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كتب - كريم إمام :

أكــــد الــمــشــاركــون فـــي أعــمــال 
أن   ٢٠١٢ قــطــر  قـــانـــون  مــنــتــدى 
واالستبداد  القانون  حكم  غياب 
الــربــيــع  ثـــــــورات  وراء  ـــفـــســـاد  وال
الدساتير  أن  معتبرين   .. العربي 
وحدها ال تكفي إلحداث التغيير، 
لتطبيقها  اآللـــيـــة  وجـــــود  وإنـــمـــا 
وتنفيذها على أرض الواقع. وقال 
النقاشية  الجلسة  في  المتحدثون 
الثانية التي جاءت بعنوان «سيادة 
الـــقـــانـــون والــتــغــيــيــر فـــي الــعــالــم 
العربي»، إن غياب حكم القانون 
الــقــانــون  لتنفيذ  ــيــات  آل وافــتــقــاد 
واالســتــبــداد والــفــســاد الـــذي كــان 
مــوجــودا فــي هــذه الـــدول إضافة 
التنفيذية  السلطات  هيمنة  إلــى 
عــــلــــى الــــســــلــــطــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
والقضائية من األسباب الرئيسية 
 .. الــعــربــي  الــربــيــع  ثـــــورات  وراء 
مؤكدين ضرورة فصل السلطات 
الثالث واالتجاه نحو الديمقراطية 
ليقتنع الناس بأن هناك حكومات 

تعبر عن آرائهم.
وأكـــــــد الــــمــــشــــاركــــون أهــمــيــة 
مــــراعــــاة الـــدســـاتـــيـــر فـــي الــــدول 
الـــعـــربـــيـــة لـــحـــاجـــات وتــطــلــعــات 
هذه  واضعو  يأخذ  وأن  شعوبها، 
في  الــشــعــوب  مصلحة  الــدســاتــيــر 
باعتبار  أولوية،  وجعلها  االعتبار 
الدساتير  وضـــع  مــن  الــهــدف  أن 
شعوب  خــدمــة  هــو  حقيقته  فــي 
شارك   .. اختالفها  على  األوطــان 
رئيس  كليك  هاسيم  الجلسة  في 
لجمهورية  الدستورية  المحكمة 

تـــركـــيـــا، جــــــــوردان ريــــــان مــديــر 
مــكــتــب الـــوقـــايـــة مــــن األزمــــــات 
المتحدة،  باألمم  منها  والتعافي 
عــــبــــد الـــحـــفـــيـــظ غـــــوقـــــة نـــائـــب 
الليبي  االنتقالي  المجلس  رئيس 
عبداهللا  القاضي  سعادة  السابق، 
ــــن حـــســـن الـــبـــوعـــيـــنـــيـــن رئــيــس  ب
البحرين  فــي  التشريعية  اللجنة 
وجــيــفــري جـــويـــل مـــركـــز بــنــغــام 
تمت  حين  فــي  الــقــانــون،  لسيادة 
رئيس  كنو  كلثوم  مــن  كــل  دعـــوة 
ومحمد  التونسيين  القضاة  نقابة 
محرك رئيس المحكمة العليا في 

مصر، إال أنهما لم يحضرا.
السيد  حــســن  الــدكــتــور  وقــــدم 
قطر  مــركــز  بمحكمة  الــقــاضــي 
المشارك  القانون  وأســتــاذ  للمال 
بجامعة قطر ورقة عمل بعنوان 
«دساتير الحرية ودساتير الخداع 
.. الــدســاتــيــر الــعــربــيــة فـــي زمــن 
خاللها  قــارن  والحرية»،  الــثــورة 
بين البيئة التي تم خاللها تشكيل 
مجالس إعـــداد الــدســتــور فــي كل 
أجريب  حيث  وليبيا،  تونس  من 
انـــتـــخـــابـــات فـــي تـــونـــس الخــتــيــار 
أعـــــضـــــاء الـــمـــجـــلـــس الــتــأســيــســي 
لدولة  األساسية  المالمح  لرسم 
وصياغة  والــقــانــون  الــمــؤســســات 
دســتــور جــديــد لــلــبــالد، وأجــريــت 
بــنــظــام الــتــمــثــيــل الــنــســبــي حتى 
يــتــســنــى لــلــجــمــيــع الــمــشــاركــة في 
من  أن  إلــــى  مــشــيــرا   .. إعـــــــداده 
يـــضـــع الــــدســــتــــور هـــــو الــمــجــلــس 

للبيئة  وفقا  المنتخب  التأسيسي 
الــمــجــلــس  وأن  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
حرص على أن ينال هذا الدستور 
لـــيـــس فـــقـــط مـــوافـــقـــة األغــلــبــيــة 
وإنما  المجلس  ألعضاء  المطلقة 

أغلبية ثلثي أعضائه.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى قـــــال إن 
..فما  مختلف  سوريا  في  الوضع 
بالسلطة  متمسكا  الــنــظــام  زال 
الحــتــواء  مضنية  جــهــودا  ويــبــذل 
حريته،  أجــل  مــن  الثائر  الشعب 
وقد أصدر األسد السبت الماضي 
من  تتألف  لجنة  بتشكيل  قـــرارا 
٢٩ عضوا إلعداد مشروع دستور 
جــديــد لــلــبــالد، مــؤكــدا أن النص 
الخاص بمدة الرئاسة الذي يؤكد 
انتخاب  إعـــادة  يجوز  ال  أنــه  على 
لــواليــة  إال  الــجــمــهــوريــة  رئـــيـــس 
أن  ـــواقـــع  ال أن  إال  تــالــيــة  واحـــــدة 
ما  سرعان  العربية  الجمهوريات 
تعدل دساتيرها قبل انقضاء مدة 
مــدى  الــرئــيــس  ليحكم  الــرئــاســة 

الحياة.
االستفتاءات  عــن  تــحــدث  كما 
كـــأســـلـــوب لــشــرعــنــة االســـتـــبـــداد، 
في  مشتركة  قيمة  فــاالســتــفــتــاء 
وهو  العربية،  الــدول  من  العديد 
أســلــوب ديــمــقــراطــي ولــكــن يتم 
اســتــخــدامــه واســتــغــاللــه فــي ظل 
غـــيـــاب الـــحـــريـــات ويـــتـــحـــول في 
ظــل الــنــظــم الــعــربــيــة إلـــى وسيلة 
كي  انــه  وقــال  بالسلطة.  لالنفراد 
يــكــون االســتــفــتــاء مــثــمــرا فهناك 

