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الدوحة - قنا»

نــــــوه مـــعـــالـــي الـــشـــيـــخ حـــمـــد بــن 
جــاســم بــن جبر آل ثــانــي رئيس 
مجلس الــوزراء وزيــر الخارجية 
بــــــــأن دولــــــــــة قــــطــــر تـــــؤكـــــد عــلــى 
ضرورة مساندة التطورات التي 
تشهدها دول املنطقة مــن أجــل 
الــشــعــوب،  بـــلـــوغ احــــتــــرام إرادة 
وتــمــكــني الــديــمــقــراطــيــة، وإعــــالء 
ســيــادة الــقــانــون، مشيرًا إلــى أن 
ذلك يتطلب من املجتمع الدولي 
أن تتضافر جــهــوده فــي توفير 
الــدعــم الــســيــاســي واالقــتــصــادي 
والقانوني واإلعــالمــي لتحقيق 
مــــا تــصــبــو إلـــيـــه الـــشـــعـــوب بــمــا 
يخدم االستقرار واألمن والسلم 
الـــدولـــيـــني، وإنــــهــــاء الـــصـــراعـــات 

اإلقليمية بإرادة سياسية حرة.
جـــــــــاء ذلـــــــــك فـــــــي الــــكــــلــــمــــة الــــتــــي 
افتتح بها معاليه منتدى قطر 
الــقــانــونــي الــثــانــي صــبــاح أمــس 
بــفــنــدق الــريــتــز كـــارلـــتـــون، الفــتــًا 
إلى أن املشاركة الواسعة في هذا 
املنتدى تعكس االهتمام الدولي 
واإلقـــلـــيـــمـــي الــكــبــيــر بــالــقــضــايــا 
املطروحة على املنتدى، وأهمية 
الـــــدور الـــــذي اضــطــلــع بـــه الــلــقــاء 
القانوني في  األول ملنتدى قطر 

الدوحة عام 2009.
وقــــــــال مـــعـــالـــي رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــــــــوزراء وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة: إن 
املــنــتــدى ينعقد فــي ظــل ظــروف 
بــــالــــغــــة الــــــدقــــــة، وبــــخــــاصــــة فــي 
منطقتنا العربية؛ حيث تشهد 
رغبة شعبية واسعة في إحداث 

الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــرات واإلصـــــــــالحـــــــــات 
الــشــامــلــة عــلــى أســـس دســتــوريــة 
رصينة تحفظ الحقوق وتحترم 
املـــنـــتـــدى  كــــمــــا أن  الــــــواجــــــبــــــات. 
ينعقد في ظــروف يشوبها عدم 
االســتــقــرار الـــذي يــؤثــر بالسلب 
على الوضع املالي العاملي، مما 
ينجم عنه تهديد االستثمارات 
والــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة، فــرغــم 
أن حالة االنــكــمــاش االقتصادي 
الــــعــــاملــــي أعــــلــــن عـــــن انـــتـــهـــائـــهـــا 
رســمــيــا عــــام 2009، إال أن هــذه 
األزمـــــة مـــا زالــــت تــلــقــي بظاللها 
السلبية على االقتصاد العاملي، 
وعـــلـــى الـــتـــطـــورات االقــتــصــاديــة 
املــتــوقــعــة فــي عـــام 2012، وربــمــا 

عام 2013.
وأكـــــد مــعــالــي الــشــيــخ حــمــد بن 

جــاســم بــن جبر آل ثــانــي رئيس 
مجلس الــوزراء وزيــر الخارجية 
فـــــي الـــكـــلـــمـــة الــــتــــي افـــتـــتـــح بــهــا 
مــنــتــدى قــطــر الــقــانــونــي الــثــانــي 
على أن التجارب أثبتت -في ظل 
األزمة املالية العاملية واملتغيرات 
الجديدة التي يشهدها العالم- 
املــــــشــــــاكــــــل واألزمــــــــــــــات  أن حـــــــل 
االقتصادية يستلزم االستعانة 
الــقــانــونــيــة للتحاور  بــالــخــبــرات 
والــــــتــــــشــــــاور ووضــــــــــع الــــحــــلــــول 

واملعالجات املناسبة.
وشــــــدد مـــعـــالـــي رئـــيـــس مــجــلــس 
الـــــــوزراء وزيـــــر الــخــارجــيــة على 
أن دولـــــة قــطــر تـــؤمـــن بـــضـــرورة 
تــرســيــخ دور الــقــانــون، وإشــاعــة 
املـــــنـــــاخ الــــقــــانــــونــــي الــــفــــاعــــل مــن 
أجــــل تــعــظــيــم مـــراكـــز الـــشـــراكـــات 

االقــتــصــاديــة واألســـــــواق املــالــيــة 
العاملية والتنظيم الدولي لها.

وأضــــاف مــعــالــيــه قــائــال فــي هــذا 
الـــســـيـــاق: «ونــــحــــن نـــؤمـــن كــذلــك 
بــــضــــرورة االعـــتـــمـــاد عــلــى طــرق 
بــديــلــة فـــي فـــض املـــنـــازعـــات في 
نـــــطـــــاق الـــتـــحـــكـــيـــم والــــوســــاطــــة 
الـــــــدولـــــــيـــــــة، إليـــــــجـــــــاد الــــحــــلــــول 

املناسبة لها».
وأكـــــــد مـــعـــالـــيـــه عـــلـــى أن إقـــامـــة 
مثل هــذا املنتدى فــي دولــة قطر 
يسهم بالتأكيد في إثراء الحياة 
الـــقـــانـــون بـــات  الـــقـــانـــونـــيـــة؛ ألن 
اليوم أداة هامة للتقدم والتنمية 
والــــتــــواصــــل مــــع مــخــتــلــف دول 

العالم.
كــمــا أكــــد عــلــى أن املـــوضـــوعـــات 
املــــــدرجــــــة عــــلــــى جـــــــــدول أعــــمــــال 

املــنــتــدى عــلــى درجـــــة عــالــيــة من 
األهمية في الظرف الراهن، ومن 
أبرزها سيادة القانون والتنمية 
االقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــســــيــــاســــيــــة 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، ودور املــحــاكــم 
الـــدولـــيـــة، وحـــريـــة االتــــصــــال في 

زمن التغيير.
ونـــــبـــــه مــــعــــالــــي الــــشــــيــــخ حــمــد 
بــــن جـــاســـم بــــن جـــبـــر آل ثــانــي 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة عـــلـــى أن تــرســيــخ 
مــــبــــدأ ســـــيـــــادة الــــقــــانــــون عــلــى 
الــوطــنــي ال يكفي ما  الصعيد 
لــم يتم اعتماده على الصعيد 
الـــــدولـــــي؛ (فــــالــــدولــــة الــــواحــــدة 
ال تــعــيــش بـــمـــعـــزل عــــن الـــــدول 
األخــــــــرى، وبـــالـــتـــالـــي البـــــد مــن 
تـــنـــظـــيـــم الـــــعـــــالقـــــات الــــدولــــيــــة 

بــمــا يــحــفــظ الــحــقــوق ويــفــرض 
الواجبات).

