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قطر تسير ُقدماً في تدعيم دولة المؤسسات
سمو األمير وضعها في مصاف دول العالم .. رئيس الوزراء :

كتبت - منال عباس :

أكـــد مــعــالــي الــشــيــخ حــمــد بن 
رئيس  ثاني  آل  جبر  بن  جاسم 
الخارجية  وزير  الوزراء  مجلس 
عــلــى  ــــؤكــــد  ت قــــطــــر  دولــــــــة  أن 
ضــــــرورة مـــســـانـــدة الـــتـــطـــورات 
التي تشهدها دول المنطقة من 
أجل بلوغ احترام إرادة الشعوب 
وإعــالء  الديمقراطية  وتمكين 
ســيــادة الــقــانــون .. مــوضــحــا أن 
ذلـــــك يــتــطــلــب مــــن الــمــجــتــمــع 
جـــهـــوده  تــتــضــافــر  أن  الــــدولــــي 
فــــي تـــوفـــيـــر الــــدعــــم الــســيــاســي 
واالقـــــــتـــــــصـــــــادي والـــــقـــــانـــــونـــــي 
تصبو  مـــا  لــتــحــقــيــق  واإلعـــالمـــي 
ــــمــــا يـــخـــدم  إلـــــيـــــه الـــــشـــــعـــــوب ب
ــــقــــرار واألمــــــــن والـــســـلـــم  االســــت
ـــهـــاء الــصــراعــات  الــدولــيــيــن وإن
حرة. سياسية  بإرادة  اإلقليمية 

جــــاء ذلــــك فـــي الــكــلــمــة الــتــي 
ـــهـــا مـــعـــالـــيـــه مــنــتــدى  ـــتـــح ب افـــت
الــــقــــانــــون قـــطـــر الـــثـــانـــي أمـــس 
بــفــنــدق ريـــتـــز كـــارلـــتـــون أمــس 
الــمــشــاركــة  أن  ــــى  إل مـــشـــيـــراً   ..
الواسعة في هذا المنتدى تعكس 
ـــدولـــي واإلقــلــيــمــي  االهـــتـــمـــام ال
الــكــبــيــر بــالــقــضــايــا الــمــطــروحــة 
عــلــى الــمــنــتــدى وأهــمــيــة الـــدور 
الــــذي اضــطــلــع بـــه الــلــقــاء األول 
لـــمـــنـــتـــدى الــــقــــانــــون قـــطـــر فــي 
وأضـــاف   .٢٠٠٩ عـــام  الـــدوحـــة 
يــنــعــقــد  الـــمـــنـــتـــدى  أن  مــعــالــيــه 
فـــي ظـــل ظــــروف بــالــغــة الــدقــة 
العربية،  منطقتنا  في  وبخاصة 
حــــيــــث تـــشـــهـــد رغــــبــــة شــعــبــيــة 
التغييرات  إحــــداث  فــي  واســعــة 
واالصــــــالحــــــات الـــشـــامـــلـــة عــلــى 
تحفظ  رصينة  دستورية  أسس 
الــحــقــوق وتــحــتــرم الـــواجـــبـــات، 
فــي  يــنــعــقــد  الـــمـــنـــتـــدى  أن  كـــمـــا 
االستقرار  عدم  يشوبها  ظروف 
الوضع  على  بالسلب  يؤثر  الــذي 
عنه  ينجم  مما  العالمي  المالي 
والتنمية  االســتــثــمــارات  تــهــديــد 
من  الرغم  «فعلى  االقتصادية 
االقتصادي  االنكماش  حالة  أن 
الــعــالــمــي، أعـــلـــن عـــن انــتــهــائــهــا 
هذه  أن  إال   ،٢٠٠٩ عــام  رسميا 
بظاللها  تلقي  زالــت  مــا  األزمـــة 
العالمي  االقتصاد  على  السلبية 
وعــلــى الـــتـــطـــورات االقــتــصــاديــة 
وربما   ٢٠١٢ عام  في  المتوقعة 

عام ٢٠١٣».
مجلس  رئــيــس  مــعــالــي  وأكـــد 
في  أثبتت  التجارب  أن  الــوزراء 
ظـــل األزمـــــة الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة 
والـــمـــتـــغـــيـــرات الـــجـــديـــدة الــتــي 
حــل  أن  ـــــم،  ـــــعـــــال ال يــــشــــهــــدهــــا 
االقتصادية  واألزمــات  المشاكل 
يــســتــلــزم االســتــعــانــة بــالــخــبــرات 
ــتــشــاور  الــقــانــونــيــة لــلــتــحــاور وال
ووضـــــع الـــحـــلـــول والــمــعــالــجــات 

على  معاليه  وشـــدد  الــمــنــاســبــة. 
بضرورة  تؤمن  قطر  دولــة  أن 
واشــاعــة  الــقــانــون  دور  تــرســيــخ 
الـــمـــنـــاخ الـــقـــانـــونـــي الـــفـــاعـــل مــن 
الشراكات  مــراكــز  تعظيم  أجــل 
المالية  واألســــواق  االقــتــصــاديــة 

لها. الدولي  والتنظيم  العالمية 
مجلس  رئــيــس  معالي  وتــابــع 
ــــــــــوزراء وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة :  ال
بضرورة  كذلك  نؤمن  «ونحن 
في  بديلة  طــرق  على  االعــتــمــاد 
فــــض الـــمـــنـــازعـــات فــــي نــطــاق 
الــتــحــكــيــم والـــوســـاطـــة الــدولــيــة 
لها»  المناسبة  الــحــلــول  اليــجــاد 
وأكد أن اقامة مثل هذا المنتدى 
فـــي قــطــر يــســهــم بــالــتــأكــيــد فى 
ـــــراء الــحــيــاة الــقــانــونــيــة «ألن  اث
هامة  أداة  الــيــوم  بــات  الــقــانــون 
مع  والتواصل  والتنمية  للتقدم 
وأكـــد  الـــعـــالـــم».  دول  مــخــتــلــف 
ـــمـــدرجـــة  ال الــــمــــوضــــوعــــات  أن 
عــلــى جــــدول أعـــمـــال الــمــنــتــدى 
األهمية  من  عالية  درجــة  على 
ـــــراهـــــن، ومـــن  فــــي الــــظــــرف ال
والتنمية  القانون  سيادة  أبرزها 
االقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــســــيــــاســــيــــة 
الــمــحــاكــم  ودور  واالجــتــمــاعــيــة 
ــيــة وحـــريـــة االتـــصـــال في  الــدول

التغيير. زمن 
ونوه معاليه بأن ترسيخ مبدأ 
ســـيـــادة الـــقـــانـــون عــلــى الــصــعــيــد 
الـــوطـــنـــي ال يــكــفــي مـــا لـــم يــتــم 
اعــتــمــاده عــلــى الــصــعــيــد الــدولــي 
تــعــيــش  ال  الــــواحــــدة  «فـــالـــدولـــة 
بــمــعــزل عـــن الـــــدول األخـــــرى، 
تــنــظــيــم  مــــن  بــــد  ال  ـــالـــي  ـــت ـــال وب
يحفظ  بــمــا  الــدولــيــة  الــعــالقــات 
الــحــقــوق ويــفــرض الــواجــبــات». 
وشدد على أن دولة قطر تسير 

في  وراســخــة  ثابتة  خطى  على 
المؤسسات  دولة  تدعيم  مجال 
التي  المسيرة  «هــذه  والــقــانــون 
صاحب  حضرة  دعائمها  أرسى 
السمو الشيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني أمير البالد المفدى والذي 
قطر  دولــة  لــوضــع  دومــا  يسعى 
في مصاف الدول التي تحكمها 

