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مـــاذا يــقــــول الـمـحــامــون؟

عــلــى أن الــحــكــم لــيــس نــهــائــيــًا، ولـــكـــن هناك 
خطوات أخــرى سيتم اتخاذها، الفتًا إلى أن 
األمور  ويعيد  دائما  عــادل  الكويتي  القضاء 
إلى وضعها الصحيح بحيادية واستقاللية، 

يشاد بها داخليًا وخارجيًا.

الفجوات التشريعية

من جانبه، قال املحامي يعقوب الصانع انه 
ليس جديدًا على القضاء الكويتي أن يتخذ 
مثل هــذا الحكم، مــؤكــدًا أنــه فــي حالة وجود 
قانون،  أي  فـــي  تــشــريــعــيــة  فـــجـــوة  أو  نــقــص 
يــســارع املــشــرع ويــتــصــدى لــهــا، مــشــددًا على 
الــقــضــائــي بــوقــف البورصة،  الــحــكــم  ســالمــة 
أســس صحيحة  على  الحكم صــدر  ان  حيث 

وقانونية.
الحكم  هـــــــذا  أن  إلـــــــى  الــــصــــانــــع  وأشــــــــــار 
سيكون بشرى طيبة للقضية التي يرفعها 
لــتــعــويــض مــجــمــوعــة مــــن املـــتـــضـــرريـــن من 
الخاص  لسنة ٢٠٠٨   ٨ رقـــم  الــقــانــون  جـــراء 
الــذي اضــر بشريحة  العقاري  الــرهــن  بوقف 
كبيرة من املواطنني تصل إلى خمسة آالف 
مواطن، معربًا عن تفاؤله بأن تكون الجلسة 
التمويل  بيت  رفعها  التي  للقضية  القادمة 
الحكم عليه ستكون  الكويتي لعدم تطبيق 
جلسة حاسمة فــي هــذا األمـــر، موضحًا أنه 
الجلسة  هـــــذه  خـــــالل  هـــجـــومـــيـــًا  ســـيـــتـــدخـــل 
ملصلحة املتضررين ألخذ حكم يماثل الحكم 

الذي سيأخذه بيت التمويل.

الحل العقالني من محكمة االستئناف أن يتم 
إيقاف تنفيذ الحكم ورفضه بعد ذلك. 

الــوقــيــان أنــه رغــم تحفظه على القرار  أكــد 
الكويت  القضاء في  أثبت قوة  فإنه  الصادر، 
بتأكيده أنه ال توجد يد نافذة عليه، مشيرًا 
إلى أنه ال يوجد كبير أمام القضاء الذي يعد 

أجمل شيء في الكويت.

حالة الالقرار

العنزي  املحامي محمد  قــال  ومــن جهته، 
إلى  كــان جريئًا ومنصفا، مشيرًا  الحكم  إن 
الـــفـــريـــق املضاد  يـــقـــوم  املـــتـــوقـــع أن  أنــــه مـــن 
بــاالســتــئــنــاف ولــكــنــه ســيــأخــذ فــتــرة زمنية 
قــد تــمــتــد مــن أســبــوعــني إلـــى شــهــر، يستمر 
فــيــهــا إيـــقـــاف الـــتـــداول وهـــو املــطــلــوب حيث 
سيتحقق بذلك الهدف من الدعوى، حتى لو 

تم رفضها.
أنــه توجد قاعدة قضائية تفيد  وأوضــح 
بأنه ال بد أن يتدخل القاضي عندما يمتنع 
اآلخرون ليتصدى بذلك لحالة الال قرار التي 
عانت منها الكويت منذ بداية األزمة، السيما 
التدخل،  عن  التشريعية  السلطة  عجز  بعد 
مبينًا أن القضية عاجلة وكان من الضروري 
األمــر فيها بسرعة كبيرة نظرًا ألنها  حسم 

