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تقـــــدمي

ميّيز الد�صتور كل دولة عن االأخرى، �صواًء من الناحية ال�صيا�صية اأو االقت�صادية اأو االجتماعية 

اآثاره يف جميع املجاالت، وهو القانون االأعلى الذي يحدد القواعد االأ�صا�صية  اأو غريها، وتكون له 

التكوين  ناحية  من  فيها  العامة  ال�صلطات  وينظم  احلكومة،  و�صكل  احلكم  ونظام  الدولة  ل�صكل 

االأ�صا�صية للأفراد  والواجبات واحلقوق  ال�صلطات وحدود كل �صلطة  واالخت�صا�ص والعلقات بني 

واجلماعات وي�صع ال�صمانات لها جتاه ال�صلطة، وي�صمل اخت�صا�صات ال�صلطات الثلث، الت�صريعية 

الت�صريعي، فالقانون يجب  الهرم  االأدنى مرتبة يف  القوانني  والتنفيذية، وتلتزم به كل  والق�صائية 

اأن يكون متوخيًا للقواعد الد�صتورية، وكذلك اللوائح يجب اأن تلتزم بالقانون االأعلى منها مرتبة، 

فالقوانني واللوائح تعّد غري �صرعية اإذا خالفت قاعدة د�صتورية واردة يف الوثيقة الد�صتورية.

ويف هذا الكتاب، الذي اجتهد فيه موؤلفه الأْن يكون قريبًا من القارئ العادي، تناول االأ�صتاذ 

الدكتور رعد ناجي اجلده يف الباب االأول املبادئ الد�صتورية العامة، فتحدث عن القانون الد�صتوري، 

وتعريف الد�صتور وحمتواه وتف�صريه، وطرق اإقامة الد�صاتري واأنواعها، ومبداأ �صمو الد�صتور والرقابة 

الد�صتوري يف  النظام  تناول تطورات  الثاين  الباب  الد�صتور، ويف  وتعديل  القوانني،  على د�صتورية 

دولة قطر منذ عام 1970 اإىل عام 2004 الذي �صدر فيه الد�صتور الدائم للدولة، ويف الباب الثالث 

الد�صتورية  بالت�صريعات  ملحق  وهناك  الدائم،  الد�صتور  ظل  يف  الد�صتوري  التنظيم  عن  حتدث 

والقانونية يف دولة قطر.

لقد حر�صت اإدارة البحوث والدرا�صات الثقافية بوزارة الثقافة والفنون والرتاث على طباعة 

هذا الكتاب نظرًا ملا يحتويه من معلومات مهمة حول اللوائح والقوانني والقواعد الد�صتورية، و�صوف 

تعمل االإدارة على ن�صره وتوزيعه لي�صتفيد منه القّراء ولتتكّون لديهم ثقافة د�صتورية عامة.

اإدارة البحوث والدرا�شات الثقافية
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املقـــــدمــة

كل دولة على قدر من التنظيم العام لها د�صتور، �صواء كان هذا الد�صتور مكتوبًا اأو عرفيًا، 

يحكمها وينظم �صلطاتها، ويطلق على جمموعة القواعد اخلا�صة بهذا اجلانب من ال�صوؤون العامة 

اختلفت درجته من احل�صارة  لكل جمتمع مهما  اأن  فيه  �صك  الد�صتوري«، ومما ال  »القانون  ا�صم 

اأيديولوجية خا�صة ي�صتمدها من املوؤثرات التاريخية والدولية واالقت�صادية واالجتماعية والدينية 

ي�صتلهم يف  ما  يحكم جمتمعًا  الذي  ال�صيا�صي  فالنظام  ذلك  وعلى  عليه،  ت�صيطر  التي  والفل�صفية 

اأحكامه وتنظيماته االأيديولوجية التي تقوم عليها الدولة.

والقانون الد�صتوري من الناحية القانونية يعّد االأ�صا�ص يف البنيان القانوين للدولة، الذي يف 

ظله تتدرج بقية القواعد القانونية، فالقواعد الد�صتورية هي التي حتدد الفل�صفة الر�صمية للت�صريع 

يف الدولة، وهو حني يحدد االإطار القانوين العام لن�صاط الدولة، وي�صع ال�صوابط االأ�صا�صية لوظيفة 

احلكم و�صري ال�صلطات العامة فيها، فاإنه ياأخذ مكانه يف القمة من كل النظام القانوين.

اإال تنظيمًا قانونيًا للظواهر ال�صيا�صية  ومن الناحية ال�صيا�صية فاإن القانون الد�صتوري لي�ص 

للداللة على حيوية احلياة  موؤ�صرًا �صادقًا  يعد  الد�صتوري  الواقع  فاإن  يف حياة �صعب معني، وعليه 

ال�صيا�صية ل�صعب معني، ف�صياغة قواعد الد�صتور ال تعد عملية قانونية فنية بحتة، واإمنا هي تتاأثر 

باعتبارات الواقع ال�صيا�صي ل�صعب معني يف زمن معني، فالد�صتور يحدد املقومات االأ�صا�صية حلياة 

ورغبة  ال�صيا�صي  الواقع  ميليها  معينة  فل�صفة  �صوء  يف  وحمكومني،  حكامًا  �صعبها،  واأف��راد  الدولة 

وا�صعي الد�صتور يف حتقيق االن�صجام بني ظاهرة ال�صلطة ال�صيا�صية ومفهوم احلريات العامة طبقًا 

للفل�صفة  ال�صيا�صية التي يعتنقونها والنظام ال�صيا�صي الذي مييز كل دولة عن االأخرى ميكن التعرف 

ال�صلطة ومركز  عليه من د�صتورها، فالد�صتور هو الذي يبني نظام احلكم فيها وو�صائل ممار�صة 

الفرد منها ومدى حقوقه والتزاماته.

وقد اأخذ النظام الد�صتوري القطري اأهميته عند اإقامة د�صتوره الدائم عام 2004 الذي و�صع 

وفق االأ�ص�ص الدميقراطية املتعارف عليها يف االأمم املتقدمة، �صواء يف االأفكار التي احتوى عليها يف 

مواده اأو يف اأ�صلوب اإقامته عن طريق اال�صتفتاء التي تعد اأرقى طرق اإقامة الد�صاتري التي عرفها 
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الفكر الدميقراطي. ولو اأن هذا الد�صتور ال يعد املرحلة االأوىل يف التطور الد�صتوري القطري بعد 

اال�صتقلل، لكنه املرحلة االأهم يف تاريخ التطور ال�صيا�صي لدولة قطر.

املجتمع  �صرائح  جميع  تخاطب  درا�صة  فهي  اأهمية،  القطري  الد�صتوري  النظام  ولدرا�صة 

القطري، وذلك ملا ي�صكله الد�صتور من اأهمية يف حياته، و�صتكون درا�صة املبادئ الد�صتورية العامة 

معني،  د�صتوري  نظام  درا�صة  يريد  ملن  والزم  �صروري  متهيد  وهو  الكتاب،  لهذا  االأول  املو�صوع 

و�صوف نتناول يف الباب الثاين تطورات النظام الد�صتوري القطري بني 1970-2004، ونختتم هذه 

الدرا�صة يف الباب الثالث ببحث مف�صل عن التنظيم الد�صتوري يف ظل الد�صتور الدائم الذي ُو�صع 

عام 2004.

اأجلها و�صع يف  اأن يجد هذا الكتاب االأهمية التي ي�صتحقها، ويحقق الغاية التي من  ونرجو 

امل�صاهمة يف ن�صر الثقافة الد�صتورية.

واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني.



الباب الأول

املبادئ الد�ستورية العامة
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الف�سل الأول

القانون الد�ستوري 

املبحث الأول

مفهوم القانون الد�ستوري وطبيعة قواعده

املطلب الأول – مفهوم القانون الد�ستوري:

ا�صطلح القانون الد�صتوري حديث الظهور يف الدرا�صات القانونية، وقد �صبقت اجلامعات 

ا�صتعمال  1797م، ويعود  العاملية بتدري�ص هذا املو�صوع منذ عام  االإيطالية غريها من اجلامعات 

اإىل الفقيه االإيطايل )دلين�صو( االأ�صتاذ يف جامعة فرياري  م�صطلح القانون الد�صتوري حينذاك 

، وانتقل هذا اال�صطلح على يد االأ�صتاذ )رو�صي 
)1(

االإيطالية التي �صهدت والدة هذا العلم اجلديد

، فبعد اأحداث �صنة 
)2(

بلكاريانو( الذي جاء ليحا�صر يف هذا املو�صوع يف جامعة باري�ص �صنة 1834

1830 قرر وزير املعارف الفرن�صي )جيزو( يف عهد حكم )لوي�ص فليب(اإن�صاء اأول كر�صي للقانون 

الد�صتوري يف كلية احلقوق يف جامعة باري�ص، وحدد برنامج درا�صة هذه املادة لعر�ص وحتليل اأحكام 

1830 الأجل ك�صب الراأي العام والتاأييد لهذا الد�صتور والفل�صفة ال�صيا�صية التي يقوم  د�صتور �صنة 

عليها. ومل ي�صتمر تدري�ص هذا املو�صوع لفرتة طويلة، اإذ �صرعان ما األغي كر�صي القانون الد�صتوري 

على اإثر قيام اإمرباطورية لوي�ص نابليون �صنة 1852 وا�صتبدل به كر�صي القانون العام الذي اأدجمت 

فيه درا�صة مادتي القانون الد�صتوري والقانون االإداري، وا�صتمر هذا الو�صع حتى قيام اجلمهورية 

.
)3(

الثالثة �صنة 1875 ليعود كر�صي القانون الد�صتوري مرة اأخرى

حتديد  يف  الفقهاء  الختلف  نظرًا  الد�صتوري  للقانون  حمدد  تعريف  على  الفقه  ي�صتقر  مل 

املو�صوعات التي تدخل يف نطاق هذا اال�صطلح، ونتيجة لذلك ذهب الفقهاء يف تعريف القانون 

:
)4(

الد�صتوري وفق املعايرياالآتية

1- اإ�صماعيل مرزه، مبادئ القانون الد�صتوري والعلم ال�صيا�صي، الطبعة الثانية، دار امللك، 2004،�ص6. رمزي ال�صاعر، النظرية العامة للقانون 

الد�صتوري، كلية احلقوق وال�صريعة، جامعة الكويت، 1972، �ص 32 وما بعدها. حممد كامل ليله، القانون الد�صتوري، دار الفكر العربي، 

القاهرة، 1967، �ص19 وما بعدها. منذر ال�صاوي، النظرية العامة يف القانون الد�صتوري، دار ورد االأردنية للن�صر والتوزيع، 2007، �ص8.

2-  رمزي ال�صاعر، م�صدر �صابق، �ص 32. حممد كامل ليله، م�صدر �صابق، �ص19.منذر ال�صاوي، م�صدر �صابق، �ص8.

3- حممد ح�صنني عبد العال، القانون الد�صتوري، دار النه�صة العربية، القاهرة، 1975، �ص12.

4- رمزي ال�صاعر، م�صدر �صابق، �ص32 وما بعدها.
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اأوًل- املعيار اللغوي:

يعرف القانون الد�صتوري من قبل بع�ص الفقهاء ا�صتنادًا اإىل املعنى اللغوي على اأنه االأ�صا�ص اأو 

، وانطلقًا من هذا املفهوم عرف القانون الد�صتوري باأنه جمموعة 
)1(

القاعدة اأو االإذن اأو الرتخي�ص

القواعد القانونية التي تنظم اأ�ص�ص الدولة وحتدد تكوينها، وهذا التعريف يوؤدي اإىل تو�ص�����يع نط��اق 

الق���انون الد�صتوري لي�صمل تنظيم ال�صلطات العليا يف الدولة، مما يوؤدي اإىل اال�صطدام باالعتبارات 

االأكادميية التي ا�صتقر عليها العرف والتقاليد الدرا�صية يف كليات احلقوق بو�صفها خا�صة يف فروع 

.
)2(

القانون االأخرى، ويوؤدي بالتايل اإىل اإلغاء التق�صيمات التقليدية يف القانون 

ثانياً – املعيار التاريخي:

يف   1830 �صنة  ثورة  بعد  فرن�صا  �صهدتها  التي  ال�صيا�صية  التطورات  اأثر  املعيار  هذا  ويعك�ص 

تلك  اإثر  على  نيابي حر  نظام  قيام  وما جنم عن  الد�صتوري  القانون  با�صطلح  املق�صود  حتديد 

الثورة، مما دفع الفقهاء اإىل تعريف القانون الد�صتوري باأنه »جمموعة القواعد القانونية التي حتدد 

ال�صلطات العامة وحقوق االأفراد يف ظل نظام نيابي حر«، وبذلك اقت�صر وجود القانون الد�صتوري 

يف نظرهم على البلد التي ي�صودها النظام النيابي احلر، وهذا اأمر غري دقيق، الأن لكل دولة د�صتور 

.
)3(

ينظم العلقة بني ال�صلطات فيها اأيًا كان نظام احلكم فيها

ثالثاً – املعيار ال�شكلي:

ت�صعها هيئة  التي  القواعد  يتمثل يف جمموعة  الد�صتوري  القانون  فاإن  املعيار  ومبوجب هذا 

خا�صة يختلف تكوينها باختلف الد�صاتري وتتبع يف و�صعها وتعديلها اإجراءات خا�صة تختلف عن 

التي  اأو اجلهة  القانونية  للقاعدة  ال�صكل اخلارجي  يعتمد  املعيار  فهذا  العادي،  القانون  اإجراءات 

اأ�صدرتها، وعلى هذا االأ�صا�ص يعّد القانون الد�صتوري هو الد�صتور املطبق يف وقت معني يف بلد معني، 

ويوؤدي االعتماد على هذا املعيار يف تعريف القانون الد�صتوري اإىل ت�صييق نطاق القانون الد�صتوري، 

وت�صبح درا�صته حم�صورة يف �صرح وتف�صري ن�صو�ص و�صعية مدونة يف وثيقة ر�صمية، وهذا االأمر 

�صوف يوؤدي اإىل اختلف مو�صوعات القانون الد�صتوري من بلد اإىل اآخر، وتختلف يف الوقت نف�صه 

1- امل�صدر ال�صابق، �ص 34 وما بعدها.

2- امل�صدر ال�صابق، �ص 31 وما بعدها.

3- امل�صدر ال�صابق، �ص 37. حممد كامل ليله، م�صدر �صابق، �ص 18.منذر ال�صاوي، م�صدر �صابق، �ص 8.
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يف البلد نف�صه من زمن اإىل اآخر، وهذا اأمر يتعار�ص مع طبيعة املعرف وم�صمونه الذي يفرت�ص عدم 

.
)1(

تاأثره بالظروف العار�صة املحيطة به

رابعاً– املعيار املو�شوعي:

يعتمد هذا املعيار يف تعريف القانون الد�صتوري على الناحية املو�صوعية، وبذلك ي�صمل القانون 

الد�صتوري جميع امل�صائل التي لها طبيعة د�صتورية، �صواء كانت موجودة يف الوثيقة الد�صتورية، اأو 

القانون  فاإن  املعيار  لهذا  وطبقًا  الد�صتوري،  العرف  مبوجب  اأو  عادية  قوانني  يف  اأحكامها  ُقررت 

وهو جمموعة  واملو�صوع،  الد�صتورية من حيث اجلوهر  القواعد  باأنه »جمموعة  يعرف  الد�صتوري 

.
)2( 

القواعد القانونية اخلا�صة بنظام احلكم بالدولة من الناحية ال�صيا�صية«

املطلب الثاين - طبيعة القانون الد�ستوري:

عرف القانون باأنه جمموعة القواعد العامة التي تنظم �صلوك االأفراد يف املجتمع، التي تكفل 

الدولة احرتامها بالقوة عند االقت�صاء عن طريق توقيع جزاء على من يخالفها.

ال�صلوك  تتميز عن غريها من قواعد  القانونية  القواعد  اأن  التعريف  ويتبني من خلل هذا 

االجتماعي مثل قواعد الدين واالأخلق باأنها تقرتن بجزاء يكفل احرتامها تفر�صه الدولة، وعليه 

اأثار خلفًا بني الفقهاء حول  اأ�صا�صي يف القاعدة القانونية، ووجود هذا الركن  فاإن اجلزاء ركن 

القواعد  الركن يف  بتوافر هذا  الفقهاء يقرون  الد�صتوري، فبع�ص  القانون  توافره يف قواعد  مدى 

الد�صتورية، ومن ثم تعد القواعد الد�صتورية قواعد قانونية باملعنى ال�صحيح، يف حني ينكر بع�ص 

الفقهاء ال�صفة القانونية للقواعد الد�صتورية لعدم توافر ركن اجلزاء فيها ليحميها ويطبق على من 

يخالفها، ويقولون اإن جزاء خمالفة القاعدة القانونية يتمثل يف االإكراه املادي الذي توقعه ال�صلطة 

تورد  الد�صتورية  القواعد  وملا كانت  القانونية،  القاعدة  و�صائل عند خمالفة  لديها من  العامة مبا 

قيودًا على ال�صلطات العامة نف�صها، تلك ال�صلطات التي تتكفل بتوقيع اجلزاء على املواطنني عند 

خمالفتهم قواعد القانون، فاإن هوؤالء الفقهاء ينكرون على هذه القواعد الد�صتورية �صفتها القانونية 

1- رمزي ال�صاعر، م�صدر �صابق، �ص 44. عبد احلميد متويل، املف�صل يف القانون الد�صتوري، اجلزء االأول، االإ�صكندرية، 1952، �ص 27 وما 

بعدها. حممد كامل ليله، م�صدر �صابق، �ص 18.

2- رمزي ال�صاعر، م�صدر �صابق، �ص52. حممد كامل ليله، م�صدر �صابق، �ص 18.
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لعدم وجود جزاء مادي يوقع بالقوة اجلربية على ال�صلطات العامة عند خمالفتها الد�صتور، ويف 

هذا اخل�صو�ص ي�صري الدكتور عثمان خليل عثمان اإىل اأنه من الناحية القانونية يجب اأن يت�صكك 

.
)1(

االإن�صان يف اعتبار القواعد الد�صتورية قواعد قانونية باملعنى الو�صعي لعدم توافر ركن اجلزاء

اإال اأن الراأي الراجح يف الفقه يذهب اإىل اأن القواعد الد�صتورية هي قواعد قانونية باملعنى 

ال�صحيح يتوافر لها ركن اجلزاء مثل القواعد القانونية، اإال اأن اجلزاء بالن�صبة للقواعد الد�صتورية 

يت�صم بطابع خا�ص يتفق مع م�صمون هذه القواعد، وذلك الأن فكرة اجلزاء ال تتمثل فقط يف االإكراه 

واإمنا  القانون،  يتخذ �صورة واحدة يف كل فروع  العامة، فاجلزاء ال  ال�صلطة  الذي تفر�صه  املادي 

يختلف بنوع القاعدة وتتعدد �صوره واأنواعه مبا يتنا�صب مع م�صمون القاعدة القانونية وامل�صالح 

التي حتميها، ف�صًل عن ذلك فاإن اجلزاء قد ال يكون يف �صورة اإكراه مادي توقعه ال�صلطة العامة، 

.
)2(

واإمنا يتمثل يف رد الفعل االجتماعي الذي يرتتب على خمالفة القاعدة القانونية

طبيعتها،  مع  تتفق  منظمة  قانونية  جزاءات  لها  يتوافر  فاإنه  الد�صتورية  للقواعد  وبالن�صبة 

فالد�صتور عادة ينظم نوعًا من الرقابة املتبادلة بني ال�صلطات العامة، وتتعدد مظاهر هذه الرقابة 

يف تنظيم العلقة بني ال�صلطتني، الت�صريعية والتنفيذية، املتمثلة يف حق ال�صلطة الت�صريعية يف �صوؤال 

وا�صتجواب و�صحب الثقة من الوزراء وحق ال�صلطة التنفيذية يف حل ال�صلطة الت�صريعية )الربملان(، 

د�صتورية  مراقبة  بحق  وكذلك  م�صروعيتها،  من  للتحقق  التنفيذية  ال�صلطة  اأعمال  تخ�صع  كما 

القوانني، وبذلك يتوافر اجلزاء الفعال يف حالة خمالفة ال�صلطة الت�صريعية الأحكام الد�صتور.

هناك  فاإن  الد�صتورية،  القواعد  خمالفة  على  اجلزاء  �صور  من  ال�صور  تلك  اإىل  باالإ�صافة 

فاإن  وبذلك  الد�صتور،  اأحكام  انتهاك  عند  وثورته  ال�صعب  �صخط  يف  تتمثل  للجزاء  اأخرى  �صورة 

اجلزاء ال يظه�����ر باالإكراه املادي الذي توقعه ال�صلطة العامة، اإمنا يتمثل يف رد الفعل االجتماعي 

اأن يكون لهذا  العام له دور كبري يف هذا املجال، وميكن  القانونية، فالراأي  الذي حتدثه املخالفة 

اجلزاء اآثار تفوق �صور اجلزاء القانونية االأخرى، والتاريخ �صاهد على اأثر الراأي العام يف اإرغام 

ال�صلطات العامة على احرتام القواعد الد�صتورية والتزام ال�صلطات بحدودها املحددة يف الد�صتور 

وعدم جتاوزها واخلروج عنها، فرقابة الراأي العام قادرة على اأن تلزم ال�صلطات احلاكمة باحرتام 

1- عثمان خليل عثمان، املبادئ الد�صتورية العامة، 1956، القاهرة،�ص 8 وما بعدها.

2- امل�صدر ال�صابق، �ص8. حممد كامل ليله، م�صدر �صابق، �ص30.
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ن�صو�ص الد�صتور خوفًا من رد الفعل ال�صعبي و�صخط اجلماهري وثورتها، وهذا النوع من اجلزاء هو 

.
)1(

املعروف ب� )اجلزاء املر�صل( غري املنظم حلماية القاعدة الد�صتورية

ويعلل هذا النمط من اجلزاء يف القواعد الد�صتورية باأنه ناجت عن اختلف طبيعة العلقات 

يف القانون العام عنها يف القانون اخلا�ص، مما ي�صتتبع اختلف �صور اجلزاء.

وي�صرت�صل هوؤالء الفقهاء يف اأهمية اجلزاء غري املنظم باأنه يوؤكد ال�صعور بااللتزام بالقواعد 

الد�صتورية، واأن ال�صلطة العامة عندما تخالف بع�ص القواعد الد�صتورية ال تعرتف بتلك املخالفة 

واإمنا حتاول اأن ت�صع تف�صريات لت�صرفها  مبا يظهرها اأمام الراأي العام وكاأنها مل ترتكب خمالفة 

.
)2(

د�صتورية

هذه  واإن  �صيا�صية،  طبيعة  للد�صتور  اإن  القول  اإىل  يذهب  فقهيًا  اجتاهًا  هناك  فاإن  واأخ��ريًا 

الطبيعة تكمن يف اأن القواعد الد�صتورية ال ميكن اأن تبني طريقة ممار�صة ال�صلطة دون اأن حتدد 

حني  �صيا�صيًا  ومدلواًل  معنى  ن�صاأتها  منذ  حملت  الد�صاتري  ف��اإن  لذلك  ال�صلطة،  على  القاب�صني 

تكري�ص  الد�صتور يف حقيقته  فاإن  اأو طبقة، وعليه  اأو حزب  �صلطة فرد  لتكري�ص  ا�صتعملت كو�صيلة 

لروؤى واختيارات �صيا�صية للقيادة ال�صيا�صية، وهذه اخليارات ال�صيا�صية تتعلق باالأ�ص�ص االجتماعية 

ودليل  اأو كمنهاج  بها  م�صلم  �صواء طرحت كمعطيات  للمجتمع،  ال�صيا�صية  وبالتايل  واالقت�صادية، 

عمل م�صتقبلي، واخليارات ال�صيا�صية تتعلق بطريقة ممار�صة ال�صلطة )الد�صتور باملعنى ال�صيق(، 

يف  ال�صلطة  ممار�صة  فطريقة  معينة،  و�صيا�صية  اجتماعية  اأو�صاع  متليه  �صيا�صي  اختيار  هي  التي 

هذه  نف�صه يف  الوقت  توؤثر يف  اأنها  كما  للمجتمع،  واالجتماعية  االقت�صادية  باالأ�ص�ص  تتاأثر  الدولة 

االأ�ص�ص، وعليه فاإن طبيعة القواعد الد�صتورية �صيا�صية، واأن للد�صتور مدلواًل �صيا�صيًا، واإن ت�صمنت 

الوثيقة الد�صتورية قواعد ذات طبيعة قانونية.

وال يجد االأ�صتاذ منذر ال�صاوي معنى لهذه اجلدل الأن الد�صتور باعتقاده جمموعة القواعد 

اإذن ظاهرة �صيا�صية، وبالتايل فاإن كل حماولة  املتعلقة بطريقة ممار�صة ال�صلطة ال�صيا�صية، فهو 

اإن دل على �صيء فاإنه يدل على  واأن اجلدل الطويل  القانونية هي عبث،  الد�صتور  لتحديد طبيعة 

1- رعد اجلده واآخرون، النظرية العامة يف القانون الد�صتوري والنظام الد�صتوري يف العراق، بغداد، 1990، �ص 163.

2- امل�صدر ال�صابق، �ص 163.
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.
)1(

عجز النظريات القانونية عن تف�صري ظواهر هي بعيدة عن عامل القانون

القواعد  طبيع��ة  مو�ص���وع  و�صف  يف  ليله  كامل  حممد  الدكتور  ق�ول  دق�����ة  يتبني  وعليه 

الد�صتورية باأن البحث يف طبيعة الق�����انون يعّد من اأدق امل�صائل التي تواجه الباحث، اإذ ترتكز فيها 

.
)2(

فل�صفة القانون

1- منذر ال�صاوي، م�صدر �صابق، �ص315.