عدة أسس منها أن يوضع مشروع 
الدستور ابتداء من خالل مجلس 
تأسيسية  جــمــعــيــة  أو  تــأســيــســي 
وأن  ونـــزاهـــة،  بــحــريــة  منتخبة 
ـــدار  يـــتـــاح لــلــشــعــب مــعــرفــة مـــا ي
لهم  تـــتـــاح  وأن  مــنــاقــشــات  مـــن 
محتواه  لفهم  الكافية  الــفــرصــة 
وأن  عليه،  االستفتاء  إجــراء  قبل 
يكون اإلعالم الرسمي بعيدا عن 
المواطنين،  يوجه  فال  االستفتاء 
اللجنة  استقاللية  ضمان  وأخيرا 

المشرفة على االستفتاء.
بــــعــــد ذلــــــــك تـــــحـــــدث رئـــيـــس 
أوف  فيليبس  الــقــاضــي  الجلسة 
القضاء  رئيس  مالترافيز  وارث 
للمحكمة  الــمــنــتــخــب  الـــرئـــيـــس 
السؤال  موجها  إنجلترا،   - العليا 
لــلــمــتــحــدثــيــن وهــــو الــســبــب وراء 
هي  وهل  العربية؟  الثورات  قيام 

أسباب مختلفة من بلد آلخر؟.
ـــســـيـــد  مـــــــن جـــــانـــــبـــــه قـــــــــال ال
السبب  إن  غــوقــة  عــبــدالــحــفــيــظ 
الرئيسي وراء ثورات الربيع العربي 
هو غياب حكم القانون عن هذه 
الــدول التي عاشت في مناخ من 
من  وحرمت  واالســتــبــداد  الظلم 
وكبتت  السياسية  المشاركة  حق 
حقوقه االقتصادية واالجتماعية 
االستبداد  إلى  إضافة  والثقافية، 
يكن  لـــم  ليبيا  فــفــي   .. والــفــســاد 
عقود  أربعة  لمدة  دستور  هناك 
ـــبـــدلـــه الــــنــــظــــام بــعــد  حـــيـــث اســـت
االنـــقـــالب الـــثـــوري لــلــقــذافــي عــام 

مطلق  اســتــبــدادي  بــنــظــام   ١٩٦٩
ــــمــــواطــــن مـــــن تــشــكــيــل  حــــــرم ال
السياسية  والــمــشــاركــة  األحــــزاب 
تابعا  البرلمان  وكان  عام،  بشكل 
إلدارة الحاكم مما قيد الحريات 
الــعــامــة. وعــبــر عــن اعــتــقــاده بأنه 
بـــالـــرغـــم مــــن الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
تـــواجـــهـــهـــا الـــــــدول الـــتـــي شــهــدت 
ثـــــورات فـــي الــفــتــرة األخـــيـــرة إال 
القانون  سيادة  بأن  ثقة  على  أنه 
ســتــتــحــقــق فــــي الـــنـــهـــايـــة، وقـــد 
دستوريا  إعالنا  ليبيا  في  أصدرنا 
أكدنا فيه إيماننا بالدولة المدنية 
القائمة على الفصل بين السلطات 
وفـــصـــل الـــقـــضـــاء بـــالـــكـــامـــل عن 

السلطة التشريعية.
وأضــــــاف أن الـــنـــص عـــــادة ال 
ال  لــذا  القوانين،  فــي  صــداه  يلقى 
تشريعية  مؤسسة  وجــود  من  بد 
المواطن،  إرادة  تعكس  منتخبة 
وذلك تحديدا ما قامت من أجله 
المنطقة،  شهدتها  الــتــي  الــهــبــات 
صعوبات  هــنــاك  أن  إلـــى  مــشــيــرا 
وتـــحـــديـــات واقـــعـــيـــة ولـــكـــن في 
الــنــهــايــة ســيــكــون لــديــنــا فــي ليبيا 
دستور يضمن الحقوق والحريات 

األساسية.
كليك  هاسيم  قــال  جانبه  من 
انــه ال ســيــادة لــقــانــون ال يحافظ 
فبدون  اإلنسانية،  الكرامة  على 
حــقــوق اإلنــســان لــن يــكــون هناك 
شيء سوى غضب جماعي عارم، 
مــشــيــرا إلــــى أن الــربــيــع الــعــربــي 

شـــهـــد عـــــدم تــــــــوازن فــــي تـــوزيـــع 
يكن  ولــم  االقــتــصــاديــة،  الحقوق 
هــنــاك حــقــوق حقيقية فــي هذه 
في  حــــدث  مـــا  وأن  الـــدســـاتـــيـــر، 
يحدث  أن  يمكن  العربي  العالم 
ربيعا  فنشهد  أخـــرى  بــلــدان  فــي 
تــركــيــا أو ربــيــعــا ألي مــن الـــدول 
الــتــي ال تــراعــي حــقــوق اإلنــســان. 
وأشار إلى أن التغييرات األساسية 
فــي الــدســتــور غــيــر كــافــيــة وإنــمــا 
لهذه  الفعلي  التطبيق  هــو  األهــم 
إدراك  علينا  يجب  لذا  الدساتير، 
وتحديد من هم المسؤولون عن 
هذا التطبيق خاصة في الجهات 
التشريعية، وعلى النظام القضائي 
أن يكون مستقال وحرا وأن يكون 
القضاة مستقلين لضمان حماية 

الحقوق والحريات.
وقــــال عـــبـــداهللا الــبــوعــنــيــن إن 
لم  البحرين  في  الدستور  تعديل 
ذلك  قبل  وإنــمــا   ٢٠١١ عــام  يبدأ 
االتفاق  تم  عندما  أعـــوام  بعشرة 
عـــلـــى مـــيـــثـــاق الـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي 
مــعــظــم  قـــبـــل  مــــن   ٢٠٠١ عــــــام 
الــبــحــريــنــيــيــن، وفـــي عـــام ٢٠٠٢ 
تــبــنــى الــدســتــور تــلــك الــتــعــديــالت 
ومــــن ثـــم أدخـــلـــهـــا فـــي الــســلــطــة 
التشريعية لتحديد عالقة الشعب 
بــالــحــكــومــة، وقـــد شــهــدت هــذه 
ممثلي  من  كبيرة  جهودا  الفترة 
هذا  فــي  البرلمان  داخــل  الشعب 
الــبــحــريــن  أن  االتــــجــــاه.وأوضــــح 
العربي  الــربــيــع  مــن  جـــزءا  ليست 

