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أكـــد ســعــادة الــشــيــخ عــبــدالــلــه بن 
سعود آل ثاني محافظ مصرف 
قـــطـــر املــــركــــزي ورئــــيــــس مــجــلــس 
إدارة هيئة التنظيم بمركز قطر 
لـــلـــمـــال أن رؤيــــــة قـــطـــر الــوطــنــيــة 
2030 واالســتــراتــيــجــيــة الخاصة 
بــتــنــفــيــذهــا تـــهـــدف إلـــــى تــطــويــر 
قــطــاع الــخــدمــات املــالــيــة بــالــدولــة 
وجــعــلــه أكـــثـــر مـــرونـــة واالرتــــقــــاء 

بأداء املؤسسات املالية.
وقــــال ســعــادتــه فـــي الــكــلــمــة الــتــي 
ألقاها أمــس خــالل جلسة نقاش 
بعنوان «دور األخــالق والقانون 
فــــي الـــنـــظـــام املـــــالـــــي» بـــاعـــتـــبـــاره 
رئـــيـــســـا لـــلـــجـــلـــســـة الــــتــــي عـــقـــدت 
القانون  ضمن فعاليات «منتدى 
يـــأتـــي إال مــن  قــــطــــر»، إن هـــــذا ال 
خــالل نظام قانوني قــوي وفعال 
وتــشــريــعــات محكمة تنظم كافة 
الـــــخـــــدمـــــات واألنـــــشـــــطـــــة املـــالـــيـــة 
والـــرقـــابـــة عــلــيــهــا بــحــيــث تــواكــب 
أحدث النظم واملمارسات الدولية 
وتــســتــوعــب كــافــة املــتــغــيــرات في 

مجال االقتصاد العاملي.
وأوضــح أنــه في هــذا الخصوص 
الــتــشــريــعــيــة  تـــم إعــــــداد األدوات 
الالزمة لتوحيد الجهات الرقابية 
واإلشــــرافــــيــــة فــــي الـــــدولـــــة، وذلــــك 
بـــالـــقـــدر الــــــذي يـــوحـــد الــســيــاســة 
العامة في أداء تلك الجهات، وفي 
إطــــــار مــــن الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 
فيما بينها وبما يخدم األهداف 
لــرؤيــة دولـــة قــطــر، معربا  العليا 
عن أمله أن ترى تلك التشريعات 
الــنــور قريبا، قــائــال: «ســـوف يلي 
إصدارها إصدار النظم واللوائح 
والــــــقــــــرارات الــتــنــفــيــذيــة الـــالزمـــة 
لـــتـــنـــظـــيـــم عــــمــــل كـــــافـــــة الـــجـــهـــات 

الرقابية واإلشرافية».

الـــشـــيـــخ عــبــدالــلــه  ورأى ســــعــــادة 
بــن ســعــود آل ثــانــي أن الــقــوانــني 
وحـــدهـــا ال يــمــكــن أن تــنــجــح في 
تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا املــــرجــــوة دون 
اإليــــــمــــــان الـــعـــمـــيـــق لــــــدى جــمــيــع 
األطــــــــراف بـــــأن ســــيــــادة الـــقـــانـــون 
وتــــحــــقــــيــــق أهـــــــدافـــــــه تــــصــــب فــي 
مصلحة الجميع، كما لن يجدي 
وضــــــع الـــتـــشـــريـــعـــات وحـــــــده فــي 
عـــالج املــشــكــالت الــتــي تــواجــهــهــا 
األنـــظـــمـــة املـــالـــيـــة، وإنــــمــــا يــكــمــلــه 
ويـــــعـــــززه ذلـــــك الـــشـــعـــور بــالــقــيــم 
األخـــالقـــيـــة وروافـــــدهـــــا الــديــنــيــة 

والثقافية واالجتماعية.
وأكد أن اإلنسان الواعي املتمسك 
بـــالـــقـــيـــم الــــديــــنــــيــــة واألخــــالقــــيــــة 
واملـــــــدرك لــواجــبــاتــه نــحــو وطــنــه 
الــنــجــاح للمنظومة  هـــو مــفــتــاح 
فــــــــي أي مــــجــــال  الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــيـــــة 

وبخاصة املجال املالي.
وأعـــــــــرب عـــــن اعــــتــــقــــاده بــــــأن مــن 
أهــم الــعــوامــل التي ســاعــدت علي 
اســتــقــرار الــنــظــام املــالــي فــي دولــة 
قطر هي طبيعة املجتمع القطري 
وتــــمــــســــكــــه بــــالــــقــــيــــم األخــــالقــــيــــة 
والدينية التي تؤكد على حرمة 
املــــــــال الـــــعـــــام والــــــخــــــاص، وعـــــدم 
اســـتـــغـــالل الــوظــيــفــة أو تــوظــيــف 
الـــعـــمـــل لــلــمــصــالــح الــشــخــصــيــة، 
وتـــحـــض عـــلـــى الـــنـــزاهـــة والــبــعــد 
عـــن الــشــبــهــات وتــجــنــب تــعــارض 

املصالح.
وقــــــال ســــعــــادة الـــشـــيـــخ عــبــدالــلــه 
ثـــــانـــــي مـــحـــافـــظ  بــــــن ســـــعـــــود آل 
مـــصـــرف قــطــر املــــركــــزي ورئــيــس 
الــتــنــظــيــم  مـــجـــلـــس إدارة هـــيـــئـــة 
بــمــركــز قــطــر لــلــمــال إن لــلــقــانــون 
دور أســاســي فــي تنظيم جوانب 
الـــــحـــــيـــــاة املـــخـــتـــلـــفـــة واالرتـــــــقـــــــاء 
باملجتمعات والنهوض بها في 

شتي املجاالت.