القانون». سيادة 
وأعـــــــــــــرب مـــــعـــــالـــــي رئــــيــــس 
الخارجية  وزير  الوزراء  مجلس 
عــن  تــغــيــب  أال  فــــي  ـــه  أمـــل عــــن 
الـــمـــشـــاركـــيـــن حــقــيــقــة الـــوضـــع 
الشعب  يعيشه  الــذي  المأساوي 
الــفــلــســطــيــنــي ومــــا يــتــعــرض لــه 
للشرعية  صارخة  انتهاكات  من 
ــــيــــة وحـــــقـــــوق االنـــــســـــان،  الــــدول
لــســنــا  انـــنـــا  أعــتــقــد  مــضــيــفــا : « 
بــحــاجــة الــــى صــيــاغــة نــصــوص 

جـــــديـــــدة لـــلـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة 
ـــــى وضـــــع آلـــيـــات  بــــل نـــحـــتـــاج ال
مواثيق  مــن  انتجته  مــا  لتفعيل 
ومــــــعــــــاهــــــدات ومـــــؤســـــســـــات، 
لــكــي نــوقــف الــجــرائــم الــيــومــيــة 
الــــتــــي تــنــتــهــك حــــقــــوق الــشــعــب 

الفلسطيني».
وتــــوجــــه مــعــالــيــه فــــي خــتــام 
كـــلـــمـــتـــه بـــالـــشـــكـــر الــــــى جــمــيــع 
الـــقـــائـــمـــيـــن عـــلـــى تــنــظــيــم هـــذا 
الــذي  الكبير  والــجــهــد  المنتدى 
الجيد  االعــداد  سبيل  في  بذلوه 
قــطــر  ـــــــة  دول أن  مـــــؤكـــــدا  لــــــه، 
ســتــبــقــى مــلــتــزمــة عــلــى الــــدوام 

ُحماته. ودعم  القانون  بسيادة 
وفــــي كــلــمــة لـــســـعـــادة الــســيــد 
مــســعــود بـــن مــحــمــد الــعــامــري 
رئـــــــيـــــــس الـــــمـــــجـــــلـــــس األعـــــلـــــى 
لــلــقــضــاء، فـــي افـــتـــتـــاح الــجــلــســة 

الـــرســـمـــيـــة لـــمـــنـــتـــدى الـــقـــانـــون 
قــطــر الـــــذي يـــشـــارك فــيــه هــذا 
الــــعــــام شـــخـــصـــيـــات مــــن أكـــثـــر 
٦٠ دولــة حــول الــعــالــم من  مــن 
عــدل  ووزراء  مــحــاكــم  رؤســـــاء 
ومــئــات الــقــضــاة واألكــاديــمــيــيــن 
والــعــامــلــيــن فــي مــجــال الــقــانــون 
ـــمـــصـــارف الـــمـــركـــزيـــة، أكــد  وال
وســـيـــادة  الـــشـــرعـــيـــة  مـــبـــدأ  أن 
سلطات  الــتــزام  يوجب  القانون 
الـــدولـــة الــمــعــنــيــة بــالــقــانــون في 
كــــافــــة أعـــمـــالـــهـــا وتـــصـــرفـــاتـــهـــا 
بــأشــكــالــهــا الــمــخــتــلــفــة. وأضـــاف 
ســـعـــادتـــه، خـــــالل حـــديـــثـــه عــن 
ســـــيـــــادة الـــــقـــــانـــــون والــــرقــــابــــة 
الــقــضــائــيــة فـــي جــلــســة رؤســــاء 
الــقــضــاة، أنــه فــي مــجــال حقوق 
الــمــواطــن وحــريــاتــه األســاســيــة 
القانونية  القاعدة  مضمون  فإن 

يــتــحــدد عــلــى ضـــوء مــســتــويــاتــهــا 
التي التزمتها الدول المتحضرة 
واستقر  مجتمعاتها  في  باطراد 
الــعــمــل بــالــتــالــي عــلــى انــتــهــاجــهــا 
فــي مــظــاهــر ســلــوكــهــا. وأوضـــح 
فـــي هــــذا االطــــــار أنــــه ال يــجــوز 
تنظيماتها  في  القانونية  للدولة 
بالحماية  تــنــزل  أن  المختلفة 
مواطنيها  لحقوق  توفرها  التي 
الدنيا  الــحــدود  عــن  وحــريــاتــهــم 
عام  بوجه  المقبولة  لمتطلباتها 
تمتعهم  عــلــى  تـــفـــرض  أن  وال 
بــهــا أو مــبــاشــرتــهــم لــهــا قــيــودا 
تــكــون فــي جــوهــرهــا أو مــداهــا 
العمل  درج  التي  لتلك  مجافية 
خضوع  أن  ســعــادتــه  وأكـــد  بــهــا. 
تخل  أال  مــؤداه  للقانون  الــدولــة 
يعتبر  التي  بالحقوق  تشريعاتها 
الــتــســلــيــم بـــهـــا مــفــتــرضــا أولـــيـــا 

ـــوافـــر لـــكـــل مـــواطـــن  ـــت بـــحـــيـــث ي
ومـــن   - كـــنـــفـــهـــا  فـــــي  ومـــقـــيـــم 
األولية  الضمانة   - نظمها  خالل 
والـــمـــبـــدئـــيـــة لــــصــــون الـــحـــقـــوق 
الدستور  كفلها  التي  والحريات 

والقانون.
العامري  السيد  سعادة  ولفت 
أصــبــح  الــــــدول  بـــنـــيـــان  أن  الـــــى 
يـــقـــوم عـــلـــى مـــبـــدأ مــشــروعــيــة 
الخضوع  بمبدأ  مــعــززا  السلطة 
معا  ليعمال  للقانون  المتكافئ 
متساندين  متكاملين  كمبدأين 
ضــمــانــا لــتــنــظــيــم الــســلــطــة وفــق 
أســـــس مــــحــــددة ال تـــخـــرج بــهــا 
تميل  وال  انحرافا  أهدافها  عن 
بـــمـــمـــارســـتـــهـــا عــــــدوانــــــا لــتــظــل 
لكل  مــحــورا  القانونية  الــقــاعــدة 
عــــمــــل وإطـــــــــــارا يـــبـــيـــن حـــــدود 
أن  ألحــد  يجوز  ال  التي  الــدائــرة 
العدوان  ضد  ورادعا  منها  ينال 
وذلــــك فـــي إطــــار مــبــدأ ســيــادة 

القانون.
وشــــــــدد ســــعــــادتــــه عــــلــــى أن 
هـــذا الــمــبــدأ لـــن يــنــتــج أثــــره إال 
ويعتبر  يكمله  آخر  مبدأ  بقيام 
اإلخـــــالل  ألن  مــثــلــه  ــــا  ضــــروري
بــه يـــؤدي إلـــى أن يــصــبــح مــبــدأ 
الـــمـــشـــروعـــيـــة كـــالـــعـــدم وذلــــك 
هـــو مـــبـــدأ الـــرقـــابـــة الــقــضــائــيــة. 
وأضـــاف أن هــذه الــرقــابــة هي 
لحماية  الفعال  العملي  المظهر 
تقييد  تكفل  التي  فهي  الشرعية 
السلطات العامة بقواعد القانون 
كــمــا تــكــفــل رد هـــذه الــســلــطــات 
إلى حدود المشروعية في حال 

الحدود. لتلك  تجاوزها 
مسعود  الــســيــد  ســعــادة  ونـــوه 
بــــن مـــحـــمـــد الــــعــــامــــري رئــيــس 
الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــقــضــاء بــأن 