وإنما سبقناه منذ عام ٢٠٠١، وما 
زلنا لم نحصل بعد على ما نريد 
فما زالــت البحرين لم تصل بعد 
إلى أقصى ما تريد، إال أننا قدمنا 
التعديالت المطلوبة على الدستور 
األمــام  إلــى  قدما  ونسير  الجديد 
لــلــحــصــول عــلــى أفــضــل مـــا نريد 
الــذي  المثالي  الــوضــع  فــي  لنكون 

نطمح له . 
التنفيذية  السلطة  أن  وأوضــح 
كــــانــــت تـــلـــبـــس قـــبـــعـــة الــســلــطــة 
ســيــكــون  واآلن  الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، 
لــديــنــا انــتــخــابــات بــعــد شــهــر من 
كافة  أن  الــجــيــد  واألمـــــر  الـــيـــوم، 
والــخــارج  الــداخــل  فــي  المراقبين 
بها  تتسم  التي  الشفافية  امتدحوا 
االنتخابات. وقال إن الحكم على 
على  يــبــنــى  أن  بـــد  ال  الــمــســتــقــبــل 
الــمــاضــي لــنــرى إن كــانــت هناك 
أم  تغييرا  أحدثت  قد  التعديالت 
سيلجأون  أنهم  على  مــشــددا  ال، 
شأنه  مــن  جــديــد  تعديل  أي  إلـــى 
تحسين دور الناس قي المشاركة 

بالسلطة.
جويل  جيفري  السيد  وتحدث 
عن أن هناك ممارسات في عدد 
ذلك  في  بما  العربية  الــدول  من 
األسباب  اختالف  رغــم  البحرين 
حول مفهوم سيادة القانون، وأنه 
لم تصل أي دولــة بعد إلــى حالة 
االكتمال أو التميز. وقال انه علينا 
االعتراف بأنه بعد انهيار االتحاد 
القانون  سيادة  أصبح  السوفييتي 

أمــر متاح وضــروري جــدا للفرد 
وهـــو لــيــس مــفــهــومــا فـــارغـــا كما 
تعريف  ولكنه  الكتب  فــي  نــقــرأه 
له العديد من المكونات المناسبة 
في الدول النامية، ومن هنا فإنه 
ال بــد عــلــى هـــذه الـــــدول تحقيق 
عـــدد مــن األهـــــداف منها إيــجــاد 
وتحقيق  مستقل  قضائي  جــهــاز 
بعض  أن  مـــوضـــحـــا   .. ـــة  ـــعـــدال ال
الــحــركــات الــثــوريــة فــي المنطقة 
والبعض  الهرم  أعلى  من  جــاءت 
وأضاف  األسفل.  من  جاء  اآلخــر 
أن إهانة المواطن ليس الحل وأن 
هناك بعض الدساتير أخذت من 

بعضها واستلهمت من الماضي.
وأكـــــد جـــــــوردان ريـــــان أن ما 
مواطن  ألي  مهما  التغيير  يجعل 
هـــو قــــدرة الـــدولـــة واســتــعــدادهــا 
أعمالها،  عــلــى  الــرقــابــة  ووجــــود 
على  الــكــالم  مــن  أهــم  فالتطبيق 
أن  إلــى  بحاجة  والعملية  الـــورق 
تقوم بشكل تشاركي لتجد الطرق 
لــلــمــنــاقــشــة والـــتـــمـــســـك بــحــقــوق 
أو  الــمــرأة  مثل  المهمشة  الفئات 
األقليات ومن لم يكن لهم تمثيل 
فـــي الــــدولــــة، وذلـــــك مـــن خــالل 
التنفيذية  العناصر  بين  التكامل 
وكــــال مـــن الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة 
والـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة، إضـــافـــة 
التي  المدني  المجتمع  لمنظمات 
يجب أن يكون لديها القدرة على 
الوطنية  المسيرة  في  أدوار  لعب 
ومن ثم إيجاد اآلليات التي تدعم 
أيــة  فــي  الــنــجــاح  لتحقيق  عملها 
إلى  للوصول  دستورية  تعديالت 

قيم الكرامة والمساواة والعدالة.

غياب القانون والفساد وراء ثورات الربيع العربي
في الجلسة النقاشية الثانية لمنتدى القانون .. مشاركون :

ـــــر ـــــي ـــــي ـــــغ ـــــت ال إلحـــــــــــــــــــــــداث  ـــــــكـــــــفـــــــي  ت ال  وحــــــــــــدهــــــــــــا  ـــــــــر  ـــــــــي ـــــــــات ـــــــــدس ال

المتحدثون خالل الجلسةد. حسن السيد يتحدث أمام المؤتمر

ــة ــط ــل ــس ــال ـــــل لــــالنــــفــــراد ب ـــخـــذ مـــــن االســــتــــفــــتــــاءات وســـــائ ـــت ــــظــــمــــة الـــعـــربـــيـــة ت األن

أكـــــد   :]  - الــــــــدوحــــــــة 
ــــورد وولــــــف أوف  ــــل الـــقـــاضـــي ال
المدنية  المحكمة  رئيس  بــارنــز 
للمال  قطر  بمركز  والــتــجــاريــة 
مــن  أصـــبـــحـــت  قـــطـــر  دولــــــة  أن 
الدول المهمة التي تتمتع بمكانة 
عالمية، ليس فقط نظراً للثروة 
وإنما  تملكها  الــتــي  االقــتــصــاديــة 
نظرا للرؤية الدولية التي تتبعها 
والعمل مع باقي دول العالم من 
وقال:  األمــم.  لكافة  الخير  أجل 
قطر  تقدمه  ما  جميعا  شاهدنا 
للدول العربية، وما وصلت إليه 
إلى  وصلت  التي  الجزيرة  قناة 

مستوى عالمي.
جــاء ذلــك في أولــى الجلسات 
الــعــامــة ألعــمــال مــنــتــدى قــانــون 
تــســتــضــيــفــه  الـــــذي   ٢٠١٢ قـــطـــر 
الدوحة والذي بدأ بعقد جلسات 
ــــة حـــــول حـــكـــم الـــقـــانـــون  حــــواري
والسياسية  االقتصادية  والتنمية 
واالجــتــمــاعــيــة. وأضــــاف الــلــورد 