تمس شريحة كبيرة من املواطنني.
وأكد على أحقية املحكمة في وقف التداول 
في  والنظر  البحث  يتم  حتى  مؤقتة  بصفة 
جــمــيــع الــحــقــائــق الــتــي تــتــعــلــق بــهــا، مشددًا 

● املحامون أمام الصحافة من كل نوع

الخبراء  إدارة  إلــــى  عـــاجـــل  بــشــكــل  الــقــضــيــة 

لالستئناف، وأن تستخدم حقها باستعجال 

تحديد جلسة يوم األحد القادم ويصدر فيها 

حكم مستعجل لوقف تنفيذ الحكم، مؤكدًا أن 

بــاملــشــاكــل الـــتـــي يــعــانــيــهــا الـــنـــاس مـــن جراء 

هـــذا الــتــدهــور مــع ارتــفــاع صــيــحــات البعض 

بضرورة اتخاذ قرار لحل املشكلة.

إحالة  الحكومة  تطلب  أن  الوقيان  وتوقع 

تمارس عليه، والثاني أنه لو أرادت الحكومة 

إيقاف التداول ألوقفته من بداية األزمــة ولم 

إلى  القضية لوقفه، ملمحًا  تنتظر مثل هذه 

أن القضاة بشر ومن الوارد أن يتأثروا نفسيًا 

كتب أحمد فتحي:

مـــع صــــدور حــكــم املــحــكــمــة الــكــلــيــة بقبول 
اليومي  الـــتـــداول  بــوقــف  القضائية  الــدعــوى 
فــي ســوق الــكــويــت لــــألوراق املــالــيــة، اختلفت 
القرار  القانونيني حول مدى صحة هذا  أراء 
أنـــه األول مــن نــوعــه عــربــيــًا وعامليًا،  خــاصــة 
حيث أشــار بعض املتخصصني الى أنه كان 
تتم  الحكم حتى  اتــخــاذ  فــي  التأني  يفترض 
دراسة األمور الفنية وباقي جوانب القضية، 
ويؤكد البعض اآلخــر أن الحكم كــان سريعًا 
لحساسية املوقف وتعلقه بشريحة كبيرة من 
املواطنني، ولفت آخرون إلى أنه سيكون مثاًال 
فــي بــعــض الــقــضــايــا األخــــرى املــرفــوعــة على 
املتضررين  تــعــويــض  مــثــل قضية  الــحــكــومــة 
من قانون الرهن العقاري. للوقوف «القبس» 
استطلعت آراء القانونيني للوقوف على مدى 
صحة القرار، وما الخطوات التي سيتخذها 

الطرفان خالل األسبوع املقبل.

األول من نوعه

في البداية قال املحامي عادل عبد الهادي 
أن القرار يعد تاريخيًا واألول من نوعه عربيًا 
وعــاملــيــًا، وإن دل عــلــى شـــيء فــهــو يـــدل على 
عدالة القضاء الكويتي ونزاهته، موضحًا أن 
بمتابعة  ستقوم  املعنية  املحامني  مجموعة 
الــقــضــيــة، ونــنــتــظــر الـــخـــطـــوة الـــتـــي ستقوم 
يــتــوقــع ان تستأنف  الــحــكــومــة، والـــتـــي  بــهــا 
ليعود الــتــداول يــوم األحــد، وإذا لم تستأنف 
سيستمر اإليقاف ليوم االثنني القادم والذي 
سيكون مــوعــدًا لجلسة أخــرى إلظــهــار قيمة 

عقود االجل التي تفسخت.
 وأشار إلى أن الخطوة التالية هي مطالبة 
املتضررين جراء تفسخ  الحكومة بتعويض 
عــقــود االجــــل، مــؤكــدًا أن الــهــدف مــن الدعوى 
ليس إيقاف التداول ملدة طويلة ولكنها تمثل 
لــلــحــكــومــة إلعـــــادة تــرتــيــب األوراق،  صــرخــة 
معربًا عن أمله في أن تراجع الحكومة نفسها 
األمور  وتـــدرس  املحكمة  لحكم  تخضع  وأن 
الذي  النزيف  يستمر مسلسل  ال  بتأن حتى 