سلطة  هــي  الــقــضــائــيــة  الــســلــطــة 
المساواة  قدم  على  تقف  أصيلة 
مـــــع الـــســـلـــطـــتـــيـــن الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
والــتــنــفــيــذيــة وتــســتــمــد وجــودهــا 
الذي  ذاته  الدستور  من  وكيانها 
مستقلة  الــعــدالــة  أمــر  بها  أنــاط 
عـــن بــاقــي الــســلــطــات. وأوضـــح 
 ١٣٩ المادة  ان  الصدد  هــذا  في 
ــــدائــــم لـــدولـــة  مــــن الـــدســـتـــور ال
«السلطة  أن  عــلــى  نــصــت  قــطــر 
الــقــضــائــيــة مــســتــقــلــة وتــتــوالهــا 
أنواعها  اخــتــالف  على  المحاكم 
أصبحت  بــحــيــث  ودرجـــاتـــهـــا..» 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة فــي الــدولــة 
سلطة  أي  عــن  تــمــامــا  مستقلة 
أخرى وأضحى المجلس األعلى 
من  أعضائه  في  ممثال  للقضاء 
ـــه اإلشـــــراف  الـــقـــضـــاة مــنــوطــا ب
عـــلـــى الـــمـــحـــاكـــم وســـيـــر الــعــمــل 
القضاء  استقالل  وتحقيق  فيها 
واقـــتـــراح الــتــشــريــعــات الــخــاصــة 
بــتــطــويــره ودراســـــة كــل شــؤون 

القضاة.
وأشــــــــــار ســــعــــادتــــه الـــــــى أن 
قطر  لـــدولـــة  ـــدائـــم  ال الـــدســـتـــور 
على  منه   ١٣٥ الــمــادة  فــي  نــص 
حــــق الـــتـــقـــاضـــي لـــلـــنـــاس كـــافـــة 
١٢٩ منه سيادة  وجعلت المادة 
الــــقــــانــــون أســــاســــا لــلــحــكــم فــي 
الدولة .. موضحا ان المواد ١٢٩ 
و١٣٠ و١٣١ في الدستور جعلت 
وحصانته  القضاء  استقالل  من 
ضــمــانــيــن أســـاســـيـــيـــن لــحــمــايــة 
ـــــات وحــــق  ـــــحـــــري ــــحــــقــــوق وال ال
هذه  إلى  المدخل  هو  التقاضي 
الحقوق  تــكــون  ال  كــي  الــحــمــايــة 
والــــحــــريــــات الـــتـــى نــــص عــلــيــهــا 
مجردة من وسيلة حمايتها بل 

فاعليتها. لضمان  بها  معززة 
وأضـــاف ســعــادتــه أن الــمــادة 
على  تــنــص  الــدســتــور  مـــن   ١٣٥
فـــرد  لـــكـــل  الـــــدولـــــة  تــــوفــــر  أن 
إلــى  مــيــســرا  نــفــاذا  إقليمها  عــلــى 
محاكمها باإلضافة إلى الحماية 
ـــمـــقـــررة  الــــواجــــبــــة لـــلـــحـــقـــوق ال
بتشريعاتها وبمراعاة الضمانات 
األساسية الالزمة إلدارة العدالة 
لمستوياتها  وفــقــا  فــعــالــة  إدارة 
فــــي الـــــــدول الــمــتــحــضــرة الــتــي 
لغير  الــدولــيــة  المعايير  تكفلها 
بإقليمها  المقيمين  المواطنين 
- وفـــق قــــرار الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
 ٤٤١/٤٠ رقـــم  الــمــتــحــدة  لــألمــم 
 ١٩٨٥/١٢/١٣ فـــــي  الــــــمــــــؤرخ 
مـــتـــضـــمـــنـــا إعــــالنــــهــــا فـــــي شـــأن 
البلد  في  المواطنين  غير  حقوق 
ــــذي يــعــيــشــون فــيــه - ويــتــصــل  ال
وضد  الحياة  في  بحقهم  أغلبها 
وبحرمة  الــمــبــرر  غير  التمييز 
حــــيــــاتــــهــــم الـــــخـــــاصـــــة وصــــــون 
شـــرفـــهـــم وســمــعــتــهــم وكـــذلـــك 
بــــحــــريــــة الــــعــــقــــيــــدة وبـــضـــمـــان 

الشخصية. حريتهم 

ــة ــمــي ــعــال ال الــــشــــراكــــات  ــم  ــعــظــي ــت ل ـــون  ـــان ـــق ال دور  تـــرســـيـــخ  ــــضــــرورة  ب ـــن  ـــؤم ت قـــطـــر 

ــات ــري ــح ــة ال ــحــمــاي ــة ل ــان ــل مـــن اســتــقــالل الــقــضــاء ضــم ــر جــع ــط ـــور ق الـــعـــامـــري : دســـت

ــــون ــــان ــــق ــــة وإعـــــــــــالء ســــــيــــــادة ال ــــراطــــي ــــمــــق ــــدي ــــوغ ال ــــل ــــب ـــة ل ـــق ـــط ـــن ـــم ـــــــــدول ال ــــد الــــــتــــــطــــــورات ب ــــســــان ن

تصوير - جيرام



كتبت - منال عباس :

كيفية  قطر   - القانون  لمنتدى  العامة  الجلسة  ناقشت 
تحقيق فــهــم عــالــمــي لــســيــادة الــقــانــون، حــيــث تــطــّرقــت 
موضوع  إلــى  العليا  المحاكم  لــرؤســاء  الــحــواريــة  الجلسة 
إمــكــانــيــة تــعــزيــز مــفــهــوم ســيــادة الــقــانــون عــلــى الصعيد 
الذي  الرئيس  الهدف  وهو  به،  االلتزام  وأهمية  الدولي 
حضر   .٢٠١٢ قــطــر  الــقــانــون  مــنــتــدى  لتحقيقه  يــســعــى 
وويلز  إنجلترا  فــي  القضاة  كبير  ترأسها  التي  الجلسة، 
العامري  محمد  مسعود  السيد  وســعــادة  جـــادج،  الــلــورد 
ورؤســاء  فخري  كرئيس  للقضاء  األعلى  المجلس  رئيس 
الــقــضــاة فـــي كـــل مـــن أذربـــيـــجـــان وبــنــغــالديــش وروانـــــدا 

ووالية كوينزالند.
وتطور  تــقــّدم  سرعة  على  الــضــوء  المتحّدثون  وألــقــى 
التكنولوجيا التي عّززت من سهولة التواصل بين الشعوب 
التقّدم  هذا  يساهم  أن  متوقعين  العالم،  بلدان  كافة  من 
فــي تــرســيــخ الــفــهــم فــيــمــا يــتــعــّلــق بــســيــادة الــقــانــون على 

المستوى الدولي وذلك في السنوات المقبلة.
وقــــال كــبــيــر الــقــضــاة فــي واليــــة كــويــنــزالنــد بـــول دي 
جيرسي إنه وبالرغم من قوة سيادة القانون هناك، فإن 
سيادة  اعتبار  في  يكمن  الوالية  هذه  في  األكبر  التحدي 
مسألة  إن  وأضـــاف:  مــنــه.  مــفــروًغــا  أمـــًرا  فيها  الــقــانــون 
سيادة القانون يختلف تطبيقها من بلد آلخر حيث تتأثر 
حرة  برلمانات  وبوجود  الدول  باستقرار  التطبيق  عملية 
مستقرة  دوالً  أن  إلــى  مشيًرا  وشــّفــاف.  مستقل  وقضاء 
ويــتــوّفــر فيها مــنــاخ الــحــريــة ربــمــا تــواجــه تــحــديــات غير 
وهــي  الــقــانــون،  ســيــادة  مــفــهــوم  تطبيق  لجهة  مــبــاشــرة 
دعا  كما  بسهولة.  عليها  التعّرف  يمكن  ال  خفية  تحديات 
بعض  تــطــال  الــتــي  التغييرات  عند  والــحــذر  اليقظة  إلــى 
من  العربية  البلدان  بعض  شهدته  ما  غــرار  على  الــدول 
تغيير في أنظمتها. وقال: إن التغيير ربما ترافقه بعض 
أن  يجب  وعليه  القانون  لسيادة  انتهاك  عملية  األحيان 