وشــــدد مــعــالــيــه فـــي كــلــمــتــه على 
أن دولـــة قطر تسير على خطى 
ثابتة وراسخة في مجال تدعيم 
دولــة املؤسسات والقانون، هذه 
املــســيــرة الـــتـــي أرســـــى دعــائــمــهــا 
حــضــرة صــاحــب الــســمــو الشيخ 
حــمــد بـــن خــلــيــفــة آل ثــانــي أمــيــر 
البالد املفدى (حفظه الله) والذي 
يسعى دومـــًا لــوضــع دولـــة قطر 
في مصاف الدول التي تحكمها 

سيادة القانون.
وأعـــــــرب مـــعـــالـــي رئـــيـــس مــجــلــس 
الـــــــــــوزراء وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة عــن 
أمله في أال تغيب عن املشاركني 
حــقــيــقــة الـــوضـــع املــــأســــوي الـــذي 
يعيشه الشعب الفلسطيني، وما 

يتعرض له من انتهاكات صارخة 
لــــلــــشــــرعــــيــــة الــــــدولــــــيــــــة وحــــقــــوق 
اإلنسان، مضيفًا في هذا الصدد: 
«وأعــــتــــقــــد أنــــنــــا لـــســـنـــا بــحــاجــة 
إلـــــى صـــيـــاغـــة نـــصـــوص جـــديـــدة 
لــلــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، بـــل نــحــتــاج 
إلــــــى وضــــــع آلـــــيـــــات لــتــفــعــيــل مــا 
أنتجته مــن مــواثــيــق ومــعــاهــدات 
ومؤسسات؛ لكي نوقف الجرائم 
الـــيـــومـــيـــة الــــتــــي تــنــتــهــك حــقــوق 

الشعب الفلسطيني».
وتوجه معاليه في ختام كلمته 
بالشكر إلى جميع القائمني على 
تــنــظــيــم هــــذا املـــنـــتـــدى، والــجــهــد 
الــكــبــيــر الــــذي بـــذلـــوه فـــي سبيل 
اإلعداد الجيد له، مؤكدًا أن دولة 
قطر ستبقى ملتزمة على الدوام 

بسيادة القانون ودعم ُحماته.

في افتتاح منتدى القانون 

حمد بن جاسم: قطر تساند إرادة الشعوب وتمكني الديمقراطية

الدوحة - محمد الشياظمي »

ناقش قضاة ومــحــامــون دوليون 
خــــــالل الـــجـــلـــســـة الـــثـــانـــيـــة ضــمــن 
أعــــــمــــــال مــــؤتــــمــــر الـــــقـــــانـــــون قــطــر 
الــثــانــي الـــقـــوانـــني الـــدولـــيـــة ودور 
املــــحــــكــــمــــة الــــجــــنــــائــــيــــة الــــدولــــيــــة 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق الـــــعـــــدالـــــة وســــيــــادة 
الــــقــــانــــون، مــســتــعــرضــني تـــجـــارب 
دولــــــيــــــة لــــقــــضــــايــــا تــــطــــرقــــت لــهــا 
املحكمة الجنائية الدولية وآليات 

التعاطي القانوني معها.
وفــــي كــلــمــتــه االفــتــتــاحــيــة كــمــديــر 
لــــلــــجــــلــــســــة، قـــــــــال الـــــســـــيـــــد مــــالــــك 
دحـــــــــــالن رئــــــيــــــس مــــــركــــــز قــــريــــش 
للقانون والـــدراســـات: إن اللحظة 
الدستورية تبقى لحظة تاريخية 
مـــــن أجــــــل إعـــــطـــــاء مـــعـــنـــى أســـمـــى 
القانون وتحقيق العدالة  لسيادة 
الشاملة، وأشار إلى أن دوًال عربية 
وإســـالمـــيـــة فــشــلــت فــــي تــأســيــس 
املحكمة الدولية اإلسالمية التي 
فــي مـــقـــررات منظمة  نــص عليها 

املؤتمر اإلسالمي.
بـــذلـــت  قــــطــــر  وقـــــــــال دحـــــــــــالن: إن 
جهودًا خالل الثورات العربية في 
الوقت الذي سكتت فيه دول عدة، 
ودعمت الحق العربي في الحرية 
والديمقراطية، معتبرا أن الربيع 
الــــعــــربــــي ســــيــــقــــود إلـــــــى تــحــقــيــق 
أعــــمــــق ملـــعـــنـــى الــــعــــدالــــة وســــيــــادة 
الـــقـــانـــون، بــاعــتــبــارهــمــا مـــن أمــنت 
القواعد التي تبنى عليها الدولة 
الحديثة التي تسود فيها الحرية 

والقانون.
مـــن جــانــبــه قــــال لـــويـــس مــوريــنــو 
أوكــامــبــو املــدعــي الــعــام للمحكمة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة: إن املــحــكــمــة 
تــعــمــل مـــع جــمــيــع األعـــضـــاء فيها 
-الـــذيـــن يــقــدر عــددهــم بــنــحــو 121 
دولـــــة مــوقــعــة إلــــى مــيــثــاقــهــا- من 
أجل تحقيق معنى أسمى للعدالة 
فــي عــالــم متغير الــيــوم، وقــــال: إن 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة تــســعــى إلـــى 
تــطــبــيــق أشـــمـــل ملــعــنــى الـــقـــانـــون، 
ومــحــاســبــة كــل مــن ارتــكــب جــرائــم 

بحق الدولة ومواطنيها.
واعتبر أوكامبو أن ليبيا وسوريا 
لـــم تــوقــعــا عــلــى مــيــثــاق املــحــكــمــة 
واالنضمام إليها، وهذا ما صعب 
عملية التحرك في هذين البلدين 
خـــــالل ثـــوراتـــهـــمـــا، الفـــتـــًا إلـــــى أن 
الــســوريــة تبقى مختلفة  القضية 

عن ليبيا، وسياق التعاطي معها 
يــقــتــضــي وضــعــًا خــاصــا مــتــى ما 
أحيلت االتهامات بارتكاب جرائم 
بــحــق الــشــعــب الــســوري مــن طــرف 