تعانيه البورصة منذ بداية األزمة

خطأ جوهري

نحترم  إننا  الــوقــيــان  نجيب  املحامي  قــال 
وجهة نظر القضاء الكويتي، ولكنا نتحفظ 
على صــدور مثل هــذا الحكم، حيث ال يمكن 
صــدور مثل هــذا الــقــرار خــالل جلستني فقط 
دون إحالة القضية إلى الجهات الفنية وإدارة 
الخبراء لبحث الجوانب الفنية في القضية، 
مشيرًا إلى الضرر الكبير الــذي قد يقع على 

االقتصاد بسبب مثل هذا القرار السريع.
الـــوقـــيـــان عــــن أحـــقـــيـــة أصحاب  وتــــســــاءل 
املتداولني في غلق  الدعوى في تمثيل باقي 
الــــبــــورصــــة، مــــؤكــــدًا أنـــــه خـــطـــأ جــــوهــــري ألن 
ولكنها  أو مؤسسة،  ليست شركة  البورصة 
الـــقـــطـــاعـــات االقـــتـــصـــاديـــة فــــي البالد  تـــمـــس 
واتخاذ مثل هذا القرار كان يفترض أن يكون 

بتأن أكثر من ذلك.
ولفت الوقيان الى أن املحكمة تتأنى عند 
الـــحـــكـــم فــــي قــضــيــة تـــجـــاريـــة تــتــعــلــق بآالف 
الــدنــانــيــر، حــيــث يــتــأخــر الــقــضــاء فــيــهــا ملدة 
سنة أو سنتني، فكان من األوجــب أن تتمهل 
املــحــكــمــة فـــي إصـــــدار مــثــل هـــذا الــحــكــم حتى 
يــكــون اســتــوفــى الــدراســة الكاملة مــن جميع 

الحقائق.
وأكد الوقيان أن الحكومة ليست طرفا في 
املحكمة،  على  ضغط  أي  تمثل  ولــم  القضية 
الكويتي  الــقــضــاء  أن  األول  لــســبــبــني،  وذلــــك 
مــســتــقــل وحـــــر وبـــعـــيـــد عــــن أي ضـــغـــوط قد 

دبي: إيقاف التداول يؤثر في ثقة املتعاملني

● كأنه النصر العظيم              (تصوير: هشام كامل)

تــــصــــدر فـــــي املـــســـتـــقـــبـــل قـــــــرارات 
مماثلة في قطاعات أخرى.

الخبير  قـــــــــال  جـــــانـــــبـــــه،  مـــــــن 
القانوني واالقتصادي اإلماراتي 
«الــــقــــرار غير  إن  املــــال  د. حــبــيــب 

صحيح».
وتـــابـــع د املــــال فـــي حــديــث مع 
«الــقــبــس» إن «الــقــضــاء ليست له 
عالقة بهذا األمر» ألنه مسؤولية 
الجهات الرقابية التي تنظم عمل 

األسواق املالية.
في  رأس  الـــــــــذي  املــــــــال  وقـــــــــال 
للخدمات  دبـــي  الــســابــق ســلــطــة 
املالية ومؤسس أحد أكبر مكاتب 
املحاماة في إمارة دبي، إن تدخل 
القضاء في شأن اقتصادي «فيه 
خـــطـــورة.. وقـــد يــعــرض مصالح 

آالف املستثمرين للضرر».
ومع تأكيده على انه ال يعرف 
إلى  التي قدمت  الــدعــوى  صيغة 
املحكمة الكويتية وال طبيعتها، 
لـــكـــنـــه قـــــــــال: «بــــشــــكــــل عـــــــام هذا 

املوضوع ال يعني القضاء».