الــقــطــريــة  الــحــكــومــة  وولــــف أن 
كأس  مونديال  تنظيم  أن  تدرك 
العالم عام ٢٠٢٢ يحتاج إلى بنية 
قــانــونــيــة قــويــة، مــشــيــرا إلـــى أن 
تتضح  المنتدى  هــذا  مــن  الغاية 
من عنوانه وهو «سيادة القانون 
في أوقات األزمــات» وأن دولة 
سيادة  بمبدأ  جدا  ملتزمة  قطر 

القانون.
المختصين  مــن  عـــدد  نــاقــش 
ونـــــواب الــعــمــوم والــمــســتــشــاريــن 
خــــالل الــجــلــســة الـــعـــامـــة األولــــى 
«مكافحة  بعنوان  انعقدت  التي 
الــــقــــانــــون  ـــــادة  ســـــي  .. ــــفــــســــاد  ال
والسياسية  اإلقتصادية  والتنمية 
الفساد  عــالقــة  واإلجــتــمــاعــيــة»، 
بالمنظومة القضائية وتعريفات 
البنية  عــلــى  ــيــراتــه  ــأث وت الــفــســاد 
بالمجتمع  وعالقته  اإلقتصادية 
ــــي، مــطــالــبــيــن بـــضـــرورة  ــــدول ال
إيجاد آليات لمحاسبة الفاسدين 
خـــصـــوصـــا الـــمـــســـؤولـــيـــن مــنــهــم 

حيث  تحدث في الجلسة كل من 
والــدكــتــور  لــيــدر  فيليب  السفير 
نائب  إس  زد  فــارغــاس  أنـــدراس 
السيد  هنجاريا،   - الــعــام  النائب 
حــســن ســيــســي الــمــســتــشــار الــعــام 
إيساو  القاضي  الــدولــي،  بالبنك 
مفوضية  مفوض  تشولو  إلــيــوت 
والدكتور  زامبيا  في  اإلنتخابات 
الــخــاص  الــمــســتــشــار  روا  إس  بــي 
والدكتور  القطري  العام  للنائب 
رئيس  نائب  شريف  عمر  عــادل 
قضاة المحكمة الدستورية العليا 
فـــي مــصــر .. ورأســـــت الــجــلــســة 
ــــة ســـكـــوتـــالنـــد الـــنـــائـــب  ــــارون ــــب ال
الـــعـــام الــســابــق إلنــجــلــتــرا وويــلــز 
والــتــي تــوجــهــت فــي الــبــدايــة إلــى 
تعريف  عــن  بــســؤال  المتحدثين 
روا  إس  بـــي  د.  فــــرد  الـــفـــســـاد، 
واضح  تعريف  هناك  ليس  بأنه 
الــعــديــد  هـــنـــاك  وأن  لـــلـــفـــســـاد، 
المحور  أن  إال  الــتــعــريــفــات  مــن 
التعريفات  هذه  لكافة  الرئيسي 

والتي  السلطة  استغالل  سوء  أنه 
تــعــنــي الـــوظـــائـــف الـــتـــي يــتــيــحــهــا 
الثراء  تحقيق  أجــل  من  القانون 
على  أن  إلـــى  مــشــيــرا   .. الــســريــع 
من  وتــقــديــر  مــكــافــأة  المجتمع 
ويعارضون  بنزاهة  يتصرفون 
أية ممارسات خاطئة قد تساهم 
في تفشي الفساد بالمجتمع وأن 

يكونوا قدوة أمام اآلخرين.
سيسي  حسن  قــال  جانبه  من 
إليــــجــــاد  اتـــــجـــــاهـــــا  هـــــنـــــاك  إن 
تـــعـــريـــف عـــالـــمـــي لـــلـــفـــســـاد مــن 
أن  إال  الدولية،  المنظمات  قبل 
الــمــســألــة الــرئــيــســيــة هـــي مــدى 
عدم  لضمان  معينة  آلية  وجــود 
عـــدم  أو  الـــفـــســـاد  هـــــذا  حــــــدوث 
ــــدولــــة عــلــى  حـــصـــول مـــوظـــف ال
امتيازات بسبب موقعه .. مشيرا 
ـــــى ضــــــــرورة وجــــــود الــحــافــز  إل
على  والــقــضــاء  الفساد  لمحاربة 
على  تساعد  الــتــي  الــفــرص  كــافــة 
هــنــاك  أن  وأوضـــــــح  انــــتــــشــــاره. 

فقداناً للثقة مما ينعكس بالسلب 
المسألة  هذه  وأن  القضاء،  على 
مــتــعــلــقــة بــــرواتــــب الـــقـــضـــاة في 
بإيجاد  مطالبا  النامية..  الــدول 
سيادة  مبدأ  لنشر  عالمي  تنسيق 
وحـــكـــم الـــقـــانـــون.أمـــا الــقــاضــي 
إيـــســـاو ألـــيـــوت تــشــولــو فــقــال إن 
ـــا قــــامــــت بـــتـــشـــريـــع عـــدد  ـــي زامـــب
مـــن الــقــوانــيــن مـــؤخـــرا لــضــمــان 
ـــقـــانـــون فــيــمــا  تـــعـــزيـــز ســــيــــادة ال
والحيلولة  الفساد،  بتهم  يتعلق 
السلطة  اســتــخــدام  إســــاءة  دون 
من  أو  المحلي  العمل  في  ســواء 
خالل التعاقدات الدولية، مشيرا 
إلـــــى وجــــــود الـــحـــاجـــة لــتــعــريــف 
الفساد  أن  حيث  للفساد،  دولــي 
يـــهـــدد ســـيـــادة الـــقـــانـــون. وشـــدد 
تشريعات  وجـــود  ضـــرورة  على 
صارمة ال تترك مجاال للمناورة 
واألالعــــيــــب فـــي الــحــكــومــات أو 