2- حممد كامل ليله، م�صدر �صابق، �ص24.
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املبحث الثاين

عالقة القانون الد�ستوري بفروع القانون العام

ا�صتقر الفقه على تق�صيم القانون ب�صكل عام اإىل قانون عام وقانون خا�ص، فعّد القانون العام 

قانون الدولة بو�صفها �صلطة عامة تعمل لل�صالح العام وتعلى على امل�صالح اخلا�صة، اأما القانون 

.
)1(

اخلا�ص فيعّد قانون االأفراد، وهذا التق�صيم ال غنى عنه لفهم الدرا�صات القانونية 

اإال اأن التفرقة بني القانون العام واخلا�ص تفرقة ن�صبية ولي�صت مطلقة، ويتغري مداها بتغري 

الزمان واملكان، فاملو�صوعات التي حتكمها قواعد اأي القانونني تختلف باختلف الدول، وتختلف 

يف الدولة الواحدة باختلف الزمان ح�صب االجتاه االجتماعي وال�صيا�صي الذي ي�صودها، ونتيجة 

الزدياد تدخل الدولة منذ اأواخر القرن التا�صع ع�صر يف خمتلف �صوؤون الن�صاط يف اجلماعة، فقد 

ُوجد بذلك اختلط وتداخل كبري بني ن�صاط الفرد ون�صاط الدولة، وبالتايل اإىل ت�صييق الن�صاط 

وبالرغم من   .
)2(

القانون اخلا�ص العام على جمال  القانون  اإىل طغيان جمال  اأدى  الفردي، مما 

تعدد املحاوالت لو�صع معيار للتمييز بني القانون العام واخلا�ص، فاإن االعتماد على معيار معني لي�ص 

باالأمر ال�صهل، وميكن اأن نخرج من هذا االإ�صكال بتعريف القانون العام باأنه القانون الذي ينظم 

العلقات التي ت�صهم فيها الدولة بو�صفها �صاحبة ال�صلطة العامة، اأما  القانون اخلا�ص فهو القانون 

بو�صفها  تتدخل  ال  بالدولة عندما  االأفراد  اأو علقة  بع�صًا  ببع�صهم  االأفراد  ينظم علقات  الذي 

.
)3(

�صاحبة ال�صلطة العامة 

وعلى هذا االأ�صا�ص فاإن القانون العام ي�صمل القانون العام اخلارجي )القانون الدويل العام( 

اأوقات  وواجبات يف  عنها من حقوق  يتفرع  وما  الدول  بني  العلقات  ينظم  الذي  القانون  بو�صفه 

ال�صلم واحلرب، والقانون العام الداخلي الذي ينظم علقة الدولة باأع�صائها وباالأفراد اخلا�صعني 

ل�صلطاتها وعلقة هوؤالء االأع�صاء باالأفراد يف الدولة، وي�صمل القانون الد�صتوري والقانون االإداري 

والقانون املايل والقانون اجلنائي، اإال اأن التقاليد االأكادميية اأخذت مبفهوم القانون العام ب�صكل ال 

1- رمزي ال�صاعر، م�صدر �صابق، �ص17 وما بعدها. حممد كامل ليله، م�صدر �صابق، �ص 7 وما بعدها.

2- رمزي ال�صاعر، م�صدر �صابق، �ص21 وما بعدها.

3- امل�صدر ال�صابق، �ص25.
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ي�صمل فيه اإال القانون الد�صتوري والقانون االإداري والقانون املايل، وعلى هذا االأ�صا�ص فاإن القانون 

العام  القانون  فاإن فروع  بيّنا  اأن  الداخلي، وكما �صبق  العام  القانون  الد�صتوري هو فرع من فروع 

ت�صرتك يف درا�صة مو�صوع واحد هو الدولة، فيتوىل كل فرع درا�صة �صكل معني وخمتلف من �صور 

ن�صاطها، وترتب على ذلك قيام �صلت وثيقة بني خمتلف هذه الفروع على النحو التايل:

املطلب الأول – عالقة القانون الد�ستوري بالقانون الدويل العام:

ينظم القانون الدويل العلقات بني الدول، وينظم القانون الد�صتوري علقة الدولة باالأفراد 

اخلا�صعني ل�صلطاتها، اإال اأن هناك مو�صوعات ي�صرتك يف درا�صتها كل من القانونني مع اختلف 

زاوية الدرا�صة، ومن اأهم تلك املو�صوعات الدولة وال�صيادة وامل�صوؤولية الدولية واأثر املعاهدات وقوة 

اإلزامها، وعلى الرغم من انف�صال هذين القانونني فاإن ذلك ال يحول دون قيام ات�صال بينهما، 

اأبرز �صور هذا االت�صال االإحالة، ويق�صد بها اإحالة كل منهما على قواعد االآخر، فالقانون  ومن 

القانون  قواعد  يحيل على  قد  فاإنه  وواجباتهم،  وينظم حقوقهم  االأجانب  اإذ يحدد مركز  الدويل 

الداخلي لتعيني االأجنبي، والقانون الداخلي اإذ يحدد مركز املمثلني ال�صيا�صيني والهيئات ال�صيا�صية 

قد يحيل على قواعد القانون الدويل لتعيني هذه الهيئات.

وتتاأثر قواعد القانون الدويل العام بالنظام الد�صتوري يف الدولة، فالد�صاتري تت�صمن عادة 

مثل  الدولية  ال�صوؤون  يف  واخت�صا�صاتها  الربملانات  دور  وتبني  اخلارج  يف  الدولة  تنظم  ن�صو�صًا 

الت�صديق على املعاهدات واملوافقة على اإعلن احلرب ونظام احلكم الداخلي يف الدولة، مما يوؤثر 

يف علقة الدول االأخرى ال�صيا�صية واالقت�صادية، فقد ترف�ص بع�ص الدول االعرتاف بدولة ما الأنها 

اتخذت �صكًل داخليًا ال يتفق مع اجتاهات تلك الدولة ال�صيا�صية.

فاإن  الدولة،  الداخلية يف  والتنظيمات  ال�صلطات  بوا�صطة  عادة  تو�صع  الد�صاتري  كانت  واإذا 

بع�ص الد�صاتري تو�صع عن طريق املع����اهدات الدولي���ة، كالد�ص��تور البولندي ل�صنة 1915، ود�صتور 

.
)1(

اأملانيا ل�صنة 1781

1- اإ�صماعيل مرزه، م�صدر �صابق، �ص 33 وما بعدها. رمزي ال�صاعر، م�صدر �صابق، �ص 68 وما بعدها. حممد كامل ليله، م�صدر �صابق، �ص59 

وما بعدها.
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املطلب الثاين – عالقة القانون الد�ستوري بالقانون الإداري:

هذين  بني  التمييز  ي�صعب  مما  كبرية،  االإداري  والقانون  الد�صتوري  القانون  بني  العلقة 

القانونني، وذلك ناجت من اأن القانونني ي�صرتكان بالكثري من املو�صوعات ويتداخلن اإىل حد اأ�صحى 

ا�صطلح القانون العام ين�صرف يف معناه ال�صيق اإليهما، ولكن رغم �صعوبة التفرقة بني كل من 

القانون الد�صتوري والقانون االإداري، فاإن لكل قانون منهما جمااًل خا�صًا وا�صتقلاًل، وهناك فروق 

جوهرية متعددة، ففي الوقت الذي ينح�صر جمال القانون الد�صتوري يف التنظيم ال�صيا�صي للدولة، 

اأي تنظيم ال�صلطة الت�صريعية واخت�صا�صاتها وعلقتها بال�صلطة التنفيذية والق�صائية، فاإن جمال 

ال�صلطة  تناول  على  يقت�صر  اأنه  اأي  الدولة،  داخل  االإداري  التنظيم  يف  ينح�صر  االإداري  القانون 

التنفيذية وحدها.

واإذا كان اهتمام القانون الد�صتوري بالوظيفة الت�صريعية مو�صوعًا متفقًا عليه بني الفقهاء، 

فاإن وظيفة ال�صلطة التنفيذية ال تقت�صر درا�صتها على القانون االإداري وحده، الأن القائمني على راأ�ص 

الوقت  التنفيذية ويف  ال�صلطة  يراأ�صون  والوزراء  الوزراء  ورئي�ص  الدولة  التنفيذية كرئي�ص  ال�صلطة 

نف�صه ي�صاركون مع الربملان يف اأعباء الوظيفة ال�صيا�صية، كاقرتاح القوانني ودعوة املجال�ص النيابية 

للنعقاد وتاأجيل انعقادها وف�ص الدورة الربملانية وحل املجال�ص النيابية، واإزاء هذا التداخل يف 

التنفيذية واأعمال احلكومة،  لل�صلطة  التنفيذية ميز الفقهاء بني االأعمال االإدارية  وظيفة ال�صلطة 

ليقت�صر جمال القانون االإداري على تناول االأعمال االإدارية من ن�صاط هذه ال�صلطة وترك االأعمال 

احلكومية للقانون الد�صتوري، وعلى هذا االأ�صا�ص فاإن القانون الد�صتوري يبني كيف �صيدت االأداة 

احلكومية وكيف ركبت اأجزائها، اأما القانون االإداري فيبني كيف تعمل تلك االأداة وكيف يتحرك 

كل جزء من تلك االأجزاء، وبالتايل فاإن القانون الد�صتوري يعد املقدمة احلتمية للقانون االإداري، 

ففيه جند روؤو�ص مو�صوعات القانون االإداري، ففي الوقت الذي يقرر القانون الد�صتوري احلريات 

.
)1(

املختلفة، فاإن كيفيه ممار�صة تلك احلريات وحدودها ينظمها القانون االإداري

1- رمزي ال�صاعر، م�صدر �صابق، �ص76. حممد كامل ليله، م�صدر �صابق، �ص 55 وما بعدها.
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املطلب الثالث – عالقة القانون الد�ستوري بالقانون املايل:

ينح�صر جمال القانون املايل يف تنظيم ميزانية الدولة، اأي تنظيم اإيراداتها وم�صروفاتها، 

ورغم الفروق الواقعة بني القانون املايل والقانون الد�صتوري، اإال اأن بينها اأوجه �صلة عديدة، ومن 

اأوجه هذه ال�صلة اأن االأحكام اخلا�صة مبو�صوعات املالية تتاأثر تاأثرًا مبا�صرًا بنظام احلكم، الأن 

امليزانية تعد املراآه ال�صنوية الجتاه احلكم يف اإدارة البلد، وعلى ذلك فاإن حتديد اإيرادات الدولة 

ونفقاتها تتاأثر بالفل�صفة االجتماعية وال�صيا�صية التي يقوم عليها التنظيم ال�صيا�صي للدولة، وتختلف 

بالتايل بح�صب نظام احلكم ال�صيا�صي، باالإ�صافة اإىل اأن الوثيقة الد�صتورية تعد اأهم م�صدر لكل 

القانونني، فيت�صمن القانون الد�صتوري الكثري من الن�صو�ص املنظمة ل�صوؤون مالية الدولة، فمبادئ 

تتقرر  القرو�ص  وعقد  منها  االإعفاء  اأو  والر�صوم  ال�صرائب  وفر�ص  بامليزانية  املتعلقة  املالية  علم 

.
)1(

جميعها بن�صو�ص

املطلب الرابع – عالقة القانون الد�ستوري بالقانون اجلنائي:

رغم اال�صتقلل الوا�صح بني القانونني، فاإن هذا مل مينع وجود �صلت قوية بينهما، فاإذا كان 

القانون الد�صتوري يعالج نظام احلكم من ناحية هدفه وتنظيمه، فاإن القانون اجلنائي هو الذي 

يحمي النظام من االعتداء عليه، وال ميكن حماية الد�صتور والدولة وموؤ�ص�صاتها اإال بتقرير عقوبات 

ملن يعمل على قلب نظام احلكم اأو تعطيل اأحكام الد�صتور اأو االت�صال باأعداء الدولة اأو التاأثري يف 

االنتخابات، ويحدد القانون اجلنائي القواعد التي تنظم حماكمة رئي�ص اجلمهورية والوزراء على 

ما ي�صدر عنهم من جرائم عادية و�صيا�صية، كما اأن الن�صو�ص الد�صتورية تت�صمن اأحكامًا متعلقة 

بقانون العقوبات واملبادئ االأ�صا�صية التي تقوم عليه، كالن�ص على عدم رجعية القوانني العقابية، 

اأو على  اإال بقانون، والن�ص على �صخ�صية العقوبة  اأو تقرير العقوبات  وعدم جواز جترمي االأفعال 

عدم جواز القب�ص على اأحد اأو توقيفه اأو حب�صه اإال وفق اأحكام القانون، كما اأن الفعل الواحد قد 

يخ�صع لقواعد القانون الد�صتوري وقانون العقوبات معًا، مثل القيام باالنقلب �صد احلكومة، فاإن 

ف�صل القائمون به خ�صعوا الأحكام قانون العقوبات، واإن جنحوا ُعّد النجاح عمًل د�صتوريًا وحكمته 

.
)2(

القواعد الد�صتورية، خا�صة فيما يتعلق باحلكومة الفعلية من اأحكام

1- رمزي ال�صاعر، م�صدر �صابق، �ص78 وما بعدها. حممد كامل ليله،م�صدر �صابق، �ص57.

2- اأحمد عطية اهلل، القامو�ص ال�صيا�صي، القاهرة، 1968، �ص521.
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الف�سل الثاين

الد�ستور: تعريفه وحمتواه وتف�سريه

املبحث الأول

تعريف الد�ستور

الد�صتور كلمة لي�صت عربية اأ�صًل، وقد اأدخلت اإىل اللغة العربية من اللغة الفار�صية، ويق�صد 

اللغة العربية عن  اأن هذه الكلمة الفار�صية قد دخلت  ، ويعتقد 
)1(

اأواالإذن اأو القاعدة  بها االأ�صا�ص 

عند  م�صر  يف  االأوىل  للمرة  العربية  البلد  يف  الد�صتور  م�صطلح  ا�صتخدم  الرتكية.  اللغة  طريق 

�صدور د�صتورها ل�صنة 1923، و�صاع ا�صتعمال ا�صطلح الد�صتور يف بقية الدول العربية بعد ذلك، 

هذا  ويعني   ،)constitution( ا�صطلح  واالإجنليزية  الفرن�صية  اللغتني  يف  الكلمة  هذه  ويقابل 

اال�صطلح يف اللغة الفرن�صية االأ�صا�ص اأو التكوين اأو التنظيم، فالد�صتور وفقًا للمفهوم اللغوي هو 

جمموعة القواعد التي حتدد االأ�ص�ص العامة لتكوين اجلماعة وتنظيمها.

اأما من الناحية املو�صوعية فاإن الد�صتور يق�صد به الوثيقة التي ت�صدر عن �صلطة خمت�صة 

وفقًا الإجراءات خا�صة، وت�صم القواعد االأ�صا�صية بنظام احلكم يف دولة معينة يف وقت معني، لكن 

اأم  اأن يتناول تنظيم ال�صلطة ال�صيا�صية يف الدولة فقط  هل يكفي يف الد�صتور لكي ي�صمى د�صتورًا 

اأنه يجب اأن ي�صع اأ�ص�ص احلريات العامة ويكفلها للأفراد؟، فقد �صادت يف اأواخر القرن ال�صاد�ص 

ع�صر فكرة تعد من نتائج الفكر ال�صيا�صي للثورة الفرن�صية، تقول اإن الد�صتور يعني نوعًا خا�صًا من 

وذلك  للأفراد،  العامة  احلريات  اأ�ص�ص  فيه  وتتقرر  احلكام  �صلطات  فيه  تقيد  ال�صيا�صي  التنظيم 

حتقيقًا لن�ص املادة ال�صاد�صة ع�صر من اإعلن حقوق االإن�صان واملواطن ال�صادر عن الثورة الفرن�صية 

عام 1789 التي تن�ص على اأن كل جمتمع ال تقرر فيه �صمانات حلقوق االأفراد وال ي�صود فيه مبداأ 

الف�صل بني ال�صلطات هو جمتمع لي�ص فيه د�صتور. ومع اأن هذه الفكرة قد اهتزت، اإال اأن الد�صتور ال 

ينال االحرتام لدى الفقهاء اإال اإذا �صمن احلريات العامة للأفراد.

1-  احمد عطية اهلل، القامو�ص ال�صيا�صي، القاهرة، 1968، �ص521.
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اأو  الد�صتور  با�صطلح  فيق�صد  الد�صتوري،  القانون  با�صطلح  الد�صتور  ا�صطلح  ويختلط 

ما يعد مرادفًا له كا�صطلح القانون االأ�صا�صي اأو القانون النظامي الوثيقة التي ت�صدر من هيئة 

معينة طبقًا الإجراءات خا�صة تت�صمن القواعد املتعلقة بنظام احلكم يف دولة معينة يف وقت معني، 

واإذا كان الد�صتور هو الوثيقة التي تبني نظام احلكم يف الدولة فاإن درا�صة الد�صتور اإذن لي�صت اإال 

درا�صة وحتليًل لتلك الوثيقة وا�صتخل�ص القواعد القانونية التي تت�صمنها، وبذلك يت�صح الفرق 

بني ا�صطلح القانون الد�صتوري وا�صطلح الد�صتور، فم�صمون الد�صتور قد تطور ومل يعد مق�صورًا 

على امل�صائل املت�صلة بنظام احلكم، بل اأ�صبح ي�صمل م�صائل اأخرى ال تت�صل بنظام احلكم ت�صمل 

م�صائل تت�صل بالتنظيم الق�صائي واملايل اأو اأهداف �صيا�صية اأو اقت�صادية اأو اجتماعية تهدف اإىل 

حتقيقها. وهذا التطور الذي طراأ على م�صمون الد�صتور اأدى اإىل اأن ال يتناول الد�صتور الن�ص على 

يكون  نف�صه  الوقت  ويف  الد�صتوري،  للعرف  اأو  العادي  للقانون  وتركها  معينة  د�صتورية  مو�صوعات 

واأ�صيق  د�صتورية،  غري  مو�صوعات  يت�صمن  عندما  الد�صتوري  القانون  من  نطاقًا  اأو�صع  الد�صتور 

نطاقًا حني ال يتناول مو�صوعات د�صتورية بطبيعتها.

والد�صتور يركز على بحث قواعد قانونية يف دولة حمددة بالذات، اأي من الناحية التطبيقية 

الدول، فهو  اأي يف خمتلف  املقارنة،  الناحية  الد�صتوري يبحث من  القانون  بينما  الدولة،  يف هذه 

يبحث يف جمموعة القواعد القانونية التي تبني نظام احلكم يف خمتلف الدول، وبذلك يكون جمال 

.
)24(

الد�صتور اأ�صيق من جمال القانون الد�صتوري

وتظهر اأهمية هذه التفرقة بني القانون الد�صتوري والد�صتور يف الدول ذات الد�صاتري املكتوبة، 

ذات  ال��دول  يف  اأما  الد�صتوري،  القانون  م�صمون  عن  الد�صتورية  الوثيقة  م�صمون  يختلف  ففيها 

الد�صاتري العرفية فاإن هذه التفرقة ت�صبح غري واردة، الأن الد�صتور العريف ال يت�صمن عادة اإال نظام 

احلكم، وبالتايل فاإن درا�صة هذه القواعد هي يف الوقت نف�صه درا�صة لكل من القانون الد�صتوري 

والد�صتور.

املعارف،  دار  ال�صيا�صية،  والنظم  الد�صتوري  القانون  يف  االأ�صا�صية  املبادئ  ع�صفور،  �صعد  �ص64.  �صابق،  م�صدر  ال�صاعر،  رمزي   -24

اال�صكندرية،1980، �ص 185.
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املبحث الثاين

حمتوى الد�ستور

تختلف الد�صاتري فيما بينها مبا حتتويه من مبادئ واأحكام ويف طريقة معاجلة تلك االأمور، 

مبمار�صة  املتعلق  ال�صيا�صي  اجلانب  على  االأ�صا�ص  الدرجة  يف  يركز  ما  الد�صاتري  من  جند  وعليه 

االقت�صادية  باجلوانب  تت�صل  مو�صوعات  ذلك  اإىل  اإ�صافة  ت�صم  د�صاتري  هناك  بينما  ال�صلطة، 

واالجتماعية والثقافية، وهناك د�صاتري موجزة مثل الد�صتور االأمريكي، وهناك د�صاتري مطولة مثل 

الد�صتور اليوغ�صليف لعام 1973 والد�صتور الهندي لعام 1949.

تبني م�صدر  التي  الدولة، فهي  ال�صلطة يف  ب�صكل عام ممار�صة  تنظم  الد�صتورية  والقواعد 

وطريقة ممار�صة ال�صلطة والعلقة بني القاب�صني عليها والو�صائل التي من �صاأنها اأن حتقق التوازن 

بني هيئات الدولة، وهذا ما يفر�ص االعرتاف ب�صرعية القرارات والت�صرفات ال�صادرة عن هيئات 

الد�صتور، والد�صتور من  يبينها  التي  اإال �صمن احلدود  اأ�صًل االعرتاف بها  التي ال ميكن  الدولة، 

ناحية اأخرى يحدد الفكرة القانونية التي ينبغي اأن تهيمن على جميع جماالت العمل يف الدولة، التي 

ال ميكن مبوجبها االعرتاف ب�صرعية ت�صرف من الت�صرفات اإال بقدر اتفاقه مع الفكرة القانونية 

التي حددها الد�صتور، لكون التنظيم ال�صيا�صي يف الدولة ال يعّد غاية يف حد ذاته واإمنا هو و�صيلة 

لتحقيق اأهداف معينة، ولذلك فاإن الد�صتور ال يكتفي ببيان من ميار�ص ال�صلطة وكيف ميار�صها، 

واإمنا يحدد االأهداف التي من اأجلها نظمت تلك املمار�صة. والد�صاتري تختلف يف كيفية حتديد وبيان 

ذلك الهدف، فمنها ما ن�ص �صراحة عليه، ومنها ال ين�ص �صراحة على الفكرة القانونية املهيمنة 

ال�صيا�صي  الن�صاط  ب�صورة �صمنية عن طريق فح�ص طبيعة  ا�صتنتاجها  واإمنا ميكن  النظام  على 

الذي جاء الد�صتور به والغر�ص املق�صود منه، ولكل نظام �صيا�صي مهما اختلفت طريقة ممار�صة 

ال�صلطة فيه فكرة قانونية واجتماعية واقت�صادية تعد االأ�صا�ص يف التنظيم ال�صيا�صي يف الدولة.

ويف الوقت الذي يت�صمن الد�صتور يف الدرجة االأ�صا�ص القواعد املتعلقة بالتنظيم ال�صيا�صي 

يف الدولة، هناك العديد من الن�صو�ص الد�صتورية التي ال متت ب�صلة مبا�صرة لذلك، كالن�صو�ص 

اأو الفنية ومكافحة االأمية  اأو تنمية املواهب الثقافية  التي توؤكد م�صتوى املعي�صة اللئق للمواطنني 
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العاملية  بعد احلرب  فالد�صاتري  احل�صارية،  القيم  من  وغريها  التاريخية  االآثار  بحفظ  واالعتناء 

بداأت تهتم باجلوانب االقت�صادية واالجتماعية وتعريها اأهمية بالغة، ومن ذلك القواعد الد�صتورية 

املتعلقة بامل�صاواة االجتماعية، اأو التي تنظم امللكية اخلا�صة وحماية االأ�صرة واالآداب العامة ورعاية 

االدخار  وت�صجيع  االجتماعي  وال�صمان  والعمل  بالتعليم  املتعلقة  والن�صو�ص  والطفولة،  االأمومة 

وحماية ومراقبة االئتمان، وغري ذلك من االأمور االجتماعية واالقت�صادية.

وظهر االختلف بني الكتاب حول طبيعة هذه القواعد عند ورودها يف الد�صتور، فعّدها البع�ص 

ن�صو�صًا غريبة عن الد�صتور، الأن الد�صتور ح�صب راأيهم يهتم فقط بتنظيم ممار�صة ال�صلطة يف 

اأن  اأن الد�صاتري يجب اأن ال تهتم مبمار�صة ال�صلطة فقط، اإمنا يجب  الدولة، والبع�ص االآخر يرى 

اأ�صا�صها  على  التي  القانونية  الفكرة  حتقيق  �صبيل  يف  وذلك  املختلفة،  الدولة  هيئات  ن�صاط  تبني 

جاء الد�صتور، وهذه الفكرة كما ت�صمل التنظيم ال�صيا�صي ت�صمل الن�صاط االجتماعي واالقت�صادي 

والثقايف، وهذا الراأي هو االأكرث منطقية.