األمم املتحدة.
وأشـــار إلــى أن العالم الــيــوم يعيش 
لــم يعد بإمكان  وضــعــًا مختلفًا؛ إذ 
الــحــاكــم أن يتسلط عــلــى شــعــبــه أو 
يمارس االستبداد، ويغيب العدالة 
عن أنظمتها، وذلك بفضل التواصل 
الــذي يعيشه العالم، والــذي  الفعال 
يــــنــــقــــل كـــــــل شــــــــــــيء، ويـــــفـــــضـــــح كـــل 

االنتهاكات بحق الشعوب.
الـــعـــام للمحكمة  املـــدعـــي  واعــتــبــر 
الجنائية الدولية أن الجميع راقب 
الــتــعــاطــي الـــــذي أبـــدتـــه الــجــامــعــة 
الـــــســـــوري،  املــــلــــف  الـــعـــربـــيـــة إزاء 
وقــــــال: إن الـــحـــلـــول الــعــســكــريــة ال 
تــؤتــي أكــلــهــا فــي كــل مـــرة، منوهًا 
بالخطوات التي بذلتها الجامعة 
في سبيل إنهاء األزمة في سوريا، 
وقال: إن املواطن العربي لن يقبل 

باالستبداد بعد اليوم.
وذكر أوكامبو أن العالم ال يمكنه 
الــــتــــدخــــل فـــــي ســـــوريـــــا كـــمـــا فــعــل 
بشأن ليبيا، موضحًا أن كل دولة 
لــهــا خــصــوصــيــة سياسية  تــبــقــى 
وقــانــونــيــة للتعاطي معها، الفتًا 
الــتــغــيــيــر ســيــحــدث مهما  إلــــى أن 

كانت الظروف.
بـــدوره تحدث يوسف عبدالقوي 
الــعــدل الدولية  القاضي بمحكمة 
الــــدولــــيــــة فــي  املــــحــــاكــــم  عـــــن دور 

سيادة القانون، وقال: إن القانون 
الـــــدولـــــي جــــــاء مـــــن أجــــــل تــحــقــيــق 
الــــــعــــــدالــــــة لــــلــــضــــعــــفــــاء الــــــذيــــــن ال 
يستطيعون إسماع صوتهم إلى 
العالم، مشيرًا إلى أن العالم ينظر 
بـــعـــني الــــرضــــا إلـــــى عـــمـــل مــحــكــمــة 

العدل الدولية.
الــعــربــي متأخر  الــعــالــم  وقــــال: إن 
القانون ودعــم  فــي مسالة إحــقــاق 
املــؤســســات الـــقـــادرة عــلــى تحقيق 
الـــــعـــــدالـــــة الــــشــــامــــلــــة، ودعـــــــــا إلــــى 
ضـــــــرورة خـــلـــق مــنــظــمــة إقــلــيــمــيــة 
تــعــمــل عــلــى حــل املــشــاكــل لــكــل من 
إيران وإسرائيل، وتحقيق السالم 

العادل في املنطقة.
من جهته تحدث كوا مورا رئيس 
نــــقــــابــــة املــــحــــامــــني الـــــدولـــــيـــــة عــن 
النقابة وجهودها في سبيل دعم 
القانون،  العدالة الدولية وسيادة 
وكــــشــــف أن عـــــــدد األعــــــضــــــاء فــي 
النقابة بلغ 137 دولة، وهي تعمل 

تحت مظلة املحامني الدولية.
لــــــدى الـــنـــقـــابـــة مــكــتــبــًا  وقـــــــــال: إن 
فـــــي الهــــــــاي تــــســــاعــــد مـــــن خـــاللـــه 
فــــــي عــــمــــل مـــحـــكـــمـــة الــــجــــنــــايــــات 
الـــدولـــيـــة، ومــنــوهــًا بـــالـــدور الـــذي 
تـــــقـــــوم بــــــه الــــنــــقــــابــــة فــــــي مــجــمــل 
الــقــضــايــا الـــدولـــيـــة، الفـــتـــًا إلــــى أن 
النقابة بعثت برسالة إلى األمني 
الـــــعـــــام لــــألمــــم املــــتــــحــــدة بــــــان كــي 
مــــون تــطــرقــت فــيــهــا إلــــى الــوضــع 
القانونية  الــنــاحــيــة  الـــســـوري مــن 

والقضائية.

أوكامبو: ال يمكن التعامل مع امللف السوري كالليبي

« �الدوحة - 

نــــاقــــش املـــــشـــــاركـــــون فـــــي «مـــنـــتـــدى 
الــثــانــي املنعقد في  الــقــانــون-قــطــر» 
الــــدوحــــة مـــســـألـــة االلـــــتـــــزام مــتــعــدد 
الــــجــــوانــــب بــــســــيــــادة الــــقــــانــــون مــن 

ناحية الفهم العاملي لهذه املسألة.
واســـتـــعـــرض رؤســـــــاء الـــقـــضـــاة فــي 
الــتــي خــصــصــت لتحقيق  الــجــلــســة 
مفهوم عاملي لسيادة القانون أبرز 
الــتــي تحقق هـــذا املفهوم  الــعــوامــل 
ومـــــن بــيــنــهــا اســـتـــقـــاللـــيـــة الــقــضــاء 
الــدســتــور  الــتــي يقدمها  والــحــمــايــة 

لبلورة حكم القانون.
وأكــــد رؤســـــاء قــضــاة فـــي عـــدة دول 
تـــظـــل غـــايـــة  الــــقــــانــــون  أن ســـــيـــــادة 
لــكــل الــعــامــلــني فـــي مــجــال الــقــانــون 
وحقوق اإلنسان والحريات، ولكن 
هـــنـــاك تــحــديــات عـــديـــدة تــواجــهــهــا 
هــذه العملية ســواء كانت تحديات 

مباشرة أو غير مباشرة.
بــــــول دي جــيــرســي  الـــســـيـــد  وقــــــــال 
رئــــيــــس الــــقــــضــــاة فـــــي كـــونـــيـــزالنـــد 
بــــأســــتــــرالــــيــــا إن مــــســــألــــة ســــيــــادة 

القانون يختلف تطبيقها مــن بلد 
آلخــر؛ حيث تتأثر عملية التطبيق 
باستقرار الدول وبوجود برملانات 

حرة وقضاء مستقل وشفاف.
لــكــن الــســيــد جــيــرســي نــبــه إلــــى أن 
دوال مستقرة ويــتــوفــر فيها مناخ 
الحرية، ربما تواجه تحديات غير 
مــــبــــاشــــرة لـــجـــهـــة تـــطـــبـــيـــق مــفــهــوم 
ســــيــــادة الــــقــــانــــون وهـــــي تـــحـــديـــات 
خـــفـــيـــة ال يـــمـــكـــن الــــتــــعــــرف عــلــيــهــا 

بسهولة.
إلــى اليقظة والــحــذر عند  كما دعــا 
التغييرات التي تطال بعض الدول 
على غرار ما شهدته بعض البلدان 
الــعــربــيــة مــن تغيير فــي أنظمتها، 
وقال إن التغيير ربما ترافقه بعض 
األحــــيــــان عــمــلــيــة انـــتـــهـــاك لــســيــادة 
القانون وعليه يجب أن يكون هناك 

قضاء مستقل يراقب كل ذلك.
وفــــــي حـــــني أكــــــد عــــــدد مـــــن رؤســــــاء 
الــقــضــاة املــشــاركــني فــي الجلسة أن 
سيادة القانون تظل مفهوما ثابتا 
فــــي الـــعـــالـــم، اســـتـــعـــرض عـــــدد آخـــر 
تجارب بلدانهم وسعيها لترسيخ 

حكم القانون رغــم التحديات التي 
تواجهها في حال تطبيق القانون.