المؤسسات العامة بالدول.
شريف  عــمــر  عـــادل  د.  وقـــال 

عــالــمــيــة  ظــــاهــــرة  الــــفــــســــاد  إن 
حلول  إلــى  يحتاج  فإنه  وبالتالي 
اعترافا  هناك  أن  حيث  عالمية، 
بهذه الظاهرة وال بد من وجود 
إجماع في هذا التوقيت من قبل 
المجتمع الدولي لتعريف الفساد، 
ـــمـــزيـــد مــــن الـــعـــمـــل الــمــهــنــي  وال
لــلــقــضــاء عــلــى الـــفـــســـاد وإيـــجـــاد 
تحالفات دولية وتنسيق عالمي، 
ونــحــن كــقــضــاة وحــقــوقــيــيــن قد 
نــســاهــم فـــي ذلــــك. وأوضـــــح أن 
هناك بعض الشكوك فيما يتعلق 
بــحــقــيــقــة الـــســـلـــوك االســتــقــاللــي 
للقضاء، وهذا أمر غير محصور 
وإنما  االســتــبــداديــة  األنظمة  فــي 
موجود داخل األجهزة القضائية 
فإنه  لــذا  المتقدمة،  الـــدول  فــي 
من الضروري أن تكون األنظمة 
تــديــر  وأن  مــســتــقــلــة  الــقــضــائــيــة 
من  تــعــمــل  وأن  بنفسها  نفسها 
لضمان  بها  خاصة  آليات  خالل 
عدم وجود أية تدخالت سياسية 

ــــاألمــــور.وأوضــــح أن  لــلــتــحــكــم ب
تطور  الدولي  القضائي  التعاون 
خالل الـ ٢٠ عاما الماضية فهناك 
تفاعل دولي كبير حيث نتحدث 
مـــــع بـــعـــضـــنـــا الـــبـــعـــض بــعــقــلــيــة 
على  تساعدنا  مشتركة  قانونية 
إلى  مشيرا  أنفسنا،  ودعــم  فهم 
كبيرة  فرصة  يعد  المنتدى  أن 
لـــلـــوصـــول إلــــى تـــعـــاون قــضــائــي 
دولي والترويج لسيادة القانون.

إلى  ليدر  فيليب  السفير  وأشــار 
قضية  على  آثــارهــا  للعولمة  أن 
الـــفـــســـاد فـــهـــنـــاك نـــمـــو مــلــحــوظ 
ــــــصــــــادات الـــنـــاشـــئـــة  فــــــي اإلقــــــت
المستطاع  قـــدر  تــحــاول  والــتــي 
كــبــح الـــفـــســـاد وبـــالـــتـــالـــي تــــزداد 
ـــحـــاجـــة إلـــــى وجــــــود مــعــايــيــر  ال
ــعــمــل بــهــا  ــل أخـــالقـــيـــة نـــؤســـس ل
والــصــفــقــات  األعـــمـــال  تــتــم  وأن 
أن  إلــى  مشيرا   .. صعوبة  دون 
ذلـــك يــتــأتــى مـــن خـــالل تــعــزيــز 
الشفافية واإليمان بفكرة تكافؤ 

الفرص.
وقال د. أندراس فارغاس زد 
بعض  في  يكون  الفساد  أن  إس 
األحــــيــــان أقـــــوى مـــن الـــقـــانـــون، 
لــذا فــإن فــكــرة ســيــادة الــقــانــون 
الـــتـــاريـــخـــي  اإلرث  عـــلـــى  ـــؤثـــر  ت
هناك  فـــإن  وبــالــتــالــي  الــقــانــونــي 
للمساعدة  آلــيــة  إليــجــاد  حــاجــة 
عــلــى تــطــبــيــق الــقــانــون. وطــالــب 
بـــــضـــــرورة وضـــــع أشــــكــــال مــن 
الــــرقــــابــــة لـــضـــمـــان الــشــفــافــيــة 
واالســــتــــقــــاللــــيــــة والــــمــــســــاءلــــة 
جــهــات  تــكــون  وأن  الــقــضــائــيــة، 
القضائية  الــمــنــظــومــة  لــمــراقــبــة 
كـــمـــا هــــو مـــتـــبـــع فــــي عـــــدد مــن 
المتحدة  الــواليــات  مثل  البلدان 
أساسا  تعنى  بحيث  األمريكية 
بمكافحة الفساد ومن ثم العمل 
وعــدم  الــقــضــاء  استقاللية  عــلــى 
أو  اإلعــالم  قبل  من  فيه  التأثير 
من  الخاصة  المؤثرات  من  أي 

وهناك. هنا 

مطلوب آليات لمحاسبة المسؤولين الفاسدين
في أولى جلسات منتدى قانون قطر .. مشاركون:
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ً توحيد الجهات الرقابية واإلشرافية في الدولة قريبا
كشف عن إعداد األدوات التشريعية أمام منتدى القانون..محافظ قطر المركزي:

    كتبت - منال عباس :

قال سعادة الشيخ عبد اهللا بن 
مصرف  محافظ  ثاني  آل  سعود 
قطر الــمــركــزي ورئــيــس مجلس 
إدارة هيئة التنظيم بمركز قطر 
للمال إن رؤية قطر الوطنية٢٠٣٠ 
واالستراتيجية الخاصة بتنفيذها 
تهدف إلى تطوير قطاع الخدمات 
الــمــالــيــة بـــالـــدولـــة وجــعــلــه أكــثــر 
مرونة واالرتقاء بأداء المؤسسات 

المالية.
 وأكد الشيخ عبداهللا في الكلمة 
الــتــي ألــقــاهــا امـــس خـــالل جلسة 
األخــــالق  دور   » ــعــنــوان  ب نــقــاش 
والــقــانــون فــي الــنــظــام الــمــالــي «  
القانون  منتدى  فعاليات»  ضمن 
من  إال  يــأتــى  ال  هـــذا  إن  قــطــر « 
وفعال  قــوي  قانوني  نظام  خــالل 
كافة  تنظم  محكمة  وتشريعات 
الـــخـــدمـــات واألنـــشـــطـــة الــمــالــيــة 
والـــرقـــابـــة عــلــيــهــا بــحــيــث تــواكــب 
أحـــــــدث الـــنـــظـــم والـــمـــمـــارســـات 
ــــوعــــب كـــافـــة  ــــســــت الــــــدولــــــيــــــة وت
االقتصاد  مجال  فــي  المتغيرات 
العالمي  وأضاف موضحاً في هذا 
الصدد أنه قد  تم إعداد األدوات 
الــتــشــريــعــيــة الـــــالزمـــــة لــتــوحــيــد 
الجهات الرقابية واإلشرافية في 
يوحد  الذي  بالقدر  وذلك  الدولة 
تلك  أداء  فـــي  ــعــامــة  ال الــســيــاســة 
الجهات ، وفى إطار من التعاون 
يخدم  وبما  بينها  فيما  والتنسيق 
األهداف العليا لرؤية دولة قطر 
تلك  تــرى  أن  أمــلــه  عــن  معربا   ،
 » قائال   ، قريبا  النور  التشريعات 
سوف يلي إصدارها إصدار النظم 
التنفيذية  والــــقــــرارات  والــلــوائــح 
الـــــالزمـــــة لــتــنــظــيــم عـــمـــل كــافــة 