كما حتتوي بع�ص الد�صاتري على مقدمة اأو ديباجة تت�صدرها، وهذه املقدمة تكون على �صكل 

ل�صنة  الفرن�صي  الد�صتور  ذلك  مثال  مهمة،  واأحكامًا  مبادئ  مت�صمنة  �صرد  �صكل  على  اأو  فقرات 

1946، والد�صتور الفرن�صي احلايل ال�صادر �صنة 1958، ويختلف الفقه حول مدى القيمة القانونية 

ملقدمة الد�صاتري، فهناك من يقول اإن مقدمة الد�صتور باأكملها تتمتع بقوة قانونية معادلة للد�صتور 

ما دامت جزءًا منه، والراأي االآخر مييز بني نوعني من االأحكام والقواعد التي تت�صمنها مقدمة 

الد�صاتري وهما االأحكام الو�صعية والقواعد املنهجية، فاالأحكام الو�صعية هي عبارة عن ن�صو�ص 

حمددة تنتمي يف مظهرها وجوهرها اإىل اأحكام القانون الو�صعي، مثال ذلك ن�ص املادة العا�صرة 

امل�صا�ص  عدم  ب�صرط  والعقيدة  ال��راأي  حرية  تعلن  التي   1789 لعام  الفرن�صي  احلقوق  اإعلن  من 

بالنظام العام، ومثل هذه الن�صو�ص تكون لها ال�صفة االإلزامية التي تعادل قوة مواد الد�صتور ذاتها، 

اأما القواعد املنهجية فهي عبارة عن قواعد ت�صور روح و�صمري اجلماعة، وتعمل على تو�صيح معامل 

واأهداف النظام الواجب �صيادته يف الدولة، فهي تع��ّد مبثابة مبادئ غري حمددة الن�صو�ص، ومن 

ثم ال ميكن اأن تع��ّد قواعد ملزمة ميكن االحتجاج بها، وال تت�صف باالإلزام الفوري، ويلتزم امل�صرع 

اإزاءها بالتزامني، اأحدهما �صيا�صي يتمثل يف وجوب تدخله باإ�صدار الت�صريعات اللزمة لو�صع هذه 

املبادئ مو�صع التنفيذ، واالآخر قانوين يتمثل يف اأن امل�صرع ال ي�صتطيع خمالفة هذه املبادئ والقواعد 



25

النظام الد�ستوري يف دولة قطر

فيما ي�صدره من ت�صريعات واإال فاإن عمله يعّد غري د�صتوري.

تكون يف  الن�صو�ص  االأف��راد وحرياتهم، وهذه  تبني حقوق  الد�صاتري على ن�صو�ص   وحتتوي 

اإعلنات للحقوق تت�صمن املبادئ واالأحكام املتعلقة بحقوق االإن�صان وحرياته االأ�صا�صية، مثل وثيقة 

اإعلن حقوق االإن�صان التي اأقرتها اجلمعية الوطنية بعد الثورة الفرن�صية يف عام 1789 التي عّدها 

 1946 ل�صنتي  فرن�صا  د�صتوري  يف  نف�صه  واالأمر  له،  مقدمة  مبثابة   1791 لعام  الفرن�صي  الد�صتور 

الفرن�صي والإعلنات  القانونية الإعلن احلقوق  القيمة  الفرن�صي حول  الفقه  و 1958، وقد اختلف 

احلقوق امل�صابهة فيما اإذا كان لها القوة االإلزامية اأم اأنها جمردة من ذلك.

وانق�شم الفقه يف ذلك اإىل ثالثة اجتاهات:

اأن الإعلنات احلقوق احلجة القانونية امللزمة، واأنها تفوق القواعد  اإىل  الجتــــــــــــاه الأول: ذهب 

امل�صرع  تقيد  اإمنا  فح�صب،  العادي  امل�صرع  تقيد  ال  واأنها  وتعلوها،  الد�صتورية 

الد�صتوري اأي�صًا.

اإعلن  تكون جمرد  اأن  تعدو  ال  فهي  الإعلنات احلقوق،  ملزمة  قيمة  كل  ينكر  الثاين:  الجتــــــــاه 

مبادئ فل�صفية م�صتوحاة من مبادئ القانون الو�صعي.

االأحكام  وهي  احلقوق،  اإعلنات  تت�صمنها  التي  االأحكام  من  نوعني  بني  ميز  الثــالث:  الجتـــــاه 

املنهجية،  اأو  التوجيهية  والقواعد  ملزمة،  بقوة  وتتمتع  التقريرية،  اأو  الو�صعية 

يف  مبادئها  ي�صع  كي  تدخله  امل�صرع  من  وتتطلب  االإل���زام  �صفة  من  وتتجرد 

.
)1(

ت�صريعات

1- رعد اجلده واآخرون، م�صدر �صابق، �ص239 وما بعدها. زهري �صكر، الو�صيط يف القانون الد�صتوري، اجلزء االأول، 1994، الطبعة الثالثة، 

�ص 158.
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املبحث الثالث

تف�ســــري الد�ســـتور

طريق  عن  به  يحيط  قد  الذي  الغمو�ص  واإزال��ة  الن�ص  معنى  حتديد  يعني  الد�صتور  تف�صري 

ا�صتكمال نقائ�صه وعدم االقت�صار على املعنى الظاهر املبا�صر الألفاظ الن�ص الد�صتوري مبا يحقق 

 .
)1(

الغاية من الت�صريع 

والأهمية التف�صري يف التطبيق ال�صليم يف الد�صتور فاإن من املهم اأن يتوىل امل�صرع الد�صتوري 

تف�صريها  طريقة  عن  اإي�صاحًا  الد�صتورية  الوثيقة  ي�صمن  واأن  بالتف�صري،  املخت�صة  اجلهة  حتديد 

الد�صتورية بحجة  الوثيقة  التف�صري عن  تتوىل  التي  التف�صري كي ال تخرج اجلهة  وبيان حدود هذا 

تف�صري ن�صو�صها.

وامل�صادر التف�صريية للقاعدة الد�صتورية هي الق�صاء والفقه والت�صريع، والعرف الد�صتوري 

التف�صريي  التف�صري، ويف هذا احلالة يعّد هذا امل�صدر  اإليه يف  يلجاأ  قد ي�صتقر على م�صدر معني 

مبثابة امل�صدر الوحيد الذي يجوز اللجوء اإليه، كما تع��ّد التف�صريات ال�صادرة عنه ملزمة قانونًا وال 

يجوز اخلروج عليها اأو خمالفتها، و�صوف نتناول يف بحث تف�صري الد�صتور ما يلي:

  املطلب الأول - م�سادر تف�سري الد�ستور:

نظرًا الأهمية الوثيقة الد�صتورية يلجاأ امل�صرع الد�صتوري اإىل حتديد جهات التف�صري يف الوثيقة 

يحدد  واإذا مل  التف�صري،  اإليه يف  يلجاأ  معني  على م�صدر  الد�صتوري  العرف  ي�صتقر  اأن  اأو  نف�صها، 

امل�صرع الد�صتوري م�صدرًا معينًا للتف�صري فاإن الق�صاء والفقه والت�صريع كلها متثل م�صادر للتف�صري 

يف خمتلف النظم الد�صتورية، و�صنتناول هذه امل�صادر فيما يلي:

اأوًل- الق�شاء: ويق�صد به كم�صدر من م�صادر التف�صري الد�صتوري جمموعة االأحكام التي ت�صدرها 

املحاكم عند الف�صل يف املنازعات التي تعر�ص عليها، فالق�صاء يتوىل مهمة التف�صري 

1- رمزي ال�صاعر، م�صدر �صابق، �ص 441. رعد اجلده واآخرون، م�صدر �صابق، �ص 243 وما بعدها. �صمري عبد ال�صيد تناغو، النظرية العامة 

للقانون، من�صاأة املعارف يف االإ�صكندرية، 1947، �ص 737 وما بعدها.
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حني يطبق القانون على ما يعر�ص له من دعاوى. 

بكل  حتيط  اأن  ميكن  ال  فاإنها  دقيقة  كانت  مهما  الد�صتورية  والن�صو�ص 

التف�صري  اإلزامية  وتختلف  ويف�صرها.  الق�صاء  فياأتي  العملية،  احلياة  مقت�صيات 

الدول،  الق�صائي يف كل دولة من  النظام  ت�صيطر ع�لى  التي  للنزعة  تبعًا  الق�صائي 

للطرفني  ملزمًا  التف�صري  يكون  اللتينية  االجتاهات  فيها  �صادت  التي  الدول  ففي 

يف النزاع الذي ح�صل التف�صري الق�صائي ب�صدده،  ويجوز ملحكمة اأخرى اأن تعطي 

للقاعدة نف�صها تف�صريًا خمالفًا للتف�صري الذي اأعطته املحكمة االأوىل حتى لو كانت 

اأعلى منها درجة، ففي فرن�صا فاإن املحاكم على اختلف درجاتها حرة يف تطبيق 

املبداأ الذي تراه دون اأن تتقيد بق�صاء �صابق، وقد اأكد القانون املدين الفرن�صي هذا 

املعنى، فقد ن�صت املادة اخلام�صة على مبداأ عام يطبق يف الق�صايا املتماثلة.

بنظام  تاأخذ  التي  وهي  االإجنلو�صك�صونية،  النزعة  ت�صودها  التي  ال��دول  اأما 

ال�صوابق الق�صائية، فاإن التف�صري ال�صادر من اإحدى املحاكم يكون ملزمًا للمحكمة 

التي قالت به ويف املحاكم التي يف درجتها اأو اأقل درجة منها.

ثانياً- الفقه : ويعني اآراءالفقهاء ودرا�صاتهم العملية للقانون، اأو على جمموع الفقهاء اأنف�صهم وهم 

امل�صادر  يعّد من  فالفقه  والتف�صري،  والتحليل  بالدرا�صة  الو�صعي  القانون  يتناولون 

التف�صريية للقانون الد�صتوري من خلل حتليله و�صرحه للقواعد الد�صتورية اخلا�صة 

بكل دولة.

بعيدًا  اأنه ال يكون  االأفق، كما  و�صعة  الدقيق  باملنطق  الفقهي  التف�صري  وميتاز 

عن احلياة العملية. وال تعر�ص على الفقه حاالت واقعية يطلب منه الف�صل فيها، 

فالتف�صري عنده غاية ال و�صيلة، وعندما جتتمع اآراء الفقهاء على اأمر معني يف م�صاألة 

ال�صلطات املختلفة، وكذلك  التاأثري يف  اأثر كبري يف  له  فاإن ذلك يكون  د�صتورية ما 

الق�صاء يف اأغلب االأحوال.

ثالثاً- امل�شرع: قد ي�صدر امل�صرع نف�صه ت�صريعات حتدد حقيقة معنى احلكم الوارد يف ت�صريع �صابق 

ثار حول تف�صريه اخللف يف الق�صاء، اأو اأخذ الق�صاء يف تف�صريه مبعنى ينايف ق�صد 
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امل�صرع منه، واأبرز مثل يف ذلك املذكرة التف�صريية التي اأ�صدرها امل�صرع الد�صتوري 

ويكون  الكويتي،  الد�صتور  لن�صو�ص  ملزمة  تف�صريات  على  احتوت  التي  الكويت  يف 

لهذا التف�صري الت�صريعي اآثار الت�صريع الذي ف�ّصره، فاأثره عام وملزم لكل ال�صلطات 

يف الدولة، مبا فيها الق�صائية، وي�صري من تاريخ �صدور الت�صريع ذاته. 

املطلب الثاين – و�سائل تف�سري القواعد الد�ستورية:

القواعد  تف�صري  يف  املتبعة  تلك  عن  الد�صتورية  القواعد  تف�صري  يف  املتبعة  الو�صائل  تختلف 

القانونية، كما اأن الو�صائل املتبعة يف تف�صري القواعد القانونية تختلف بدورها باختلف النظرة اإىل 

اأ�صل القانون واأ�صا�صه.

واأهم املدار�ص التي تبحث يف كيفية تف�صري القانون وو�صائله هي:

اأواًل: مدر�صة ال�صرح على املتون.

ثانيًا: املدر�صة التاريخية اأو االجتماعية.

ثالثًا: املدر�صة العلمية.

اأما فيما يتعلق بتف�صري القواعد الد�صتورية فاإن الفقه قد اعتمد اجتاهني:

االجتاه االأول: اعتمد الن�صو�ص الد�صتورية وحدها كاأ�صا�ص يف التف�صري، ومّث�ل هذا االجتاه القا�صي 

)مار�صال( رئي�ص املحكمة العليا االأمريكية يف ق�صية )ماربري �صد مادي�صون(، فقد 

قرر �صرورة ا�صتظهار ق�صد اإرادة الذين اأعطوا للد�صتور قوته، وانتهى يف تف�صريه 

هذا اإىل اأن الرقابة الق�صائية على د�صتورية القوانني، واإن مل يرد بها ن�ص د�صتوري 

الد�صتور، كما تك�صف  ال�صمنية ملعظم وا�صعي  الرغبة  �صريح، هي نظام متفق مع 

عن ذلك متابعة االأعمال التح�صريية واملناق�صات التي دارت يف املوؤمتر الد�صتوري 

يف )فيلدلفيا( عام 1787.

فاإن  ولذلك  املقننة،  ال�صيا�صة  يف  يتمثل  الد�صتوري  القانون  اإن  القول  اإىل  وذهب  الثاين:  االجتاه 
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للعتبارات ال�صيا�صية ن�صيبها يف التف�صري، في�صع املف�صر اأمامه الظروف ال�صيا�صية 

تطبيقها، مما  الع�صر عند  بروح  الد�صتورية  القاعدة  اإىل  وينظر  فيها  يطبق  التي 

يوؤدي اإىل اأن ت�صبح هذه القاعدة حية ومتطورة.

وال بد من التاأكيد على م�صاألة مهمة وهي اأن الن�ص الد�صتوري ال�صريح والوا�صح ال جمال 

لتف�صريه، الأن التف�صري ال يجوز اأن يتخذ و�صيلة لتغيري معنى الن�صو�ص ال�صريحة الوا�صحة وتعديل 

م�صمونها، وال ميكن اخلروج على تلك الن�صو�ص على اأ�صا�ص قاعدة »ال اجتهاد يف مورد الن�ص«، 

كالغمو�ص  التف�صري،  اإىل  بحاجة  التي جتعلها  الد�صتورية هي  الن�صو�ص  على  تطراأ  التي  فالعيوب 

واالإبهام والنق�ص وال�صكوت واأخريًا التناق�ص والتعار�ص.

اأو  الد�صتورية،  الن�صو�ص  عليها  تنطوي  داخلية  تكون  قد  التف�صري  يف  امل�صتخدمة  والو�صائل 

خارجية تعتمد على عن�صر خارجي يف الت�صريع الد�صتوري، وذلك على النحو االآتي:

اأوًل– الو�شائل الداخلية يف التف�شري:

ويراد بها جمموعة الو�صائل التي تقوم على حتليل الن�ص الد�صتوري حتليًل منطقيًا اأو ا�صتنتاج 

احلكم املطلوب منه دون اللجوء اإىل اأية اأدلة اأو وثائق خارجية عنه، وت�صمل:

- اال�صتنتاج املنطقي.

- اال�صتنتاج بطريق القيا�ص.

- اال�صتنتاج من باب اأوىل.

- اال�صتنتاج مبفهوم املخالفة.

ثانياً – الو�شائل اخلارجية للتف�شري:

تف�صري  على  بالتف�صري  القائم  بها  ي�صتعني  التي  والطرق  والوثائق  االأدلة  بها جمموعة  ويراد 

ا�صتنتاج  اأو  منطقيًا  حتليًل  الن�ص  بتحليل  هنا  املف�صر  يكتفي  وال  معناه،  وبيان  الد�صتوري  الن�ص 

احلكم املطلوب منه كما هو احلال بالن�صبة للو�صائل الداخلية، واإمنا يحاول اال�صتعانة بو�صائل اأخرى 
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ذات �صلة وثيقة بالن�ص اإال اأنها خارجة عنه وال تدخل يف م�صمونه، ومن اأهم تلك الو�صائل:

- حكمة امل�صرع وغايته.

- االأعمال التح�صريية.

- امل�صادر اأو ال�صوابق التاريخية.
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الف�سل الثالث

طرق اإقامة الد�ساتري واأنواعها

املبحث الأول 

طرق اإقامة الد�ساتري

ال�صلطة  ولتقديرات  دول��ة،  لكل  املختلفة  والعوامل  بالظروف  الد�صاتري  اإقامة  طرق  تتاأثر 

تتلقى اخت�صا�صها  التاأ�صي�صية ال تنظمها ن�صو�ص خا�صة، وال  التاأ�صي�صية االأ�صلية فيها. وال�صلطة 

اإمنا هي تتدخل لو�صع د�صتور جديد يف وقت تكون فيه الدولة خالية متامًا من  من ن�ص �صريح، 

الن�صو�ص الد�صتورية النافذة. وتظهر ال�صلطة التاأ�صي�صية االأ�صلية اإذا اأريد و�صع د�صتور جديد، كاأن 

تكون الدولة ولدت حديثًا ويراد و�صع اأول د�صتور لها، وال�صيء نف�صه ميكن اأن يقال اإذا كان للدولة 

د�صتور و�صقط نتيجة لقيام الثورة فيها، فالد�صتور القدمي، وقد �صقط نهائيًا، ال ميكن اال�صتعانة به 

يف حتديد ال�صلطة التي تقوم بعمل الد�صتور اجلديد، ويتعني يف هذه احلالة االلتجاء اإىل ال�صلطة 

اأريد معرفة من هو �صاحب ال�صلطة التاأ�صي�صية االأ�صلية فاإنه ال�صعب ال  التاأ�صي�صية االأ�صلية. واإذا 

اأحد غريه، فال�صلطة التاأ�صي�صية االأ�صلية هي اأعلى ال�صلطات قاطبة، وال�صعب هو �صاحب ال�صيادة 

وتنبع منه �صائر ال�صلطات، و�صلطته اأ�صلية ال تنبع من اأحد، فهو بحكم و�صعه هذا ميلك ال�صلطة 

التاأ�سي�سية.

اأن  ت�صتطيع  الد�صتوري، فهي  الت�صريع  تتمتع بحرية مطلقة يف  االأ�صلية  التاأ�صي�صية  وال�صلطة 

تعتمد النظام امللكي اأو النظام اجلمهوري اأو النظام النيابي اأو النظام الرئا�صي، كما اأنها ت�صتطيع 

اأن تعتمد من الناحية االأيديولوجية النظام الراأ�صمايل اأو النظام اال�صرتاكي اأو اأن تعدل اأيًا من هذه 

.
)1(

االأنظمة اإىل اأنظمة اأخرى

وتتاأثر طرق اإقامة الد�صاتري بنوع احلكم الذي يراد االأخذ به، وقد ا�صتقر الفقه على تق�صيم 

والطرق  الد�صاتري  و�صع  يف  الدميقراطية  غري  الطرق  هما:  رئي�صتني  طريقتني  اإىل  الطرق  هذه 

1- م�صطفى اأبو زيد فهمي، النظام الد�صتوري للجمهورية العربية املتحدة، دار املعارف، اال�صكندرية، 1966، �ص80 وما بعدها.
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اإىل  منحة  �صكل  على  وتكون  احلاكم،  اإرادة  الدميقراطية  غري  الطرق  يف  وتظهر  الدميقراطية، 

ال�صعب، اأو تتلقى اإرادة احلاكم مع اإرادة ال�صعب يف �صكل عقد، اأما الطرق الدميقراطية فاإن اإرادة 

ال�صعب ت�صتقل عن اإرادة احلاكم يف و�صع الد�صتور، ويتمثل هذا اال�صتقلل يف و�صع الد�صتور عن 

.
)1(

طريق جمعية تاأ�صي�صية منتخبة من ال�صعب اأو عن طريق اال�صتفتاء ال�صعبي

و�صوف نتناول هذه الطرق على النحو االتي:

املطلب الأول - الطرق غري الدميقراطية:

اأوًل - املنحة:

امللكية  من  امللكية  االأنظمة  فيها  انتقلت  تاريخية  ملرحلة  مهمًا  موؤ�صرًا  الطريقة  هذه  وتعد 

ومت  للأمة،  وامتيازاتهم  �صلطاتهم  بع�ص  عن  امللوك  فيها  تنازل  التي  املقيدة  امللكية  اإىل  املطلقة 

اأن احلاكم حني  هذا التنازل من خلل د�صتور مينحه احلاكم للأمة، ويفرت�ص يف هذه الطريقة 

الواقع عك�ص ذلك،  االأمر يف  اإرادت��ه، ولكن  يتنازل عنها مبح�ص  فاإمنا  يتنازل عن بع�ص �صلطاته 

فتنازل احلاكم مل يح�صل اإال الإنقاذ مركزه حتت �صغط اجلماهري املطالبة بحقوقها، ولذلك وجد 

احلكام من االأف�صل اأن يظهروا مبظهر املتف�صل على ال�صعب عن طريق منح�ه د�ص��تورًا يقيد من 

 .
)2(

�صلطاته ل�صالح ال�صعب، وقد بداأت هذه الطريقة بالظهور واالنت�صار خلل القرن التا�صع ع�صر

ومن املتفق عليه اأن �صدور الد�صتور بهذه الطريقة يوؤدي اإىل عدم قدرة احلاكم مبفرده على �صحب 

اإذ اأن االأ�صل اأن االأمة هي �صاحبة ال�صيادة، وهي التي لها  اإرادة االأمة به،  الد�صتور، وذلك لتعلق 

اإليها فل  اأن حتكم نف�صها، فاإذا اغت�صب حقها من قبل امللوك واحلكام ثم رد ما اغت�صب منها 

يجوز الرجوع به، الأن ذلك يعّد جتديدًا للغ�صب. ويعتقد بع�ص الفقهاء اأن املنحة ال تظهر اإال يف ظل 

النظام امللكي، يف حني ذهب اآخرون اإىل اأن طريقة املنحة ال تقت�صر على النظام امللكي، فاملنحة 

ميكن اأن تظهر يف دولة على راأ�صها ملك اأو حاكم مطلق اأيًا كانت ت�صميته، ونعتقد اأن هذا االجتاه 

.
)3(

هو االأكرث منطقية

1963، �ص24 وما  القاهرة،  الفكر احلديث،  الد�صتورية احلديثة، دار  الد�صاتري راجع: عثمان خليل عثمان، االجتاهات  1- حول طرق و�صع 

بعدها. حممد كامل ليله، م�صدر �صابق، �ص 63 وما بعدها. وحيد راأفت ووايت اإبراهيم، القاهرة، 1937، �ص114 وما بعدها.

2- طعيمة اجلرف، القانون الد�صتوري، مكتبة القاهرة احلديثة، القاهرة، 1964، �ص85. حممد كامل ليله، م�صدر �صابق، �ص63 وما بعدها.

3- عبد احلميد متويل، القانون الد�صتوري واالأنظمة ال�صيا�صية، دار املعارف،االإ�صكندرية، 1966، �ص68. فوؤاد العطار، النظم ال�صيا�صية، دار 

املعارف العربية، القاهرة، 1969، �ص 167.
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ال�صعب  الطريقة دون م�صاركة  الد�صتور مبوجب هذه  باال�صتقلل عند و�صع  ويتمتع احلاكم 

احلاكم  فيها  يتحدث  ديباجة  الطريقة  بهذه  ت�صدر  التي  الد�صاتري  تت�صدر  ما  وعادة  و�صعه،  يف 

عن رغبته يف اإف�صاح بع�ص املجال الإرادة ال�صعب، مثال ذلك د�صتور  فرن�صا ال�صادر �صنة 1814، 

والد�صتور الرو�صي ال�صادر �صنة 1906، والد�صتور الياباين ال�صادر �صنة 1883، والد�صتور امل�صري 

منح  اأنه  االإمرباطور عن  فيه  يتحدث  الذي   1931 �صنة  ال�صادر  االأثيوبي  والد�صتور  ل�سنة 1923، 

ال�صعب الد�صتور دون اأن يطلب اإليه ذلك.

ثانيــاً- العقـــد:

الد�صتور  و�صع  ويعد  وال�صعب،  احلاكم  التفاق  نتيجة  الطريقة  لهذه  وفقًا  الد�صتور  يو�صع 

بهذه الطريقة مرحلة متقدمة ناجمة عن جهود ال�صعب يف حمل احلاكم على االعرتاف بحقه يف 

امل�صاركة يف و�صع الد�صتور، وبذلك تظهر اإرادة ال�صعب اإىل جانب اإرادة احلاكم، فدور ال�صعب يف 

هذه الطريقة يكون دورًا ظاهرًا واإن مل ينفرد بهذا الدور لوحده، وذلك على خلف طريقة املنحة 

التي تختفي فيها اإرادة ال�صعب، وتتم هذه الطريقة عادة بو�صع ممثلي ال�صعب م�صروع د�صتور ُيعر�ص 

.
)1(

بعد ذلك على احلاكم الذي يوافق عليه

و�صع  يف  الدميقراطية  بالطرق  االأخ��ذ  نحو  التطور  طريق  يف  حلقة  الطريقة  ه��ذه  وتعد 

الد�صاتري، ويعّد الد�صتور الفرن�صي ل�صنة 1830 اأبرز مثال على الوثائق الد�صتورية التي و�صعت عن 

طريق العقد بني احلاكم وال�صعب، وكذلك د�صتور اليونان ل�صنة 1884، ود�صتور رومانيا ل�صنة 1864، 

والد�صتور البلغاري ل�صنة 1879، وهناك من الفقهاء من يعتقد اأن الد�صتور العراقي ل�صنة 1925 قد 

، وهذه الطريقة على الرغم 
)2(

التاأ�صي�صي وامللك و�صع بطريقة العقد بني ال�صعب ممثًل باملجل�ص 

من كونها اأكرث دميقراطية من طريقة املنحة اإال اأنها حمل انتقاد، اإذ جتعل من احلاكم على قدم 

امل�صاواة مع ال�صعب، يف حني اأن ال�صعب هو الوحيد �صاحب ال�صيادة.

31- طعيمة اجلرف، م�صدر �صابق، �ص81.