وأضــاف أن مجال املــال واألعمال 
هو أحد أهم هذه املجاالت، وذلك 
ملا له من ارتباط وثيق باالقتصاد 
وحــــركــــة املـــجـــتـــمـــع واســــتــــقــــراره، 
ولذلك فإن إدارة الشأن املالي في 
الدولة يتطلب من بني أمور عدة 
وضــــع الــتــشــريــعــات الـــتـــي تنظم 
حـــركـــة املــــــال وعـــمـــل املـــؤســـســـات 

املالية في الدولة.
وأكــد أن ما ال شك فيه أن سيادة 
القانون التي هي موضوع أعمال 
هــــــذا املــــنــــتــــدى الــــعــــاملــــي الـــرفـــيـــع 
تــقــتــضــي كـــذلـــك تــنــظــيــم الــرقــابــة 
عـــلـــى الـــنـــشـــاط املــــالــــي بــصــورهــا 
املـــخـــتـــلـــفـــة وتـــنـــظـــيـــم الــــوســــائــــل 
الــضــروريــة والــالزمــة الــتــي تمكن 
األجــــهــــزة الـــرقـــابـــيـــة واإلشـــرافـــيـــة 
مـــن الـــقـــيـــام بــــدورهــــا عــلــى أكــمــل 
وجــه، وكــل ذلــك يصب فــي خدمة 
االقتصاد واملجتمع بصفة عامة 
ويدفع بعجلة التنمية والتطور 
في الدولة ويخدم بذلك األهداف 

العليا املنشودة.
وأشــــــــار ســــعــــادتــــه إلــــــى أن أزمــــة 
اقتصادية ومالية عاتية ضربت 
الــعــالــم خــالل الــســنــوات املاضية، 
هــــزت االقـــتـــصـــاد الـــعـــاملـــي وأدت 
إلـــــى انـــهـــيـــار بـــعـــض املـــؤســـســـات 
املـــالـــيـــة الــكــبــيــرة، ولـــعـــل مـــن أهــم 

الـــــــدروس املـــســـتـــفـــادة مـــن األزمــــة 
املالية العاملية هو الحاجة امللحة 
والضرورية إلى سن التشريعات 
ووضــــــــــع األنـــــظـــــمـــــة الـــقـــانـــونـــيـــة 
الــنــظــام  الــــالزمــــة لــضــبــط وإدارة 
املالي في جميع مكوناته ووضع 
الــتــي تحكم الرقابة  التشريعات 
على املؤسسات املالية وتضبط 
األداء اإلداري واملــالــي بما يمنع 
أيــــة تــــجــــاوزات أو مــخــالــفــات قد 
تقود إلى أزمــة جديدة، وكل ذلك 
يــشــيــر إلـــى أهــمــيــة دور الــقــانــون 
الــضــابــطــة في  بـــاعـــتـــبـــاره األداة 

املجال املالي واالقتصادي.
وأكـــــــد أن تـــأثـــيـــر األزمــــــــة املـــالـــيـــة 
العاملية األخــيــرة على االقتصاد 
القطري يعتبر في حدوده الدنيا، 
وقد كان ذلك بفضل التوجيهات 
السديدة لحضرة صاحب السمو 
الشيخ حمد بــن خليفة آل ثاني 
أمـــيـــر الـــبـــالد املـــفـــدى حــفــظــه الــلــه 
والــــســــيــــاســــات املــــــدروســــــة الـــتـــي 
اتبعتها الحكومة الرشيدة وما 
تم اتخاذه من تدابير وتحوطات 
ســاعــدت على التقليل مــن تأثير 

تلك األزمة إلى أقصى حد.

وقــال سعادة الشيخ عبدالله بن 
سعود آل ثاني إن الدولة بادرت 
الــتــشــريــعــيــة  مـــن خــــالل األدوات 
والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة املــــنــــاســــبــــة إلــــى 
تــقــديــم الـــدعـــم املـــالـــي الــحــكــومــي 
لـــلـــمـــؤســـســـات املــــالــــيــــة، وهــــــو مــا 
مكن هــذه املــؤســســات مــن توفير 
الــســيــولــة الـــالزمـــة لــدعــم النشاط 
االقــتــصــادي واملــالــي فــي الــدولــة، 
وأدى إلى طمأنة األسواق املالية 