الجهات الرقابية واإلشرافية ».
وأضاف سعادة الشيخ عبد اهللا 
القوانين  أن  ثــانــي  آل  ســعــود  بــن 
في  تنجح  أن  يمكن  ال  وحــدهــا 
دون  الــمــرجــوة  أهــدافــهــا  تحقيق 
اإليـــــمـــــان الـــعـــمـــيـــق لــــــدى جــمــيــع 
األطـــــــراف بــــأن ســـيـــادة الــقــانــون 
وتـــحـــقـــيـــق أهـــــدافـــــه تـــصـــب فــي 
مصلحة الجميع ، كما لن يجدي 
وضع التشريعات وحده في عالج 
األنظمة  تواجهها  التي  المشكالت 
ويــعــززه  يكمله  وإنــمــا   ، الــمــالــيــة 
األخــالقــيــة  بالقيم  الــشــعــور  ذلـــك 
وروافــــدهــــا الــديــنــيــة والــثــقــافــيــة 

واالجتماعية.
الـــواعـــي  اإلنــــســــان  أن  وأكـــــد     
الـــمـــتـــمـــســـك بـــالـــقـــيـــم الـــديـــنـــيـــة 
لواجباته  والـــمـــدرك  واألخــالقــيــة 
نــحــو وطـــنـــه هـــو مــفــتــاح الــنــجــاح 
لــلــمــنــظــومــة الــتــشــريــعــيــة فـــي أي 
المالي  المجال  وبخاصة  مجال 
،وأعـــــرب عــن اعــتــقــاده بـــأن من 
أهــم الــعــوامــل التي ســاعــدت على 
ـــمـــالـــي فــي  ـــنـــظـــام ال اســــتــــقــــرار ال
المجتمع  طبيعة  هي  قطر  دولــة 
الـــــقـــــطـــــري وتـــمـــســـكـــه بـــالـــقـــيـــم 
األخالقية والدينية التي تؤكد على 
حرمة المال العام والخاص وعدم 
استغالل الوظيفة أو توظيف العمل 
وتحض   ، الــشــخــصــيــة  لــلــمــصــالــح 
على النزاهة والبعد عن الشبهات 

وتجنب تعارض المصالح.
وقال سعادة الشيخ عبد اهللا بن 
مصرف  محافظ  ثاني  آل  سعود 
قطر الــمــركــزي ورئــيــس مجلس 
إدارة هيئة التنظيم بمركز قطر 
للمال إن للقانون دورا أساسيا في 

المختلفة  الحياة  جــوانــب  تنظيم 
واالرتقاء بالمجتمعات والنهوض 
بها في شتى المجاالت، وأضاف 
أن مجال المال واألعمال هو أحد 
أهــم هــذه المجاالت ، وذلــك لما 
لــه مــن ارتــبــاط وثــيــق باالقتصاد 
وحـــركـــة الــمــجــتــمــع واســـتـــقـــراره 
المالي  الشأن  إدارة  فــإن  ،ولذلك 
في الدولة يتطلب من بين أمور 
عدة وضع التشريعات التي تنظم 
المؤسسات  وعــمــل  الــمــال  حــركــة 

المالية في الدولة.
وأكـــد أن ســيــادة الــقــانــون التي 
هي موضوع أعمال هذا المنتدى 
كذلك  تقتضي  الــرفــيــع  الــعــالــمــي 
تــنــظــيــم الـــرقـــابـــة عــلــى الــنــشــاط 
المالي بصورها المختلفة وتنظيم 
الـــوســـائـــل الـــضـــروريـــة والـــالزمـــة 
الــتــي تــمــكــن االجـــهـــزة الــرقــابــيــة 
واالشــرافــيــة مــن القيام بــدورهــا 
على اكمل وجه ، وكل ذلك يصب 
والمجتمع  خــدمــةاالقــتــصــاد  فــي 
بصفة عامة ويدفع بعجلة التنمية 
والتطور في الدولة ويخدم بذلك 
المنشودة.وأشار  العليا  االهـــداف 
ســعــادتــه إلـــى أنـــه ضــربــت العالم 
خـــالل الــســنــوات الــمــاضــيــة أزمـــة 
اقــتــصــاديــة ومــالــيــة عــاتــيــة هــزت 
إلــى  وأدت  ــعــالــمــي  ال االقـــتـــصـــاد 
المالية  الــمــؤســســات  انهياربعض 

الكبيرة ، ولعل من أهم الدروس 
المالية  األزمـــــة  مـــن  الــمــســتــفــادة 
الــعــالــمــيــة هـــو الـــحـــاجـــة الــمــلــحــة 
التشريعات  سن  إلى  والضرورية 
ووضع األنظمة القانونية الالزمة 
الــمــالــي  الــنــظــام  وإدارة  لــضــبــط 
فـــــي جـــمـــيـــع مـــكـــونـــاتـــه ووضـــــع 
الرقابة  تحكم  الــتــي  التشريعات 
وتضبط  المالية  المؤسسات  على 
األداء اإلداري والمالي بما يمنع أية 
تقود  قد  مخالفات  أو  تــجــاوزات 
إلى أزمة جديدة ، وكل ذلك يشير 
باعتباره  القانون  دور  أهمية  إلى 
األداة الضابطة في المجال المالي 

واالقتصادي.
   وأكد أن تأثير االزمة المالية 
االقتصاد  على  العالميةاألخيرة 
القطري يعتبر في حدوده الدنيا 
، وقد كان ذلك بفضل التوجيهات 
السمو  صاحب  لحضرة  السديدة 
والسياسات  المفدى  البالد  أمير 
الحكومة  اتبعتها  التي  المدروسة 
الـــرشـــيـــدة ومــــا تـــم اتــــخــــاذه من 
على  ســاعــدت  وتحوطات  تدابير 
التقليل من تأثير تلك األزمة إلى 

أقصى حد.
وتــابــع  ســعــادة الشيخ عبد اهللا 
الـــدولـــة  إن  ثـــانـــي  آل  ســـعـــود  بـــن 
األدوات  خـــــــالل  مـــــن  ــــــــــادرت  ب
المناسبة  والتنظيمية  التشريعية 