32- حممد زهري جرانه، مذكرات يف القانون الد�صتوري، بغداد 1936، �ص10.
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املطلب الثاين – الطرق الدميقراطية:

اأوًل – اجلمعية التاأ�شي�شية:

ومبقت�صى هذه الطريقة تقوم جمعية تاأ�صي�صية منتخبه من ال�صعب خ�صي�صًا لو�صع الد�صتور، 

. وقد ن�صاأت هذه 
)1(

ويكون الد�صتور الذي ي�صدر عن هذه اجلمعية كاأنه �صادر عن ال�صعب باأكمله

1776 عن طريق جمعيات  الطريقة يف اأمريكا عندما بداأت بع�ص الواليات بو�صع د�صاتريها عام 

تاأ�صي�صية، وكذلك و�صع د�صتور الواليات املتحدة االأمريكية الفدرايل عام 1787 عن طريق اجلمعية 

التاأ�صي�صية التي اجتمعت يف فيلدلفيا، وانتقلت هذه الطريقة اإىل فرن�صا، فاعتمدت الثورة الفرن�صية 

هذه الطريقة ومنحتها بعدًا فل�صفيًا حتت تاأثري فقهاء مدر�صة القانون الطبيعي وحتت تاأثري نظرية 

العقد االجتماعي التي ا�صتهرت با�صم جان جاك رو�صو الذي يعّد الد�صتور االأ�صا�ص الذي يتحقق به 

العقد االجتماعي، وهذا العقد هو الذي يكون املجتمع ال�صيا�صي وين�صاأ باإن�صائه ال�صلطة العامة، وال 

يتحقق هذا العقد اإال باتفاق جمموع االأفراد واختيارهم حلياة اجلماعة، وملا كان اجتماع االأفراد 

جميعًا اأمرًا يتعذر حتقيقه فل بد من انتخاب هيئة موؤ�ص�صة يحق لها وحدها اأن ت�صع الد�صتور، وقد 

و�صعت مبوجب هذه الطريقة د�صاتري فرن�صا ل�صنة 1793 و�سنة 1848 و�سنة 1875، وكذلك د�صاتري 

العديد من الدول بعد احلرب العاملية االأوىل، فو�صع بوا�صطتها د�صتور فامير االأملاين �صنة 1919، 

االإ�صباين  والد�صتور   ،1920 ل�صنة  اجليكو�صلوفاكي  والد�صتور   ،1920 ل�صنة  النم�صاوي  والد�صتور 

ل�سنة 1931، والد�صتور ال�صوري ل�صنة 1920، ود�صتور ليبيا ل�صنة 1951، وتعد طريقة و�صع الد�صتور 

هو  ال�صعب  فيعد  ال�صابقة،  الطرق  من  غريها  من  دميقراطية  اأكرث  التاأ�صي�صية  اجلمعية  بوا�صطة 

.
)2(

وحده املهيمن على و�صع الد�صتور

ثانياً – ال�شتفتاء الد�شتوري:

تو�صع الد�صاتري مبوجب هذه الطريقة بعد موافقة ال�صعب عليها بطريق اال�صتفتاء، ون�صو�ص 

الد�صتور قد ت�صعها جمعية موؤ�ص�صة منتخبة عن طريق ال�صعب، اأو ت�صعها جلان خا�صة، اأو ي�صعها 

احلاكم نف�صه، ويف جميع احلاالت يبقى الد�صتور ن�صو�صًا فقط ال قيمة قانونية له ما مل ي�صوت 

1- �صعد ع�صفور، م�صدر �صابق، �ص210. حممد كامل ليله، م�صدر �صابق، �ص 68. يحيى اجلمل، النظام الد�صتوري يف الكويت، مطبوعات 

جامعة الكويت، الكويت، 1971، �ص25.

االجتاهات  عثمان،  خليل  عثمان  1968، �ص60.  بريوت،  العربية،  النه�صة  دار  الكويت،  الد�صتوري يف  النظام  مبادئ  الفتاح ح�صن،  عبد   -2

الد�صتورية، م�صدر �صابق، �ص 27. �صعد ع�صفور، م�صدر �صابق، �ص210.
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ال�صعب  على  عر�صه  بعد  اإال  تتم  ال  للد�صتور  القانونية  فالقيمة  ال�صعب،  قبل  من  باملوافقة  عليه 

وموافقته عليه، وال �صك اأن هذه الطريقة االأكرث دميقراطية، فيمار�ص ال�صعب �صلطاته مبا�صرة دون 

.
)1(

اأي و�صاطة، وبذلك تكون اإرادة االأمة بارزة يف اإقامة د�صتورها 

اإقامة الد�صاتري تتطلب درجة كبرية من الن�صوج والوعي ال�صيا�صي  اأن هذه الطريقة يف  اإال 

لدى اأفراد ال�صعب، وعليه ال بد من توافر �صروط مو�صوعية لكي تكون نتيجة اال�صتفتاء معربة عن 

اإرادة ال�صعب، وهذه ال�صروط هي:

1- اأن يتم اال�صتفتاء الد�صتوري يف جو دميقراطي بعيد عن ال�صغوط والتاأثريات حتى ي�صتطيع 

املواطنون التعبري عن وجهة نظرهم يف م�صروع الد�صتور بحرية تامة.

2- التمهيد لل�صتفتاء بتوعية ومناق�صات كافية ت�صمح الأفراد ال�صعب اأن يكونوا على معرفة 

واأحكام واجتاهات حتى  يت�صمنه من مبادئ  امل�صتفتى عليه وما  الد�صتوري  امل�صروع  تامة بحقيقة 

ي�صتطيعوا اأن يدلوا باآرائهم يف عملية اال�صتفتاء عن وعي ودراية. وقد �صدر مبوجب هذه الطريقة 

الد�صتور الفرن�صي ل�صنة 1946 ول�سنة 1958، والد�صتور االإيطايل ل�صنة 1848، والد�صتور امل�صري 

ل�سنة 1956 ول�سنة 1971.

وما دمنا ب�صدد مو�صوع اال�صتفتاء الد�صتوري فاإنه من املفيد اأن نبني الفرق بني هذا اال�صتفتاء 

واأنواع اأخرى من اال�صتفتاءات، وهي:

اأواًل: اال�صتفتاء الت�صريعي: ويق�صد به ا�صتفتاء ال�صعب حول قانون اأو م�صروع قانون معني.

ثانيًا: اال�صتفتاءال�صيا�صي اأو ال�صخ�صي: ويق�صد به اأن يطلب من ال�صعب اإبداء راأيه يف رجل 

�صيا�صة معني النتخابه رئي�صًا للدولة، اأو اأن يبدي ال�صعب راأيه يف ال�صيا�صة التي ينوي رجل ال�صيا�صة 

هذا انتهاجها، ومثال ذلك اال�صتفتاء الذي جرى يف العراق عام 1921 حول اختيار االأمري في�صل بن 

احل�صني ملكًا  للعراق، واال�صتفتاء الذي جرى يف  م�صر و�صوريا عام 1958 الختيار رئي�ص للجمهورية 

العربية املتحدة.

وي�صعب من الناحية العملية يف كثري من االأحيان التمييز بني اال�صتفتاء الد�صتوري والت�صريعي 

1- �صعد ع�صفور، م�صدر �صابق، �ص211. طعيمة اجلرف، م�صدر �صابق، �ص145. م�صطفى اأبو زيد فهمي، م�صدر �صابق، �ص87.
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من ناحية واال�صتفتاء ال�صيا�صي من ناحية اأخرى، وذلك يف حالة اإذا ما ا�صتفتي ال�صعب على م�صروع 

د�صتور اأو قانون يج�صد فكرة اأو يرتجم رغبة معينة تعرب عن وجهة نظر رجل ال�صيا�صة.

املانع،  اجلامع  بالتق�صيم  لي�ص  الد�صاتري  ن�صاأة  اأ�صاليب  تق�صيم  اأن  اإىل  االإ�صارة  من  بد  وال 

اإدراجها  ال ميكن  فهناك طرق  يقبل احل�صر،  ال  تنوعًا  تتنوع  اأن  الد�صاتري ميكن  ن�صاأة  فاأ�صاليب 

اآخر، مثل و�صع  تق�صيمًا  اأن ي�صيف  الفقهاء  التق�صيمات، فحاول بع�ص  تق�صيم من هذه  اأي  �صمن 

الد�صتور عن طريق معاهدات دولية، مثال ذلك االأ�صلوب الذي و�صع به د�صتور بولندا ال�صادر يف 

.
)1(

�سنة 1815، ود�صتور االإمرباطورية االأملانية �صنة 1871

1- رمزي ال�صاعر، م�صدر �صابق، �ص143.
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املبحث الثاين

اأنواع الد�ساتري

تنق�صم الد�صاتري من ناحية تدوينها اإىل د�صاتري مدونة ود�صاتري عرفية، و تنق�صم الد�صاتري 

االأن��واع من  نتناول هذه  و�صوف  ود�صاتري مرنة،  اإىل د�صاتري جامدة  تعديلها  اإج��راءات  ناحية  من 

الد�صاتري على النحو االآتي:

املطلب الأول - الد�ساتري من ناحية تدوينها:

كان العرف يعد امل�صدر الر�صمي االأول للقواعد الد�صتورية، وا�صتمرت هذه احلال حتى قيام 

الفرن�صية،  والثورة  االأمريكية  كالثورة  ع�صر،  الثامن  القرن  اأواخر  يف  الكربى  ال�صيا�صية  الثورات 

العرفية،  القواعد  من  جمموعة  يف  اأ�صا�صًا  تتمثل  كانت  االأوروبية  البلد  يف  الد�صتورية  فالقواعد 

اأنها قليلة جدًا، ولكن كان  ولو اأن ذلك مل مينع من ظهور بع�ص الوثائق الد�صتورية املكتوبة، ومع 

امللوك  من  كربى  تنازالت  تت�صمن  لكونها  ل�صعوبها  والتاريخي  الد�صتوري  التطور  يف  اأهمية  لها 

ل�صعوبهم، مثال ذلك العهد االأعظم عام 1215، اإال اأن هذا الو�صع تغري االآن، فاأ�صبحت الد�صاتري 

املكتوبة اإحدى مميزات الدول املعا�صرة، وكان بداية ظهور هذه الد�صاتري املكتوبة يف امل�صتعمرات 

االإجنليزية يف اأمريكا ال�صمالية عندما اأعلنت ا�صتقللها عن اإجنلرتا منذ  عام 1776 حتى �صدور 

االأمريكية يف عام  املتحدة  للواليات  الفدرايل  الد�صتور  واأخريًا   ،1781 الكونفدرايل عام  الد�صتور 

1787، وانتقلت ظاهرة الد�صاتري املكتوبة اإىل فرن�صا بعد قيام الثورة الفرن�صية، ف�صدر اأول د�صتور 

1791، لتنت�صر بعد ذلك ظاهرة الد�صاتري املكتوبة يف معظم دول العامل. و�صوف  مكتوب لها عام 

نتناول هذين النوعني من الد�صاتري على النحو االآتي:

اأوًل – الد�شاتري املدونة اأو املكتوبة:

�صواء  ت�صريعية،  الذي ي�صدر ب�صورة ن�صو�ص  الد�صتور  املكتوب  اأو  املدون  بالد�صتور  يق�صد 

ُجمعت يف قانون واحد اأو يف قوانني متفرقة، وعلى هذا االأ�صا�ص يعّد كل د�صتور ت�صجل اأحكامه يف 

التي  الد�صاتري  وتع�ّد  الد�صتوري د�صتورًا مدونًا،  امل�صرع  وتكون �صادرة عن  وثائق مكتوبة  اأو  وثيقة 
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1776 ود�صتور الواليات املتحدة الذي و�صع  و�صعت يف الواليات املتحدة االأمريكية ال�صادرة �صنة 

عام 1787 اأول الد�صاتري املكتوبة واأقدمها، ثم اأخذت فرن�صا بالد�صاتري املكتوبة، فو�صعت د�صتور 

اأوروبا  املكتوبة يف  الد�صاتري  انت�صرت  ما  و�صرعان  اأوروبا،  اأول د�صتور مكتوب يف  يعد  الذي   1791

 .
)1(

وغريها من دول العامل، واأ�صبح هذا النوع من الد�صاتري ميثل القاعدة العامة يف د�صاتري العامل

التي  الفكرية  ال�صيا�صية  احلركات  اإىل  وانت�صارها  املدونة  الد�صاتري  ال�صبب يف ظهور  ويعود 

�صهدها القرن الثالث ع�صر، ومطالبة املفكرين والفل�صفة يف ذلك الوقت ب�صرورة تدوين القواعد 

والثبات،  والتجديد  الو�صوح  من  املكتوبة  القواعد  به  تتميز  ما  ب�صبب  احلكم  الأنظمة  االأ�صا�صية 

واعتقادًا من املفكرين اأن عملية تدوين الد�صاتري تعد مبثابة جتديد للعقد االجتماعي الذي قامت 

اجلماعة ال�صيا�صية مرتكزة عليه، باالإ�صافة اإىل اأن التدوين يعد و�صيلة فعالة يف تثقيف ال�صعوب 

من الناحية املعنوية وال�صيا�صية، كما اأن اإ�صدار الد�صتور ب�صكل وثيقة مدونة ي�صفي عليه القد�صية 

حقوقهم،  معرفة  املواطنني  على  وي�صهل  وواجباتهم،  احلكام  �صلطات  بو�صوح  ويبني  واالح��رتام، 

وقد �صاع االعتقاد باأن اأف�صل الد�صاتري تلك التي ميكن للفرد اأن ي�صعها يف جيبه. ومل يعد لفكرة 

الد�صاتري املكتوبة معنى قانوين خا�ص فقط، بل معنى �صيا�صي نتيجة حتول احلكومات اإىل حكومات 

دميقراطية تقوم على اأ�صا�ص �صيادة االأمة اأو ال�صعب، وكان للظروف واالأو�صاع الدولية التي اأعقبت 

الد�صاتري وانت�صارها، فاأ�صبح وجودها �صمة  اأثرها يف زيادة �صرعة تدوين  العاملية االأوىل  احلرب 

عاملية با�صتثناء اإجنلرتا.

يوجد  ال  اإذ  ن�صبي،  تق�صيم  هو  عرفية  واأخ��رى  مكتوبة  د�صاتري  اإىل  الد�صاتري  تق�صيم  اأن  اإال 

د�صتور اإال وي�صمل اأحكامًا مكتوبة واأخرى عرفية، فنجد الدول التي تاأخذ بالد�صاتري املكتوبة يوجد 

فيها قواعد د�صتورية عرفية ا�صتمدت من العرف وال�صوابق التاريخية اإىل جوار القواعد املكتوبة، 

اأو تف�صر الغمو�ص الذي يحيط  اأن يح�صل فيها  تكمل الن�صو�ص املكتوبة من النق�ص الذي ميكن 

ببع�ص ن�صو�صها، اإال اأن هذه القواعد العرفية تبقى يف هذا اخل�صو�ص ا�صتثناء من الن�ص العام 

الذي تكونه القواعد املكتوبة.

1- حممد كامل ليله، م�صدر �صابق، �ص77.
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ثانياً – الد�شاتري العرفية:

ويق�صد بالد�صتور العريف ذلك الد�صتور الذي ترجع اأحكامه اإىل العرف، فل يتدخل يف و�صعه 

امل�صرع و ال ت�صدر فيه وثيقة ر�صمية، فهو د�صتور ي�صتمد اأحكامه من العرف الذي ا�صتقر يف العمل 

فاكت�صب مع الزمن قوة القانون، ومن اأو�صح االأمثلة على الد�صاتري العرفية الد�صتور االإجنليزي، 

الد�صتور  ت�صمى  مكتوبة  وثيقة  متتلك  ال  فاإجنلرتا  املدونة،  غري  للد�صاتري  التقليدي  املثال  ويعّد 

االإجنليزي ت�صمل جميع القواعد الد�صتورية اأو اأغلبها.

اأن الدول التي  ولكون اأن تق�صيم الد�صاتري اإىل مدونة وعرفية هو تق�صيم ن�صبي، فاإننا جند 

الوثائق  بع�ص  العرفية  الد�صتورية  القواعد  اإىل جانب  فيها  يوجد  العرفية  الد�صاتري  بنظام  تاأخذ 

الد�صتورية املكتوبة، مثال ذلك اإجنلرتا التي تعد من الدول التي تعتمد الد�صتور العريف، فد�صتورها 

ينطوي على بع�ص الوثائق الد�صتورية املكتوبة التي لها اأهميتها يف هذه الدولة، ومن هذه الوثائق:

1 – العهد االأعظم ال�صادر عام 1215.

2 – ملتم�ص احلقوق ال�صادر عام 1628.

3 – قانون توارث العر�ص ال�صادر عام 1701.

4 – قانون الربملان ال�صادر عام 1911.

5 – قانون الو�صاية على العر�ص ال�صادر عام 1937.

وت�صكل هذه الوثائق الد�صتورية م�صدرًا ر�صميًا للد�صتور العريف يف اإجنلرتا.

تاأخذ  التي  املكتوبة والدول  الد�صتورية  بالقواعد  تاأخذ  التي  الدول  اأهمية يف  للعرف من  وملا 

بالقواعد العرفية، فذلك ي�صتوجب حتديد املق�صود بالعرف الد�صتوري، واالنتباه اإىل عدم اخللط 

بني العرف الد�صتوري والد�صتور العريف، فالد�صتور العريف هو عبارة عن جمموعة القواعد العامة 

التي  الدولة  التي مل تدخل يف وثيقة مكتوبة، وهو د�صتور خا�ص يف  العرف وال�صوابق  النا�صئة عن 

العرف  نا�صئة عن  اأي�صًا قواعد قانونية  الد�صتوري فهو  العرف  اأما  ال يوجد فيها د�صاتري مكتوبة، 

وال�صوابق، ولكن يف ظل د�صتور مكتوب، ويكون لهذه القواعد دور مف�صر اأو مكمل اأو معدل الأحكام 

الد�صتورية.  الوثائق  املكتوبة يف جوار  الد�صاتري  تعتمد  التي  الدول  يوجد يف  فهو  املدون،  الد�صتور 

وعلى اأ�صا�ص هذه التفرقة ميكن القول اإن اإجنلرتا لها د�صتور عريف وال يوجد فيها عرف د�صتوري، 
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واإن فرن�صا لي�ص لها د�صتور عريف واإن كان لها عرف د�صتوري، وللأهمية التي ينطوي عليها العرف 

الد�صتوري فاإننا �صوف نتناوله يف اإيجاز على النحو االآتي:

1- مفهوم العرف الد�شتوري:

يق�صد بالعرف الد�صتوري تواتر العمل من جانب اإحدى هيئات ال�صلطة احلاكمة يف الدولة يف 

خ�صو�ص �صاأن من ال�صوؤون الد�صتورية وفقًا الأ�صلوب معني، فيكت�صب هذا االأ�صلوب ال�صفة امللزمة، 

فهو عبارة عن عادة درجت عليها هيئة حكومية يف ال�صوؤون املت�صلة بنظام احلكم يف الدولة مبوافقة 

غريها من الهيئات احلكومية ذات ال�صاأن، اأو على االأقل عدم معار�صتها لتلك العادة التي لها ما 

للقواعد الد�صتورية.

والعرف الد�صتوري �صاأنه �صاأن العرف ب�صكل عام، يرتكز على تواتر العمل وا�صتمراره على نهج 

معني يف مو�صوع د�صتوري حمدد من ناحية، وعلى ر�صوخ ال�صعور يف �صمري اجلماعة بوجوب احرتام 

اأ�صبح قاعد عامة من ناحية اأخرى، لذلك فاإن العرف الد�صتوري يقوم على  ذلك النهج واأنه قد 

ركنني اأ�صا�صني، اأحدهما مادي واالآخر معنوي.

2- اأركان العرف الد�شتوري:

اأ – الركن املادي: ويتمثل يف اعتياد ال�صلطات احلاكمة اتباع عادة معينة تت�صل بنظام احلكم 

اأ�صلوب معني بخ�صو�ص ما يتعلق بنظام احلكم  اأو تواتر العمل من جانبها على  يف الدولة 

من اأمور لها ط���ابع د�ص����توري، والأج��ل اأن يت����كون الركن امل���ادي للعرف يج���ب اأن تت���وافر 

�ص���روط معين���ة في������ه، وه���ي:

1 – التكرار: ويعني اأن يتم الت�صرف والعمل من جانب ال�صلطات احلاكمة ب�صورة متكررة، 

فل تن�صاأ العادة عن واقعة واحدة، فالتكرار يف الت�صرف ال�صادر عن الهيئات احلاكمة 

يعرب عن �صمري اجلماعة واعتقادها يف قيام القاعدة العرفية ون�صاأتها، ويعّد دليًل على 

ح�صول الر�صى والقبول لدى هذه اجلماعة في�صبح �صرطًا، ويذهب الفقه اإىل حدوث 

التكرار ولو ملرة واحدة، ومثال ذلك القرار ال�صادر من املحكمة االحتادية ال�صوي�صرية 

 1870 عام  يف  حدثت  �صابقة  على  د�صتوري  عرف  بوجود  فيه  اأق��رت  الذي   1917 عام 

لي�ص  الفعل  تكرار  اأن  اإىل  يذهب  راأي  نف�صه هناك  الوقت  1914. ويف  واأخ��رى يف عام 
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�صروريًا لقيام العرف، فالعرف ميكن اأن ين�صاأ ا�صتنادًا اإىل �صابقة واحدة، وعلى العك�ص 

من ذلك قد ال ين�صاأ مهما تكررت االأفعال.

2 – العمومية: اأن تكون الع��ادة عامة، اأي اأن ي�صري على هديها ويلتزم  مبقت�صاها كل من 

يعنيه االأمر من ال�صلطات احلاكمة وعدم معار�صتها، ويذكر يف هذا اخل�صو�ص ما حدث 

ولرئي�ص   1924 عام  امللكي  الديوان  لوكيل  امللك  تعيني  يعّد  اأن  ميكن  ال  باأنه  م�صر  يف 

الديوان امللكي عام 1937 باأمر ملكي موقع منه فقط، يف الوقت الذي يفرت�ص اأن يوقع 

عليه رئي�ص الوزراء، من ال�صوابق التي ميكن اال�صتناد اإليها لتقرير حق امللك يف تعيني 

اأو دليًل على ن�صوء عرف  رجال احلا�صية امللكية باأمر ملكي موقع عليه من قبله فقط 

د�صتوري بهذا اخل�صو�ص، الأن الوزارة القائمة اآنذاك احتجت على هذا التعيني يف كلتا 

احلالتني.

دون  وم�صتقرة  ب�صورة منتظمة  العادة  تتبع هذه  اأن  ويعني �صرورة  والثبات:  – االطراد   3

انقطاع، فيجب اأن يتكرر العمل بها من جانب الهيئات احلاكمة ب�صفة دائمة وال تخرج 

عليها وال تخالفها، االأمر الذي يثبت ا�صتقرارها ويعززه، مثال ذلك اأن اإعادة انتخاب 

الرئي�ص االأمريكي روزفلت للمرة الثالثة األغت �صابقة جورج وا�صنطن الذي رف�ص اإعادة 

انتخابه للمرة الثالثة، حتى ح�صمت هذه امل�صاألة يف التعديل الثاين والع�صرين للد�صتور 

االأمريكي عام 1915 الذي مبوجبه منع جتديد انتخاب الرئي�ص االأمريكي اأكرث من مرة 

واحدة.

4 – الِقدم: يجب اأن تكون العادة قدمية، اأي اأن يتواتر العمل بها مدة طويلة تكفي للداللة 

الأن  وقاطع،  حمدد  ب�صكل  امل��دة  هذه  يحدد  ال  الفقه  اأن  اإال  وا�صتقرارها،  ثبوتها  على 

�صنة وع�صر  املدة بني مئة  يتوقف على ظروف كل حالة على حدة، فترتاوح هذه  ذلك 

�صنوات، واأيًا كان االأمر فاإن مرور الزمن على اتباع القاعدة وقدمها دليل على ا�صتقرار 

القاعدة وباأنها ال متثل اجتاهًا موؤقتًا اأو طارئًا، ومثال ذلك اأن تكّون النظام الربملاين يف 

اإجنلرتا احتاج اإىل حوايل 150 �صنة بني 1689-1837، يف حني اأن امل�صوؤولية الوزارية 

اأمام جمل�ص ال�صيوخ يف ظل اجلمهورية الثالثة يف ظل د�صتور 1875 الفرن�صي ا�صتغرقت 

حوايل 25 �سنة.
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اأن تكون العادة التي اتبعتها الهيئة احلاكمة وا�صحة متامًا وال تكون  – الو�صوح: ويعني   5

اأن يكون الت�صرف  اأو قيام احتماالت غام�صة، وعليه ال ي�صرتط  قابلة لتف�صريات عدة 

املكون للعادة عمًل اإيجابيًا، اإذ رمبا يكون جمرد امتناع من اإحدى ال�صلطات العامة عن 

ا�صتعمال حق د�صتوري مقرر لها، �صرط اأن ال تكون هذه العادة خمالفة لن�ص د�صتوري 

قائم.

ب – الركن املعنوي:  ال يكفي توافر الركن املادي لقيام العرف الد�صتوري، بل يلزم اإىل جانب 

ال�صلوك يف ذهن  اأو  العادة  بلزوم  االعتقاد  املتج�صد يف ح�صول  املعنوي  الركن  قيام  ذلك 

اجلماعة، وباأن هذه االإجراء اأو ال�صلوك ال�صادر من الهيئات احلاكمة اأ�صبح واجب االتباع 

وهذا  واالعتقاد،  االإلزام  قوة  من  القانونية  القواعد  ما جلميع  لها  قانونية  قاعدة  بو�صفه 

االأمر يكون الحقًا على االعتياد.