وتحدث السيد سام روغيج رئيس 
الـــقـــضـــاة فـــي روانـــــــدا عـــن املــســاعــي 
الــــتــــي بـــذلـــتـــهـــا بــــــــالده فـــــي ســبــيــل 
ــــمــــا عــقــب  ســــيــــادة الــــقــــانــــون، الســــيَّ
مجزرة عام 1994 التي أسهمت بها 
الــدولــة فــي انتهاك واضــح وصــارخ 

لسيادة القانون.
وقــــال «عــقــب تــلــك األحـــــداث األلــيــمــة 
عـــمـــلـــت روانـــــــــدا عـــلـــى إعــــــــادة بــنــاء 
الـــدولـــة وتــوحــيــد املــجــتــمــع ووضــع 
دستور يصون الحريات والحقوق 
األســـاســـيـــة ويــنــص عــلــى اســتــقــالل 
الــقــضــاء وهــــذه هـــي الــعــوامــل الــتــي 
يــمــكــن مــن خــاللــهــا تحقيق ســيــادة 

القانون».
مــن جــهــتــه اســتــعــرض الــســيــد رامــز 
ريـــزايـــيـــف رئـــيـــس املــحــكــمــة الــعــلــيــا 
فــــي أذربــــيــــجــــان تـــجـــربـــة بــــــالده فــي 
مـــجـــال ســـيـــادة الـــقـــانـــون، وقـــــال إن 
فصل السلطات الثالث التشريعية 
والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة والـــقـــضـــائـــيـــة كــفــيــل 

بتحقيق مفهوم حكم القانون.

بـــالده عملت على هذا  وأوضـــح أن 
األمـــر بــعــد انــفــصــالــهــا عــن االتــحــاد 
الــــســــوفــــيــــيــــتــــي وأجـــــــــــــرت مـــــؤخـــــرا 
م  إصـــالحـــات فـــي الــدســتــور لــتــتــواء
املعايير القانونية والقضائية في 
أذربــيــجــان مــع االتــحــاد األوروبــــي، 
إلــــــى جــــانــــب الـــعـــمـــل عـــلـــى تــأهــيــل 

القضاة.
وأكــد أن الجهاز القضائي املستقل 
هو الكفيل بتحقيق سيادة القانون 
مع وجود قضاة مؤهلني ومدربني 

ويتمتعون بالنزاهة والشفافية.
بــــــــــــدوره تـــــحـــــدث الــــســــيــــد مــحــمــد 
مـــــزمـــــل حــــســــني رئـــــيـــــس الـــقـــضـــاة 
فــــــــي بـــــنـــــجـــــالديـــــش عــــــــن أهــــمــــيــــة 
الـــدســـاتـــيـــر الـــتـــي تــحــمــي ســـيـــادة 
الــقــانــون وتــحــقــق حــريــة اإلنــســان 

واالستقرار.
وأشـــار إلــى أن ســيــادة القانون هي 
عــمــلــيــة يـــومـــيـــة تــكــفــلــهــا مــكــونــات 
الــدولــة والقضاء  املجتمع وأنظمة 
املــســتــقــل، مـــؤكـــدًا أن الـــدســـتـــور هو 
املظلة التي يحتمي تحتها كل من 

يسعى إلى تطبيق حكم القانون.

رؤساء قضاة يبحثون فهمًا عامليًا 
لسيادة القانون
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الدوحة - قنا »

أكد سعادة السيد مسعود بن محمد 
الـــــعـــــامـــــري رئــــيــــس املــــجــــلــــس األعــــلــــى 
لــلــقــضــاء أن مــبــدأ الــشــرعــيــة وســيــادة 
التزام سلطات الدولة  القانون يوجب 
املــعــنــيــة بــالــقــانــون فـــي كــافــة أعــمــالــهــا 

وتصرفاتها بأشكالها املختلفة.
وقـــال ســعــادتــه لـــدى حــديــثــه أمـــس عن 
سيادة القانون والرقابة القضائية في 
جــلــســة رؤســــاء الــقــضــاة ضــمــن أعــمــال 
إنــه في مجال  القانون قطر»  «منتدى 
حــقــوق املـــواطـــن وحــريــاتــه األســاســيــة 
فــــــإن مـــضـــمـــون الــــقــــاعــــدة الـــقـــانـــونـــيـــة 
يتحدد على ضــوء مستوياتها التي 
الــدول املتحضرة باطراد  التزمت بها 
فـــــي مـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــا، واســــتــــقــــر الــعــمــل 
بــالــتــالــي عــلــى انــتــهــاجــهــا فــي مظاهر 

سلوكها.
وأوضـــح فــي هــذا اإلطـــار أنــه ال يجوز 
لـــلـــدولـــة الـــقـــانـــونـــيـــة فــــي تــنــظــيــمــاتــهــا 
املــخــتــلــفــة أن تـــنـــزل بــالــحــمــايــة الــتــي 
توفرها لحقوق مواطنيها وحرياتهم 
عن الحدود الدنيا ملتطلباتها املقبولة 
بوجه عام وال أن تفرض على تمتعهم 
بها أو مباشرتهم لها قيودًا تكون في 
جوهرها أو مداها مجافية لتلك التي 

درج العمل بها.
وأكـــــــد ســـعـــادتـــه أن خــــضــــوع الــــدولــــة 
لــلــقــانــون مــــؤداه أال تــخــل تشريعاتها 
الــتــســلــيــم بها  الــتــي يعتبر  بــالــحــقــوق 
مــفــتــرضــًا أولـــيـــًا، بــحــيــث يــتــوافــر لكل 
مواطن ومقيم في كنفها -ومــن خالل 
الــضــمــانــة األولــيــة واملبدئية  نظمها- 
لصون الحقوق والحريات التي كفلها 