املحلية واملتعاملني معها.
وأضــــــــــــــاف: «إنــــــنــــــا قــــمــــنــــا كـــذلـــك 
بـــــإصـــــدار ضـــــوابـــــط وتــعــلــيــمــات 
املــالــيــة تتعلق  لكافة املــؤســســات 
بـــالـــحـــوكـــمـــة وتـــنـــظـــيـــم مــجــالــس 
بــــمــــا يـــحـــقـــق اإلدارة  اإلدارات 
الــــــرشــــــيــــــدة لــــتــــلــــك املـــــؤســـــســـــات، 
ويـــعـــطـــي مــــزيــــدا مــــن الــشــفــافــيــة 
فـــي أدائــــهــــا ألعــمــالــهــا، وقــــد كــان 
لإلجراءات الفعالة التي اتخذتها 
الــدولــة أثـــر مــبــاشــر فــي الــحــد من 
اآلثـــــــار الــســلــبــيــة لــــألزمــــة املــالــيــة 
الــــعــــاملــــيــــة عــــلــــى الــــنــــظــــام املــــالــــي 

واالقتصاد في قطر».
وتـــابـــع: «إنـــنـــا فـــي مـــصـــرف قطر 
املــــركــــزي وفـــــي كـــافـــة الــقــطــاعــات 
املـــالـــيـــة فــــي الــــدولــــة نــعــمــل وفــقــا 
لــرؤيــة قطر الوطنية 2030 التي 
تهدف إلى تعزيز النمو املستدام، 

وذلــــــــك اســــتــــنــــادا عـــلـــى الـــركـــائـــز 
األســــاســــيــــة املـــخـــتـــلـــفـــة لــلــتــنــمــيــة 
االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة واالقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والــبــشــريــة والــبــيــئــيــة الــتــي يقوم 
عليها االقتصاد املتنوع املرتكز 

على العلم واملعرفة».
ونـــبـــه إلـــــى أن الـــقـــطـــاع املــــالــــي ال 
آمــنــا إال إذا كـــان مستندا  يــكــون 
إلـــــى مــنــظــومــة تــشــريــعــيــة قــويــة 
ومــــتــــجــــانــــســــة تـــنـــظـــم األنـــشـــطـــة 
واألعـــــمـــــال والــــخــــدمــــات املـــالـــيـــة، 
وتعمل على استقرار هذا القطاع 
الـــحـــيـــوي وتـــوظـــيـــفـــه الــتــوظــيــف 
الـــســـلـــيـــم الــــــذي يــحــقــق األهــــــداف 

املنشودة.
وقـــــــــال إنـــــــه مــــــن أجـــــــل ذلـــــــك فــقــد 
عــمــلــنــا عــلــى وضــــع الــتــشــريــعــات 
واألنــــــظــــــمــــــة الـــــتـــــي تـــــهـــــدف إلــــى 
االرتــــــــقــــــــاء بــــمــــســــتــــوى األعـــــمـــــال 
واألنــــشــــطــــة والــــخــــدمــــات املـــالـــيـــة 
الــدولــة وتعمل على تكريس  فــي 
املزيد من الشفافية والتنافسية 
بمستوى عال من األداء الرقابي 
الـــرفـــيـــع الـــــذي يـــصـــون الــتــطــويــر 

ويحميه.
وشدد على أهمية وجود جهات 
رقابية وتنظيمية وقضاء فعال 
ومـــتـــخـــصـــص، تــــكــــون جــمــيــعــهــا 
حــــــارســــــا أمــــيــــنــــا ورقـــــيـــــبـــــا عــلــى 
تــــطــــبــــيــــق الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــات وبــــمــــا 
يــدعــم الثقة فــي املنظومة املالية 

الشاملة.
وأضـــــــــاف: «إنــــنــــا قـــمـــنـــا بـــإنـــشـــاء 
وتأسيس األجــهــزة التي تساعد 
بـــاألداء مثل: مركز  على االرتــقــاء 
قـــطـــر لـــلـــمـــعـــلـــومـــات االئـــتـــمـــانـــيـــة 
واملــــؤســــســــات الــــخــــاصــــة بــحــفــظ 
األوراق املالية وتطوير األنظمة 
تـــداول األوراق املالية  فــي مــجــال 
فـــــي بـــــورصـــــة قـــــطـــــر، كــــمــــا قــمــنــا 
بـــــــــإدخـــــــــال مـــــنـــــتـــــجـــــات جـــــديـــــدة 

مــثــل: تـــــداول أوراق الـــديـــن الــعــام 
وأذونــــــــــــات الـــخـــزيـــنـــة ووحــــــــدات 
صــنــاديــق االســتــثــمــار، مــع وضــع 
الــضــوابــط واملــعــايــيــر الــتــي تنظم 
كــل تلك العمليات، وفــقــا ألحــدث 
املــعــايــيــر واملــــمــــارســــات املــعــمــول 

بها عامليا».
وأعــــــــــرب فـــــي خــــتــــام كـــلـــمـــتـــه عــن 
املـــؤتـــمـــر  يـــــخـــــرج هـــــــذا  أمـــــلـــــه أن 
بــــالــــتــــوصــــيــــات املــــنــــاســــبــــة الـــتـــي 
تـــخـــدم أهــــدافــــه وتــحــقــق املــنــفــعــة 
لــجــمــيــع األطــــــــراف املـــعـــنـــيـــة، كــمــا 
وجـــه شــكــره لــلــقــائــمــني عــلــى هــذا 
املنتدى، متمنيا ألعماله النجاح 