واإذا كان قيام الركن املادي يف العرف الد�صتوري يتطلب �صدور الت�صرف من جانب اإحدى 

العادة  ال�صلطات احلاكمة يف الدولة، فاإن قيام الركن املعنوي فيه ي�صتوجب قيام االعتقاد بلزوم 

وباأنها �صارت قاعدة ملزمة لدى اأي من ال�صلطات احلاكمة واالأفراد على حد �صواء، فقيام الركن 

املعنوي يتطلب اقتناع الراأي العام بالقوة امللزمة للقاعدة العرفية.

3- اأنواع العرف:

اأنواعه، فهناك العرف املف�صر والعرف  اإمنا تتعدد  وال يظهر العرف الد�صتوري بنوع واحد، 

املكمل والعرف املعدل، و�صنتناول هذه االأنواع على النحو االآتي:

على  العمل  يجري  غام�ص  د�صتوري  ن�ص  هناك  يكون  عندما  ويقوم  املف�شر:  العرف    - اأ 

يحيط  ما  تو�صيح  اإىل  اأ�صا�صًا  يهدف  العرف  من  النوع  فهذا  معني،  نحو  على  تف�صريه 

اإمنا يعمل  ن�صو�ص الد�صتور من غمو�ص، وهو ال يخرج عن دائرة الن�صو�ص املكتوبة، 

بدائرتها ويف نطاقها، فهو اإذًا ال ين�صئ قاعدة قانونية جديدة، اإمنا يقت�صر دوره على 

تف�صري واإي�صاح القاعدة املكتوبة واإزالة الغمو�ص عنها، وعلى هذا االأ�صا�ص يعّد العرف 

املف�صر جزءًا من الد�صتور املدون الذي يقوم على تف�صريه وتو�صيحه وال يخالف الوثيقة 

الد�صتورية وال يعدل يف اأحكامها، فتكون له القيمة القانونية نف�صها التي تكون للد�صتور 
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املكتوب. ومن اأمثلة العرف املف�صر ما جرى العمل عليه يف ظل د�صتور 1875 الفرن�صي، 

من  الرغم  على  التنفيذية  اللوائح  اإ�صدار  ب�صلطة  اجلمهورية  لرئي�ص  باالإقرار  وذلك 

عدم وجود ن�ص �صريح يف الد�صتور، وذلك بناء على تف�صري املادة الثالثة من الت�صريع 

اجلمهورية  رئي�ص  اأن  على  تن�ص  كانت  التي   1875 فرباير   25 يف  ال�صادر  الد�صتوري 

يكفل تنفيذ القوانني، وف�صر هذا الن�ص على اأن كفالة تنفيذ القوانني ال يتم اإال باإمكانية 

هذه  يف  العرف  فاإن  وعليه  التنفيذية،  اللوائح  اأي  لتنفيذها،  االإلزامية  اللوائح  اإ�صدار 

احلالة اأزال الغمو�ص الذي اأحاط بالن�ص دون اأن ي�صيف جديدًا، فكفالة تنفيذ القوانني 

ال تكون اإال عن طريق اإ�صدار اللوائح التنفيذية.

العرف املكمل: ويظهر هذا النوع من العرف عند وجود نق�ص يف االأحكام الواردة يف  ب– 

العرف  الد�صتورية، فيتدخل  املو�صوعات  الد�صتور بخ�صو�ص تنظيم مو�صوع معني من 

وين�صاأ عرف جديد ي�صد به هذا النق�ص، مبعنى اأن العرف الد�صتوري املكمل ميلأ الفراغ 

اأن�صاأ  اأمر من االأمور، ويكون العرف املكمل بذلك قد  الذي تركه امل�صرع الد�صتوري يف 

عرفًا جديدًا ملعاجلة مو�صوع مل يعاجله امل�صرع الد�صتوري، في�صد النق�ص يف االأحكام 

الواردة يف الوثيقة الد�صتورية دون اأن ي�صتند اإىل ن�ص قائم. ويتفق اأغلب الفقهاء على 

�صرعية العرف املكمل وعلى اأن له القوة القانونية التي تتمتع بها الن�صو�ص الد�صتورية 

مادام اأن العرف املكمل مل يت�صمن خمالفة �صريحة لن�ص د�صتوري اأو يقوم على تعديل 

حكم من اأحكام الد�صتور، ومن اأمثلة العرف املكمل عدم الن�ص يف د�صتور �صنة 1875 

لكن  ال�صيا�صية،  احلياة  يف  اأهميته  من  بالرغم  ال��وزراء  رئي�ص  من�صب  على  الفرن�صي 

.
)1(

العرف اأن�صاأ هذا املن�صب بفعل املمار�صة

ج- العرف املعدل: وهو ذلك العرف الذي يخالف ن�صًا من ن�صو�ص الد�صتور ويهدف اإىل 

تعديل حكم من اأحكامه، وقد جرت العادة على التمييز بني نوعني من العرف املعدل، 

تنظيمًا  هناك  فاإن  احلالتني  ويف  باحلذف،  املعدل  والعرف  باالإ�صافة  املعدل  العرف 

د�صتوريًا ملو�صوع من املو�صوعات، ثم ين�صاأ عرف يعدل من ذلك التنظيم على �صكل مغاير 

ملا يقت�صيه الن�ص، فالعرف املعدل باالإ�صافة مينح هيئة من هيئات الدولة اخت�صا�صًا 

1- حممد كامل ليله، امل�صدر ال�صابق، �ص36 وما بعدها.
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جديدًا مل يتقرر لها مبوجب الد�صتور القائم، ومن اأمثلة ذلك ما جرى عليه العمل من 

جانب الربملان الفرن�صي يف تفوي�ص ال�صلطة التنفيذية يف و�صع قواعد عامة عن طريق 

املرا�صيم يف ظل د�صتور 1875، يف الوقت الذي منع فيه الربملان من تفوي�ص هيئة اأخرى 

هذا االخت�صا�ص من الت�صريع، وما جرى كذلك يف ظل الد�صتور امل�صري ل�صنة 1923 

باالأمن  املتعلقة  ال�صوؤون  تنظيم  يف  البولي�ص  لوائح  اإ�صدار  يف  احلق  احلكومة  باإعطاء 

العام اأو ال�صحة العامة اأو ال�صكينة العامة، فاالأ�صل اأن تلك امل�صائل التي تنظمها اللوائح 

الد�صتور  كفلها  التي  احلريات  بع�ص  تقيد  الأنها  قانون  بها  ي�صدر  اأن  يجب  البولي�صية 

للأفراد، فالقاعدة العامة اأنه ال ي�صح امل�صا�ص باحلريات اأو تقييدها اإال بناء على قانون، 

وهذا مثال وا�صح للعرف املعدل باالإ�صافة، الأن املادة 37 من د�صتور 1923 امل�صري قد 

حددت �صلطة اإ�صدار اللوائح لتنفيذ القوانني، بينما اللوائح البولي�صية قائمة بذاتها ومل 

ي�صدر لتنفيذها اأي قانون، ف�صلطة احلكومة يف اإ�صداراللوائح البولي�صية ت�صتمد قوتها 

 

،
)1(

الد�صتور قبل �صدور  عليها  العمل  تقاليد قدمية جرى  ن�صاأ من  د�صتوري  من عرف 

والعرف قد منح ال�صلطة التنفيذية حقًا مل يرد ن�ص عليه بني احلقوق املمنوحة لها يف 

. وكذلك ميكن اأن يعد ما ا�صتقر عليه العرف يف لبنان من اأن يكون 
)2(

الوثيقة الد�صتورية

يكون  واأن  �صنيًا،  م�صلمًا  الوزراء  رئي�ص  يكون  واأن  مارونيًا،  م�صيحيًا  اجلمهورية  رئي�ص 

رئي�ص املجل�ص النيابي م�صلمًا �صيعيًا مثااًل وا�صحًا، فالد�ص���تور اللبن���اين مل يت�صمن بني 

ن�صو�صه مث����ل ه����ذا االأمر الذي جرى عليه العمل يف الواقع ال�صيا�صي.

اأما العرف املعدل باحلذف فيكون باإ�صقاط حق من احلقوق اأو اخت�صا�ص من االخت�صا�صات 

من  ن�ص  تطبيق  عدم  على  يجري  العرف  اأن  اأي  الدولة،  هيئات  من  لهيئة  الد�صتور  قررها  التي 

ل�صلطته يف طلب  رئي�ص اجلمهورية يف فرن�صا  ا�صتخدام  اأمثلة ذلك عدم  الد�صتور، ومن  ن�صو�ص 

اإعادة النظر يف القوانني ال�صادرة عن الربملان وعدم ا�صتخدام حقه يف حل جمل�ص النواب منذ عام 

1877 وحتى قيام حكومة في�صي عام 1940.

1- طعيمة اجلرف، القانون الد�صتوري، �ص 115. عبد الفتاح ح�صن، م�صدر �صابق، �ص48. عبد الفتاح �صاير داير، القانون الد�صتوري، القاهرة، 

1959، �ص 253. فوؤاد العطار، م�صدر �صابق، �ص 283.

2- رمزي ال�صاعر، م�صدر �صابق، �ص 241.
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من  النوع  هذا  م�صروعية  م�صاألة  احلذف  اأو  باالإ�صافة  �صواء  املعدل  العرف  مو�صوع  ويثري 

ث��لثة  ب��رزت  ه��ذا اخل�صو�ص  ويف  �ص���ورتيه،  بها يف  يتمتع  التي  القانونية  الق��وة  ومدى  العرف، 

اجتاه��ات فقهي���ة:

االجتاه االأول: ويذهب اإىل اإقرار م�صروعية العرف املعدل، الأن العرف يف حقيقته لي�ص �صوى 

اأن  فيجب  ال�صيادة  �صاحبة  هي  االأم��ة  كانت  وملا  االأم��ة،  اإرادة  عن  املبا�صر  التعبري 

تكون هي ال�صلطة التاأ�صي�صية العليا، ومبا اأن القاعدة العرفية ت�صتمد قوتها من هذه 

ال�صلطة فيجوز لها اأن تلغي ن�صًا د�صتوريًا اأو تعدله.

 واإذا كان الفقه قد �صلم مب�صروعية قيام عرف معدل، اإال اأنه اختلف يف مدى قوة هذا العرف، 

فمنهم من يعتقد باأن العرف املعدل له ما للن�صو�ص الد�صتورية من قوة، وذهب راأي اآخر اإىل اأن 

للعرف املعدل قوة اأقل من قوة الن�صو�ص الد�صتورية، فيكون له قوة الت�صريعات العادية فقط.

اأغلب الفقه الد�صتوري، ويقوم على عدم م�صروعية  اإليه  االجتاه الثاين: وهو اجتاه يذهب 

اأ�صحاب  ي��ورده  الذي  القانوين  ال�صند  مع  مت�صيه  لعدم  املعدل  الد�صتوري  العرف 

االجتاه االأول الذي يقوم على االإرادة املفرت�صة للم�صرع، فالعرف املعدل اإذ ين�صرف 

اأحكام، يتعار�ص مع فكرة  اأورده امل�صرع من  اإن�صاء قواعد تتعار�ص يف ما  اإىل  اأثره 

الد�صتور املكتوب، وبالذات الد�صتور اجلامد الذي يتطلب اإجراءات خا�صة لتعديله، 

والتعديل هنا ميثل خرقًا للح�صانة التي ق�صدها امل�صرع الد�صتوري للد�صاتري.

املعدل  والعرف  باالإ�صافة  املعدل  العرف  التفرقة بني  اإىل �صرورة  الثالث: ويذهب  االجتاه 

باحلذف، فالعرف املعدل باالإ�صافة عرف م�صروع، اإذ هو حقيقة واقعة يف الكثري من 

اأما العرف املعدل  االأنظمة الد�صتورية، وتكون له قوة الن�صو�ص الد�صتورية ذاتها، 

باحلذف فاأ�صحاب هذا االجتاه يرون عدم م�صروعيته، بل وعدم الت�صليم بوجوده، 

.
)1(

فهو ال ميكن اأن يلغي ن�صًا د�صتوريًا مهما طال اأمد عدم ا�صتعمال هذا الن�ص

1- امل�صدر ال�صابق، �ص 248-247.
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املطلب الثاين - الد�ساتري من ناحية اإجراءات تعديلها:

تنق�صم الد�صاتري يف اإجراءات تعديلها اإىل نوعني هما:  

اأوًل- الد�شتور املرن: وهو الد�صتور الذي ميكن تعديله بالطريقة التي تعدل بها القوانني العادية، 

اأي اأن تعديله ال ي�صتوجب اتباع اإجراءات خا�صة، وعلى هذا فاإن تعديل الد�صتور املرن يناط 

بال�صلطة التي تتوىل و�صع القوانني العادية، ويرتتب على ذلك انتفاء التفرقة ال�صكلية بني 

الن�صو�ص الد�صتورية والقوانني العادية.

تعدل  فاإنها  بالعرف  تن�صاأ  كما  فهي  مرونة،  الد�صاتري  اأك��رث  من  تعد  العرفية  والد�صاتري 

بالعرف، اأي باإقرار قواعد عرفية جديدة حتل حمل القواعد القدمية، وامل�صرع عندما يريد تعديل 

يعدل  اأن  ي�صتطيع  االإجنليزي  فالربملان  املعتادة،  الت�صريعية  االإج��راءات  يتبع  فاإنه  الد�صاتري  هذه 

اأو املدونة يف وثائق مكتوبة، بالطريقة نف�صها  العرف  امل�صتمدة من  الد�صتورية، �صواء  القواعد  يف 

واالإجراءات ذاتها التي يتبعها يف و�صع الت�صريعات العادية.

واملرونة، واإن تعلقت بتعديل الد�صاتري، ال تقت�صر على الد�صاتري العرفية فقط، اإمنا ت�صمل 

الد�صاتري املكتوبة اأي�صًا، اإذ قد تكون الد�صاتري املكتوبة د�صاتري مرنة، وعلى هذا االأ�صا�ص ُتعّدل هذه 

الد�صاتري باالإجراءات نف�صها وعن طريق ال�صلطة ذاتها التي ت�صع القوانني العادية، وهي ال�صلطة 

الت�صريعية، وتختفي بذلك التفرقة ال�صكلية بني الد�صاتري والقوانني العادية، واإن ظلت التفرقة من 

الناحية املو�صوعية الختلف املو�صوعات التي يعاجلها كل من الد�صتور والقانون العادي، ومن اأمثلة 

الد�صاتري املرنة املكتوبة الد�صتور الفرن�صي ال�صادر �صنة 1814، والد�صتور الفرن�صي ال�صادر �صنة 

1830، والد�صتور ال�صوفيتي ال�صادر �صنة 1918، والد�صتور االإيطايل ال�صادر �صنة 1948، واالأ�صل 

.
)1(

هنا يف التفريق بني الد�صاتري املرنة وغري املرنة الطريقة التي تتبع يف �صاأن تعديلها

اإج��راءات خا�صة  باتباع  اإال  تعديله  الذي ال ميكن  الد�صتور  وهو  الد�شتور اجلامد:  ثانياً– 

تختلف عن االإجراءات التي تتبع يف تعديل القوانني، وهذه االإجراءات عادة ما حتدد يف الد�صتور 

ذاته، وعندما يكون الد�صتور جامدًا فاإن �صفة اجلمود ت�صري على جميع الن�صو�ص الواردة فيه، 

1- اإ�صماعيل مرزة، القانون الد�صتوري، دار �صادر، لبنان، 1966، �ص 89. �صعد ع�صفور، م�صدر �صابق، �ص73 وما بعدها. عثمان خليل عثمان، 

االجتاهات الد�صتورية، م�صدر �صابق، �ص8.
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�صواء كانت هذه الن�صو�ص د�صتورية يف طبيعتها وجوهرها اأو ذات طبيعة غري د�صتورية، اإال اأن �صفة 

اجلمود ال متتد اإىل القواعد التي تت�صمنها القوانني العادية التي تع�د د�صتورية يف طبيعتها اأو يف 

جوهرها، فهذه القواعد يجوز تعديلها بقوانني عادية.

خلل  من  وذلك  لها،  واال�صتقرار  الثبات  من  نوع  �صمان  هو  الد�صاتري  جمود  من  والهدف 

االإجراءات امل�صددة يف عملية تعديلها قيا�صًا اإىل عملية تعديل القوانني العادية.

من  بنوع  بالتايل  ومتتعها  ال�صكلي،  ال�صمو  طابع  لها  يتحقق  اأن  الد�صاتري  جمود  عن  وينتج 

�صفة  اإ�صفاء  على  يعمل  واجلمود  تعديلها.  من  تتمكن  ال  التي  الت�صريعية  ال�صلطة  اإزاء  احل�صانة 

الثبات واال�صتقرار للد�صاتري، كما اأن الد�صاتري اجلامدة تتلءم مع طبيعة املبادئ الد�صتورية ذاتها 

بو�صفها اأعلى مرتبة من القوانني العادية، مما ي�صتوجب عدم ت�صاوي الد�صاتري مع القوانني العادية 

الد�صاتري  دائرة  وات�صعت  املرنة  الد�صاتري  دائرة  تقل�صت  ذلك  ونتيجة  التعديل،  اإج��راءات  ب�صاأن 

نوعني،  على  الد�صتوري  واجلمود   ،
)1(

اليوم تختفي  املرنة  الد�صاتري  تكاد  العامل حتى  اجلامدة يف 

اجلمود الن�صبي واجلمود املطلق، فالد�صتور يكون جامدًا جمودًا ن�صبيًا اإذا كانت اإجراءات تعديله 

تختلف عن اإجراءات تعديل القانون العادي، اأما اجلمود املطلق فيعني حترمي تعديل الد�صتور جزئيًا 

اأو كليًا ب�صكل مطلق، واجلمود املطلق على عدة �صور هي:

1- منع امل�صا�ص ببع�ص ن�صو�ص الد�صتور ب�صكل مطلق، ويكون هذا املنع عادة على ن�صو�ص حمددة 

تعالج مو�صوعات معينة ذات اأهمية كبرية، ك�صكل النظام ال�صيا�صي، وي�صمى احلظر املو�صوعي 

اأو اجلمود املطلق اجلزئي.

2- منع امل�صا�ص بجميع ن�صو�ص الد�صتور خلل فرتة زمنية معينة، وي�صمى هذا احلظر الزمني اأو 

اجلمود املطلق الكلي.

3 – منع امل�صا�ص بجميع ن�صو�ص الد�صتور ب�صكل مطلق ودون حتديد فرتة زمنية معينة، وهذا املنع 

ي�صمى احلظر املطلق الكلي، مثال ذلك الد�صتور اليوناين ال�صادر �صنة 1864.

1- اإبراهيم �صيحا، املبادئ الد�صتورية العامة، الدار اجلامعية، 1982، �ص131وما بعدها. اإ�صماعيل مرزة، مبادئ القانون الد�صتوري، م�صدر 

�صابق، �ص 74. �صعد ع�صفور، م�صدر �صابق، �ص86. حممد علي اآل يا�صني، القانون الد�صتوري والنظم ال�صيا�صية، بغداد، 1968، �ص 74 وما 

بعدها. حممد كامل ليله، م�صدر �صابق، �ص 80 وما بعدها.
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وفيما يتعلق بال�صورة االأخرية فاإن الفقهاء قد اختلفوا حول م�صروعيتها، والراأي الراجح اأنه 

لي�ص كل حظر مطلق مرفو�صًا وال كل حظر مطلق مقبواًل، فاالأمر يعتمد على م�صمون احلظر وهدفه 

ال�صعب �صاحب  يقرره  ما  الد�صتورية مطلوب، وهذا  البعيد، فكل حظر هدفه احلفاظ على مبداأ 

املالك  ال�صعب  الأن  تقرره،  ال  اأو  املطلق  الد�صتور  تقرر جمود  التي  فاإرادته هي  ال�صلطة احلقيقي، 

الوحيد الإرادته، وج�صدت الثورة الفرن�صية هذه احلقيقة، فن�صت املادة االأوىل من الف�صل الرابع 

من د�صتور �صنة 1791 الفرن�صي على اأن اجلمعية الوطنية التاأ�صي�صية تعلن اأن حق االأمة يف تغيري 

د�صتورها غري قابل لل�صقوط.

 وتربز اأهمية تق�صيم الد�صاتري اإىل مرنة وجامدة يف جمال الرقابة على د�صتورية القوانني، 

فالرقابة ال تكون اإال اإذا كان الد�صتور جامدًا، وهي تعّد ال�صمان ملبداأ ع���لو و�صمو الد�صتور، فهذا 

املبداأ ال يتمتع به اإال الد�صتور اجلامد، وال ميكن اأن تكون هناك رقابة يف حال كون الد�صتور مرنًا، 

الأن الد�صتور املرن ال يتمتع باأي �صمو على القوانني العادية.

اأما مزايا وعيوب كل من الد�صاتري املرنة والد�صاتري اجلامدة فاإن امليزة يف الد�صاتري املرنة 

هي �صهولة تعديلها لت�صتطيع مواكبة التطورات والتغريات التي تطراأ على حياة املجتمع ال�صيا�صي، 

وهذه امليزة ميكن اأن تكون نقطة �صعف الد�صاتري املرنة، الأن هذه الب�صاطة التي تت�صم بها عملية 

اإج��راء  اإىل  ت��وؤدي  اأو  واالأف���راد،  الدولة  هيئات  لدى  ومكانته  الد�صتور  هيبة  من  ت�صعف  تعديلها 

تعديلت غري �صرورية وال تقت�صيها ظروف الدولة، هذا يف الوقت الذي يتمتع فيه الد�صتور اجلامد 

بنوع من الثبات واال�صتقرار ويكون مبناأى عن التعديلت االرجتالية، كما اأن اجلمود مينح الد�صتور 

�صموًا �صكليًا اإ�صافة اإىل �صمو مو�صوعي يحيطه بقدا�صة واحرتام لدى االأفراد وهيئات الدولة، اأما 

اأن جتعله متخلفًا عن مواكبة  اإىل  اإجراءات تعديله التي قد توؤدي  عيبه فيكمن يف �صعوبة وتعقيد 

التطورات يف املجتمع ال�صيا�صي. غري اأن الواقع ال�صيا�صي يدل على اأن تعديل الد�صتور ال يتوقف على 

جمرد كونه جامدًا اأو مرنًا، واإمنا يتوقف بالدرجة االأ�صا�ص على مدى اقتناع اجلماعة بالفكرة التي 

تعرب عنها ن�صو�ص ذلك الد�صتور، فاإن هي اعتقدت بتلك الفكرة حافظت على د�صتورها و�صرفت 

النظر عن تعديله حتى لو كان مرنًا، اأما اإذا ا�صتقر راأي اجلماعة على �صرورة تعديله فاإنه يعدل 

ولو كان جامدًا، وما يوؤكد ذلك الثبات الذي متيزت به احلياة الد�صتورية يف اإجنلرتا بالرغم من 
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مرونة د�صتورها، وعدم اال�صتقرار الذي �صاد احلياة الد�صتورية يف فرن�صا بالرغم من جمود اأغلب 

د�صاتريها، فد�صتور �صنة 1791 الفرن�صي مل يطبق اإال عامًا واحدًا بالرغم من ت�صمنه حظرًا زمنيًا 

اأي حظر  ت�صمنه  بالرغم عدم   1940 1875 طبق حتى عام  د�صتور عام  بينما  �صنوات،  اأربع  ملدة 

زمني.
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الف�سل الرابع

مبداأ �سمو الد�ستور والرقابة على د�ستورية القوانني

املبحث الأول

مبداأ �سمو الد�ستور

يق�صد ب�صمو الد�صتور و�صفه باأنه القانون االأعلى للدولة، فهو يعلو على كل القوانني االأخرى 

ال�صائدة فيها. و�صمو الد�صتور يعد من املبادئ املتفق عليها حتى لو اأغفلت الد�صاتري الن�ص عليه، 

وين�صاأ نتيجة ملا يت�صمنه من اأحكام مو�صوعية يتحدد مبقت�صاها النظام القانوين يف الدولة، فهو 

الذي يبني ال�صلطات العامة يف الدولة ويحدد اخت�صا�صات كل منها، وعلى �صلطات الدولة احرتامها 

اأو اخلروج عنها، وهذا ال�صمو ي�صّمى بال�صمو املو�صوعي، ويتحقق هذا النوع من  وعدم خمالفتها 

ملا  نتيجة  الد�صتور  �صمو  يكون  وقد  مرنة،  اأو  جامدة  مدونة  اأو  عرفية  الد�صاتري  جميع  يف  ال�صمو 

يت�صمنه من قواعد حتدد طريقة واإجراءات و�صعه وتعديله، وهذا ما ي�صّمى بال�صمو ال�صكلي الذي 

ينح�صر حتققه يف الد�صاتري املدونة اجلامدة فقط.

و�صنتناول فيما يلي بحث اأنواع �صمو الد�صتور واال�صتثناء الذي يرد على مبداأ �صمو الد�صتور.