يكون هناك قضاء مستقل يراقب كل ذلك.
الحديث  أمس  العامة  الجلسة  في  المتحّدثون  وتبادل 
حول مسألة االلتزام متعّدد الجوانب بسيادة القانون من 
ناحية الفهم العالمي لهذه المسألة. كما استعرض رؤساء 
القضاة في الجلسة التي خصصت لتحقيق مفهوم عالمي 
المفهوم  هذا  تحّقق  التي  العوامل  أبــرز  القانون،  لسيادة 
يقّدمها  الــتــي  والــحــمــايــة  الــقــضــاء  استقاللية  بينها  ومــن 
في  قضاة  رؤســاء  وأّكــد  الــقــانــون.  حكم  لبلورة  الدستور 
العاملين  لكل  غاية  تظل  الــقــانــون  ســيــادة  أن  دول  عــدة 
ولكن  والــحــريــات،  اإلنــســان  وحــقــوق  القانون  مجال  فــي 

كانت  سواء  العملية  هذه  تواجهها  عديدة  تحديات  هناك 
تحديات مباشرة أو غير مباشرة. وأّكد عدد من رؤساء 
تظّل  القانون  سيادة  أن  الجلسة  في  المشاركين  القضاة 
عــدًدا  المتحدثون  واستعرض  العالم.  في  ثابتًا  مفهوًما 
من تجارب بلدانهم وسعيها لترسيخ حكم القانون رغم 

التحديات التي تواجهها في حال تطبيق القانون.
رواندا  في  القضاة  رئيس  روغيج  سام  السيد  وتحّدث 
عن المساعي التي بذلتها بالده في سبيل سيادة القانون 
بها  ســاهــمــت  الــتــي   ١٩٩٤ عـــام  مــجــزرة  عــقــب  ســيــمــا  ال 
الدولة في انتهاك واضح وصارخ لسيادة القانون. وقال: 

«عقب تلك األحداث األليمة عملت رواندا على إعادة بناء 
الحريات  يصون  دستور  ووضع  المجتمع  وتوحيد  الدولة 
وهذه  القضاء،  استقالل  على  وينص  األساسية  والحقوق 
هـــي الــعــوامــل الــتــي يــمــكــن مـــن خــاللــهــا تــحــقــيــق ســيــادة 

القانون».
مــن جــهــتــه اســتــعــرض الــســيــد رامـــز ريــزايــيــف رئيس 
مجال  في  بــالده  تجربة  أذربيجان  في  العليا  المحكمة 
ســـيـــادة الـــقـــانـــون. وقــــــال: إن فــصــل الــســلــطــات الــثــالث 
مفهوم  بتحقيق  كفيل  والقضائية  والتنفيذية  التشريعية 

حكم القانون.

وأوضح أن بالده عملت على هذا األمر بعد انفصالها 
عـــن االتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي وأجـــــرت مـــؤخـــًرا إصــالحــات 
في  والقضائية  القانونية  المعايير  لتتواءم  الدستور  في 
على  العمل  جانب  إلــى  األوروبـــي  االتــحــاد  مع  أذربيجان 

القضاة. تأهيل 
وأّكد أن الجهاز القضائي المستقل هو الكفيل بتحقيق 
ســيــادة الــقــانــون مــع وجـــود قــضــاة مــؤهــلــيــن ومــدّربــيــن 

والشفافية. بالنزاهة  ويتمتعون 
بــــدوره تــحــّدث الــســيــد مــحــمــد مــزمــل حــســيــن رئيس 
تحمي  التي  الدساتير  أهمية  عن  بنغالديش  في  القضاة 
سيادة القانون وتحقق حرية اإلنسان واالستقرار. مشيًرا 
إلى أن سيادة القانون هي عملية يومية تكفلها مكونات 
أن  وأّكـــد  المستقل.  والــقــضــاء  الــدولــة  وأنظمة  المجتمع 
الدستور هو المظلة التي يحتمي تحتها كل من يسعى إلى 
تطبيق حكم القانون. ولفت إلى التغّيرات التي يمكن أن 
تتغير في خصائص الدستور من أجل المكافحة وسيادة 
القانون. واتفق المتحدثون على ضرورة توحيد القانون، 
الــدولــي،  الــقــانــون  عليها  يعمل  مناسبة  أجــنــدة  وإيــجــاد 
النزاهة  على  تعتمد  الــقــانــون  ســيــادة  أن  إلــى  إشـــارة  فــي 
وضرورة أن تطابق القوانين التشريعات الخاصة بحقوق 
اإلنـــســـان. وركــــزت مـــداخـــالت الــمــشــاركــيــن عــلــى قضية 
الهيئات  لبعض  القانوني  المسار  وانحراف  التقاضي  حق 
وتساءل  الحريات.  وتقّيد  الحقوق  تمس  والتي  القضائية 
متداخلون عن مسألة القضاة حول العدالة التي فرضتها 
الشريعة اإلسالمية وحققتها الدساتير. ورأى المتحّدثون 
وال  للجميع  المساءلة  أن  الــتــســاؤالت،  هــذه  على  رد  فــي 
أحـــد فـــوق الـــقـــانـــون، وقـــد دار الــنــقــاش حـــول الــمــشــاكــل 
الصعوبات  تواجه  التي  الــدول  مساعدة  وكيفية  الفردية 
ألي  القضاة  استغالل  أهمية  على  المشاركون  واتــفــق   ..
فرصة تمّكن من فهم مبادئ العدالة، وتحقيق التقاليد 
وعي  تحقيق  وبالتالي  القانون،  سيادة  وتطبيق  القانونية 

عالمي لسيادة القانون.

تغّيرات األنظمة يرافقها انتهاك لسيادة القانون
الجلسة العامة للمنتدى ناقشت استقالل القضاء .. مشاركون :

ـــــــي تـــــشـــــهـــــد تـــــغـــــيـــــرات ـــــــت ــــــدان الــــــعــــــربــــــيــــــة ال ــــــل ــــــب ــــــال ــــظــــة والـــــــــحـــــــــذر ب ــــق ــــي ــــل ـــــــــــــوة ل دع

رئيس قضاة رواندا سام روغنيجاللورد وايلز رئيس الجلسة رئبس قضاة بنغالديش مزمل حسينرئيس المحكمة العليا رامز رايزاييف

ـــات ـــحـــري ـــد ال ـــّي ـــق ـــي لـــلـــقـــضـــاء ي ـــون ـــان ـــق ـــــحـــــراف الـــمـــســـار ال ان

جانب من المشاركين

انتقدت   :]  - الــدوحــة 
وخليجيات  قــطــريــات  محاميات 
المحلي  الشأن  على  التركيز  عــدم 
ــيــمــي فـــي مــنــتــدى الــقــانــون  واإلقــل
فــيــمــا  وذلـــــــــك   ،٢٠١٢ قــــطــــر   -
يــتــعــّلــق بــالــصــعــوبــات والــتــحــديــات 
والمحامين.  الــقــضــاة  تــواجــه  الــتــي 
ضعف  إزاء  كبيرة  دهشة  وأبــديــن 
مــشــاركــة الــمــحــامــيــن الــقــطــريــيــن 
وعدم مشاركة جمعية المحامين. 
وقـــالـــت الــمــحــامــيــة مــنــى الــمــطــوع 
الــمــشــاركــة  افـــتـــقـــدت  لـــــ [: 
الــمــحــلــيــة لــلــمــحــامــيــن، وعــنــدمــا 
سألت عن السبب علمت أنه لم يتم 
توجيه الدعوة لجمعية المحامين. 
واعــتــبــرت ذلـــك قـــصـــوًرا كــبــيــًرا ال 
بــــّد مـــن تــــداركــــه فـــي الــمــنــتــديــات 
الــقــانــونــيــة الـــقـــادمـــة، ال ســّيــمــا أن 
ويقام  قطر  يمّثل  القانون  منتدى 
يحتل  أن  بــــّد  ال  ــتــالــي  وبــال فــيــهــا، 
الخليجية  والقضايا  المحلي  الشأن 
والعربية واإلقليمية مساحة واسعة 
فــي أجــنــدة الــمــنــتــدى. وأضــافــت: 
للمشاركين  القليل  بالعدد  فوجئت 
لدعوة  تلبية  حضرت  قــطــر..  مــن 
القضايا  مــن  كثير  هناك  خــاصــة.. 
المفترض  مــن  كــان  التي  المحلية 