والتوفيق.
مــن جــانــبــهــم أكـــد املــشــاركــون في 
الـــتـــشـــريـــعـــات يــجــب  املـــؤتـــمـــر أن 
أن تــكــون منسجمة مــع بعضها 
الـــبـــعـــض حـــتـــى يــــــؤدي ذلـــــك إلـــى 
إنــــجــــاح املـــنـــظـــومـــة املـــالـــيـــة كــكــل 
املــرونــة الالزمة  وبما يحقق لها 
لــلــتــكــيــف مـــــع الــــتــــحــــديــــات الـــتـــي 

تواجه االقتصاد العاملي.
وقـــال املــشــاركــون فــي الجلسة إن 
املؤسسات املالية تكون بالتأكيد 
عــرضــة للفساد نتيجة ألســبــاب 
عـــــديـــــدة، وتــــكــــون الــنــتــيــجــة هــي 
تــأثــيــرات سلبية على االقتصاد 
الــــعــــاملــــي، وهــــــــذا األمــــــــر يــتــطــلــب 
قــوانــني وإجــــراءات رقابية فعالة 
تـــحـــد مــــن الـــفـــســـاد وتــــدفــــع نــحــو 
اقـــتـــصـــاد قـــائـــم عـــلـــي الــشــفــافــيــة 
وبحيث تزداد التجارة بني الدول 

بالشكل الصحيح.
وأشاروا إلى أن النمو االقتصادي 
قـــوة  ه  تـــكـــمـــن وراء الــــعــــالــــم  فـــــي 
أخــالقــيــة تــدفــع بــاتــجــاه الــقــضــاء 
عــلــي الــفــقــر فـــي الـــعـــالـــم، خــاصــة 
فــي ظــل اشـــتـــداد األزمـــــات املــالــيــة 
العاملية وتأثيراتها السلبية على 

الدول النامية والفقيرة.

وشـــدد املــشــاركــون عــلــى ضـــرورة 
تــحــقــيــق الـــــتـــــوازن املـــطـــلـــوب بــني 
الــشــفــافــيــة واإلفـــصـــاح واملــصــالــح 
الـــشـــخـــصـــيـــة، ومـــــــن ثـــــم تــنــظــيــم 
العالقة ما بني املؤسسات املالية 
الكبيرة مثل البنوك واملؤسسات 
االقــتــصــاديــة الضخمة وتحديد 
شكل العالقة بينهما وهل تكون 

تعاقدية أم تأخذ أشكاال أخرى.
شارك في الجلسة عدد من الخبراء 
الــــقــــانــــونــــيــــني واالقـــــتـــــصـــــاديـــــني 
مــــنــــهــــم: الــــســــيــــد تــــــومــــــاس ســي 
باكستر جــي آر املستشار العام 
لــلــبــنــك االحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
بـــنـــيـــويـــورك، والـــشـــيـــخ الـــدكـــتـــور 
مــحــمــد عـــلـــي الــــغــــاري مــســتــشــار 
املــــؤســــســــات املـــالـــيـــة اإلســـالمـــيـــة 
بالشارقة بدولة اإلمــارات ومدير 
مــــجــــلــــس مـــــؤشـــــر «داوجــــــــونــــــــز» 
اإلسالمي، والسيد هارش سالف 
محامي أول لدى املحكمة العليا 
الهندية، والبروفيسور راج بهاال 
األســـــتـــــاذ فــــي جـــامـــعـــة كــنــســاس 

األميركية.
ومــــن املـــقـــرر أن يــفــتــتــح «مــنــتــدى 
الــــقــــانــــون قــــطــــر» رســـمـــيـــا الـــيـــوم 
األحــــــــد حــــيــــث يـــفـــتـــتـــحـــه مـــعـــالـــي 
الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل 
ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير 

الخارجية.
ويــشــارك فــي املــنــتــدى هـــذا الــعــام 
شــــخــــصــــيــــات مــــــن أكـــــثـــــر مــــــن 60 
دولــــــة حـــــول الـــعـــالـــم مــــن رؤســـــاء 
مــــحــــاكــــم ووزراء عـــــــدل ومــــئــــات 
القضاة واألكاديميني والعاملني 
فـــي مـــجـــال الـــقـــانـــون واملـــصـــارف 
املركزية، ويبحث املشكالت التي 
تـــــواجـــــه الــــنــــظــــام الـــقـــضـــائـــي فــي 
العالم وقضايا ســيــادة القانون 
والــتــغــيــيــر فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، 

وغيرها من املوضوعات.

قريبًا.. تشريعات 

لتوحيد الجهات الرقابية 

واإلشرافية في الدولة

تأثير األزمة املالية العاملية 

على االقتصاد القطري في 

حدوده الدنيا

محافظ املركزي »

قانونيون يدعون ملراعاة تطلعات الشعوب 
في الدساتير العربية

الدوحة - قنا »

أكــــد مـــشـــاركـــون فـــي «مــنــتــدى الــقــانــون 
قطر» أهمية مراعاة الدساتير في الدول 
العربية لحاجات وتطلعات شعوبها، 
الـــدســـاتـــيـــر  يــــأخــــذ واضــــعــــو هـــــذه  وأن 
مصلحة الشعوب في االعتبار وجعلها 
أولـــويـــة، بــاعــتــبــار أن الــهــدف مــن وضــع 
الــــدســــاتــــيــــر فـــــي حـــقـــيـــقـــتـــه هـــــو خـــدمـــة 