دبي – القبس:

اقتصادية  فــعــالــيــات  انــتــقــدت 
عاملة في دولة اإلمارات العربية 
املــتــحــدة قــــرار املــحــكــمــة اإلداريـــــة 
إغـــــالق ســــوق الـــكـــويـــت لـــــألوراق 
سيكون  تأثيره  أن  ورأت  املالية، 
الثقة  مــــســــتــــوى  عــــلــــى  ســـلـــبـــيـــًا 

.
ً
املتدني أصال

التنفيذي  الـــــرئـــــيـــــس  وقــــــــــال 
لــشــركــة مـــــوارد لــلــتــمــويــل محمد 
ليس  «اإليــــــقــــــاف  إن  الـــنـــعـــيـــمـــي 
املال  ان أســواق  الحل»، موضحا 
ال تغلق «وال أؤيــد هذه الفكرة... 
قـــرار سياسي  كـــان هــنــاك  إال إذا 
اقتصادي في األفق يعيد تنظيم 

السوق، حينها نعطي العذر».
وأضــــاف: «هـــي أفــكــار تمارس 
في مثل هذه الظروف في محاولة 
إليقاف السوق من النزول الحاد 
وغير  للحلول»،  فرصة  وإعــطــاء 

ذلك فاألمر خاطئ.
الـــقـــرار يحرم  ان  وشـــــدد عــلــى 
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بيع  بــحــركــة  ــات  ــع ــوق ت
غير  بشكل  وتسييل  قوية 
املقبل األسبوع  مسبوق 

القرار  نفُع  مــا  خــبــراء: 
أفقه  في  يحمل  لم  إذا 
السوق؟ تنظيم  إعــادة 

املقبل حركة بيع قوية «واندفاع 
للتسييل بشكل غير مسبوق». 

الــقــرار بإغالق  وشـــدد على أن 
أي ســــوق ال يــجــب أن يــتــخــذ إال 
إذا «ارتــأت الجهات املختصة أن 
ذلك»،  تستوجب  خــطــوات  هناك 
وقــــال إن قــــرار املــحــكــمــة اإلداريــــة 
قنوات  إحــدى  «منع  الكويت  فــي 
االقــــتــــصــــاد مــــن الـــتـــصـــرف ومن 
النظام  فـــــي  دورهـــــــــا  تـــــــؤدي  أن 
االقــتــصــادي... ذلــك ســيــؤدي إلى 
القرار  ألن  طبيعي..  غير  ضغط 

غير طبيعي».
سيشيع  الــــقــــرار  أن  وأوضـــــــح 
خــوفــًا لــــدى املــســتــثــمــريــن مـــن أن 

وقـــال إن إغـــالق الــســوق ال يجب 
الجهات  نــــطــــاق  عــــن  يــــخــــرج  أن 
املــنــظــمــة املـــشـــرفـــة عـــلـــى أســـــواق 
املال، الفتًا إلى أن أسواق األوراق 
املالية باتت في ظل األزمة املالية 
الــعــاملــيــة «الــقــنــاة الــوحــيــدة التي 
تعمل ضمن القنوات االقتصادية 
األخرى والتي باتت شبه معطلة 

أو مشلولة كالبنوك والعقار».
وقـــــال يـــاســـني لــــ «الـــقـــبـــس» إن 
املحكمة  اتـــخـــذتـــه  الــــــذي  الــــقــــرار 
إلـــــى مزيد  الـــكـــويـــتـــيـــة ســــيــــؤدي 
مــــــن فــــــقــــــدان الــــثــــقــــة بــــــاألســــــواق 
تشهد  أن  وتـــوقـــع  واالقــــتــــصــــاد، 
الــــــســــــوق الــــكــــويــــتــــيــــة األســـــبـــــوع 

الــــعــــديــــد مـــــن املـــســـتـــثـــمـــريـــن من 
الــتــصــرف بــأمــوالــهــم، خصوصا 
مرهونة  أسهمهم  الــكــثــيــريــن  أن 
للبنوك، إلى جانب شريحة كبيرة 
من املستثمرين الذين يتحركون 
فــي الــبــورصــة بشكل يــومــي مما 
سيحرمهم من السيولة املتوافرة 