جناحي  فوزية  وأّكــدت  مناقشتها. 
مــحــامــيــة مـــن الــبــحــريــن أهــمــيــة 
المنتدى وما يتضمنه من محتوى 
معلوماتي قيم، إال أنها كانت تتوقع 
القضاة  من  كبيرة  نخبة  مشاركة 
والمحامين بدول مجلس التعاون. 
مشاكلنا  لمناقشة  نحتاج  وقــالــت: 
نـــحـــن والـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تـــواجـــه 
الــحــلــول،  إلـــى  والــتــوصــل  المنطقة 
وكان المنتدى فرصة لطرح الكثير 

والمشتركة  الــهــامــة  الــقــضــايــا  مــن 
بدول مجلس التعاون.

وأشارت إلى تركيز المتحدثين 
عــلــى قــوانــيــن وتــشــريــعــات دولــهــم 
إلى  بصلة  تمت  ال  التي  وتجاربهم 
الخليج  دول  فــي  الــقــانــونــي  الــواقــع 
والــدول العربية. وقالت: إنه طلب 
منها قبل يوم من المنتدى تقديم 
معتبرة  تتمكن..  لم  لكنها  ورقــة، 
الــمــوضــوع كـــان مــبــاغــتًــا لــهــا وهــي 

أن  من  الرغم  على  مستعدة،  غير 
القانونية  القضايا  من  كثيًرا  هناك 
الــتــي تــهــّم بــالدهــا، وكــانــت ترغب 
في مناقشتها في هذا الجمع الكبير 
مـــن الــخــبــراء والـــقـــضـــاة. واتــفــقــت 
معها المحامية أسماء علي جاسم، 
يفسح  لــم  المنتدى  إن  وأضــافــت: 
الــمــجــال أمــــام الــقــضــايــا الــقــانــونــيــة 
المحلية، ال سيما أن الحاجة ماّسة 
وقــالــت:  المنطقة.  قــضــايــا  لبحث 

غير  المحامين  مــن  كثير  هــنــاك 
وعــدم  تهميشهم  عــلــى  الــراضــيــن 
دعوتهم لحضور المنتدى، وأعتقد 
أن جمعية المحامين تعتبر شريًكا 
تشارك  أن  المفترض  من  أساسًيا 
ــا الــتــي  فـــي وضــــع أجـــنـــدة الــقــضــاي
تُطرح في منتدى القانون - قطر».

ضــرورة  المحاميات  ونــاشــدت 
تدارك هذا القصور في المنتديات 
المحلية  القضايا  لتكون  الــقــادمــة 
والــعــربــيــة هــي الــمــحــور األســاســي 
للبحث والنقاش من أجل الوصول 
إلى حلول، إال أن هذا ال يمنع من 
االعتراف بأن المنتدى جاء متميًزا 

في كثير من الجوانب.
أن  أكـــــدن  الــمــحــامــيــات  أن  إال 
المنتدى قوي ويضّم مستوى عالًيا 
إذا  لكنه  والكفاءات،  الخبرات  من 
كان هناك توازن في نوعية القضايا 
األمر  كــان  المطروحة  والتجارب 
سيكون مختلًفا وسينعكس بصورة 
الجميع..  مصالح  تــخــدم  إيجابية 
ونــوهــن بــأن كــثــيــًرا مــن الشركات 
األجــنــبــيــة الـــتـــي يـــوكـــل لــهــا مــهــّمــة 
أن  على  تركِّز  المؤتمرات  تنظيم 
يكون الطابع أجنبًيا، دون أي اعتبار 

للقضايا المحلية واإلقليمية.

المحاميات القطريات ينتقدن المنتدى

المحاميات منى المطوع وأسماء علي جاسم وفوزية جناحي 

المصرية  الــقــاضــيــة  أّكــــدت   :]  - الـــدوحـــة 
االقتصادية  القاهرة  محكمة  رئيس  دحــروج  حنان 
قطر،  القانون  منتدى  طرحها  التي  القضايا  أهمية 
وكيفية  الــقــانــون  ســيــادة  مــوضــوعــات  بينها  مــن  التي 
تحقيق ذلك في كل دولة على حدة بما ال يتعارض 
مــع ســيــادة الــقــانــون فــي الــعــالــم، ونـــّوهـــت القاضية 
البنود  في  الــدول  دساتير  تضمين  بأهمية  المصرية 
الخاصة بسيادة القانون وكيفية تنفيذ هذه الدساتير 
وتفعيلها، وأشارت في حديث لـ [ إلى المشاكل 
التي حدثت في بعض الدول التي ال تفعِّل دساتيرها، 
خالل  مــن  الــثــالث،  السلطات  بين  الخلط  ثــم  ومــن 
تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية، 
استقالل  من  سينال  شك  بال  تدخل  أي  أن  موضحة 
السلطة القضائية، ويُعتبر ذلك انتهاًكا لسيادة القانون. 
وقالت: ال بّد من حل هذه المشكلة لتحقيق استقالل 
مع  التنفيذية  السلطة  تدخل  عــدم  وضــمــان  القضاء 
التشريعات  تفعيل  كيفية  وعــن  القضائية   السلطة 
األمــوال التي تّم تهريبها من  للمساعدة في استرداد 
دول الربيع العربي، وإعادتها للشعوب. قالت القاضية 
منذ  المحاكمات  تتم  مصر  في  إّن  دحـــروج:  حنان 
أموال  على  استولوا  ممن  النظام  لرموز  الثورة  بداية 
تمت  وقد  للخارج،  بتهريبها  وقاموا  مصر  وثــروات 
االتــهــام،  ثــبــوت  بــعــد  عـــادلـــة،  مــحــاكــمــة  محاكمتهم 
الـــثـــروات،  هـــذه  عــلــى  نــحــصــل  أن  نستطيع  وقـــالـــت: 
معرفة  استطعنا  المكثفة  االتصاالت  وبعد  وبالفعل 

أمــاكــن تــحــويــل هـــذه الـــثـــروات وحــجــمــهــا.  وتــابــعــت: 
بالطبع ال يمكن استرداد هذه الثروات دون استصدار 
أحكام قضائية نهائية يمكن بموجبها استرداد هذه 
األموال، وأشارت إلى أن االتفاقيات بين الدول تنّص 
القضائي  النظام  فــســاد  حــول  دار  وعــمــا  ذلـــك.   على 
القضاة  عمل  في  التدخل  إن  حنان:  القاضية  قالت 
الفساد،  بعض  إلى  ويؤدي  القضاء  استقالل  من  ينال 
النظام  في  كامالً  الفساد  يكون  أن  يمكن  ال  وبالطبع 
القضائي، ولكن ال نُنكر أن في كل دولة هناك بعض 
القضاة الفاسدين الذين يمكن أن يؤثروا على النظام 

بشكل جزئي وليس على المنظومة القضائية كلها.

