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٢٠٠٨ تمموزی ژمارە(٢٦)

ھي المرافعة القضائية او الخطبة
المحاكم قاعـــات في التي تلقـــى
للحكم طالبا القضاء ھيئـــات امام
من محامي كل في امـــر ويلقيھا
وممثل ادعاء االدعـــاء او الدفـــاع
اي الجنائية، القضايـــا في العـــام
الخطبـــة القضائيـــة عبـــارة عـــن
ومطالب الدعـــوى عرض وقائع
امـــام شـــفاھيا المتقاضييـــن

القضاء.
ســـمات بين وتجمـــع المرافعـــة
والمناظرة، والمحاضرة الخطبة
حيث من خطبـــة ھي فالمرافعـــة
عواطـــف اثـــارة كان تركيزھـــا
ھيئات او قضاة من المخاطبين،
ال تعتمد المرافعة ولكن القضـــاء
فـــي البالغـــة كان فـــي االثـــارة
بل فحســـب وحدھـــا العبـــارات
ما يدان واثبات ابراز تعتمد ايضا

نظرھا. لوجھة دعما به
من الناظرة مع المرافعة وتتلتقي
امام القضاء كون المرافعة حيث
معارضة اكثر او بمرافعة تقابـــل
العام االدعاء فمطالعة مؤيدا، او
معھـــا، وتؤيدھا تتفق غالبـــا مـــا
االدعـــاء، المحامـــي مرافعـــة
كذلـــك مرافعة الدفاع ومرافعـــة
االدعاء ومطالعة الشخصي ادعاء
كانوا قدماء المصريين كان العام
تكـــون يقيـــدون المرافعـــة بـــان
تتاثـــر ان مـــن مكتـــوب خوفـــا

العدالة.

الذيـــن اليونانييـــون وكان 
يلجأون المرافعة عـــن يعجزون
خطبھم لھم ليعدوا الى الخطبـــاء
الخطباء لمنع القوانين ثم ســـنوا
المثيرة الوســـائل من اســـتخدام
حتى ذلك في وبالغوا للوجـــدان
او محامي يقاطـــع عينوا رجـــال
يحـــاول اثـــارة رأى يســـكته اذا

العاطفة.
القضاء يؤجلون عندما القضاة ان
مدة بعد الصرار ســـماع الحكـــم
فانھم يفعلون سماع المرافعة من
اقوال ويوازنوا ذلك ليدرســـوا
وھم بنجوة االتھام باقوال الدفاع

وھؤالء. ھؤالء تأثير من
المحامي مرافعة خصائص

ان : عليه االعـــداد حيث ١. مـــن
ويدرســـھا القضية يجمـــع عـــن
ترتيبا تم يرتبھا محكمة دراســـة
التكييـــف ويكيفھـــا متسلســـال،
يبدأ وان يـــراه الـــذي القانونـــي
الحكمة ليســـتميل االدلة باقـــوى
ويدخر مطلبـــة بعدالة ويقنعھـــا
بينھا ليراوح القوية االدلة بعض
قـــوة، فمن وبيـــن االدلـــة االقل
ثم القوية االدلـــة الخطـــأ تتابـــع
ذلك الن الضعيفة توالي االدلـــة
المرافعـــة ومن يضعـــف ختـــام
يكون المستحســـن للمترافـــع ان
وواضح قويـــا ختـــام المرافعـــة
لغة تكون ان المھم ومن الحجة،
لغة لغة الحديث للكتابة المرافعة

مرتجلة. كانھا
الخطأ من حيث االلقـــاء: ٢. مـــن
من دفاعـــه او ادعائـــه ان يلقـــي
بعد يرتجل بـــل مكتـــوب امامـــه
ليستطلع واعد وحضر درس ان
اعراض مـــن حوله ما بنظراتـــه
في يتصرف طلقا ليكون واقبـــال
جاحدا ال الظروف دفاعه حسب

كتب. بما مقيدا
التعبير: حيث من .٣

أ/ ان تكـــون لغـــة مالئمـــة لذوق
لعرفھم مالئمـــة القانون رجـــال

وعقليتھم.
المتھـــم نفســـية  يلبـــس ان  ب/ 
ظروف روحـــه فيبين ويتقمـــص
كانه الجريمة ظـــرف أو االتھـــام

المتھم. ھو
بعبارات لمرافعتـــه ج/ ان يمھـــد
اذا حتى لالھتمام مثيرة شـــائقة
لسماعه لھيئات النفوس ان احس

موضوعه. يفصل شرع
ســـھلة عبارات د/ ان يســـتعمل
فببالغه واضحـــة جليـــة مرتبـــة
وقوة العانـــي ومجـــال التعبيـــر
على الســـيطرة الحجـــج يمكـــن

سامعيه
االلقـــاء العربـــي المصـــدر: مـــن
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