الدستور والقانون.
وأشـــــار ســـعـــادة الــســيــد الــعــامــري إلــى 
أن بـــنـــيـــان الـــــــدول أصـــبـــح يـــقـــوم عــلــى 
مبدأ مشروعية السلطة معززًا بمبدأ 
الــخــضــوع املــتــكــافــئ لــلــقــانــون ليعمال 
مــعــًا كــمــبــدأيــن مــتــكــامــلــني متساندين 
ضــمــانــًا لتنظيم الــســلــطــة وفـــق أســس 
مــــحــــددة ال تـــخـــرج بـــهـــا عــــن أهـــدافـــهـــا 
انحرافًا وال تميل بممارستها عدوانًا 
القانونية مــحــورًا لكل  الــقــاعــدة  لتظل 
عمل وإطــارًا يبني حــدود الدائرة التي 
ال يجوز ألحــد أن ينال منها، ورادعــًا 
ضــــد الـــــعـــــدوان وذلــــــك فــــي إطــــــار مــبــدأ 

سيادة القانون.
وشــدد سعادته على أن هــذا املبدأ لن 
أثــره إال بقيام مبدأ آخــر يكمله  ينتج 

ويعتبر ضروريًا مثله ألن اإلخالل به 
يــؤدي إلى أن يصبح مبدأ املشروعية 
كــــالــــعــــدم، وذلــــــــك هـــــو مــــبــــدأ الـــرقـــابـــة 

القضائية.
وأضــــاف أن هـــذه الــرقــابــة هــي املظهر 
العملي الفعال لحماية الشرعية فهي 
الــتــي تــكــفــل تــقــيــيــد الــســلــطــات الــعــامــة 
بــقــواعــد الــقــانــون، كــمــا تــكــفــل رد هــذه 
السلطات إلى حدود املشروعية إن هي 

تجاوزت تلك الحدود.
ولــــفــــت ســــعــــادة الـــســـيـــد مـــســـعـــود بــن 
محمد العامري رئيس املجلس األعلى 
للقضاء إلى أن السلطة القضائية هي 
سلطة أصيلة تقف على قدم املساواة 
مع السلطتني التشريعية والتنفيذية 
وتـــســـتـــمـــد وجــــــودهــــــا وكــــيــــانــــهــــا مــن 
الـــدســـتـــور ذاتـــــه الـــــذي أنـــــاط بــهــا أمــر 

العدالة مستقلة عن باقي السلطات.
وأوضـــــــح فــــي هـــــذا الــــصــــدد أن املـــــادة 
139 مــن الــدســتــور الــدائــم لــدولــة قطر 
نــصــت عــلــى أن «الــســلــطــة الــقــضــائــيــة 
مـــســـتـــقـــلـــة وتـــــتـــــوالهـــــا املــــحــــاكــــم عــلــى 
اختالف أنواعها ودرجــاتــهــا»، بحيث 
أصبحت السلطة القضائية في الدولة 
مستقلة تــمــامــًا عــن أي ســلــطــة أخــرى 
وأضــــحــــى املـــجـــلـــس األعــــلــــى لــلــقــضــاء 
 فــــــي أعــــضــــائــــه مــــــن الـــقـــضـــاة 

ً
مــــمــــثــــال

مـــنـــوطـــًا بــــه اإلشـــــــــراف عـــلـــى املـــحـــاكـــم 
وسير العمل فيها وتحقيق استقالل 
القضاء واقتراح التشريعات الخاصة 

بتطويره ودراسة كل شؤون القضاة.
كـــمـــا أشــــــار ســــعــــادة الـــســـيـــد مــســعــود 

إلــى أن الدستور  الــعــامــري  بــن محمد 
الدائم لدولة قطر نص في املــادة 135 
منه على حق التقاضي للناس كافة، 
وجعلت املادة 129 منه سيادة القانون 
أساسًا للحكم في الدولة. موضحًا أن 
املـــواد 129 و130 و131 فــي الدستور 
جعلت من استقالل القضاء وحصانته 
ضمانني أســاســيــني لحماية الحقوق 
والحريات وحق التقاضي هو املدخل 
إلى هذه الحماية كي ال تكون الحقوق 
والــحــريــات الــتــي نــص عليها مــجــردة 
مــن وسيلة حمايتها، بــل مــعــززة بها 

لضمان فاعليتها.
وأضــــــــاف ســـعـــادتـــه أن مــــــؤدى املـــــادة 
135 من الدستور أن توفر الدولة لكل 
فــــرد عــلــى إقــلــيــمــهــا نـــفـــاذ مــيــســر إلــى 
مــحــاكــمــهــا، بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــحــمــايــة 
الواجبة للحقوق املقررة بتشريعاتها، 
وبـــــمـــــراعـــــاة الــــضــــمــــانــــات األســـاســـيـــة 
الـــعـــدالـــة إدارة فــعــالــة  الـــالزمـــة إلدارة 
وفقًا ملستوياتها في الدول املتحضرة 
الــدولــيــة لغير  املــعــايــيــر  الــتــي تكفلها 
املـــواطـــنـــني املــقــيــمــني بــإقــلــيــمــهــا -وفـــق 
الــعــامــة لــألمــم املتحدة  قـــرار الجمعية 
املــؤرخ في 1985/12/13  رقم 441/40 
متضمنًا إعالنها في شأن حقوق غير 
املواطنني في البلد الذي يعيشون فيه- 
ويــتــصــل أغــلــبــهــا بحقهم فــي الــحــيــاة، 
وضـــد الــتــمــيــيــز غــيــر املـــبـــرر، وبــحــرمــة 
حــيــاتــهــم الـــخـــاصـــة، وصـــــون شــرفــهــم 
وســمــعــتــهــم، وكــذلــك بــحــريــة الــعــقــيــدة، 

وبضمان حريتهم الشخصية.