إلى تقديم الدعم المالي الحكومي 
للمؤسسات المالية ، وهو ما مكن 
هذه المؤسسات من توفير السيولة 
الالزمة لدعم النشاط االقتصادي 
والــمــالــي فــي الــدولــة ، وأدى إلى 
المحلية  المالية  األســـواق  طمأنة 
أننا  مــعــهــا.وأضــاف  والمتعاملين 
قــمــنــا كـــذلـــك بــــإصــــدار ضـــوابـــط 
ــكــافــة الــمــؤســســات  وتــعــلــيــمــات ل
وتنظيم  بالحوكمة  تتعلق  المالية 
يحقق  بـــمـــا  اإلدارات  مـــجـــالـــس 
اإلدارة الرشيدة لتلك المؤسسات 
ويــعــطــي مـــزيـــدا مـــن الــشــفــافــيــة 
فــي أدائــهــا ألعــمــالــهــا ، وقـــد كــان 
اتخذتها  التي  الفعالة  لــإلجــراءات 
الدولة أثرا مباشرا في الحد من 
اآلثـــــار الــســلــبــيــة لـــألزمـــة الــمــالــيــة 
الــعــالــمــيــة عــلــى الـــنـــظـــام الــمــالــي 
أننا  وتابع:  قطر،  في  واالقتصاد 
في مصرف قطر المركزي وفي 
كافة القطاعات المالية في الدولة 
الوطنية  قطر  لرؤية  وفقا  نعمل 
تعزيز  إلـــى  تــهــدف  والــتــي   ٢٠٣٠
استنادا  وذلـــك   ، المستدام  النمو 
المختلفة  األساسية  الركائز  على 
للتنمية االجتماعية واالقتصادية 
يقوم  والــتــي  والبيئية  والــبــشــريــة 
المرتكز  المتنوع  االقتصاد  عليها 

على العلم والمعرفة.
 ونــوه سعادته  إلــى أن القطاع 

الــمــالــي ال يــكــون آمــنــا إال إذا كان 
تشريعية  منظومة  إلـــى  مستندا 
األنشطة  تنظم  ومتجانسة  قوية 
واألعـــمـــال والــخــدمــات الــمــالــيــة ، 
وتعمل على استقرار هذا القطاع 
الحيوي وتوظيفه التوظيف السليم 
المنشودة. األهـــداف  يحقق  الــذى 
وقـــــال إنــــه مـــن أجــــل ذلــــك فقد 
عــمــلــنــا عــلــى وضــــع الــتــشــريــعــات 
واألنظمة التى تهدف إلي االرتقاء 
بـــمـــســـتـــوى األعـــــمـــــال واألنـــشـــطـــة 
ــيــة فـــي الـــدولـــة  ــمــال ــال والــخــدمــات
من  المزيد  تكريس  على  وتعمل 
بمستوى  والــتــنــافــســيــة  الــشــفــافــيــة 
الرفيع  الــرقــابــي  األداء  مــن  عـــال 
ويحميه.  التطوير  يــصــون  الـــذي 
وشــدد على أهمية وجــود جهات 
فعال  وقضاء  وتنظيمية  رقابية 
جميعها  تـــكـــون   ، ومــتــخــصــص 
تطبيق  على  ورقيبا  أمينا  حارسا 
الــتــشــريــعــات وبـــمـــايـــدعـــم الــثــقــة 
الشاملة. المالية  المنظومة  فــي 

وأضاف أننا قمنا بإنشاء وتأسيس 
األجهزة التي تساعد على االرتقاء 
بــــــــــــاألداء مــــثــــل : مــــركــــز قــطــر 
للمعلومات االئتمانية والمؤسسات 
المالية  األوراق  بحفظ  الخاصة 
وتـــطـــويـــر األنـــظـــمـــة فــــي مــجــال 
تداول األوراق المالية في بورصة 
قطر ، كما قمنا بإدخال منتجات 

جديدة مثل : تداول أوراق الدين 
العام وأذونات الخزينة ووحدات 
صــنــاديــق االســتــثــمــار ، مــع وضــع 
تنظم  الــتــي  والمعايير  الــضــوابــط 
كل تلك العمليات ، وفقا ألحدث 
المعمول  والممارسات  المعايير 

بها عالميا.
وقـــــد اتـــفـــق الـــمـــشـــاركـــون في 
المنتدى على  أن مكافحة الفساد 
لتحقيق سيادة  مهماً  تعتبر أمــراً 
ــلــقــانــون، مـــع الــتــشــديــد  راســـخـــة ل
عـــلـــى أهـــمـــيـــة اســــتــــبــــدال جــمــيــع 
الخفاء  في  تتم  التي  الممارسات 
بـــأخـــرى تــتــســم بــأعــلــى درجــــات 
الشفافية والمسؤولية، كما وصف 
الــمــشــاركــون الــفــســاد بــأنــه عامل 
ســلــبــي يــعــيــق الـــتـــجـــارة الــدولــيــة 
ويحدث أضراراً بالغًة للدول التي 
هي في أمس الحاجة إلى التنمية 

في جميع المجاالت. 
وقــــــــــد جــــــــــــاءت مــــنــــاقــــشــــات 
الـــمـــشـــاركـــيـــن مــــعــــززة لــلــهــدف  
الرئيسي لمنتدى القانون والمتمثل 
في تعزيز االلتزام الدولي بسيادة 
الجلسات  طرحت  وقــد  الــقــانــون، 
مفاده  جوهرياً  ســؤاالً  تمت  التي 
يكافح  أن  لــلــعــالــم  يــمــكــن  كــيــف 
الــفــســاد، ومـــا إذا كـــان بــاإلمــكــان 
تطبيق جملة من المعايير في هذا 
اإلطار على مستوى دولي، األمر 

المشاركين  اتفاق  إلــى  أدى  الــذي 
عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الــمــكــّونــات 
الــبــالــغــة األهـــمـــيـــة والـــضـــروريـــة 
للتوصل إلى مثل هذا الحل، حيث 
القضاء  الــمــكــّونــات  هـــذه  ضمنت 
عــلــى الـــفـــرص الــتــي تــفــتــح الــبــاب 
أمام الفساد في القطاع العام، إلى 
والصارم  الُملزم  التطبيق  جانب 
للقوانين فيما يتعلق بالممارسات 
ـــــى عــمــلــيــة  الــــفــــاســــدة،إضــــافــــة إل
بهذه  الخاصة  للمعلومات  جمٍع 
المالية  واالستقاللية  الــظــاهــرة، 