شعوب األوطان على اختالفها.
املــشــاركــون، فــي الجلسة العامة  وذكـــر 
التي عقدت أمس تحت عنوان «سيادة 
القانون والتغيير في العالم العربي»، 
بــــرئــــاســــة ســـــعـــــادة الــــقــــاضــــي الـــــلـــــورد 
«فيلبس أوف وارثــمــالــتــرافــيــز» رئيس 
املــنــتــخــب للمحكمة  الــرئــيــس  الــقــضــاء 
العليا في إنجلترا، وشارك فيها نخبة 
مـــن الـــخـــبـــراء واملــتــخــصــصــني فـــي عــدد 
الـــعـــالـــم، وأن االســـتـــفـــتـــاء هو  مـــن دول 
الــســمــة الــغــالــبــة عــنــد وضـــع الــدســاتــيــر 
الـــدول العربية، حيث تــعــرض هذه  فــي 
الوثائق على الشعب ألخــذ رأيــه فيها، 
يـــعـــمـــل بــهــا  بـــاألغـــلـــبـــيـــة  وإذا حـــظـــيـــت 
وتصبح نافذة، لكن هذا األسلوب يمكن 
استغالله لألسف في ظل غياب الحرية.

وفــــــــي هــــــــذا الــــــــصــــــــدد.. قــــــــال الــــقــــاضــــي 
حــســن الــســيــد قــاضــي املــحــكــمــة املــدنــيــة 
والـــــتـــــجـــــاريـــــة فـــــي مـــــركـــــز قــــطــــر املــــالــــي 
والــعــمــيــد الــســابــق لــكــلــيــة الـــقـــانـــون في 
جــامــعــة قــطــر إن هــــذا الـــعـــام يــمــكــن أن 
يــطــلــق عــلــيــه عــــام الــدســاتــيــر الــعــربــيــة، 
حيث شهدنا ذلك في عمان والبحرين 
وســـوريـــا واألردن والــيــمــن والـــســـودان 
ومــــصــــر ولـــيـــبـــيـــا وتــــونــــس والــــجــــزائــــر 
واملـــغـــرب ومــوريــتــانــيــا، حــيــث إن نحو 
60 فــي املــائــة مــن الـــدول العربية قامت 
بتغيير دســاتــيــرهــا أو قــامــت بتعديل 

مواد عديدة في هذه الدساتير.
وأوضح القاضي حسن السيد أن الدول 
الـــتـــي حـــدثـــت بــهــا ثــــــورات كـــانـــت أكــثــر 
الــدول التي تحتاج إلــى وضــع دساتير 
جديدة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه 
هـــــو: هــــل كـــــان الــــهــــدف مــــن وضـــــع هـــذه 
الــدســاتــيــر هــو إحــــداث تغيير حقيقي 
لــن تعرف  فــي تلك املجتمعات، أم أنها 
طريقها للتطبيق العملي حتى تخدم 

املواطنني.
واستعرض القاضي في كلمته املوجزة 

خــــــالل الـــجـــلـــســـة مـــــا حــــــدث مـــــن وضـــع 
الــدســتــور فــي كــل مــن ســوريــا وتــونــس، 
نـــجـــحـــت فــيــهــا  وقــــــــال إن هــــنــــاك دوًال 
الــتــجــربــة بــعــد أن نــالــت الــشــعــوب فيها 
حــريــتــهــا مــثــل تــونــس، وأخــــرى ال تــزال 
تــعــانــي جـــور الــنــظــام فــي مــحــاولــة منه 

إلخماد هذه الثورات.
وأشار إلى أنه في تونس هناك مجلس 
تــأســيــســي يــعــمــل عــلــى وضــــع دســتــور 
دائــم للبالد، حيث تم اختيار أعضائه 
عــــن طـــريـــق االنـــتـــخـــابـــات الـــنـــزيـــهـــة فــي 
جــمــيــع مــراحــلــهــا، كــمــا أنــنــا وجــدنــا أن 
املجال كان مفتوحًا للتعددية الحزبية 
لــكــي تــنــافــس، كــمــا أن الــلــجــنــة املــشــرفــة 
لــوزارة  على االنتخابات لم تكن تابعة 
الداخلية كما كان يحدث في العديد من 
دولنا العربية كما هو الحال في حزب 
البعث في سوريا، فهي لجنة محايدة 

ومستقلة تماما.
وأضــــــاف أنــــه فـــي ظـــل هــــذه الــبــيــئــة تم 
اخـــتـــيـــار املـــجـــلـــس الـــتـــأســـيـــســـي، وكــــان 
مــــن أهـــــم مـــســـؤولـــيـــاتـــه وضـــــع دســـتـــور 
جـــديـــد لــلــبــالد، مــوضــحــًا أن الــدســتــور 
اآلن فــي طــور اإلعــــداد ونــالحــظ فيه أن 
 واضـــحـــًا بـــني الــســلــطــات 

ً
هـــنـــاك فـــصـــال

الــذي تم تبنيه هو النظام  وأن النظام 
الـــبـــرملـــانـــي والـــحـــكـــومـــة مـــســـؤولـــة أمـــام 
الـــبـــرملـــان ورئــــيــــس الــــدولــــة هــــو مــجــرد 
منصب رمـــزي وصــالحــيــاتــه يمارسها 