العامري: بنيان الدول يقوم على 
مشروعية السلطة

الدوحة - نور الحملي »

أكـــــد ســــعــــادة يـــوســـف حـــســـني كــمــال 
وزيـــر االقــتــصــاد واملــالــيــة أن املــوازنــة 
الجديدة للدولة ستصدر في غضون 
إلــى أن السعر املقترح  شهر، مشيرًا 
مــــن الـــحـــكـــومـــة لـــبـــرمـــيـــل الـــنـــفـــط فــي 
املـــوازنـــة الــقــادمــة بــحــدود 65 دوالرًا 

للبرميل.
وتــــوقــــع ســــعــــادتــــه فــــي تــصــريــحــات 
صــــحــــافــــيــــة عــــلــــى هـــــامـــــش مـــنـــتـــدى 
القانون قطر 2012 أن تتراوح نسبة 
الــتــضــخــم فــــي الــــدولــــة خـــــالل الـــعـــام 

الجاري بني 2% و%3.
وفـــــــي كـــلـــمـــتـــه الـــــتـــــي ألــــقــــاهــــا خــــالل 
املنتدى أكــد سعادة وزيــر االقتصاد 
واملـــالـــيـــة أن هـــنـــاك فـــرقـــًا كــبــيــرًا بني 
املــنــتــدى الـــذي تــم عــقــده فــي الــدوحــة 
في العام 2009 وبني املنتدى الحالي، 
مــشــيــرًا إلــــى الــتــغــيــيــرات الــجــوهــريــة 
الـــتـــي شـــهـــدهـــا الـــعـــالـــم بـــعـــد األزمـــــة 
االقتصادية والتي تختلف اختالفًا 

كليًا بعد العام 2009.
وأشـــــــار كـــمـــال إلـــــى الـــتـــغـــيـــرات الــتــي 
شهدتها منطقة الشرق األوسط بعد 
موسم الربيع العربي، مؤكدًا أن هذه 
القانون  األحـــداث أثبتت أهمية دور 
واملحاكم ومراكز التحكيم والقضاة 
 
ً
الــعــدل واملـــســـاواة، قائال فــي تحقيق 
فــي هـــذا اإلطـــــار: «لـــو أحـــس املــواطــن 
فــي بلده بنزاهة القضاء ودوره في 
تحقيق الــعــدل ملــا آلــت األوضــــاع في 

املنطقة إلى ما آلت إليه».
القانون وحكمه  وشــدد على سيادة 
في هذا الوقت الراهن، خاصة في ظل 
الــتــي يشهدها االقــتــصــاد  الــتــغــيــرات 
الـــــعـــــاملـــــي، مــــوضــــحــــًا أن اســــتــــقــــرار 
القوانني له األثــر الكبير على نجاح 
الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة فـــي ظـــل عــالــم 
متغير. وأكد وزير االقتصاد واملالية 
أن الــتــبــادل الــتــجــاري واالقــتــصــادي 
الــقــانــونــيــة ذات بعد  جــعــل املــســائــل 
كــونــي، وبــالــتــالــي فـــإن الــحــلــول التي 

ستتمخض عن هذا املنتدى ستكون 
ذات طابع كوني أيضًا لتشمل العالم 

أجمع.
وقال سعادة يوسف حسني كمال إن 
ازدهـــار االقتصاد وتحقيق التنمية 
املستدامة ال يمكن تحقيقهما إال في 
القانون، وتنطبق  دولــة يسود فيها 
أحــــكــــامــــه بـــشـــفـــافـــيـــة واســـتـــقـــاللـــيـــة، 
مــؤكــدا: «نــحــن فــي قــطــر نــؤكــد دائــمــًا 
أن االلــتــزام بمعايير واضحة للعدل 
واستقاللية القضاء واإلنصاف يمثل 
حــجــر الــــزاويــــة لــلــتــنــمــيــة املــســتــدامــة 
والنجاح في جذب االستثمارات من 

أجل رفاهية ورخاء املجتمع».
وأشـــار فــي السياق ذاتـــه إلــى الحس 
االســتــشــرافــي لــدولــة قــطــر واســتــبــاق 
األحــــداث، تجسيدًا للرؤية الوطنية 
للعام 2030، الفتًا إلى الخطوات التي 
قــطــعــتــهــا الــــدولــــة فـــي ســبــيــل إرســــاء 

إطــار قانوني وتشريعي يخدم هذه 
الـــــرؤيـــــة، ومـــنـــهـــا تـــأســـيـــس مــحــكــمــة 
قطر الدولية، التي تضم عــدة مراكز 
وهــــيــــئــــات قـــانـــونـــيـــة تـــشـــمـــل جــمــيــع 
مراحل التقاضي وتسوية النزاعات، 
إلـــى املحكمة التنظيمية  بــاإلضــافــة 
ملـــركـــز قــطــر لـــلـــمـــال، مـــركـــز الــتــحــكــيــم 
ومـــركـــز قــطــر لـــلـــدراســـات الــقــضــائــيــة 

والقانونية.
الـــقـــانـــون  وقــــــال كــــمــــال: «إن ســــيــــادة 
تقتات من تبادل الخبرات والتفاهم 
مـــــن خـــــــالل الـــــــحـــــــوار، لـــــــذا البـــــــد مــن 
اإلقــرار بقيمته، وتحديد اإلخفاقات 
والتجاوزات، وبذلك من املمكن بلوغ 
الــــوســــائــــل الــــتــــي تـــضـــمـــن اســـتـــدامـــة 

سيادة القانون بصورة أفضل».
وشدد سعادته على ضرورة متابعة 
كــافــة األعـــمـــال الــقــانــونــيــة، مــؤكــدًا أن 
بعضها قد يكون ذا أهمية صغيرة، 

فـــيـــمـــا يــــكــــون الـــبـــعـــض اآلخـــــــر أكـــثـــر 
، مشيرًا في الوقت ذاته إلى 

ً
ة جوهريَّ

أن جــمــيــع هــــذه األعـــمـــال الــقــانــونــيــة 
البلد والعالم  تــؤدي دورهــا لصالح 
ككل، مشيرًا في هذا الصدد إلى أحد 
الــذي سعت قطر للعمل به  املجاالت 
في إطــار التزامها بسيادة القانون، 
وهــــــــو مــــــا يـــــعـــــرف بــــمــــركــــز تـــســـويـــة 

النزاعات».
 
ً
وأشار إلى هذا املركز يشمل محكمة
عــــامــــة، وأخـــــــرى تــنــظــيــمــيــة، وقــســمــًا 
للتحكيم، وأقسامًا أخرى للوساطة، 
وأشكاًال أخرى من التسوية البديلة 
لــلــنــزاعــات، الفــتــًا إلـــى أن الــفــضــل في 
إنشائها يعود إلى رؤية سمو األمير 
الــدعــم الكامل مــن معالي  التي القــت 

رئيس مجلس الوزراء.
وأكد وزير االقتصاد واملالية أن هذا 
املركز يتمتع بسلطة قضائية تحتل 

إحــدى أعلى املراتب العاملية، مشددًا 
على أن استقاللية هذه السلطة، التي 
تــؤدي دورًا حيويًا فــي إطــار سيادة 

القانون أمر ال جدال فيه.
وقـــال ســعــادة يــوســف حــســني كــمــال: 
تـــجـــمـــع مــا  إن هـــــــذه االســــتــــقــــاللــــيــــة 
القانونيتني،  الــخــبــرة واملــعــرفــة  بــني 
وتـــتـــمـــثـــل الـــنـــتـــيـــجـــة بــــمــــركــــز قــــــادر 
عــلــى تــقــديــم صــفــات األمـــانـــة والــثــقــة 
والــنــزاهــة، بما يخدم مصلحة قطر، 
ومن يعيش على أرضها ويعمل بها 