استصدار أحكام نهائية
 السترداد أموال الشعوب الثائرة

القاضية حنان دحروج لـ  «[» :
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الــدوحــة - قــنــا : أكـــد ســعــادة 
السيد يوسف حسين كمال وزير 
االقــتــصــاد والــمــالــيــة أن ســيــادة 
وحـــكـــم الـــقـــانـــون مــهــمــان جــدا 
منبها   .. األيــام  هــذه  في  للعالم 
القانون  أحكام  استقرار  أن  إلى 
له تأثير كبير على نجاح التنمية 
االقتصادية واستدامتها في ظل 
عالم متغير. وقال سعادته، في 
منتدى  أمــام  متخصصة  جلسة 
قـــطـــر الـــقـــانـــونـــي الـــثـــانـــي أمـــس 
القانونية»،  «االحــتــرافــيــة  حــول 
جــعــل  الــــتــــجــــاري  الــــتــــبــــادل  إن 
طــابــع  ذات  الــقــانــونــيــة  الــمــســائــل 
كـــونـــي، وبــالــتــالــي فـــإن الــحــلــول 
إليها  ويــتــوصــل  يــقــتــرحــهــا  الــتــي 
المنتدى  هـــذا  فــي  الــمــشــاركــون 

ستكون ذات طابع كوني.

ونـــوه بـــأن ازدهــــار االقــتــصــاد 
ــــة الـــــمـــــســـــتـــــدامـــــة ال  ــــمــــي ــــن ــــت وال
أو  مجتمع  ظل  في  إال  يتحققان 
وتطبق  الــقــانــون  يــســودهــا  دولـــة 
واستقاللية.  بشفافية  أحكامه 
دائما  نؤكد  قطر  في  إننا  وقــال 
واضــحــة  بــمــعــايــيــر  االلـــتـــزام  أن 
واستقاللية  واإلنـــصـــاف  لــلــعــدل 
القضاء أمور تمثل حجر الزاوية 
المستدامة  االقتصادية  للتنمية 
والنجاح في جذب االستثمارات 

المجتمع. ورخاء  لرفاه 
وأشـــار ســعــادة الــســيــد يوسف 
حــســيــن كــمــال وزيــــر االقــتــصــاد 
بالفرق  أسماه  ما  إلــى  والمالية 
الــعــام  هـــذا  مــنــتــدى  بــيــن  الكبير 
 ٢٠٠٩ عــــام  األول  والـــمـــنـــتـــدى 
الــشــرق  مــنــطــقــة  وأن  ســيــمــا   ،

األوســــط تــعــيــش مــنــذ نــحــو عــام 
بالربيع  يسمى  ما  العام  ونصف 
األحداث  هذه  أن  وأكد  العربي. 
الـــقـــانـــون  دور  أهـــمـــيـــة  أثـــبـــتـــت 
التحكيم  ومـــراكـــز  والــمــحــاكــم 
والـــقـــضـــاة فـــي تــحــقــيــق الــعــدل، 
اإلطـــار «كــان  هــذا  فــي  موضحا 
لو  انــه  األزمــات  هــذه  قبل  مهما 
اتــبــع  الــنــاس الــعــدالــة والــقــانــون 
ولــجــأوا لــلــمــحــاكــم، لــمــا كــنــا قد 
ـــظـــروف خــالل  مـــررنـــا بـــهـــذه ال

الماضية». السنوات 
وأكد أن دولة قطر وكعادتها 
ذات رؤية ثاقبة تستبق األحداث 
ظل  فــي  المستقبل  وتــســتــشــرف 
وتطرق   .٢٠٣٠ الوطنية  رؤيتها 
الخطوات  إلــى  الــســيــاق  هــذا  فــي 
سبيل  فــي  الــدولــة  قطعتها  التي 

وتشريعي  قــانــونــي  إطـــار  إرســـاء 
يــــخــــدم هــــــذه الـــــرؤيـــــة خـــاصـــة 
مــــن حـــيـــث تـــأســـيـــس مــحــكــمــة 
ـــــيـــــة الـــــتـــــي تــضــم  قــــطــــر الـــــدول
قانونية  وهــيــئــات  مــراكــز  عـــدة 
التقاضي  مــراحــل  جميع  تشمل 
إلى  باإلضافة  النزاعات  وتسوية 
الــمــحــكــمــة الــتــنــظــيــمــيــة لــمــركــز 
التحكيم  ومــركــز  لــلــمــال  قــطــر 
ومــــــركــــــز قــــطــــر لـــــلـــــدراســـــات 

والقانونية.  القضائية 
وشـــدد عــلــى ضــــرورة ســيــادة 
ــــون وتــــــبــــــادل الـــخـــبـــرات  ــــقــــان ال
والـــتـــفـــاهـــم مـــن خــــالل الـــحـــوار 
واإلقـــــــرار بــقــيــمــتــه، كــمــا ســّلــط 
ـــتـــزام قطر  الـــضـــوء فـــي إطــــار ال
بــســيــادة الـــقـــانـــون، عــلــى الــعــمــل 
الـــــذي يـــقـــوم بـــه مـــركـــز تــســويــة 

النزاعات القطري وتطويره وما 
يــتــمــّتــع بــه مــن ســلــطــة ٍقــضــائــيــٍة 
تــحــتــّل إحـــــدى أعـــلـــى الــمــراتــب 
استقاللية  إن  وقـــال  الــعــالــمــيــة. 
دوراً  تــؤدي  التي  الّسلطة،  هــذه 
القانون،  سيادة  إطار  في  حيوياً 

أمٌر ال جدال فيه.
هــــــذه  أن  إلــــــــــــى  وأشـــــــــــــــــار 
االســـتـــقـــاللـــيـــة تـــجـــمـــع مــــا بــيــن 
القانونّيتين  والمعرفة  الخبرة 
حــيــث تــتــمــّثــل الــنــتــيــجــة بــمــركــٍز 
قادر على تقديم صفات األمانة 
في  شــّك  (وال  والــنــزاهــة  والثقة 
أّن ذلك ما يخدم مصلحة قطر 
ومــــن يــعــيــش ويــعــمــل فـــي هــذه 
مّمن  معها  يتعامل  ومن  البالد، 
هم خارجها». وفي هذا الصدد 
سيكون  أخرى،  أموٍر  بين  ومن 

تــتــّجــه  إذ  يـــؤّديـــه  دوٌر  لــلــمــركــز 
فيما  قــطــر  نــحــو  أنـــظـــارالـــعـــالـــم 
نحّضر للعام ٢٠٢٢ وفيما نعمل 

على رؤيتنا للعام ٢٠٣٠».
يشمل  الــمــركــز  أن  وأوضـــــح 
محكمًة عامة وأخرى تنظيمية 
وقسماً للتحكيم وأقساماً أخرى 
لــلــوســاطــة وأشـــكـــاال أخــــرى من 
الــتــســويــة الــبــديــلــة لــلــّنــزاعــات .. 
وشدد على أن الفضل في إنشاء 
ذلــــك يـــعـــود إلــــى رؤيـــــة حــضــرة 
بن  حمد  الشيخ  السمو  صــاحــب 
الـــبـــالد  أمـــيـــر  ثـــانـــي  آل  خــلــيــفــة 

المفدى.
الصدد «يولي  هــذا  في  وقــال 
ــقــانــون  الـــعـــالـــم الـــيـــوم ســـيـــادة ال
أهـــمـــّيـــًة كـــبـــرى أكـــثـــر مــــن أي 
صفاتها  تكثر  كما  مضى،  وقــٍت 

وأبـــــعـــــادهـــــا. وبـــصـــفـــتـــي وزيـــــر 
على  أشــّدد  والمالية،  االقتصاد 
صفات األمانة والثقة والنزاهة، 
ــلــهــا ســـيـــادة الــقــانــون  الـــتـــي تــمــّث
وتــنــبــثــق عـــنـــهـــا، وتـــشـــّكـــل هـــذه 
الصفات دعامًة لتحقيق اقتصاٍد 
اقتصاديٍّ  تطّوٍر  وضمان  ناجٍح 