املطلب الأول: اأنواع ال�سمو الد�ستوري:

اأوًل- ال�شمو املو�شوعي للد�شتور: تبني القواعد الد�صتورية نظام احلكم يف الدولة وتن�صئ 

ال�صلطات العامة املختلفة فيها وحتدد اخت�صا�صاتها وتبني كيفية ممار�صتها تلك االخت�صا�صات، 

كما تو�صح ما لها من امتيازات وما عليها من واجبات، وحتدد االأ�صا�ص الفكري والفل�صفي الذي 

ي�صتند عليه نظام احلكم يف الدولة، وعليه فاإن طبيعة وم�صمون القواعد الد�صتورية هي التي حتقق 

ن�صاط  لكل  وامل�صدر  االأ�صل  هو  لكونه  للد�صتور  املو�صوعي  ال�صمو  فيتحقق  املو�صوعي،  ال�صمو  له 

اأن  الن�صاط، وميكن  اأ�صكال هذا  اأعلى من جميع  اأن يكون  الدولة، فكان من ال�صروري  قانوين يف 

:
)1(

يظهر ذلك مبظهرين

1- اإبراهيم �صيحا، م�صدر �صابق، �ص135 وما بعدها. �صعد ع�صفور، م�صدر �صابق، �ص 86. حممد علي اآل يا�صني، م�صدر �صابق،�ص 86 وما بعدها.
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املظهر االأول: حتديد الفكرة القانونية ال�صائدة يف الدولة، فالد�صتور يتوىل و�صع فكرة القانون 

حتديد  طريق  عن  وذلك  الدولة،  يف  القانوين  الن�صاط  جلميع  العام  القانوين  االإط��ار  متثل  التي 

االجتاهات ال�صيا�صية واالجتماعية واالقت�صادية العامة التي يجب اأن تعمل يف نطاقها وجوه الن�صاط 

املختلفة يف الدولة احلكومية اأو الفردية. و�صمو الد�صتور يوؤدي اإىل تقرير مبداأ امل�صروعية، فكما اأن 

القوانني يجب اأن ال تخالف الد�صتور واأن ال تخرج عن احلدود املر�صومة فيه واملبينة الخت�صا�ص 

عن  تخرج  ال  اأن  عليها  يجب  التي  التنفيذية  لل�صلطة  بالن�صبة  االأمر  فكذلك  الت�صريعية،  ال�صلطة 

حدود القواعد القانونية، �صواء كانت تلك القواعد م�صرعة من قبلها )االأنظمة( اأو تلك املوجودة 

اأن ال تخالف يف ت�صرفاتها  التنفيذية  ال�صلطة  اأنه يجب على  الد�صاتري، مبعنى  اأو يف  القوانني  يف 

القانون واأن ال ت�صع اأنظمة خمالفة للقانون والد�صتور، وهذا ما يعرب عنه بالتدرج الت�صريعي للقواعد 

وهذا  االأخرى،  القانونية  للقواعد  بالن�صبة  ال�صدارة  مكان  الد�صتورية  القواعد  فتحتل  القانونية، 

يعني اأن القواعد الد�صتورية ت�صمو على القواعد القانونية من ناحيتني، �صكلية تتج�صد يف اأ�صلوب 

القانوين يف  النظام  اأن  تتج�صد يف  واإج��راءات ذلك، ومو�صوعية  تعديلها  الد�صاتري وطريقة  و�صع 

الدولة يعتمد على الد�صتور ويرتكز عليه، فهو امل�صدر جلميع اأوجه الن�صاط القانوين الذي ميار�ص 

يف داخل الدولة، لذلك فهو اأعلى منها جميعًا، الأن جميع اأوجه الن�صاط القانوين ت�صتمد �صرعيتها 

منها جميعًا، فهو االأ�صا�ص لها، اإذ هو الذي يخلق ويحدد االخت�صا�صات ملختلف ال�صلطات، وعلى 

الد�صتور يقوم التنظيم ال�صيا�صي للدولة وعليه يقوم كيانها، ويعّد كل ن�صاط يخالف اأو يخرج عن 

حدود هذا االإطار باطًل.

ال�صلطات  اإن�صاء  يتوىل  فالد�صتور  االخت�صا�صات،  وحتديد  ال�صلطات  اإن�صاء  الثاين:  املظهر 

وظائف  من  به  تتمتع  ما  وم�صدر  ال�صلطات  لوجود  ال�صرعي  ال�صند  فهو  احلاكمة،  والهيئات 

تخ�صع  اأن  احلاكمة  والهيئات  ال�صلطات  هذه  على  ويجب  الدولة،  با�صم  متار�صها  واخت�صا�صات 

هذه  خالفت  واإذا  اأعمال،  من  عنها  ي�صدر  ما  كل  يف  اأحكامه  حترتم  واأن  تامًا  خ�صوعًا  للد�صتور 

.
)1(

ال�صلطات اأحكام الد�صتور اأو خرجت على قواعده فاإنها تفقد �صندها ال�صرعي

مبداأ  كان  اإذا  الأنه  امل�صروعية،  مبداأ  وتو�صيع  تدعيم   اإىل  للد�صتور  املو�صوعي  ال�صمو  ويوؤدي 

اإال يف  اأي قرار  القانون، فل ي�صدر  اأحكام  ل�صيطرة  واملحكومني  يعني خ�صوع احلكام  امل�صروعية 

1- رعد اجلده واآخرون، �ص 209 وما بعدها. �صعد ع�صفور، م�صدر �صابق، �ص 190 وما بعدها. عثمان خليل عثمان، االجتاهات الد�صتورية، 

م�صدر �صابق، �ص163 وما بعدها. حممد علي اآل يا�صني، م�صدر �صابق، �ص 42 وما بعدها.



52

النظام الد�ستوري يف دولة قطر

حدود القانون، ويجب على كل �صلطة اأن حترتم القانون، فمبداأ �صمو الد�صتور يدعم ويقوي مبداأ 

امل�صروعية  ويو�صع من نطاقها، الأنه يتطلب خ�صوع احلكام واملحكومني لقواعده من ناحية، وخ�صوع 

الت�صريعات واللوائح والقرارات النافذة يف الدولة الأحكامه من ناحية اأخرى، وبذلك ميثل الد�صتور 

ب�صموه قيمة امل�صروعية يف الدولة، واأن ت�صدر جميع القوانني متفقة مع اأحكامه، وعلى جميع احلكام 

االلتزام باأحكامه، وبغري ذلك تع��د ت�صرفاتهم باطلة، كما اأنه ال يجوز الأي �صلطة اأن تت�صرف فيما 

اإذا اأجاز بها الد�صتور، ذلك الأنها ال  اإياها الد�صتور من اخت�صا�صات بالتفوي�ص، با�صتثناء  منحه 

متتلك هذه االخت�صا�صات، اإمنا لها حق ممار�صتها فقط، وبخلف ذلك فاإن التفوي�ص يعّد خرقًا 

الأحكام الد�صتور.

ثانياً- ال�شمو ال�شكلي للد�شتور: اإذا كان ال�صمو املو�صوعي ينطوي على اأهمية �صيا�صية بحتة، 

الأن خمالفته توؤدي اإىل اآثار �صيا�صية واجتماعية، لكنها ال توؤدي اإىل اأي اآثار قانونية، والأجل اأن يتوافر 

املو�صوعي،  بال�صمو  �صيا�صية  اأهمية  له من  اإىل جوار ما حتقق  قانونية  اأهمية  الد�صتور  �صمو  ملبداأ 

اأن يتحقق له كذلك ال�صمو ال�صكلي، وعندما يتحقق ذلك فاإن الد�صتور عندئذ يختلف  فاإنه يجب 

يتطلب  تعديله  كان  اإذا  للد�صتور  ال�صكلي  ال�صمو  ويتحقق  وا�صحًا.  اختلفًا  العادية  القوانني  عن 

العادية، على  القوانني  لتعديل  تلزم  التي  واإجراءات خا�صة مغايرة للأ�صكال وللإجراءات  اأ�صكااًل 

هذا االأ�صا�ص فاإن ال�صمو ال�صكلي ال يتحقق اإال يف الد�صاتري اجلامدة، وهذا االختلف يف اإجراءات 

التعديل هو الذي ي�صفي على الد�صتور ال�صمو ال�صكلي وي�صعه يف مركز اأ�صمى من القوانني العادية 

ويوؤدي اإىل التفريق بني القواعد الد�صتورية والقوانني العادية. ويرتتب على ال�صمو ال�صكلي للد�صتور 

احتلله لقمة التدرج الهرمي للنظام القانوين يف الدولة، فيمتنع على ال�صلطة الت�صريعية اأن تخرج 

عن قواعده اأو تخالف اأحكامه فيما ت�صنه من قوانني، وتربز بذلك االأهمية القانونية ل�صمو الد�صتور 

الد�صتورية  للأحكام  بالن�صبة  �صواء  الد�صتورية،  لقواعده  ال�صكلي  ال�صمو  طريق  عن  يتحقق  الذي 

يف جوهرها اأو القواعد الد�صتورية يف ال�صكل، الأن ا�صرتاط االإجراءات واالأ�صكال اخلا�صة لتعديل 

الد�صتور ينطبق على جميع الن�صو�ص التي حتتويها الوثيقة الد�صتورية، اأما بالن�صبة للد�صاتري املرنة 

الت�صريعات  التي تعدل بها  ال�صكلي، الأنها تعدل باالإجراءات واالأ�صكال  ال�صمو  فل يتحقق لها هذا 

اأما  وال�صكلية،  املو�صوعية  الناحيتني  من  بال�صمو  تتمتع  اجلامدة  الد�صاتري  فاإن  وعليه  العادية، 

.
)1(

الد�صاتري املرنة فل تتمتع اإال بال�صمو املو�صوعي

1- حممد كامل ليله، م�صدر �صابق، �ص111.
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 املطلب الثاين - ال�ستثناء من مبداأ �سمو الد�ستور:

هناك ا�صتثناء على مبداأ �صمو الد�صتور، وهذا اال�صتثناء هو املتعلق مببداأ نظرية ال�صرورة، 

اإن �صلمة ال�صعب فوق  وت�صتمد هذه النظرية مدلولها من القاعدة الرومانية القدمية التي تقول 

القانون، وخل�صة هذه النظرية اأن القواعد الد�صتورية وجدت لتنظيم ممار�صة ال�صلطة يف الدولة، 

وهذا التنظيم يرتكز على مبادئ معينة تهدف بالدرجة االأ�صا�ص اإىل تقييد �صلطة احلكام واإيجاد 

�صيادة  تاأمني وحماية مبداأ  اأجل  املختلفة، وذلك من  الدولة  والتوازن بني هيئات  الف�صل  نوع من 

اأن هذه املبادئ قد �صرعت للظروف الطبيعية،  القانون وحقوق االإن�صان وحرياته االأ�صا�صية، غري 

للمجتمع  العامة  ال�صلمة  اأو  الدولة  بكيان  امل�صا�ص  �صاأنها  من  ا�صتثنائية  ظروف  قيام  عند  ولكن 

فاإن حالة ال�صرورة جتيز للدولة اأو اإحدى هيئاتها، وغالبًا ما تكون الهيئة التنفيذية، اأن تعطل كل 

واإ�صدار  القوانني  ت�صريع  عملية  ممار�صة  التنفيذية  لل�صلطة  جتيز  اأو  الد�صتور،  ن�صو�ص  بع�ص  اأو 

املرا�صيم خلل مدة من الزمن ملواجهة الظروف التي اأدت اإىل قيام هذه احلالة الطارئة، ويجب 

العودة اإىل احلالة الطبيعية عند زوال هذه الظروف، وذلك الأن ال�صرورة تقدر بقدرها.

وجتد نظرية ال�صرورة اأ�صا�صها يف كتابات بع�ص الفقهاء االأملان، فقد برر هيغل خروج الدولة 

عن القانون يف اأحوال ال�صرورة بقوله اإن الدولة هي التي اأوجدت القانون وهي تخ�صع له لتحقيق 

م�صاحلها، وعلى ذلك فل خ�صوع عليها اإذا كان حتقيق م�صاحلها من عدم اخل�صوع له، فالقانون 

و�صيلة لغاية هو حماية اجلماعة، فاإذا مل توؤدِّ القواعد القانونية اإىل هذه الغاية فل يجب اخل�صوع 

االأعمال  اأن  ال�صرورة  نظرية  على  ويرتتب  اجلماعة،  �صبيل  يف  ت�صحي  اأن  الدولة  وعلى  للقانون، 

واالإجراءات التي تتخذها الدولة يف اأحوال ال�صرورة هي اإجراءات م�صروعة، وتبعًا لذلك ال ترتب 

م�صوؤولية على موظفي الدولة يف اتخاذ هذه االأعمال واالإجراءات، وال يحق للأفراد املطالبة بتعوي�ص 

.
 )1(

عما قد يلحقهم من �صرر جراء ذلك

امل�صلم  ال�صرورة  بحق  االعرتاف  وهو عدم  له موقف خمتلف  كان  فقد  الفرن�صي  الفقه  اأما 

به يف الفقه االأملاين، فاإذا ا�صطرت الدولة اإىل اتخاذ اإجراءات خمالفة للقانون اأو للد�صتور لدفع 

�صرر اأو ملعاجلة ظرف طارئ فل يعود ذلك اإىل حق قانوين لها، وعلى هذا االأ�صا�ص ال تع�د حالة 

ال�صرورة نظرية قانونية من وجهة نظرهم، بل هي نظرية �صيا�صية، وال يرتتب عليها حقوق للدولة 

1- رعد اجلده واآخرون، م�صدر �صابق، �ص 167 وما بعدها.
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اأو موظفيها، وينتج عن ذلك اأن االإجراءات املخالفة للد�صتور اأو القانون املتخذة من جانب الدولة 

ت�صرفاتها  تبقى  كما  قائمة  الدولة  م�صوؤولية  تبقى  وبالتايل  م�صروعة،  غري  تعد  ال�صرورة  بدعوى 

باطلة اإىل اأن ي�صدر الربملان قانونًا ي�صقط مبوجبه امل�صوؤولية عن ال�صلطة التنفيذية، وي�صمى هذا 

القانون بقانون الت�صمينات.

املتحدة  كالواليات  د�صاتريها،  يف  عليها  ن�صت  ال��دول  من  عدد  ال�صرورة  بنظرية  واأخ��ذ   

74 من  املادة  املثال ما ن�صت عليه  �صبيل  العربية، وعلى  الدول  وبع�ص  واأملانيا  وفرن�صا  االأمريكية 

الوحدة  يهدد  خطر  قام  اإذا  اجلمهورية  رئي�ص  على   باأن   1971 �صنة  ال�صادر  امل�صري  الد�صتور 

الوطنية اأو �صلمة الوطن اأو يعوق موؤ�ص�صات الدولة عن اأداء دورها الد�صتوري اأن يتخذ االإجراءات 

ال�صريعة ملواجهة هذا اخلطر ويوجه بيانًا اإىل ال�صعب ويجري اال�صتفتاء على ما اتخذه من اإجراءات 

خلل 90 يومًا من اتخاذها.
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املبحث الثاين

الرقابة على د�ستورية القوانني

الأجل �صمان احرتام الد�صتور و�صموه ال بد من قيام رقابة على د�صتورية القوانني تكفل احرتام 

و�صمو القواعد الد�صتورية، وهذه الرقابة ال ميكن اأن تتحقق اإال يف ظل الد�صاتري اجلامدة التي ال 

ميكن تعديلها اإال باتباع اإجراءات خا�صه اأ�صد تعقيدًا من االإجراءات التي تتبع يف تعديل القوانني 

العادية، وعليه فاإن فح�ص د�صتورية القوانني حتظى باأهمية خا�صة يف ظل هذه الد�صاتري، وطبقا 

ملبداأ �صمو الد�صتور فاإن القوانني التي ت�صدر خمالفة لقواعد الد�صتور تعد باطلة، وتعد الرقابة على 

د�صتورية القوانني من اأهم الو�صائل القانونية التي تكفل نفاذ الد�صتور وتطبيقه تطبيقًا �صليمًا.

اأما من يقرر بطلن القانون، اأي اجلهة التي يوكل اإليها تقرير بطلن القوانني، فقد اختلفت 

الد�صاتري يف حتديده، فمنها ما عهد بهذه املهمة اإىل هيئة �صيا�صية، ومنها ما جعل هذه الرقابة 

مو�صوع  بالغة يف  اأهمية  ذات  م�صاألة  اإىل  االإ�ص���ارة  بد من  ال  لكن  ق�صائية،  هيئ��ة  اخت�صا�ص  من 

الرقابة على د�صتورية القوانني، وهي اأن القوانني التي تخ�صع للفح�ص يف د�صتوريتها يجب اأن تكون 

قد �صدرت م�صتوفية جميع اإجراءات اإ�صدارها ال�صكلية، الأنه بخلف ذلك ال يعتد بهذه القوانني، 

اجلانب  على  اأي  م�صمونه،  على  ين�صب  معني  قانون  د�صتورية  عدم  اأو  د�صتورية  يف  اإذًا  فالبحث 

املو�صوعي فيه.

وتظهر اأهمية الرقابة على د�صتورية القوانني وا�صحة يف الوقت احلا�صر، فقد �صارت الدول 

اأن  معه  يخ�صى  الذي  االأمر  وت�صابكها،  القوانني  اإىل كرثة  اأدى  التدخل، مما  ب�صيا�صة  االأخذ  على 

حتديد  يف  اختلفت  الد�صتورية  االأنظمة  فاإن  بيّنا  واأن  �صبق  وكما  الد�صتور،  مع  بع�صها  يتعار�ص 

اجلهات التي تتوىل الرقابة على د�صتورية القوانني على النحو االآتي:

1- جعل الرقابة من اخت�صا�ص هيئة �صيا�صية.

2- جعل الرقابة من اخت�صا�ص هيئة ق�صائية.
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املطلب الأول- الرقابة ال�سيا�سية على د�ستورية القوانني:

تعود ن�صاأة الرقابة ال�صيا�صية على د�صتورية القوانني اإىل عهد الثورة الفرن�صية، ففرن�صا تعد 

اأن هناك دواًل فيما بعد  املثال االأول للدول التي جعلت الرقابة من اخت�صا�ص هيئة �صيا�صية، ولو 

اأخذت بالرقابة ال�صيا�صية، وبالذات الدول ذات النزعة اال�صرتاكية. وت�صمى الرقابة ال�صيا�صية على 

د�صتورية القوانني بالرقابة الوقائية، الأنها توؤدي اإىل منع املخالفات الد�صتورية قبل وقوعها كونها 

اإجراءات �صدوره  اأن ي�صتكمل  القانون قبل  اأي على م�صروع  اإعداده،  القانون يف طور  متار�ص على 

وتنفيذه.

الفرن�صية،  اجلمهورية  الإع��لن  الثانية  ال�صنة  د�صتور  يف  ال�صيا�صية  الرقابة  نظام  واعتمد 

فرن�صا  �صهدتها  التي  ال�صيا�صية  االأنظمة  املعتمدة يف  ال�صيا�صية  الهيئة  بوا�صطة  الرقابة  وا�صتمرت 

املجل�ص  ت�صمى  بهيئة  الرقابة  د�صتورها  اأناط  حينها   ،1958 �صنة  اخلام�صة  قيام اجلمهورية  حتى 

الد�صتوري،  املجل�ص  فيها  ي�صّكل  التي  الطريقة  على  الد�صتور  من   56 امل��ادة  فن�صت  الد�صتوري، 

اأع�صاء يف املجل�ص مدى احلياة، ومن ت�صعة  ال�صابقني، ويعّدون  فهو يتكون من روؤ�صاء اجلمهورية 

اأع�صاء اآخرين يعني رئي�ص اجلمهورية ثلثة منهم، ويعني رئي�ص اجلمعية الوطنية ثلثة اآخرين، 

ويعني رئي�ص جمل�ص ال�صيوخ االأع�صاء الثلثة الباقني. وت�صتمر مدة ع�صوية هوؤالء االأع�صاء الت�صعة 

مدة ت�صع �صنوات غري قابلة للتجديد، على اأن يتجدد ثلث االأع�صاء كل ثلث �صنوات. وال يجوز اأن 

يجمع اأع�صاوؤه بني ع�صوية املجل�ص واال�صرتاك يف احلكومة اأو يف الربملان اأو يف املجل�ص االقت�صادي 

املجل�ص  اأع�صاء  بني  من  الد�صتوري  املجل�ص  رئي�ص  اختيار  رئي�ص اجلمهورية  ويتوىل  واالجتماعي، 

رئي�ص  من  اإ�صدارها  قبل  اإليه  اأحيلت  ما  متى  القوانني  د�صتورية  فح�ص  املجل�ص  ويتوىل  الت�صعة، 

اأو بناء  اأو من رئي�ص جمل�ص ال�صيوخ،  اأو من رئي�ص اجلمعية الوطنية  اأو رئي�ص الوزراء  اجلمهورية 

على طلب �صتني ع�صوًا من جمل�ص ال�صيوخ اأو جمل�ص النواب، ويكون ذلك بالن�صبة للقوانني العادية 

واملعاهدات الدولية.

العادية  القوانني  د�صتورية  فح�ص  يف  اخت�صا�صه  اإىل  باالإ�صافة  الد�صتوري  املجل�ص  ويتوىل 

ويف  اجلمهورية  رئي�ص  وانتخاب  الربملانية  باالنتخابات  املتعلقة  املنازعات  يف  النظر  واملعاهدات 

قبل  الربملان  جمل�ص  ولوائح  االأ�صا�صية  القوانني  عر�ص  الد�صتور  واأل��زم  ال�صعبية،  اال�صتفتاءات 

تطبيقها على املجل�ص ليقرر مدى مطابقتها للد�صتور، وينتج عن فح�ص املجل�ص الد�صتوري لقانون 
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من القوانني اأن يعلن عدم د�صتورية ن�ص من الن�صو�ص املعرو�صة عليه، وبذلك ال يجوز اإ�صداره اأو 

تطبيقه، وقد حددت املادة 61 من الد�صتور املدة الزمنية التي ي�صدر املجل�ص قراره ب�صاأن القانون 

املحال اإليه، فحددتها ب�صهر من تاريخ االإحالة، اإال اأن الد�صتور اأجاز اأن تق�صر هذه املدة اإىل ثمانية 

اأيام بناء على طلب احلكومة يف حالة ال�صرورة. وقرارات املجل�ص الد�صتوري قطعية وال تقبل الطعن 

العامة  لل�صلطات  ملزمة  املجل�ص  ق��رارات  تعد  نف�صه  الوقت  ويف  الطعن،  اأوجه  من  وجه  باأي  فيها 

وجلميع ال�صلطات االإدارية والق�صائية، وبطبيعة احلال فاإن االأفراد ال يجوز لهم اأن يطعنوا بعدم 

القوانني  ال�صيا�صية لد�صتورية  الرقابة  فاإنه يعاب على  د�صتورية قانون معني، ويف هذا اخل�صو�ص 

فتحريك  الد�صتور،  نفاذ  ل�صمان ح�صن  كو�صيلة  عليها  االعتماد  رقابة �صعيفة ال ميكن  ت�صبح  اأن 

ذلك  ويوؤدي  الربملان،  رئي�صي جمل�ص  اأحد  اأو  الوزراء  رئي�ص  اأو  برئي�ص اجلمهورية  منوط  الرقابة 

اإىل ا�صتطاعة هوؤالء اأن يعرقلوا هذه الرقابة من خلل عدم اإحالتهم لبع�ص القوانني على املجل�ص، 

فال�صلطة الت�صريعية هي التي ت�صن القوانني، وبالتايل هي التي ميكن اأن تخالف الد�صتور، واإذا كان 

القانون املخالف للد�صتور يحقق رغبة رئي�ص اجلمهورية وميوله فاإنه �صوف يحول دون اإحالته اإىل 

املجل�ص الد�صتوري، وعند ذلك ال ميكن للمجل�ص الد�صتوري بحث مدى د�صتورية مثل هذا القانون.

وحول موقف الفقه من الرقابة ال�صيا�صية فاإنه يبدو من الوهلة االأوىل اأن الرقابة ال�صيا�صية 

هي رقابة وقائية، واأنها من الناحية املنطقية تبدو اأف�صل من الرقابة العلجية، فهذه الرقابة �صوف 

تقوم لتمنع املخالفة الد�صتورية قبل وقوعها، و�صتكون اأكرث فعالية من الرقابة العلجية، اإال اأنه مع 

ذلك لوحظ عدم فاعلية هذه الرقابة واأنها قا�صرة على كفالة الغر�ص املق�صود منها، وهو املحافظة 

على د�صتورية القوانني وحماية الد�صتور من خمالفة اأحكامه، ذلك الأن حتريك الرقابة يرتك اإىل 

هيئة �صيا�صية تتاأثر باالجتاهات ال�صيا�صية دون االعتبارات القانونية، كما اأن انتقادات اأخرى وجهت 

اإىل الرقابة ال�صيا�صية منها:

1 – اأن عملية الرقابة على د�صتورية القوانني مهمة ذات طبيعة قانونية وا�صحة، وهذه الطبيعة 

تتطلب فيمن يتوىل م�صوؤولية الرقابة موا�صفات فنية خا�صة وكفاءة قانونية عالية ال تتوافر 

عادة لدى اأع�صاء الهيئة ال�صيا�صية.

2 – اإذا كان الهدف من الرقابة على د�صتورية القوانني و�صع حد ال�صتبداد ال�صلطة الت�صريعية 

اأثناء قيامها بت�صريع القوانني، فاإن اإ�صناد مهمة فح�ص د�صتورية القوانني اإىل هيئة �صيا�صية 
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يعني العهد بهذه املهمة ل�صلطة اأخرى ميكن اأن متار�ص اأي�صًا اال�صتبداد بال�صلطة.

3 – يوؤدي االأخذ باأ�صلوب الرقابة ال�صيا�صية اإىل حرمان االأفراد من حق الطعن بعدم د�صتورية 

م�صروعات القوانني املعرو�صة اأمام الربملان، اإال اأن هذا احلق �صيكون مق�صورًا على الهيئات 

العامة.