ومن يتعامل معها من الخارج.
وأضـــــــــاف ســــعــــادتــــه: «كــــمــــا أنـــشـــأت 
مـــحـــكـــمـــتـــني كــــجــــزء مـــــن مــــركــــز قــطــر 
لــلــمــال، ويــعــمــالن مـــن أجــــل الــســيــاق 
ذاتــــــــه، وأنـــــــا بــــصــــدد دعـــــــوة مــجــلــس 
الـــــــــــوزراء العـــتـــمـــاد الـــتـــشـــريـــع الــــذي 
ســيــســاعــد مـــركـــز تــســويــة الـــنـــزاعـــات 

على تأدية الدور األشمل».
وأكد أن هذا املركز يلعب دورًا كبيرًا 
بــالــفــعــل فــي قــطــر، مــن خـــالل عالقته 
الجيدة باملحاكم األخــرى في الدولة 
وجامعاتها، باإلضافة إلى دوره في 

التدريب القانوني والقضائي.
ودعـــــــــا وزيـــــــــر االقـــــتـــــصـــــاد واملــــالــــيــــة 
مــخــتــلــف املــشــاركــني لــلــمــســاهــمــة في 
تقديم اقتراحات أو إبــداء مالحظات 
مــــركــــز قــطــر  تـــطـــويـــر أداء  مــــن أجــــــل 
لـــلـــدراســـات الــقــضــائــيــة والــقــانــونــيــة، 
: «ســيــكــون لــنــا عــظــيــم الــشــرف 

ً
قـــائـــال

الســتــضــافــة الــخــبــراء املــشــاركــني في 
املنتدى لتقديم نــدوات ومحاضرات 
مــتــخــصــصــة فــــي املــــجــــال الــقــانــونــي 
 بتوجيهات 

ً
على مــدار السنة، عمال

مــعــالــي الــشــيــح حــمــد بـــن جــاســم بن 
جبر آل ثاني رئيس مجلس الــوزراء 
وزيــر الخارجية الداعية لالستفادة 
الــدولــيــة املتاحة  مــن أفــضــل املعايير 
فــي مــجــال الــقــانــون، والــتــي تؤسس 
لــبــنــيــة تــحــتــيــة قـــــادرة عــلــى الــتــعــامــل 
والـــتـــعـــاطـــي مـــع األحـــــــداث الــضــخــمــة 
التي ستنظمها قطر، وعلى رأسها 

مونديال 2022».
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القانون.. طريق للديمقراطية

مساعد وزير الخارجية: قطر ملتزمة
بسيادة القانون

شكل منتدى القانون 2012، الذي عقد في الدوحة أمس، فرصة 
امللتقيات، ملا يمكن أن تضيفه  جديدة للتذكير بأهمية مثل هذه 
من خبرات لرصيد الشعوب، وهي تتلمس طريقها نحو غدها 
األفضل، بعد أن أنجزت العديد من الدول العربية ربيعها، وأخرى 

على الطريق.
إن الحديث عن سيادة القانون ال يجب أن يبقى في إطاره النظري، 
فاملنطقة اليوم تمور بالعديد من األحداث والتطورات، لعل أبرزها 
ما بات يعرف بالربيع العربي، الذي نجحت الشعوب من خالله في 
استرداد شيء من حقوقها التي اغتصبت من قبل حكام مستبدين، 

نجاح يجب أن يؤسس ملرحلة جديدة يسود فيها القانون.
لقد كان لغياب القانون، أو تغييبه باألحرى، العامل األبرز في ثورات 
الشعوب، فطاملا كان القانون ممارسة وتطبيقًا، يخضع ملزاجية 
الحاكم، فإنه حتما سيؤدي إلى الظلم، والظلم قاع سحيق من 
الربيع   لدول 

ً
املشاكل التي تحطم أي شعب، وهو ما حصل فعال

العربي. 
فدولة القانون املنشودة، هي الوحيدة التي يمكن لها أن تحقق 
تطلعات الشعوب، ناهيك عن أنها الدولة القادرة على أن تخوض 
غمار التنمية دون خوف أو وجــل، وهي الدولة التي يمكن لها أن 
تحقق توازنًا مطلوبًا في سبيل الوصول إلــى األمــن واالستقرار 

العامليني.
ومن هنا جاء الدعم القطري لــدول الربيع العربي، فقطر التي 
ساندت هذه الشعوب، تدرك جيدًا أن ال أمن وال استقرار في ظل 
وجــود أنظمة قمعية، وهــي تستشعر حاجة الشعوب الدائمة 

لتحقيق العدالة االجتماعية.
إن قطر وكما عبر معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد 
بن جاسم بن جبر آل ثاني، في كلمته أمس، ساندت الشعوب الثائرة 
من أجل بلوغ احترام إرادة الشعوب، وتمكني الديمقراطية، وإعالء 
سيادة القانون، وهي فخورة بهذا الدعم، وترى فيه بداية ملرحلة 

جديدة في املنطقة، مرحلة يعلو فيها القانون وال يعلى عليه.
وألن القانون يجب أن يكون الفيصل في حل املشاكل، ليس بني 
الــدول أن تحكم  الــدول، فإن على  األفــراد وحسب، وإنما أيضًا بني 
القانون في خالفاتها بعيدًا عن لغة التهديد والوعيد التي ال تجني 

من ورائها سوى املزيد من املشاكل والخسائر.
الـــوزراء وزيــر الخارجية «الــدولــة الواحدة  وكما قــال معالي رئيس 
ــدول األخـــرى، وبالتالي ال بد من تنظيم  ال ال تعيش بمعزل عن 

العالقات الدولية بما يحفظ الحقوق ويفرض الواجبات».
إن قطر باحتضانها منتدى القانون، تؤكد مجددًا على دعمها 
املطلق لتمكني القانون، وجعله أداة للوصول إلى الحكم الرشيد، 
الــواحــدة وحسب، وإنما على صعيد  الــدولــة  ليس على مستوى 
املنظومة الدولية، فقانون يسود ويحترم، طريق للديمقراطية 

وتحقيق األمن واالستقرار.