من خالل السلطات األخرى.
من ناحية أخــرى، قــال حسن السيد إن 
النظام في سوريا ما زال متمسكًا حتى 
اآلن بــالــســلــطــة، وهـــنـــاك وعـــــود كــثــيــرة 
بـــاإلصـــالحـــات ومــنــهــا وضــــع دســتــور 
يــحــقــق طـــمـــوح الـــشـــعـــب فــــي املـــشـــاركـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة وهــــــــذا الـــــدســـــتـــــور وضــــع 
لألسف الشديد من خالل لجنة معينة 
ولم يوضع من خالل مجلس تأسيسي 
أو جــمــعــيــة تــأســيــســيــة منتخبة يــعــود 

تشكيلها إلى اختيار الشعب.
وأضاف أنه بعد ذلك نجد أن الدستور 
عـــرض عــلــى الــشــعــب لــالســتــفــتــاء عليه 
املــاضــي، وكلنا نعلم  فــبــرايــر  فــي شهر 
الــســلــبــيــات الــكــثــيــرة فـــي هــــذه املــســألــة 
وخطورة االستفتاء، خاصة في الدول 
الــتــي ال يــكــون فــيــهــا مــنــاخ مــن الــحــريــة 
وحــقــوق اإلنـــســـان، بــل يــســودهــا القمع 

والظلم.

وبـــــني أنـــــه رغـــــم مــــن أن هـــــذا الـــدســـتـــور 
نــص علي الحرية واملــشــاركــة الشعبية 
والــديــمــقــراطــيــة، لــكــنــهــا لــألســف كــانــت 
مـــجـــرد شــــعــــارات ولــــم تـــعـــرف طــريــقــهــا 
للواقع، ألن الوضع على األرض يخالف 
ذلك إلى حد كبير، حيث ال توجد آليات 
الــواقــع،  مناسبة لتطبيقها على أرض 
ولـــيـــس أدل عــلــى ذلــــك مـــن أن كـــل هــذه 
املسائل تجمع فــي نهاية األمـــر فــي يد 

شخص واحد وهو رئيس الدولة.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال الــســيــد عــبــدالــحــفــيــظ 
غـــوقـــة نـــائـــب رئـــيـــس املــجــلــس الــوطــنــي 
االنـــتـــقـــالـــي الــلــيــبــي الـــســـابـــق إن هــنــاك 
أسبابًا عديدة أدت إلى اندالع الثورات 
فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان الــعــربــيــة، لكن 
أهـــمـــهـــا هــــو غـــيـــاب حـــكـــم الـــقـــانـــون فــي 
الـــــدول الــعــربــيــة الــتــي حــكــمــت بــقــوانــني 
استثنائية وطـــوارئ ورســخــت الفساد 
واالســتــبــداد وحــرمــت املــواطــن العربي 
مـــن حــقــوقــه الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة 
واالجتماعية والثقافية التي كانت في 
بــعــض الــــدول الــتــي بــهــا دســاتــيــر حبرًا 

على ورق.
وأضــاف أن ليبيا لم يكن بها دستور، 
والـــــقـــــذافـــــي عـــطـــل الـــعـــمـــل بـــالـــدســـتـــور 
الــذي نص على  الليبي طيلة 40 عامًا، 
أن الــشــريــعــة اإلســـالمـــيـــة هـــي املــصــدر 
الــدول  الرئيس للتشريع كما في باقي 
العربية التي تعلي من حقوق املواطنة 

وتكرس حقوق اإلنسان وتدافع عنها.
من جهته، قــال السيد «جـــوردان ريــان» 
مــــديــــر مـــكـــتـــب الـــــوقـــــايـــــة مـــــن األزمــــــــات 
والتعافي منها في األمــم املتحدة إننا 
نشرنا قبل سنوات تقريرًا عن التنمية 
البشرية في الوطن العربي، وذلــك قبل 
الــربــيــع الــعــربــي وأكـــدنـــا فــيــه أن هــنــاك 
نقصًا واضــحــًا وكبيرًا جــدًا فــي جهود 
تمكني املرأة في هذه املنطقة، إلى جانب 
غياب العدالة وحقوق اإلنسان وحرية 

الحصول على التعليم.
بـــدوره، قــال القاضي «جيفري جويل» 
الـــــذي يــعــمــل بــمــركــز (بـــنـــغـــام) لــســيــادة 
الــقــانــون إن غــيــاب حــقــوق اإلنــســان في 
أي مجتمع يصاحبه بالضرورة حالة 
الــدول  من الغضب الكبير لــدى شعوب 
التي تغيب عنها هذه الحقوق، وهذا ما 
يمكن القول إنه حدث في البلدان التي 

شهدت تغييرًا في أنظمتها.