اأثبتت عدم جناحها  ومن خلل التجارب التي مرت بها الرقابة ال�صيا�صية يف فرن�صا فاإنها 

يف رقابة مطابقة القانون للقواعد الد�صتورية، بل اإن االأمر و�صل اإىل اأن ي�صبح املق�صود من رقابة 

د�صتورية القوانني جعل الد�صتور متم�صيًا مع اأحكام القانون اأكرث من جعل القانون متم�صيًا مع اأحكام 

الد�صتور، فلذلك انتفت الثقة يف قدرة الرقابة عن طريق الهيئة ال�صيا�صية على اأداء مهمتها وحتقيق 

الهدف من وجودها.

املطلب الثاين – الرقابة الق�سائية على د�ستورية القوانني:

مبوجب هذه الطريقة يتوىل الق�صاء الرقابة على د�صتورية القوانني، واإ�صناد هذه املهمة اإىل 

الق�صاء ينطوي على مزايا عديدة ال تتوافر يف حالة تويل هيئة �صيا�صية هذه املهمة ب�صبب توافر 

�صمانات احلياد واملو�صوعية يف رجال الق�صاء عند مبا�صرتهم لوظيفتهم من ناحية، واأنهم موؤهلون 

بحكم تكوينهم لل�صطلع مبهمة فح�ص القوانني والتعرف على مدى موافقتها الأحكام الد�صتور 

من ناحية اأخرى، باالإ�صافة اإىل اأن هذه الطريقة ت�صمن للأفراد حق الطعن يف القوانني التي ُيعتقد 

اأنها خمالفة للد�صتور. وقد اأخذت الكثري من دول العامل بطريقة الرقابة الق�صائية على د�صتورية 

القوانني، ولو اأنها مل تتفق على اأ�صلوب واحد يف هذا ال�صاأن، وتعد الواليات املتحدة االأمريكية اأول 

الدول التي اعتمدت الرقابة الق�صائية، ثم اأخذت بها بعد ذلك دول العامل. وهناك طريقتان يف 

اأو دعوى  ممار�صة الرقابة الق�صائية على د�صتورية القوانني: الرقابة عن طريق الدعوى االأ�صلية 

االإلغاء، والرقابة بوا�صطة الدفع بعدم الد�صتورية، و�صنتناول هاتني الطريقتني فيما يلي:

اأوًل- الرقابة الق�شائية عن طريق الدعوى الأ�شلية )دعوى الإلغاء(:

بالطعن  معني  قانون  من  املت�صرر  ال�صاأن  �صاحب  يقوم  عندما  الطريقة  بهذه  الرقابة  وتتم 

ينتظر تطبيقه  اأن  الد�صتور دون  قانون ملخالفته  اإلغاء  املخت�صة طالبًا  املحكمة  اأمام  فيه مبا�صرة 
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اأن القانون املطعون فيه  عليه يف دعوى من الدعاوى الق�صائية، وعندما يثبت للمحكمة املخت�صة 

خمالف للد�صتور فاإن املحكمة حتكم باإلغائه، وي�صري حكمها هذا يف مواجهة الكافة واعتبار القانون 

املحكوم باإلغائه كاأن مل يكن. والرقابة الق�صائية هي رقابة الحقة على �صدور القانون يف الغالب، 

تبا�صر  اأن  املمكن  من  اأن  مبعنى  القانون،  �صدور  على  �صابقة  تكون  قد  هذه  االإلغاء  رقابة  اأن  اإال 

الرقابة الق�صائية عن طريق الدعوى االأ�صلية على م�صروعات القوانني، كما متار�ص على القوانني 

بد�صتورية  الطعن  للأفراد يف  بال�صماح  يتعلق  فيما  العامل  وتتباين د�صاتري  بعد �صدورها.  النافذة 

القوانني، فبع�ص الد�صاتري منعت االأفراد من الطعن بعدم د�صتورية القوانني وح�صرته يف حق بع�ص 

القوانني  بالطعن بعدم د�صتورية  الد�صاتري للأفراد  الذي �صمحت بع�ص  الوقت  الهيئات فقط، يف 

دون ا�صرتاط م�صلحة خا�صة يف الطعن، اأي حتى ولو مل يكن هناك �صرر يف تطبيق القانون قد وقع 

على الطاعن، مثال ذلك الد�صتور االإ�صباين ال�صادر �صنة 1931. وتتميز طريقة الرقابة الق�صائية 

عن طريقة الدعوى االأ�صلية باأنها دعوى مبتداأة يقوم �صاحب ال�صاأن بتوجيهها ب�صفة م�صتقلة �صد 

قانون معني واحلكم باإلغائه ب�صبب خمالفته للد�صتور، كما اأنها دعوى مبا�صرة تهاجم القانون ب�صكل 

مبا�صر خلروجه عن اأحكام الد�صتور، ويف الوقت الذي تكون فيه الدعاوى الق�صائية �صخ�صية، فاإن 

الدعوى املبا�صرة هي دعوى مو�صوعية، الأن املدعي ال يخت�صم خ�صمًا معينًا، اإمنا يرفع دعواه �صد 

قانون معني.

القانون  د�صتورية  حول  النزاع  ُيح�صم  اإذ  والفعالية،  باحل�صم  كذلك  الدعوى  هذه  وتتميز 

مرة واحدة وب�صكل نهائي، فيقفل الباب يف امل�صتقبل اأمام اأي دعوى اأخرى قد تثور ب�صاأن احلاالت 

الفردية التي يحكمها هذا القانون الذي ف�صلت املحكمة املخت�صة ب�صاأن د�صتوريته، مما يوؤدي اإىل 

حتقيق الوحدة القانونية يف الدولة.

وب�صبب خطورة هذه الدعوى فاإنها قد اأنيطت مبحكمة مركزية واحدة دون بقية املحاكم يف 

اأعلى حمكمة يف النظام الق�صائي العادي، وبع�صها  الدولة، فبع�ص الدول جعلتها من اخت�صا�ص 

اأناطتها باملحكمة الد�صتورية، ومن الدول التي اأخذت باالأ�صلوب االأول بوليفيا يف د�صتورها ال�صادر 

�سنة 1880، وفنزويل يف د�صتورها ال�صادر �صنة 1931، ورومانيا يف د�صتورها ال�صادر �صنة 1923، 

وال�صومال يف د�صتورها ال�صادر �صنة 1960، ويوغ�صلفيا يف د�صتورها ال�صادر �صنة 1962، وليبيا 

يف د�صتورها ال�صادر �صنة 1963. اأما الدول التي اأخذت باالأ�صلوب الثاين فهي معظم دول العامل، 
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منها على �صبيل املثال النم�صا يف د�صتورها ال�صادر 1920، والعراق يف د�صتور 1925، واإيطاليا يف 

د�صتورها ل�صنة 1947، و�صوريا يف د�صتورها ل�صنة 1920، وتركيا يف د�صتور �صنة 1961، والكويت يف 

د�صتور �صنة 1962.

وال بد من االإ�صارة اإىل اأن الهيئة الق�صائية التي تناط بها الرقابة على د�صتورية القوانني ال 

ت�صتطيع ممار�صة الرقابة من تلقاء نف�صها، بل ال بد من رفع نزاع اأمامها متعلق بالقانون الذي ثار 

ال�صك حول د�صتوريته.

ثانياً- الرقابة الق�شائية عن طريق الدفع بعدم الد�شتورية:

وتتم هذه الطريقة على اإثر قيام دعوى اأمام الق�صاء يطلب فيها تطبيق قانون معني، فيدفع 

اأحد اأطراف الدعوى بعدم تطبيق هذا القانون يف الدعوى لعدم د�صتوريته، ويف هذا احلالة يت�صدى 

ويحكم  به  ياأخذ  ال  فاإنه  الدفع  له عدم �صحة  تبني  فاإذا  القانون،  د�صتورية هذا  لفح�ص  القا�صي 

بالنزاع طبقًا لهذا القانون، ولكن اإذا ثبت للقا�صي خمالفة القانون الأحكام الد�صتور فاإنه ميتنع عن 

تطبيقه ويف�صل يف الدعوى على هذا االأ�صا�ص، ويت�صح من ذلك اأن الرقابة الق�صائية عن طريق 

الدفع و�صيلة دفاعية من جانب �صاحب ال�صاأن، فيتم الدفع بعدم د�صتورية القانون يف اأثناء الدعوى 

ولي�ص برفع دعوى اأ�صلية �صد هذا القانون، وهذا الطريق غري مبا�صر اأو فرعي، ولهذا يطلق الفقه 

بعدم  يدفع  اأن  ال�صاأن  �صاحب  وي�صتطيع  الفرعي،  الدفع  طريق  عن  الق�صائية  الرقابة  ا�صم  عليه 

د�صتورية القانون يف اأثناء نظر الدعوى التي يراد فيها تطبيق القانون بغ�ص النظر عن املدة التي 

املحكمة  تت�صدى  اأن  الدفع  تقدمي  عن  وينتج  بالدفع.  والتقدم  القانون  هذا  �صدور  بني  انق�صت 

للف�صل فيه وح�صم االأمر باإعلن د�صتورية هذا القانون اأو عدم د�ص��توريته ومتتنع عن تطبيقه اإذا 

االمتن��اع، وتنح�صر  برقابة  الدفع  الرق��ابة عن طريق  ت�صمى  ولهذا  للد�صتور،  اأيقنت خمالفته  ما 

�صلطة املحكمة يف االمتناع عن تطبيق القانون املدفوع بعدم د�صتوريته اإذا ما ات�صح لها �صحه هذا 

ن�صبية مق�صورة  املحكمة بحجية  ال�صادر من  ويتمتع احلكم  باإلغائه،  اأن حتكم  لها  ولي�ص  الدفع، 

على مو�صوع النزاع املطروح اأمامها وال ي�صري على اأي دعاوى اأخرى، وال يوؤثر امتناع املحكمة عن 

تطبيق هذا القانون يف املحاكم الق�صائية االأخ�رى وال مينعها من تطبيق الق�انون ذاته يف املنازعات 

االأخرى، كما اأن املحكمة التي امتنعت عن تطبيق هذا القانون القتناعها بعدم الد�صتورية ال تتقيد 

براأيها هذا، فيجوز لها اأن تطبقه يف دعوى اأخرى الحقة اإذا ما راأت اأنه قانون د�صتوري، حتى اإذا 
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احتد اخل�صوم يف الدعويني. وت�صتطيع جميع املحاكم يف النظام الق�صائي على اختلف درجاتها 

واأنواعها اأن تنظر يف الرقابة عن طريق الدفع، وُيلجاأ اإىل الرقابة الق�صائية على د�صتورية القوانني 

املبا�صرة  الدعوى  بوا�صطة  ق�صائية  رقابة  تنظيم  عن  الد�صتور  �صكوت  حالة  يف  الدفع  طريق  عن 

االأ�صلية على اأ�صا�ص اأن الق�صاء يخت�ص بالف�صل يف املنازعات والدعاوى التي ترفع اأمامه وتطبيق 

حدوث  عند  املوقف  وح�صم  القانون  اأحكام  الق�صاء  تف�صري  ذلك  عن  وينتج  فيها،  القانون  حكم 

التعار�ص بني القوانني، فيقدم القانون االأعلى على االأدنى، واإذا تعار�ص قانون مع اأحكام الد�صتور 

يقدم الد�صتور على القانون ل�صمو مكانته وارتفاع مرتبته فوق جميع الت�صريعات بالدولة.

وتعد الواليات املتحدة االأمريكية اأول من مار�ص الرقابة على د�صتورية القوانني بطريق الدفع 

بعدم الد�صتورية للأ�صباب التالية:

1- جمود الد�صتور االأمريكي الناجم عن عوامل تاريخية، فكان لهذه اخللفية التاريخية اأثرها 

يف تكوين العقلية ال�صيا�صية االأمريكية عند و�صع الد�صتور االحتادي الذي ات�صف باجلمود 

املحلية  والقوانني  االحتادية  القوانني  تكون  اأن  لزامًا  واأ�صبح  للبلد،  االأعلى  القانون  وعّد 

تكفل  رقابة  وجود  مع  للد�صتور،  العادي  القانون  اإخ�صاع  وجوب  اأي  له،  موافقة  للواليات 

احرتام الد�صتور.

الأنه  القوانني،  د�صتورية  على  الرقابة  اإقامة  يف  اأثره  له  كان  الذي  للدولة  االحتادي  ال�صكل   -2

الدولة  بني  االخت�صا�صات  توزيع  مبداأ  هو  االحتادي  النظام  عليها  يقوم  التي  املبادئ  من 

االحتادية والدويلت االأع�صاء يف االحتاد، ويبني الد�صتور االحتادي الطريقة التي مبوجبها 

ُتوّزع تلك االخت�صا�صات، وهذا التوزيع يتطلب اإقامة نوع من الرقابة، ويقوم بهذه الرقابة 

الق�صاء االحتادي، فيتوىل الف�صل يف املنازعات التي تثور بني ال�صلطة االحتادية و�صلطات 

الواليات االأع�صاء حول ن�صو�ص الد�صتور وكيفية تف�صريها فيما يتعلق بتوزيع االخت�صا�صات 

بالرغم من اأن الد�صتور االأمريكي مل ين�ص على مبداأ الرقابة.

3- دور املحكمة االحتادية العليا واجلهود ال�صخمة التي بذلتها يف هذا ال�صبيل.
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ثالثاً – مظاهر الختالف بني الرقابة بطريق الدعوى الأ�شلية وطريقة الدفع:

يتبني مما تقدم اأن هناك اختلفًا بني الطريقتني، وهذا االختلف يظهر يف:

1- اأن الرقابة عن طريق الدعوى االأ�صلية تتم بدعوى مبتداأة، فيهاجم �صاحب ال�صاأن القانون 

ب�صفة م�صتقلة وبطريقة مبا�صرة، اأما الرقابة عن طريق الدفع فتتم بطريقة غري مبا�صرة 

يف اأثناء نظر دعوى من الدعاوى اأمام الق�صاء.

2- حتكم املحكمة باإلغاء القانون وبطلنه اإذا ما اأيقنت اأنه خمالف للد�صتور يف حالة الرقابة 

اإذا ثبت  بطريقة الدعوى االأ�صلية، ولكن االأمر يقت�صر على امتناعها عن تطبيق القانون 

عدم د�صتوريته يف حالة الدفع.

عن  الرقابة  حالة  يف  فيه  املطعون  القانون  د�صتورية  بفح�ص  فقط  واحدة  حمكمة  تخت�ص   -3

اخت�صا�ص  من  القوانني  د�صتورية  لبحث  الت�صدي  يكون  االأ�صلية، يف حني  الدعوى  طريق 

جميع املحاكم على اختلف درجاتها واأنواعها عندما تكون الرقابة عن طريق الدفع.

4- يتمتع احلكم ال�صادر باالإلغاء يف الدعوى االأ�صلية بعدم الد�صتورية بحجية مطلقة يف مواجهة 

ال�صادر يف  يكون احلكم  بينما ال  فيه ويحكم ببطلنه،  املطعون  القانون  يلغي  الأنه  الكافة 

حالة الدفع اإال حجية ن�صبية، اإذ ينح�صر اأثره يف النزاع املعرو�ص على املحكمة فقط وغري 

.
)1(

ملزم للمحاكم االأخرى

1- انظر بخ�صو�ص الرقابة على د�صتورية القوانني: �صيد �صربي، مبادئ القانون الد�صتوري، القاهرة، 1946، �ص 227 وما بعدها. رعد اجلده 

واآخرون، م�صدر �صابق، �ص171 وما بعدها. رمزي ال�صاعر، م�صدر �صابق �ص 439 وما بعدها. �صعد ع�صفور، م�صدر �صابق، �ص 112 وما 

بعدها. عثمان خليل عثمان، االجتاهات الد�صتورية، م�صدر �صابق، �ص 33 وما بعدها. حممد كامل ليله، م�صدر �صابق، �ص114 وما بعدها.

وايت اإبراهيم ووحيد راأفت، م�صدر �صابق، �ص10 وما بعدها.
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الف�سل اخلام�س

تعديل الد�ستور وتعطيله واإلغاوؤه

املبحث الأول

تعديل الد�ستور

االأو�صاع  على  يعتمد  فهو  جامدًا،  اأو  ثابتًا  ت�صوره  ميكن  وال  التطور  ل�صنة  خا�صع  الد�صتور 

ال�صيا�صية واالجتماعية واالقت�صادية ال�صائدة وقت قيامه؛ وهذه االأو�صاع تتطور وتتعدل من وقت 

م�صتمرة  ب�صورة  للتعديل  قابًل  وجعله  مطلقًا  جتميدًا  الد�صتور  جتميد  عدم  ي�صتوجب  مما  الآخر 

تتلئم مع التغريات التي تطراأ على االأو�صاع ال�صيا�صية واالقت�صادية واالجتماعية يف الدولة. وفكرة 

جمود الد�صتور ما قامت اإال من اأجل حتقيق اأكرب قدر من الثبات واال�صتقرار للقواعد الد�صتورية، 

وذلك عن طريق الن�ص يف �صلبها على االإجراءات واالأ�صكال اخلا�صة بتعديلها، وهي اإجراءات اأ�صد 

تعقيدًا من االإجراءات املتبعة يف تعديل القوانني العادية، اإال اأن هذه االإجراءات ال توؤدي اإال اإىل ثبات 

الد�صاتري ن�صبيًا، فل يجوز جتميد الد�صتور كله اأو بع�صه جتميدًا مطلقًا، الأن ذلك خمالف للمنطق 

والعقل، ولكون القوانني متطورة بطبيعتها، فاجلمود املطلق يعد تقييدًا للأجيال القادمة، لهذا فاإن 

الد�صتور  الأن  القانونية،  القيمة  للتعديل من  املحرمة  الن�صو�ص  اإىل جتريد  الفقهاء ذهبوا  معظم 

اأن  الد�صتور يجب  فاإن  االأ�صا�ص  االأمة وهي متتلك دائمًا تغيري د�صتورها، وعلى هذا  هو من �صنع 

يكون قابًل للتعديل، الأن العمل والزمن �صيظهران حتمًا نواق�ص الد�صتور و�صرورة تعديلها. كما اأن 

فكرة الد�صتور تنطوي على اإمكان تعديله من وجهة نظر قانونية اأو �صيا�صية، فالد�صتور من الناحية 

القانونية يعد القانون االأعلى بالن�صبة اإىل القوانني يف الدولة، ومن خ�صائ�ص القانون اأن يكون قابًل 

للتعديل، والد�صتور من الناحية ال�صيا�صية يعنى بالتنظيم ال�صيا�صي للدولة باال�صتناد اإىل االأو�صاع 

االجتماعية واالقت�صادية خلل زمن معني، وملا كانت االأو�صاع ال�صيا�صية واالجتماعية واالقت�صادية 

الد�صتور قابًل  اإال عندما يكون  يتما�صى معها، وال يتحقق ذلك  اأن  للد�صتور  التطور فل بد  دائمة 

للتعديل، وبعك�صه فاإن الد�صتور �صي�صبح متناق�صًا مع االأو�صاع ال�صيا�صية واالجتماعية اجلديدة، كما 

اأن جمود الد�صتور يتناق�ص مع مبداأ ال�صيادة الوطنية، فهذا املبداأ يقر للأمة حق تعديل د�صتورها، 
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وعدم متتعها بهذا احلق يعني حرمانها من مظهر اأ�صا�صي من مظاهر �صيادتها.

اجلمود  ج��واز  عدم  ذلك  ويعني  ن�صو�صه،  جلميع  ممكنًا  يكون  اأن  يجب  الد�صتور  وتعديل 

اجلزئي، ولكن بالرغم من ذلك ن�صت بع�ص الد�صاتري على اجلمود اجلزئي، وذلك من اأجل تاأمني 

بقاء النظام ال�صيا�صي الذي جاءت به، با�صتثناء بع�ص املواد املتعلقة باأ�ص�ص النظام ال�صيا�صي من 

التعديل. كما اأن تعديل الد�صتور يجب اأن يكون ممكنًا يف اأي وقت يرى االأفراد �صرورة تعديله، على 

اأن يتم هذا التعديل خلل مدة معقولة، وعليه ال يجوز اأن يت�صمن الد�صتور ن�صو�صًا متنع تعديله 

خلل فرتة زمنية معينة، مبعنى ال يجوز فر�ص جمود زمني، والقول باأن الن�صو�ص التي جتيز ذلك 

ت�صاعد على ثبات وا�صتقرار الد�صاتري هو قول غري �صائب، الأن ثبات وا�صتقرار الد�صاتري ال ياأتي 

مبنع تعديلها، اإمنا يكون بتنظيم اإجراءات التعديل ب�صورة ت�صمن عدم اإجراء تعديلت مرجتلة، 

ويكاد يجمع الفقه على اأن مثل هذه الن�صو�ص ال قيمة قانونية لها، ومع ذلك فقد ذهبت عدد من 

الد�صاتري على الن�ص على عدم تعديلها خلل فرتة زمنية معينة، ومن اأمثلة ذلك القانون االأ�صا�صي 

العراقي ال�صادر �صنة 1925، فقد ن�صت املادة 119 منه على عدم اإجراء اأي تعديل با�صتثناء ما 

ن�ص عليه يف املادة 118 خلل خم�ص �صنوات، كما اأن هذا الد�صتور اأي�صًا ن�ص على حترمي تعديل 

نوع من املواد اأي�صًا، فن�صت املادة  118 منه على اأنه يجوز ملجل�ص االأمة خلل �صنة واحدة ابتداًء 

من تنفيذ هذا القانون اأن يعدل اأيًا كان من االأمور الفرعية من هذا القانون.

 وقد ا�صتقر العرف على اأن تعديل الد�صتور ال يجوز اإال وفقًا للإجراءات واالأ�صكال املن�صو�ص 

عليها فيه، و�صنتناول فيما ياأتي مو�صوعني يتعلقان بالتعديل هما:

1 – اجلهات املخت�صة بالتعديل.

2 – مراحل تعديل الد�صتور.
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املطلب الأول: اجلهات املخت�سة بتعديل الد�ستور 

حتديد  على  االآراء  وا�صتقرت  الد�صتور،  بتعديل  املخت�صة  اجلهة  حتديد  يف  الفقهاء  اختلف 

ثلث جهات تتوىل عملية التعديل:

اأوًل: ال�شعب: ومبوجب هذا الراأي فاإن عملية تعديل الد�صتور تتطلب موافقة ال�صعب باأ�صره 

على اإجراء هذا التعديل، وهذا االأمر يف الواقع يوؤدي اإىل اجلمود املطلق للد�صتور الأن 

اإجماع ال�صعب من ال�صعوبة حتققه، لذا فاإن اأ�صحاب هذا الراأي اكتفوا باالأغلبية 

باإجازته  ورد ن�ص  اإذا  التعديل  الراأي  اأ�صحاب هذا  واأجاز  ال�صعب،  الأفراد  املطلقة 

يف �صلب الد�صتور الأن التعديل يف هذه احلالة يكون تنفيذًا ل�صرط من �صروط العقد 

اأجرته  اأو  تاأ�صي�صية  جمعية  التعديل  اأج��رت  �صواء  العملية  هذه  وتتم  االجتماعي، 

ال�صلطة الت�صريعية، ويف كلتا احلالتني يعر�ص التعديل على ال�صعب ال�صتفتائه فيه، 

فاإذا وافق عليه فاإنه ي�صبح نافذًا.

الت�صريعية،  بال�صلطة  التعديل  حق  الد�صاتري  بع�ص  اأناطت  الت�شريعية:  ال�شلطة  ثانياً: 

القوانني  بها  تعدل  التي  االإج���راءات  عن  تختلف  خا�صة  الإج��راءات  وفقًا  متار�صه 

العادية، وتختلف هذه االإجراءات باختلف الد�صاتري، وهذا ما �صار عليه الد�صتور 

الفرن�صي ال�صادر �صنة 1875.

ثالثاً: جمعية تاأ�شي�شية: يذهب البع�ص من الد�صاتري اإىل جعل ال�صلطة املخت�صة بالتعديل 

�صلطة  هناك  يكون  ذلك  وعند  الغر�ص،  لهذا  تنتخب  تاأ�صي�صية  جمعية  يف  متمثلة 

ت�صريعية لتعديل القوانني العادية وجمعية تاأ�صي�صية لتعديل الت�صريع الد�صتوري، وقد 

اأخذ بهذه الطريقة الد�صتور الفرن�صي ل�صنة 1848.
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املطلب الثاين - مراحل تعديل الد�ستور:

مير تعديل الد�صتور مبراحل عدة هي:

اأوًل: اقرتاح التعديل: يقرتن اقرتاح التعديل باإجراءات اأ�صد من تلك االإجراءات املتبعة 

يف اقرتاح تعديل القوانني العادية، والغر�ص من ذلك هو �صمان ا�صتقرار الد�صتور 

وثباته. وال�صلطة التي متتلك اقرتاح التعديل تختلف باختلف الد�صاتري، فقد تتوىل 

االقرتاح ال�صلطة التنفيذية اأو قد تتوالها ال�صلطة الت�صريعية، وبذلك تكون الد�صاتري 

التنفيذية،  اأو  الت�صريعية  ال�صلطتني  اإحدى  كلتا احلالتني قد عملت على ترجيح  يف 

اأو اأن تعتمد الد�صاتري على اإيجاد توازن بني ال�صلطتني فتخولهما االقرتاح ب�صورة 

متوازنة.