لديهم.
من جانبه، قال املدير التنفيذي 
كابيتال» محمد علي  لـــ «شــعــاع 
يــحــل «خطرًا  الــــقــــرار  إن  يـــاســـني 
كبيرًا في مثل هذا الوقت، حيث 

الثقة في أدنى مستوياتها».
وأبــــدى يــاســني اســتــغــرابــه من 
تـــدخـــل الـــقـــضـــاء فـــي هــــذا الشأن 

الصانع العنزي الوقيان العبدالهادي
ـــوات  ـــج ـــف ـــد ال ـــس ــــون ي ــــان ــــق ال
ـــات ـــي ـــب ـــل ـــس ـــل ويــــــتــــــصــــــدى ل

 فــــــــراغ 
َّ

ــــــــــد ــــــاء س ــــــض ــــــق ال
ــني ــت ــط ــل ــس ــــــرار فـــــي ال ــــــالق ال

ـــر ويــــتــــأثــــرون  ـــش الــــقــــضــــاة ب
ــل كــــل الـــنـــاس ــاك ــش ــم ــًا ب ــي ــس ــف ن

املتضررين لتعويض  أخــرى  دعــوى 
وصـــــرخـــــة بــــوجــــه الـــحـــكـــومـــة

 العدة ملعركة االثنني 
ُّ

العبدالهادي: نعد
املقبل ما لم تتخذ الحكومة إجراءات

كشف املحامي عادل عبدالهادي انه يتولى حاليًا 
وأعــضــاء مكتبه إعـــداد أوجـــه الــدفــاع فــي موضوع 
ــــى املــحــكــمــة فـــي جــلــســة ١٧  الــــدعــــوى لــتــقــديــمــهــا إل

نوفمبر.
وأضاف: «سوف نعمل على إظهار حقائق األزمة 

إلحاطة املحكمة بها».
وبــني عــبــدالــهــادي ان الــدعــوى الــتــي أقامها لوقف 
الـــتـــداوالت جــــاءت نــيــابــة عــن أحـــد مــوكــلــيــه، بصفة 
الرسمي  السوقني  في  الــتــداوالت  لوقف  مستعجلة 

واآلجل.

وفي موضوع الدعوى بالغاء القرار اإلداري السلبي 
الصادر عن وزير التجارة والصناعة بصفته رئيس 
الــتــداول، وبــوقــف التداول  لجنة الــســوق بعدم وقــف 
إلى حني اتخاذ الحكومة كافة اإلجــراءات والتدابير 

الالزمة للحد من الخسائر التي أصابت السوق.
وقال عبدالهادي: «إذا ما تم اتخاذ تدابير ملصلحة 
االقتصاد من جانب الحكومة فليست لنا مصلحة 
في املطالبة بوقف التداوالت في السوق املالي»، وقال 
انه أمام الحكومة الفرصة إلنقاذ املوقف واالقتصاد 

من االنهيار.

العوضي: حققنا 
ما عجزت عنه 

الحكومة واملجلس

عبدالله  ـــــد  خـــــال قــــــــال 
الــعــوضــي، املــحــامــي امام 
املحكمة الدستورية العليا، 
املشارك في دعوى وقف 
التداوالت في البورصة، ان 
الحكم في حد ذاته انجاز 
كبير حيث تمكنا كفريق 
قانوني من تحقيق شيء 
عــلــى األمـــــر الــــواقــــع وهو 
الحكومة  عنه  مــا عجزت 

ومجلس االمة.
ودعا العوضي الحكومة 
ــــــخــــــاذ اجــــــــــــراءات  ــــــــى ات إل
للسوق  مـــنـــقـــذة  عـــاجـــلـــة 
املالي واالقتصاد واعالن 
الــــتــــدابــــيــــر االحـــــتـــــرازيـــــة 
تستقيم  حــتــى  لــلــجــمــيــع 

مسيرة االقتصاد.
واضـــــاف الــعــوضــي ان 
حــكــم املــحــكــمــة االداريــــــة 
فريد من نوعه في الوطن 

العربي.