للقضاء.
وركزت الجلسة المسائية التي 
منظم  بلير  وليام  السير  ترأسها 
األخــــــالق  دور  عـــلـــى  لــلــمــنــتــدى 
ودور   ، الــمــالــيــة  فـــي  والـــقـــانـــون 
وتسوية   ، الــتــمــويــل  فــي  األخــــالق 
ـــنـــزاعـــات الــمــتــعــلــقــة بــالــتــمــويــل  ال
الجلسة  فــي  اإلســـالمـــي ،تــحــدث 
والمختصين  الــخــبــراء  مــن  نخبة 
، وهـــــم تــــومــــاس ســــي بــاكــســتــر 
المستشار العام للبنك اإلحتياطي 
الــفــيــدرالــي بــنــيــويــورك، والــشــيــخ 
الــــدكــــتــــور مــحــمــد عـــلـــي الـــغـــري 
مــســتــشــار الـــمـــؤســـســـات الــمــالــيــة 
االسالمية في الشارقة ، وهارش 
سالف محامي أول لدى المحكمة 
العليا الهندية ، والبروفيسور راج 

بهاال أستاذ بجامعة كانساس

وقـــــد طـــــرح بــلــيــر جــمــلــة من 
تتعلق  والتي  للمتحدثين  االسئلة 
بالتغيرات الخاصة في سلوكيات 
السوق ، واالستراتيجيات القانونية 
،وتــحــدث هـــارش حــول ضــرورة 
ـــــوازن بـــيـــن الــشــفــافــيــة  ـــــت خـــلـــق ال
العمال  بــيــن  الــعــالقــات  وتــنــظــيــم 
وعقود العمل، فيما  البروفيسور 
بهاال حول الممارسات االخالقية 
المشاكل  من  جملة  الــى  مشيراً   ،
األزمة  في  تسببت  التي  الرئيسية 
المالية العالمية ، والتي من بينها 
انهيار النظرية المالية ، متطرقا 
لــألفــكــار الـــتـــي تــتــعــلــق بــالــتــمــويــل 
االســـالمـــي والـــتـــي تــرتــبــط بقيم 
الــمــجــتــمــع،ونــوه بــهــاال الـــى أن رد 
فعل الخبراء حول األزمة المالية 
كان أقل من الالزم، وقال : نحن 
تقليدي  بــشــكــل  الــقــانــون  نــــدرس 
باألخالقيات  مرتبط  غير  وكأنه 
المالية  المسؤولية  الــى  مشيراً   ،
وعدم تضارب المصالح وانتهاك 

النظم الخاصة بالعمل.
ــبــه أشــــــار  بــاكــســتــر  ومــــن جــان
ــــقــــروض الــكــبــيــرة  الـــــى حـــجـــم ال
والمتداولة ، ونقلها بين العاملين 
الــمــالــيــة  األوراق  مــؤســســات  فـــي 
، إال أنـــه يــؤكــد عـــدم إيــمــانــه بــأن 
األشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــمــلــون في 
الشركات المالية هم أقل أخالقاً 
مــــن الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الـــشـــركـــات 

األخرى.
وقـــال الــدكــتــور كــريــم متحدثاً 
عــن ضــوابــط الــتــمــويــل االســالمــي 
، مـــشـــيـــرا الــــــى هـــيـــئـــة الـــرقـــابـــة 
العربية  المملكة  فــي  االســالمــيــة 
تبذل  الــتــي  والــجــهــود   ، السعودية 
 ، للتمويل  إســالمــيــة  نظم  لــوضــع 
وأضــــاف أنـــه قــد تــم إنــشــاء هيئة 
االســالمــي  التمويل  عــن  مسؤولة 
وفــــق الــشــريــعــة االســـالمـــيـــة في 
في  وأكــد   المركزية،  المصارف 
يجب  الــتــشــريــعــات  أن  الــمــؤتــمــر 
بعضها  مــع  منسجمة  تــكــون  أن 
الــبــعــض حــتــى يــــــؤدي ذلـــــك إلــى 
إنـــجـــاح الــمــنــظــومــة الــمــالــيــة ككل 
الالزمة  المرونة  لها  يحقق  وبما 
للتكيف مع التحديات التي تواجه 

االقتصاد العالمي.
 وقـــــــــــال الـــــمـــــشـــــاركـــــون فــي 
المالية  الــمــؤســســات  إن  الــجــلــســة 
للفساد  عــرضــة  بــالــتــأكــيــد  تــكــون 
وتكون   ، عــديــدة  ألســبــاب  نتيجة 
النتيجة هي تأثيرات سلبية على 
األمــر  وهـــذا   ، العالمي  االقــتــصــاد 
يتطلب قوانين وإجــراءات رقابية 
فــعــالــة تــحــد مـــن الــفــســاد وتــدفــع 
الشفافية  على  قائم  اقتصاد  نحو 
وبحيث تزداد التجارة بين الدول 
أن  إلى  الصحيح.وأشاروا  بالشكل 
النمو االقتصادي في العالم تكمن 
باتجاه  تدفع  أخالقية  قوة  وراءه 
الــقــضــاء على الفقر فــي الــعــالــم ، 
خاصة فــي ظــل اشــتــداد األزمـــات 
المالية العالمية وتأثيراتها السلبية 

على الدول النامية والفقيرة.
وشـــــــــدد الـــــمـــــشـــــاركـــــون عــلــى 
ضرورة تحقيق التوازن المطلوب 
بين الشفافية واإلفصاح والمصالح 
تنظيم  ثـــم  ومــــن   ، الــشــخــصــيــة 
العالقة ما بين المؤسسات المالية 
الكبيرة مثل البنوك والمؤسسات 
االقــتــصــاديــة الــضــخــمــة وتــحــديــد 
تكون  وهــل  بينهما  العالقة  شكل 

تعاقدية أم تأخذ أشكاال أخرى.
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ـــا ـــي ـــدن ـــــي حــــــــــدوده ال ــــري ف ــــط ــــق تــــأثــــيــــر األزمــــــــــة الــــمــــالــــيــــة عــــلــــى االقـــــتـــــصـــــاد ال
ويليام بليرهارش سالفتوماس باكستر

محافظ قطر المركزي يتوسط الحضور

رؤية قطر ٢٠٣٠ تهدف إلى تطوير قطاع الخدمات المالية بالدولة