منتدى القانون يدعو لتعريف عاملي موحد للفساد

الدوحة - قنا »

أجـــمـــع مــتــحــدثــون فـــي مــنــتــدى 
الــــقــــانــــون – قـــطـــر عـــلـــى أهــمــيــة 
إيــــجــــاد تـــعـــريـــف عـــاملـــي مــوحــد 
«لـــلـــفـــســـاد» بـــاعـــتـــبـــاره ظـــاهـــرة 
عــاملــيــة تــتــطــلــب جـــهـــودا دولــيــة 
ملـــــكـــــافـــــحـــــتـــــه والــــــــتــــــــصــــــــدي لـــه 
خــــــاصــــــة فـــــــي ضـــــــــوء الــــتــــطــــور 
العاملي املــتــســارع فــي املــجــاالت 
االقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــســــيــــاســــيــــة 

واالجتماعية. 
كـــــمـــــا أكـــــــــد املـــــتـــــحـــــدثـــــون وهـــــم 
مـــــن الــــخــــبــــراء والــــعــــامــــلــــني فــي 
املجال القضائي خــالل الحلقة 
الـــنـــقـــاشـــيـــة الـــتـــي عـــقـــدت أمـــس 
فــــــي إطـــــــــار املـــــنـــــتـــــدى بـــعـــنـــوان 
«مـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد وســــيــــادة 
القانون والتنمية االقتصادية 
والـــســـيـــاســـيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة» 
على ضـــرورة أن ترتكز جهود 
مــكــافــحــة الـــفـــســـاد عـــلـــى أســـس 
قــانــونــيــة وأخــالقــيــة وفـــي إطــار 
من التعاون اإلقليمي والدولي.

بـــــي إس روا  الــــدكــــتــــور  وقــــــــال 
املستشار الخاص للنائب العام 
فــي قــطــر «لــيــس هــنــاك تعريف 
لــــلــــفــــســــاد حــــتــــى اآلن  مـــــوحـــــد 
وتــوجــد تــعــاريــف مختلفة لكن 
املحور الرئيس لتلك التعاريف 
الــفــســاد هــو ســـوء استغالل  أن 
السلطة والوظيفة بهدف الثراء 

السريع».
ورغــــــم تـــأكـــيـــده عـــلـــى صــعــوبــة 
الـــتـــوصـــل إلـــــى تـــعـــريـــف عــاملــي 
مـــــوحـــــد لــــلــــفــــســــاد فــــــي الــــوقــــت 
الـــراهـــن.. إال أنــه طــالــب بميثاق 
شــرف عــاملــي مــلــزم يتعامل مع 
مــخــتــلــف الـــتـــعـــريـــفـــات ويـــكـــون 
مقبوال ومفهوما عامليا.. وقال 
الـــفـــســـاد ظـــاهـــرة ال تخلو  «إن 

منها أي دولة» مع اختالف في 
الــنــســب مـــن دولـــــة إلــــى أخــــرى» 
والبــــــــد مـــــن تــــضــــافــــر الـــجـــهـــود 
الـــعـــاملـــيـــة واملـــحـــلـــيـــة ملــكــافــحــتــه 
والــتــصــدي لــه وتــعــزيــز ســيــادة 

القانون».
وشـــدد الــقــاضــي إيــســاو أليوت 
شـــــــولـــــــو مـــــــفـــــــوض مــــفــــوضــــيــــة 
االنــتــخــابــات بــزامــبــيــا والــســيــد 
حسن سيسي املستشار العام 
لـــلـــبـــنـــك الــــــدولــــــي عـــلـــى أهــمــيــة 
وجــــود إجــمــاع عــاملــي لتعريف 
الــــــفــــــســــــاد.. وأكــــــــــــدا عــــلــــى دور 
الــدولــيــة واإلقليمية  املــنــظــمــات 

ذات الصلة في هذا املجال.
مـــن نــاحــيــتــه أوضـــــح الــدكــتــور 
عادل عمر شريف نائب رئيس 
قــــضــــاة املـــحـــكـــمـــة الـــدســـتـــوريـــة 
العليا بمصر أن الفساد ظاهرة 
عـــاملـــيـــة تـــحـــتـــاج لـــحـــل عــــاملــــي.. 
الفتا إلى أن املجتمع الدولي لم 
يصل إلى إجماع حول تعريف 
الــــفــــســــاد لـــكـــنـــه ســيــتــجــه لــذلــك 
مستقبال خاصة أن هناك آليات 

دولية قد تساعد في ذلك.
ونـــبـــه الـــســـفـــيـــر فــيــلــيــب لـــيـــدر.. 
إلـــــــى أن هــــنــــاك حــــاجــــة مـــاســـة 
لتعريف واضح للفساد في ظل 
العوملة والتطورات االقتصادية 
والــــســــيــــاســــيــــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والــنــمــو الــعــاملــي املــتــســارع في 

مختلف املجاالت.
وطــــــالــــــب الــــــدكــــــتــــــور أنــــــــــدراس 
فـــارجـــاس نــائــب الــنــائــب الــعــام 
فــي هــنــجــاريــا بــصــيــاغــة منهج 
دولــــي ملــكــافــحــة الــفــســاد.. وقــال 
«إن الفساد أصبح اليوم أقوى 
من القانون، والتعاون الدولي 

أمر ملح ملواجهته». 
كـــمـــا أكـــــد املـــتـــحـــدثـــون عـــلـــى أن 
الــفــســاد يقتل ســيــادة الــقــانــون، 

الــــخــــطــــر األكــــــبــــــر عـــنـــدمـــا  وأن 
تـــتـــغـــلـــغـــل هـــــــذه الـــــظـــــاهـــــرة فــي 
املؤسسات القضائية والجهات 