مستدام».  حقيقي 
وعــبــر ســعــادتــه عــن ســـروره 
بـــمـــشـــاركـــة هـــــذه الـــنـــخـــبـــة مــن 
الــــشــــخــــصــــيــــات فـــــي الـــمـــنـــتـــدى 
وإثـــرائـــهـــم لـــه بـــآرائـــهـــم، داعــيــا 
االقــتــراحــات  تقديم  إلــى  إيــاهــم 
أو إبـــــداء مــالحــظــات مـــن أجــل 
قــطــر  مـــــركـــــز  أداء  ــــر  ــــطــــوي ت
لــــلــــدراســــات الـــقـــانـــونـــيـــة، قــائــال 
«ســـيـــكـــون لــنــا عــظــيــم الــشــرف 
المشاركين  الخبراء  الستضافة 

فـــي الـــمـــنـــتـــدى ســـنـــويـــا لــتــقــديــم 
متخصصة  ومحاضرات  ندوات 
تــنــظــيــمــيــة  وأمــــــــور  أفــــكــــار  أو 
أو  مــرتــيــن  أو  مــــرة  قـــانـــونـــيـــة، 
ثـــــالث مــــــرات كــــل أســــبــــوع فــي 
الــــمــــجــــاالت الـــقـــانـــونـــيـــة، وهـــو 

لقطر. مكسب 
معالي  توجيهات  إلــى  وأشــار 
جبر  بن  جاسم  بن  حمد  الشيخ 
الـــوزراء  مجلس  رئــيــس  ثــانــي  آل 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــداعــيــة إلــى 
المعايير  أفضل  مــن  االســتــفــادة 
الـــدولـــيـــة الــمــتــاحــة فـــي مــجــال 
لبنية  تـــؤســـس  والـــتـــي  الـــقـــانـــون 
تــحــتــيــة قـــــــادرة عـــلـــى الــتــعــامــل 
والتعاطي مع األحداث الضخمة 
الـــتـــي ســتــنــظــمــهــا قــطــر «كـــأس 

.«٢٠٢٢ العالم للعام 

مركز تسوية النزاعات القطري يحتل مرتبة عالمية
نوه بما قطعته من خطوات إلرساء إطار قانوني .. وزير االقتصاد :

ــــدامــــة ــــمــــســــت ـــة ال ـــي ـــم ـــن ـــت ـــل ـــــــــة ل ـــــــــزاوي ـــــــعـــــــدل واســـــتـــــقـــــاللـــــيـــــة الـــــقـــــضـــــاء حـــــجـــــر ال ال

ســـعـــادة  أكـــــد  قـــنـــا :   - الــــدوحــــة 
جبر  بــن  محمد  بــن  أحــمــد  الشيخ 
الخارجية  وزيـــر  مساعد  ثــانــي  آل 
ـــدولـــي رئــيــس  لـــشـــؤون الـــتـــعـــاون ال
المؤتمرات  لتنظيم  الدائمة  اللجنة 
دومــــا  ســتــبــقــى  قـــطـــر  دولـــــــة  أن 
وداعمة  الــقــانــون  بسيادة  ملتزمة 
بتطوير  الــخــاصــة  الــمــبــادرات  لكل 
سيادة القانون. جاء ذلك في كلمة 
الختامية  الجلسة  خــالل  لسعادته 
عقد  الـــذي  قطر  الــقــانــون  لمنتدى 
عــلــى مـــدى يــومــيــن بــحــضــور نحو 
والقضاء  الــقــانــون  رجــال  مــن   ٤٠٠
القطاع  في  والخبراء  والمحامين 
مختلف  من  واألكاديميين  المالي 
وزير  مساعد  وعبر  العالم.  أنحاء 
الدولي  التعاون  لشؤون  الخارجية 
عـــن شــكــره لــلــمــشــاركــيــن فـــي هــذا 
الثانية  للمرة  يعقد  الــذي  المنتدى 
بـــدولـــة قــطــر لــمــنــاقــشــة مــواضــيــع 
الفساد  مكافحة  مثل  العالم  تهم 
والسياسية  االقــتــصــاديــة  والتنمية 
إلى  السعي  وبهدف  واالجتماعية، 
إلى  ولفت  موحد.  عالمي  تعريف 
تشهد  وقت  في  يعقد  المنتدى  أن 
فــيــه الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة تــغــيــرات 
وإصالحات يصحبها عدم استقرار 
االقتصادي  الوضع  على  سلبا  يؤثر 
واالجتماعي والتي تؤثر تبعا لذلك 

على الوضع المالي العالمي.
ونبه إلى أن االلتزامات القانونية 
الحكومية الخاصة بحماية الحقوق 
والثقافية  االجتماعية  االقتصادية 
راســخ  بتصميم  تــقــتــرن  أن  يــجــب 
المدنية  الحقوق  عــن  الــدفــاع  على 

والــســيــاســيــة ألنـــه مــن الــمــرجــح أن 
فارغة  وعود  مجرد  األولــى  تصبح 
للحقوق  الــفــعــالــة  الــحــمــايــة  بــــدون 
الــمــدنــيــة والــســيــاســيــة اســتــنــاد إلــى 
حكم الــقــانــون» .. مــؤكــدا ضــرورة 
إلـــى  جــمــيــعــهــا  الـــــــدول  تــســعــى  أن 
تحقيق أفضل حالة من االستقرار 

السياسي وسيادة القانون.
وأشــــار ســعــادتــه إلـــى أن الـــدول 
خاللها  مــن  تمنح  وســائــل  تمتلك 
لـــلـــرأي الـــعـــام والــمــجــتــمــع الــدولــي 
عــمــومــا أحــقــيــة إمــعــان الــنــظــر في 
مــدى تــوافــر األولــويــات مما يهيئ 
مجاال رحبا إلقامة مؤسسات أكثر 
واالستمرارية  المتابعة  على  قدرة 
حوله  من  ثابت  قانوني  إطــار  وفق 
الــكــثــيــر مــن الــمــتــغــيــرات الــدولــيــة. 
يسعى  الــرشــيــد  الــحــكــم  أن  وأكــــد 
لتحقيق الغاية المثالية التي تهدف 
إلــيــهــا ســلــطــة الــــدولــــة مـــن خــالل 
الدستورية  اإلصالحات  من  الكثير 
وفق أسس اقتصادية أو اجتماعية 
يــمــكــن  قـــانـــونـــيـــة  أو  ســيــاســيــة  أو 

تلمسها من واقع عمل السلطة.
وتــابــع فــي هـــذا اإلطــــار : «على 

المناسبة  األجــــواء  تــوفــيــر  السلطة 
إلبداء الرأي وخلق مساحة واسعة 
نتنبه  أن  ويمكن  اإلعـــالم  لحرية 
مساس  ذات  وتفاعالت  صيغ  لعدة 
وتـــأثـــيـــر فـــي مــــدى تـــوفـــر الــحــكــم 
الصيغ  ومنها  عــدمــه  مــن  الــرشــيــد 

والتفاعالت القانونية».
وتطرق سعادته إلى الدور الهام 
المحاكم  تلعبه  الــذي  والــجــوهــري 
الـــــدولـــــيـــــة فـــــي تــــطــــويــــر مـــفـــهـــوم 
ســــيــــادة الــــقــــانــــون «الــــــــذي يــســعــى 
االقــتــصــاديــة  الــحــقــوق  تحقيق  إلـــى 
واالجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة وإلــــزام 
الــدول بــذلــك»، لكنه لفت إلــى أن 
يــزال  ال  التي  البلدان  بعض  هناك 
البت  عــن  فيها  يحجمون  الــقــضــاة 
الحقوق  هــذه  انتهاك  ادعـــاءات  في 
استنادا إلى أن هذه القضايا تندرج 

في سلطات الهيئة التنفيذية.
وسائل  غياب  مخاطر  إلى  ونبه 
الفئات  أمـــام  الــقــانــونــيــة  اإلنــصــاف 
تتوفر  لــم  إذا   » وقــال   .. الضعيفة 
الفعالة  القانونية  اإلنصاف  وسائل 
بالتحديد،  والضعفاء  الفقراء  أمام 
فــلــن يــكــون أمــامــهــم مـــن خــيــار /

