلس.
وبني ان اللجنة التشريعية ألغت 
فقرة امتناع القاضي عن الفصل في 
عريضة ما يعاقب، الفتا الى الغاء 
اللجنة التش���ريعية هذا البند في 
حني ان التفتي���ش القضائي يقف 
عند حد القضاة وليس املستشارين، 
ومتس���ائال: ماذا ل���و كان املخطئ 
مستش���ارا وليس قاضيا؟! مؤكدا 
ان القانون أو مقترح القانون بهذا 

الشكل يعد ناقصا.
واعرب عن أسفه لكون الكويت 
آخر دولة تقر مث���ل هذا القانون، 
مضيفا ان الس���عودية طبقت منذ 
أشهر هذا القانون، في حني ان الكويت 

تعرقل القوانني والتشريعات.