الدوحة - قنا »

أكد سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جبر 
آل ثــانــي مساعد وزيـــر الخارجية لشؤون 
الــتــعــاون الـــدولـــي رئــيــس الــلــجــنــة الــدائــمــة 
املــؤتــمــرات أن دولـــة قــطــر ستبقى  لتنظيم 
دوما ملتزمة بسيادة القانون وداعمة لكل 
املبادرات الخاصة بتطوير سيادة القانون.
جاء ذلك في كلمة لسعادته خالل الجلسة 
الـــخـــتـــامـــيـــة ملـــنـــتـــدى الـــقـــانـــون/قـــطـــر الــــذي 
عقد على مــدى يومني بحضور نحو 400 
مـــن رجـــــال الـــقـــانـــون والـــقـــضـــاء واملــحــامــني 
والخبراء في القطاع املالي واألكاديميني 

من مختلف أنحاء العالم.
وعـــبـــر مــســاعــد وزيـــــر الــخــارجــيــة لــشــؤون 
الـــتـــعـــاون الـــدولـــي عـــن شـــكـــره لــلــمــشــاركــني 
الثانية  الــذي يعقد للمرة  في هــذا املنتدى 
بــدولــة قطر ملناقشة مواضيع تهم العالم 
مثل مكافحة الفساد والتنمية االقتصادية 
والسياسية واالجتماعية، وبهدف السعي 

إلى تعريف عاملي موحد.
ولــفــت ســعــادتــه إلـــى أن املــنــتــدى يــعــقــد في 
وقــت تشهد فيه املنطقة العربية تغيرات 
وإصـــــــالحـــــــات يـــصـــحـــبـــهـــا عـــــــدم اســــتــــقــــرار 
يــــؤثــــر ســـلـــبـــا عـــلـــى الـــــوضـــــع االقــــتــــصــــادي 
واالجــتــمــاعــي، الــتــي تــؤثــر تبعا لــذلــك على 

الوضع املالي العاملي.
الـــقـــانـــونـــيـــة  إلـــــــى أن االلــــــتــــــزامــــــات  ونـــــبـــــه 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــخـــاصـــة بـــحـــمـــايـــة الـــحـــقـــوق 
االقتصادية االجتماعية والثقافية يجب 
أن تــقــتــرن بــتــصــمــيــم راســـــخ عــلــى الـــدفـــاع 
عن الحقوق املدنية والسياسية «ألنــه من 
املـــرجـــح أن تــصــبــح األولــــــى مـــجـــرد وعـــود 
فـــارغـــة بـــــدون الــحــمــايــة الــفــعــالــة لــلــحــقــوق 
املـــدنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة اســـتـــنـــاد إلـــــى حــكــم 
الــقــانــون» مــؤكــدا ضـــرورة أن تسعى الــدول 
جــمــيــعــهــا إلـــــى تــحــقــيــق أفـــضـــل حـــالـــة مــن 

االستقرار السياسي وسيادة القانون.
وأشــار سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن 
جبر آل ثاني إلــى أن الــدول تمتلك وسائل 
الــعــام واملجتمع  لــلــرأي  تمنح مــن خــاللــهــا 
الدولي عموما أحقية إمعان النظر في مدى 
تــوافــر األولــويــات، مما يهيئ مجاال رحبا 
إلقامة مؤسسات أكثر قــدرة على املتابعة 
واالستمرارية وفق إطار قانوني ثابت من 

حوله الكثير من املتغيرات الدولية.

وأكــــد أن الــحــكــم الــرشــيــد يــســعــى لتحقيق 
الــغــايــة املــثــالــيــة الــتــي تــهــدف إلــيــهــا سلطة 
الـــدولـــة مــن خـــالل الــكــثــيــر مــن اإلصــالحــات 
الــــدســــتــــوريــــة وفـــــق أســـــس اقـــتـــصـــاديـــة أو 
اجتماعية أو سياسية أو قانونية يمكن 

تلمسها من واقع عمل السلطة.
وتـــــابـــــع فـــــي هــــــذا اإلطـــــــــار «عــــلــــى الــســلــطــة 
تـــوفـــيـــر األجـــــــــواء املـــنـــاســـبـــة إلبــــــــداء الـــــرأي 
وخـــلـــق مـــســـاحـــة واســــعــــة لـــحـــريـــة اإلعــــــالم، 
ويمكن أن نتنبه إلى عدة صيغ وتفاعالت 
تـــوفـــر  مــــــــدى  فــــــي  مـــــســـــاس وتـــــأثـــــيـــــر  ذات 
الــحــكــم الــرشــيــد مـــن عــدمــه ومــنــهــا الصيغ 

والتفاعالت القانونية».
وتـــــــطـــــــرق ســـــعـــــادتـــــه إلـــــــــى الـــــــــــــدور الـــــهـــــام 
والــجــوهــري الـــذي تلعبه املــحــاكــم الــدولــيــة 
فــي تطوير مفهوم ســيــادة الــقــانــون «الــذي 
الــحــقــوق االقــتــصــاديــة  إلـــى تحقيق  يسعى 
واالجتماعية والثقافية وإلزام الدول بذلك» 
لكنه لفت إلى أن هناك بعض البلدان التي 
ال يزال القضاة يحجمون فيها عن البت في 
ادعاءات انتهاك هذه الحقوق استنادا إلى 
أن هذه القضايا تندرج في سلطات الهيئة 

التنفيذية.
إلــى مخاطر غياب وسائل اإلنصاف  ونبه 

الــقــانــونــيــة أمــــام الــفــئــات الــضــعــيــفــة، وقـــال: 
القانونية  «إذا لم تتوفر وسائل اإلنصاف 
الفعالة أمــام الفقراء والضعفاء بالتحديد 
فلن يكون أمامهم من خيار (نظرا ليأسهم 
القانون  وحرمانهم) سوى محاولة فرض 
بــأيــديــهــم مـــن أجــــل حــمــايــة أنــفــســهــم، كما 
حدث في قضية جنوب إفريقيا سابقا وما 

يحدث أيضا في بالد الربيع العربي».
وأوضـــح ســعــادة مساعد وزيـــر الخارجية 
الـــرأي السائد  الــدولــي أن  لــشــؤون التعاون 
مــنــذ صــيــاغــة مــيــثــاق األمـــــم املـــتـــحـــدة كــان 
يتمثل في الحقوق املدنية والسياسية من 
ناحية والحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والــــثــــقــــافــــيــــة مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــرى «حـــيـــث 

يترابطان ترابطا وثيقا».
وأشـــــار إلـــى أن الــلــجــنــة املــعــنــيــة بــالــحــقــوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية أكدت 
أيــضــا هـــذا الــنــهــج املــتــكــامــل، كــمــا أنـــه لقي 

تأييدا كبيرا في الفقه القانوني الوطني.
وتمنى سعادته أن تكون جلسات املنتدى 
ومجموعات العمل املتخصصة قد تطرقت 
إلــــى الــعــديــد مـــن االحــتــيــاجــات الــقــانــونــيــة 
والــتــشــريــعــيــة لــلــوصــول إلــــى الــغــايــة الــتــي 

يسعى لها الجميع.

65 دوالرًا السعر 
االفتراضي لبرميل 
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