سوى  وحــرمــانــهــم/  ليأسهم  نــظــرا 
بأيديهم  الــقــانــون  فــرض  مــحــاولــة 
من أجل حماية أنفسهم كما حدث 
سابقا  أفريقيا  جــنــوب  قضية  فــي 
الربيع  بــالد  فــي  أيضا  يحدث  ومــا 
العربي».وأوضح سعادته أن الرأي 
األمــم  ميثاق  صياغة  منذ  الــســائــد 
الحقوق  فــي  يتمثل  كــان  المتحدة 
الــمــدنــيــة والــســيــاســيــة مـــن نــاحــيــة 
والحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية من ناحية أخرى «حيث 
وأشــار  وثــيــقــا».  ترابطا  يترابطان 
بالحقوق  المعنية  اللجنة  أن  إلــى 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
المتكامل،  النهج  هــذا  أيضا  أكــدت 
كما أنه لقي تأييدا كبيرا في الفقه 

القانوني الوطني.
تـــكـــون  أن  ســــعــــادتــــه  وتــــمــــنــــى 
جــلــســات الــمــنــتــدى ومــجــمــوعــات 
العمل المتخصصة قد تطرقت إلى 
القانونية  االحتياجات  من  العديد 
الغاية  إلـــى  لــلــوصــول  والــتــشــريــعــيــة 

التي يسعى لها الجميع.
سعادة  قدم  ذاتها  الجلسة  وفي 
أوف  وولــــــــف  الــــــلــــــورد  الــــقــــاضــــي 

بـــارنـــز رئــيــس الــمــحــكــمــة الــمــدنــيــة 
والـــتـــجـــاريـــة بــمــركــز قــطــر لــلــمــال 
بشأن  والـــرؤى  المالحظات  بعض 
المنتدى والمحاور التي تطرق لها 

على مدى يومين.
كــــان الــمــنــتــدى ركــــز عــلــى عــدة 
مـــحـــاور، بــيــنــهــا مــكــافــحــة الــفــســاد 
ـــــقـــــانـــــون والـــتـــنـــمـــيـــة  وســـــــيـــــــادة ال
االقــــــتــــــصــــــاديــــــة واالجــــتــــمــــاعــــيــــة 
ـــون  ـــقـــان والــــســــيــــاســــيــــة، ســـــيـــــادة ال
دور  العربي،  العالم  في  والتغيير 
األخـــــالق والـــقـــانـــون فـــي الــمــالــيــة، 
تطوير  في  الدولية  المحاكم  دور 
ســيــادة الــقــانــون، وحــريــة االتــصــال 
والـــتـــعـــبـــيـــر فـــــي زمــــــن الــتــغــيــيــر. 
حول  متخصصة  ورش  كماعقدت 
أولمبياد ٢٠١٢ وكأس العالم ٢٠٢٢ 
..الـــتـــوصـــيـــل والــتــنــمــيــة، الـــوصـــول 
التدريب  الــقــانــون،  إلــى  المتساوي 
الــقــضــائــي، تــســويــة الـــنـــزاعـــات في 
الــمــالــيــة اإلســـالمـــيـــة، االحــتــرافــيــة 
القانونية، التعزيز العالمي لألحكام 
القانونية، نحو نهج جديد للتحكيم 
والوساطة والمقاضاة في النزاعات 

التنظيمية.

غـيـاب الـقـانـون يـدفـع الضعفاء لـفـرضـه
مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي .. الشيخ أحمد آل ثاني :

الـــقـــانـــون ســــيــــادة  مـــفـــهـــوم  تـــطـــويـــر  فــــي  الـــدولـــيـــة  ــم  ــاك ــح ــم ــل ل جــــوهــــري  دور 

االثنين ١٦ جمادى اآلخرة ١٤٣٣هـ - ٧ مايو ٢٠١٢ م - العدد (١٠٩٥٧)

متابعة - كريم إمام :

الختامية  الجلسة  في  المشاركون  طالب 
لــمــنــتــدى الـــقـــانـــون قــطــر بــســن تــشــريــعــات 
وقـــوانـــيـــن تـــجـــرم االعـــــتـــــداءات عــلــى حــريــة 
الــصــحــافــة والــتــعــبــيــر عــن الـــــرأي. ونــاقــشــوا، 
خالل الجلسة التي عقدت أمس تحت عنوان 
«حرية االتصال والتعبير في زمن التغيير»، 
وسائل  تلعبه  زالـــت  ومــا  لعبته  الـــذي  الـــدور 
اإلعالم وصانعو القوانين خالل الثورات التي 
شهدتها بعض بلدان العالم العربي، والعالقة 
ووضع  القانون  وسيادة  اإلعــالم  حرية  بين 
بالنسبة  الحرية  وسقف  اإلعالمية  الحريات 
للصحافة ووسائل اإلعالم المختلفة، فضال 
العربي،  الربيع  في  الجزيرة  قناة  دور  عن 
والــمــشــهــد اإلعـــالمـــي الــعــربــي بــشــكــل عـــام. 
مفوضية  مستشار  فــوربــيــس  بــاتــريــك  وأكـــد 
التي  الــجــلــســة  رئــيــس  ليبيا  فــي  االنــتــخــابــات 
أن  والتكنولوجيا  العربي  الربيع  على  ركزت 
العمل  في  هاما  دورا  لعبت  اإلعــالم  وسائل 
الدول  شهدتها  التي  التغييرات  تحريك  على 
من  العربي  الربيع  ثــورات  تبع  ومــا  العربية 
اإلعــالم  وســائــل  خــالل  مــن  إعالمية  أنشطة 
الــتــقــلــيــديــة ووســــائــــل االتــــصــــال والـــتـــواصـــل 

و»تــويــتــر»،  بـــوك»  «فــيــس  مثل  االجتماعي 
وهو ما يمثل حرية الرأي .. مشيرا إلى قوة 
التكنولوجيا الملهمة والتي قد تكون في نفس 
أيضا  التلفزيون  أن  وأضاف  مخيفة.  الوقت 
قنوات  خــالل  مــن  وكــبــيــرا  هــامــا  دورا  لعب 
شخصيات  على  األضــواء  سلطت  كالجزيرة 
في  البوعزيزي  محمد  مثل  فارقة  وأماكن 
والتي  القاهرة  في  التحرير  وميدان  تونس 
المصطلحات  وأشـــهـــر  أهـــم  مـــن  أصــبــحــت 

خالل الربيع العربي.
بالمحكمة  الــقــاضــي  أديــــب  عــــزام  وقــــال 
أحد  التعبير  حرية  تقييد  إن  ليبيا  في  العليا 
من  بــه  يقترن  ومــا  االســتــبــداد  معالم  أهــم 
فـــســـاد، وأن الــوســيــلــة لــفــضــحــه هـــو إطـــالق 
 .. المختلفة  اإلعـــالم  وســائــل  لحرية  العنان 
كل  من  حــرم  الليبي  الشعب  أن  إلــى  مشيرا 
هذه الوسائل على مدى ٤٢ عاما، ولم يكن 
بإمكان أي فرد طرح أي فكرة أو معارضة 
فكرة يطرحها النظام حتى وإن كانت هذه 
األفـــكـــار تــحــمــل قــــدرا كــبــيــرا مـــن التناقض 
الشعب  يجد  ولــم  الجنون،  حــد  إلــى  يقترب 
فرصة للتعبير عن رأيه سوى بالخروج في 
قابلها  والتي  بالحرية  المطالبة  المظاهرات 

النظام بالعنف والقتل.

مطلوب تشريعات تجرم االعتداء 
على حرية الصحافة

خالل الجلسة الختامية لمنتدى القانون .. متحدثون :

تصوير - إبراهيم المفتاحالمتحدثون خالل الجلسة 
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