ذات الصلة بسيادة القانون.
ونـــصـــح الــســفــيــر فــيــلــيــب لــيــدر 
الـــقـــضـــاة بـــعـــدم االنــــصــــيــــاع أو 
الــــتــــأثــــر بــــجــــمــــاعــــات الـــضـــغـــط 
ووســـائـــل اإلعـــــالم وأن يعملوا 
بــحــيــاديــة تــــامــــة.. فــيــمــا طــالــب 
الـــســـيـــد حـــســـن ســيــســي الـــــدول 
بـــســـد كـــافـــة الـــثـــغـــرات الـــتـــي قــد 

يتسلل منها الفساد.
وأكــــد الــقــاضــي إيــســاو تشولو 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة ســـــن تـــشـــريـــعـــات 
تــــــرك أي مـــجـــال  تـــضـــمـــن عــــــدم 
للتالعب، وتطهير املؤسسات 
من العناصر الفاسدة.. في حني 
دعا الدكتور أنــدراس فارجاس 
إلــى تعزيز الشفافية والرقابة 
الــــــصــــــارمــــــة عـــــلـــــى الــــصــــفــــقــــات 

املشبوهة.
الــدكــتــور روا بمكافأة  وطــالــب 
وتـــشـــجـــيـــع املــــســــؤولــــني الـــذيـــن 
يتصرفون بنزاهة، والناشطني 
فـــــي مــــجــــال مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد 
وتقديمهم للمجتمع كنماذج 

يحتذى بهم. 
وشــــــــــــــــــدد املــــــــتــــــــحــــــــدثــــــــون فــــي 
الــنــقــاشــيــة عــلــى أهمية  الحلقة 
اســـتـــقـــاللـــيـــة الــــقــــضــــاء إدارايـــــــــا 
ومـــالـــيـــا، وعـــــدم خــضــوعــه ألي 

جهة تنفيذية وسياسية.
وكــــــانــــــت الــــحــــلــــقــــة الـــنـــقـــاشـــيـــة 
قــــد اســتــهــلــت بــكــلــمــة لــســعــادة 
الـــقـــاضـــي الــــلــــورد وولــــــف أوف 
بــارنــز رئــيــس املــحــكــمــة املــدنــيــة 
والــتــجــاريــة بــمــركــز قــطــر للمال 
عبر فيها عن ثقته بأن يسجل 
هــــــــذا املـــــنـــــتـــــدى -فــــــــي نــســخــتــه 
الــثــانــيــة- نــجــاحــا يــفــوق مـــا تم 
الـــذي عقد  خــالل املنتدى األول 

في العام 2009.
وأكـــــد أن احـــتـــضـــان قــطــر لــهــذا 
املحفل الدولي مؤشر على مدى 
حـــرص هـــذه الـــدولـــة الــنــاهــضــة 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز ســــيــــادة الـــقـــانـــون 
واالستعانة بخبرات قضائية 
دولـــيـــة خـــاصـــة فـــي مـــركـــز قطر 

للمال.
وأشـــار ســعــادة الــقــاضــي بارنز 
إلــى ما تشهده الــدولــة من نمو 
اقـــــتـــــصـــــادي وتـــنـــمـــيـــة شـــامـــلـــة 
بفضل الرؤية السديدة للقيادة 
فـــي الــــبــــالد. كــمــا نــــوه بــتــعــاون 
قطر مع املجتمع الدولي ملا فيه 

مصلحة البشرية.
ويــشــارك فــي «مــنــتــدى القانون 
قــطــر» هـــذا الـــعـــام الــــذي يفتتح 
رسميا اليوم األحد شخصيات 
مــــن أكــــثــــر مــــن 60 دولـــــــة حـــول 
الــــعــــالــــم مــــــن رؤســـــــــــاء مـــحـــاكـــم 
الــقــضــاة  ووزراء عــــدل ومـــئـــات 
واألكـــاديـــمـــيـــني والــعــامــلــني في 
مـــــجـــــال الـــــقـــــانـــــون واملـــــصـــــارف 

املركزية.
ويـــبـــحـــث املــــنــــتــــدى عـــلـــى مـــدى 
يـــــومـــــني فــــــي املـــــشـــــكـــــالت الـــتـــي 
تـــواجـــه الـــنـــظـــام الــقــضــائــي في 
العالم وقضايا سيادة القانون 
والــتــغــيــيــر فـــي الــعــالــم الــعــربــي 
ومناقشة أوملبياد 2012 وكأس 
العالم 2022، وتحقيق التنمية 
والــــــــوصــــــــول املــــــتــــــســــــاوي إلــــى 
الــقــانــون، والــتــدريــب القضائي 
النزاعات  إلــى تسوية  والسعي 

املالية اإلسالمية. 
كـــمـــا ســـيـــنـــاقـــش دور األخـــــالق 
املــــالــــيــــة ودور  فـــــي  والـــــقـــــانـــــون 
املـــحـــاكـــم الـــدولـــيـــة فــــي تــطــويــر 
ســــــيــــــادة الــــــقــــــانــــــون، «وحـــــريـــــة 
االتــــصــــال والــتــعــبــيــر فــــي زمـــن 

التغيير».