ثانياً: اإقرار التعديل: بعد تقدمي االقرتاح بتعديل الد�صتور يتم ال�صروع يف تنفيذ االقرتاح، 

واجلهة التي تبت باأمر االقرتاح هي جهة تختلف باختلف النظم ال�صيا�صية ال�صائدة 

بالنظر  الربملان  هي  اجلهة  ه��ذه  تكون  الربملانية  النظم  اأغلب  ففي  بلد،  كل  يف 

اأو  التعديل  ملئمة  مدى  معرفة  يف  غريه  من  اأدرى  ولكونه  الت�صريعي  الخت�صا�صه 

عن  تختلف  الد�صتور  تعديل  يف  خا�صة  اإج��راءات  اتباع  اإىل  ي�صار  اأن  على  عدمه، 

باإقرار االقرتاح هي  املخت�صة  تكون اجلهة  العادية. وقد  القوانني  تعديل  اإجراءات 

ال�صعب نف�صه، وذلك من خلل اللجوء اإىل عملية اال�صتفتاء التي تبني �صرورة اإجراء 

التعديل .

ثالثاً: اإعداد التعديل: تنيط الد�صاتري مهمة اإعداد التعديل الد�صتوري اإىل هيئة منتخبة 

خ�صي�صًا لهذا الغر�ص، وقد عهدت معظم الد�صاتري هذه املهمة اإىل الربملان القائم 

مع تطلب بع�ص ال�صروط اخلا�صة فيه مثل:

للد�صتور  بالن�صبة  ال�صاأن  هو  كما  موؤمتر،  هيئة  يف  الربملان  جمل�صي  اجتماع   –  1

الفرن�صي ال�صادر �صنة 1875 والد�صتور الروماين ال�صادر �صنة 1923.

الت�صويت  اأو يف  الربملان  ن�صبة خا�صة من احل�صور ل�صحة جل�صات  ا�صرتاط   –  2

ل�صحة القرارات ال�صادرة.
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التعديل،  مهمة  يتوىل  جديد  برملان  لت�صكيل  انتخابات  واإج��راء  الربملان  – حل   3

كالد�صتور العراقي ال�صادر �صنة 1925.

رابعاً: مرحلة امل�شادقة النهائية على التعديل: وتختلف الد�صاتري يف هذا ال�صاأن، فينيط 

ال�صعب  اإىل  بالرجوع   اأو  التعديل،  م�صروع  اأعدت  التي  بال�صلطة  الت�صديق  اأغلبها 

.
)1(

للم�صادقة النهائية على التعديل عن طريق اال�صتفتاء الد�صتوري

1- �صيد �صربي، م�صدر �صابق، �ص224 وما بعدها. رعد اجلده واآخرون، م�صدر �صابق، �ص254 وما بعدها. رمزي ال�صاعر، �ص 648 وما بعدها.

طعيمة اجلرف، م�صدر �صابق، �ص 132 وما بعدها. عثمان خليل عثمان، االجتاهات الد�صتورية، م�صدر �صابق، �ص 130 وما بعدها. حممد 

كامل ليله، م�صدر �صابق، �ص116 وما بعدها.
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املبحث الثاين

تعطيـــــل الد�ســـــــتور

يراد بتعطيل الد�صتور وقف العمل بالن�صو�ص الد�صتورية اأو تركها على غري مقت�صاه كلها اأو 

بع�صها لفرتة زمنية دون اأن ي�صار اإىل اإلغائها اأو تعديلها، ويلجاأ احلكام اإىل هذا االإجراء ملعاجلة 

اأو ع�صيان م�صلح اأو وجود خطر يهدد  اأو اجتماعية اأو اقت�صادية اأو يف حالة حرب  اأزمة �صيا�صية 

اإلغاء  �صاأنه  من  لي�ص  االإج��راء  وهذا  الد�صتورية،  وموؤ�ص�صاتها  اأرا�صيها  و�صلمة  الدولة  ا�صتقلل 

الطارئة  الظروف  ملعاجلة  ا�صتثنائية  �صلطات  الدولة  هيئات  اإحدى  منح  اإىل  يوؤدي  بل  الد�صتور، 

واالأزمات، ويكون ذلك على ح�صاب اخت�صا�صات هيئات الدولة االأخرى، وبالتايل �صل عمل موؤ�ص�صات 

الدولة الد�صتورية وما يرتتب على ذلك من تاأثري مبا�صر اأو غري مبا�صر يف حقوق االأفراد وحرياتهم.

والتعطيل ميكن اأن يظهر ب�صورتني هما:

املطلب الأول: التعطيل الفعلي للد�ستور:

وذلك عندما ال ُيعلن هذا التعطيل ب�صكل ر�صمي، ولكن يف االإمكان ملحظة ذلك من خلل 

ا�صتقراء الواقع ال�صيا�صي للبلد ومقارنته بالن�ص الد�صتوري، وهذا ما ميكن اأن نلم�صه يف اجلمهورية 

املوؤقت معطًل فعليًا   1958 العراق، فقد كان د�صتور متوز عام  1958 يف  �ص�صت عام 
ُ
اأ التي  االأوىل 

نتيجة انفراد رئي�ص الوزراء بال�صلطة، مما اأدى اإىل تعطيل اجلزء االأو�صع من اأحكام الد�صتور.

املطلب الثاين: التعطيل الر�سمي للد�ستور:

وهي احلالة التي ي�صار االإ�صارة اإليها مبوجب الد�صتور نف�صه، مثال ذلك املادة 16 من د�صتور 

1958 الفرن�صي التي منحت رئي�ص اجلمهورية �صلطات ا�صتثنائية يف حالة ال�صرورة، وكذلك املادة 

108 من د�صتور البحرين لعام 1973 التي اأجازت تعطيل اأي  ن�ص من ن�صو�ص الد�صتور يف حالة 

اإعلن االأحكام العرفية، وهذا النوع من التعطيل يكون م�صروعًا، اإذ اأنه تعطيل ال بد منه ملواجهة 

ظروف معينة.
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اأما التعطيل الفعلي فهو غري م�صروع، الأنه يتم بدافع �صيا�صي، كما اأن هذا التعطيل ال يجد له 

�صندًا من الد�صتور لتربيره، واإمنا يجد �صنده واأ�صا�صه يف القوة التي يعتمد عليها احلاكم، وغالبًا ما 

يح�صل هذا التعطيل على اإثر االنقلبات الع�صكرية، وهو ال يعلن �صراحة تعطيل الد�صتور اأو بع�ص 

.
)1(

اأحكامه واإمنا يرتك تنفيذه

1- رعد اجلده واآخرون، م�صدر �صابق، �ص263-262.
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املبحث الثالث

اإلغــــــاء الد�ســــــــتور

�صبق واأن وجدنا اأن تعديل الد�صتور يعد و�صيلة الإيجاد التلوؤم بني ظروف الدولة والن�صو�ص 

الفعلي  والواقع  القانوين  التنظيم  بني  تظهر  التي  الفجوة  ل�صد  واإجراء  حتكمها،  التي  الد�صتورية 

نتيجة تطور االأفكار ال�صيا�صية يف اجلماعة تطورًا كبريًا فت�صبح القاعدة الد�صتورية غري ملئمة، 

فمن اأجل تليف هذه احلالة يلجاأ اإىل تعديل بع�ص ن�صو�ص الد�صتور خللق حالة من االن�صجام، ولكن 

، اأي التعديل ال�صامل 
)1(

قد ال يكفي التعديل خللق مثل هذه احلالة، عند ذلك ال بد من اإنهاء الد�صتور

الكلي الذي يهدف اإىل التخل�ص نهائيًا من الد�صتور.

ويحدد فقه القانون الد�صتوري طرق اإنهاء الد�صاتري يف طريقتني هما الطريق العادي للإلغاء 

والطريق غريالعادي للإلغاء)الثوري( :

املطلب الأول-الطريق العادي لإلغاء الد�ستور :

من  خالية  هادئة  ظ��روف  يف  يتم  باأحكامه  العمل  وتوقف  الد�صتور  اإلغاء  يف  الطريق  وه��ذا 

على  ينطوي  ال  املو�صوع  وهذا  جديد.  اآخر  بد�صتور  عنه  اال�صتعا�صة  اإىل  ي�صار  ثم  ومن  العنف، 

اأي  ُيلغى فيها  اأن االأمر يتم بالطريقة نف�صها التي  اإذ  �صعوبة يف الدول التي تعتمد د�صاتري مرنة، 

قانون عادي، فاإجنلرتا مثًل ي�صتطيع الربملان فيها اأن يعدل اأحكام الد�صتور تعديًل �صامًل، واالإلغاء 

تن�ص  فقد  اجلامدة  الد�صاتري  ذات  الدول  يف  اأما  العادية،  القوانني  اإلغاء  اإج��راءات  باتباع  يكون 

الد�صاتري على طريق تعديلها تعديًل كليًا، وهذا اأمر نادر احل�صول، اإال اأن االإجماع يكاد اأن ينعقد 

على منع ال�صلطة التي متتلك حق تعديل الد�صتور تعديًل جزئيًا من حق التعديل الكلي اأو ال�صامل 

ي�صاير  جديدًا  د�صتورًا  ت�صع  اأن  ت�صتطيع  فهي  وحدها،  باالأمة  منوطًا  يكون  احلق  فهذا  للد�صتور، 

تطور الظروف التي تدفع اإىل تغيري الد�صتور، ويتم ذلك عن طريق جمعية تاأ�صي�صية تنتخب لهذا 

1- انظر حول هذا املو�صوع، رعد اجلده واآخرون، م�صدر �صابق، �ص 263 وما بعدها. رمزي ال�صاعر، م�صدر �صابق، �ص712 وما بعدها. حممد 

كام����ل ليله، م�صدر �ص������ابق، �ص91 وما بعدها. نزيه رعد، الق�������انون الد�صتوري العام، املوؤ�ص�صة احلديثة للكاتب، لبنان، 1999، �ص 97 

وما بعدها.
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الغر�ص اأوعن طريق ا�صتفتاء د�صتوري، وهذا ما يحدث يف الدول الدميقراطية، اأما يف الدول غري 

الدميقراطية فاإن عملية و�صع د�صتور جديد تتم عن طريق ال�صلطة احلاكمة وحدها اأو عن طريق 

ال�صلطة احلاكمة وم�صاهمة ال�صعب. ومن اجلدير بالذكر اأنه لي�ص من ال�صروري اأن تكون ال�صلطة 

التاأ�صي�صية التي ت�صع الد�صتور اجلديد هي ال�صلطة التاأ�صي�صية نف�صها التي و�صعت الد�صتور القدمي 

املراد اإلغاوؤه، فقد يكون الد�صتور القدمي قد ُو�صع عن طريق املنحة اأو العقد، بينما يو�صع الد�صتور 

اجلديد بطريق اجلمعية التاأ�صي�صية اأو بطريق اال�صتفتاء الد�صتوري، اأي عن طريق ال�صعب وحده. 

اأما م�صري الد�صتور القدمي بعد �صدور الد�صتور اجلديد فاإنه ميكن اأن ين�ص الد�صتور اجلديد على 

اإلغاء الد�صتور القدمي، اأو اأن هذا االإلغاء يكون عندما يتناول الد�صتور اجلديد جميع االأحكام التي 

ت�صمنها الد�صتور القدمي بالتنظيم.

اإلغاء  اأما  اأو جامدة،  اإن ما �صبق وذكرناه يتعلق باإلغاء الد�صاتري املكتوبة، �صواء كانت مرنة 

الد�صاتري العرفية فيكون االأمر خمتلفًا، فينتهي الد�صتور العريف بطريقة ن�صاأته نف�صها، اأي بقيام 

اأعراف د�صتورية خمالفة للأعراف ال�صائدة، اأو ب�صدور قانون عادي من ال�صلطة املخت�صة باإلغاء 

هذه االأعراف.

املطلب الثاين – الطريق غري العادي لإلغاء الد�ستور )الثوري(:

اأي  انقلب،  وقوع  اأو  ثورة  اندالع  اأعقاب  به يف  العمل  واإيقاف  واإ�صقاطه  الد�صتور  اإنهاء  اأي 

انتهاء الد�صتور باأ�صلوب فعلي ولي�ص بطريق قانوين، وهو االأ�صلوب االأكرث انت�صارًا الإلغاء الد�صاتري 

اأخرى  فكرة  حمل  جديدة  قانونية  فكرة  اإحلل  تعني  القانونية  الناحية  من  والثورة  واإ�صقاطها. 

لتكون اأ�صا�صًا للنظام القانوين يف اجلماعة الب�صرية، وتوؤدي الثورة اإىل قيام نظام قانوين وانق�صاء 

النظام القانوين القدمي الذي مل يعد يتلءم مع الواقع، بينما االنقلب يهدف اإىل ا�صتبدال حاكم 

باآخر وتغيري االأو�صاع ال�صيا�صية فقط، ويرتتب على جناح الثورة اآثار قانونية مهمة، �صواء بالن�صبة 

للد�صتور القائم اأو القوانني العادية النافذة، وبالن�صبة للد�صتور: هل يعّد �صقوطه تلقائيًا بعد جناح 

الثورة اأم اأن هذا ال�صقوط ال يتم تلقائيًا؟، واإذا ما �صقط الد�صتور فهل ت�صقط جميع ن�صو�صه اأم اأن 

هناك ن�صو�صًا تظل نافذة املفعول؟.
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 انق�صم الفقه يف ذلك اإىل ثلثة اجتاهات:

الجتاه الأول: ويرى اأن الد�صتور ي�صقط ب�صكل تلقائي فور جناح الثورة، وهذا ما ذهب اإليه اأغلب 

فقهاء القانون الد�صتوري، ويربرون ذلك ال�صقوط الفوري للد�صتور بتنافر احلكم اجلديد 

الثورة الإقامته مع نظام احلكم الذي كان ي�صجله الد�صتور القدمي، واالإعلن  الذي ت�صعى 

بعد ذلك عن �صقوط الد�صتور القدمي ال يعّد من�صئًا لو�صع قانوين جديد، اإمنا يعّد كا�صفًا ملا 

حدث فعًل بعد جناح الثورة وموؤكدًا حلالة متت.

الجتاه الثاين: ويرى اأ�صحاب هذا االجتاه اأن �صقوط الد�صتور بعد قيام الثورة ال يعّد اأمرًا حتميًا 

ولي�ص لزامًا اأن يرتتب على جناح الثورة �صقوط الد�صتور، فقد يكون هدف الثورة املحافظة 

على الد�صتور وحمايته من عبث احلكام، وقد يتطلب االأمر االإبقاء على الد�صتور فرتة من 

الزمن ثم تعلن الثورة بعد ذلك عن �صقوطه.

التي  الد�صتور من عدمه يتوقف على طبيعة االأهداف  اأن �صقوط  اأ�صحابه  الثالث: ويرى  الجتاه 

قامت الثورة من اأجل حتقيقها، وميكن اأن تربز يف هذا اخل�صو�ص ثلث حاالت:

احلالة االأوىل: وهي الثورة ال�صاملة، وفيها ي�صقط الد�صتور، مثال ذلك الثورة الفرن�صية 

�سنة 1789 والرو�سية �سنة 1917 وامل�صرية �صنة 1952.

احلالة الثانية: عندما تكون الثورة كرد فعل �صد اإ�صاءة احلكام للد�صتور وكتعبري عن 

رغبة ال�صعب يف املحافظة على الد�صتور، ويف هذه احلالة فاإن الثورة ال توؤدي 

اإىل �صقوط الد�صتور، واإمنا تعد �صمانة من �صمانات احرتام الد�صتور.

احلالة الثالثة: ال يكون قيام الثورة تعبريًا عن الرف�ص الكامل لكل ما كان �صائدًا قبلها، 

واإمنا لبع�ص االأمور فقط، وهنا ُيعّدل الد�صتور.

واإذا �صقط الد�صتور القائم بعد قيام الثورة تلقائيًا اأو اأعلن �صقوطه بعد ذلك، فهل يعني هذا 

�صقوط الد�صتور بجميع ن�صو�صه اأم اأن هناك ن�صو�صًا ال ت�صقط ب�صقوط الد�صتور؟.

يذهب الفقه اإىلاأن هناك ن�صو�صًا ال ت�صقط ب�صقوط الد�صتور، فالن�صو�ص التي ت�صقط هي 

الد�صتورية  الن�صو�ص  اأما  �صده،  الثورة  قامت  الذي  احلكم  بنظام  املتعلقة  املو�صوعية  الن�صو�ص 
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وكذلك   الد�صتور،  �صقوط  بعد  بها  العمل  وا�صتمرار  بقائها  اإىل  الفقهاء  اأغلب  ذهب  فقد  ال�صكلية 

االأمر بالن�صبة للن�صو�ص الد�صتورية اخلا�صة بحقوق وحريات االأفراد لكونها ال تت�صمن مو�صوعات 

د�صتورية خا�صة بنظام احلكم.

اأما اأثر الثورة يف القوانني العادية فاإن امل�صلم به اأن قيام الثورة ال يوؤثر يف الت�صريعات العادية، 

فتظل قائمة وم�صتمرة اإىل اأن تلغى بالطرق العادية الإلغاء القوانني، �صواء �صراحة اأو �صمنًا، وال�صبب 

يف ذلك هو عدم تعلق هذه القوانني بالتنظيم ال�صيا�صي للدولة، كما اأن بقاء هذه القوانني يعد نتيجة 

اأن  يعقل  نظام حكمها، فل  اأو  �صكلها  تغيري  النظر عن  ب�صرف  الدولة  وجود  دوام  ملبداأ  منطقية 

حتيا الدولة يف فراغ قانوين، واإال كان معنى هذا اأن الثورة توؤدي اإىل فو�صى وهدم لكيان الدولة، 

وعليه تبقى الت�صريعات القائمة عند قيام الثورة اإىل اأن تلغى اأو تعدل بقرار من حكومة الثورة التي 

متار�ص ال�صلطة وتتخذ من االإجراءات ما تراه يتما�صى مع النظام اجلديد، وبطبيعة احلال فاإن هذه 

التعديلت تتوقف على مدى اختلف الفكرة القانونية اجلديدة، فكلما كان االختلف كبريًا كان 

.
)1(

التعديل اأو�صع نطاقًا 

1- انظر حول هذا املو�صوع: رعد اجلده واآخرون، م�صدر �صابق، �ص 263 وما بعدها. رمزي ال�صاعر، م�صدر �صابق، �ص712 وما بعدها. حممد 

 ،1999 لبنان،  للكاتب،  املوؤ�ص�ص�����ة احل�����ديثة  الع�����ام،  الد�صتوري  الق�������انون  نزيه رعد،  �ص������ابق، �ص91 وما بعدها.  ليله، م�صدر  كام����ل 

�ص97 وما بعدها.
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الف�سل الأول

تاأ�سي�س دولة قطر

حتظى �صنة 1971 باأهمية كبرية يف تاريخ قطر ال�صيا�صي املعا�صر، فقد اأعلن ا�صتقلل دولة 

قطر يف تلك ال�صنة واأ�صبحت ع�صوًا يف املجتمع الدويل، وتكون قطر بذلك قد اأنهت مرحلة تاريخية 

ب�صكل  وقطر  عام  ب�صكل  املنطقة  �صهدتها  التي  اخلطرية  امل�صريية  والتطورات  باالأحداث  مليئة 

خا�ص.

اإقليم  من  جزءًا  تعّد  كانت  واإمنا  م�صتقل،  تاريخ  �صيا�صية،  وحدة  بو�صفها  لقطر،  يكن  ومل 

كانت  فاإنها  العربية،  اجلزيرة  �صبة  عن  يف�صلها  وا�صح  جغرايف  فا�صل  وجود  ولعدم  االأح�صاء، 

ت�صكل جزءًا متكامًل من الكيان ال�صيا�صي القائم حولها لفرتات طويلة، وعمومًا فاإن املنطقة كلها 

، وت�صري الوثائق واالأحداث التاريخية اإىل اأن ال�صراعات بني 
)1( 

ظلت تتبع مقر اخللفة االإ�صلمية

القوى املحلية  بلورة  اآل خليفة وبع�صهم بع�صًا، قد �صاهمت يف  واآل خليفة، وبني  القيادة القطرية 

القطرية، واأدى ذلك اإىل اأن تربز �صبه جزيرة قطر كوحدة �صيا�صية بعيدة عن اأي �صلطة وتتحول 

، وبالذات يف فرتة الع�صرينيات والثلثينيات من القرن التا�صع ع�صر، 
)2(

فيما بعد اإىل اإمارة م�صتقلة

وقد حملت االأحداث التي �صهدتها قطر يف اأربعينيات وخم�صينيات القرن التا�صع ع�صر يف طياتها 

تطورات مهمة وم�صريية اأدت اإىل منو الق���بائل املحلية القطرية وظهور اأ�صرة اآل ثاين لتلعب بعد 

ذلك دورًا م�صرييًا يف �صبه جزيرة قطر، فقد ا�صتطاعت توفري الزعامة املحلية وتخل�ص البلد من 

.
)3(

اأي �صلطة فر�صت عليها

وكان ملعاهدة 1868 اأثرًا مهمًا يف تاريخ قطر ال�صيا�صي، فقد اأدخلت هذه املعاهدة قطر �صمن 

�صل�صلة اتفاقيات ال�صلم العام  والهدنة البحرية التي وقعتها اإمارات اخلليج العربي مع احلكومة 

، مما يعني عّدها م�صيخة اأو اإمارة م�صتقلة غري خا�صعة الأي �صلطة من جانب جريانها، 
)4(

الربيطانية

1- اأحمد �صلق واآخرون، تطور قطر ال�صيا�صي من ن�صاأة االإمارة اإىل ا�صتقلل الدولة، مطابع رينودا احلديثة، 2005 الطبعة الثانية، �ص16.

2- امل�صدر ال�صابق، �ص 76.

3- امل�صدر ال�صابق، �ص 78.

4- راجع ن�ص املعاهدة يف كتاب وثائق التاريخ القطري، تقدمي اأحمد العناين،الدوحة، 1971، �ص11-1.
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وقد وقع هذه االتفاقية عن اجلانب القطري حممد اآل ثاين بو�صفه �صيخًا لقطر، ومنذ ذلك الوقت 

ظهرت قطر ككيان �صيا�صي م�صتقل وواحدة من اإمارات اخلليج العربية، ويعد ذلك التاريخ اأي�صًا 

.
)1(

بداية حلكم اأ�صرة اآل ثاين  وملرحلة تاريخية جديدة لقطر

وجاءت بعد ذلك معاهدة دارين  بتطور اآخر، فقد ت�صمنت هذه املعاهدة تعهدًا البن �صعود 

الكويت  اأرا�صي  على  اأو جتاوز  تدخل  باأي  القيام  عن  فيه  املعاهدة ميتنع  من  البند )6(  مبوجب 

الربيطانية  باحلماية  امل�صمولني  ال�صيوخ  وكل  و�صواحلها  وُعمان  قطر  �صيوخ  واأرا�صي  والبحرين 

حتت  الفعلية  الناحية  من  اأ�صبحت  قد  قطر  تكون  وبذلك  مبعاهدات،  معها  يرتبطون  والذين 

ال�صيطرة الربيطانية قبل ارتباطها معها مبعاهدة من الناحية الر�صمية، فاالرتباط الر�صمي بني 

توىل  الذي  ثاين  اآل  بن جا�صم  عبداهلل  ال�صيخ  عهد  1916 يف  عام  اإال  يتحقق  وبريطانيا مل  قطر 

.
)2(

احلكم عام 1913

ويعد امليثاق االإجنلو-تركي الذي وقع ق�صمه الثاين يف 29 يوليو 1913 حتواًل مهمًا يف تاريخ 

قطر، فقد جاء يف املادة احلادية ع�صرة منه على اأن )... تتنازل الدولة العثمانية عن �صيادتها على 

العثمانية  ال�صيطرة  انتقلت من  قد  تكون قطر  وبذلك  ث��اين...(،  اآل  قا�صم  ال�صيخ  ويحكمها  قطر 

اإال  االأوىل،  العاملية  ن�صوب احلرب  ب�صبب  امليثاق مل يطبق  اأن هذا  الربيطانية، ومع  ال�صيطرة  اإىل 

اأن واحدة من نتائج هذه احلرب قد اأدت اإىل �صيطرة بريطانيا فعليًا على منطقة اخلليج العربي 

.
)3(

باأكملها، ومن �صمنها قطر، وانتهاء الوجود العثماين يف املنطقة باأكملها

تاريخها  اأطوار  الع�صرين طورًا جديدًا من  القرن  الثاين من  الن�صف  دخلت قطر مع بداية 

اإثر تدفق النفط بكميات هائلة، فكان عام 1949 عام حتول مهم يف حياة قطر والقطريني وبداية 

مرحلة جديدة من مراحل تطور البلد ال�صيا�صي واالقت�صادي، ثبتت خلله �صلطة احلاكم واأ�صرته 

، ومل 
)4(

التقنية احل�ديثة البلد على معطيات احل�صارة  وانفتحت  ا�صتقلاًل،  اأكرث  واأ�صبح مركزه 

للدولة  احلديثة  التنظيمات  تعرف  مل  قطر  اأن  اإال  وغو�ص،  ب��داوة  جمتمع  القطري  املجتمع  يعد 

واإداراتها وحكومتها حتى ال�صنوات االأوىل من الن�صف الثاين من القرن الع�صرين، فال�صلطة كانت 

1- اأحمد �صلق واآخرون، تطور قطر ال�صيا�صي، م�صدر �صابق، �ص89.

2- امل�صدر ال�صابق، �ص 121.

3- امل�صدر ال�صابق، �ص 128.

4- امل�صدر ال�صابق، �ص 163.
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متار�ص فيها ب�صكل تقليدي وتتمركز يف يد ال�صيخ احلاكم وكبار رجال اأ�صرته وت�صتمد قوتها من قوة 

�صخ�صيته ومكانته االجتماعية وو�صعه االقت�صادي املوروث.

وكان ال�صيخ يتوىل احلكم مببايعة اأهل احلل والعقد، ويجمع بني يديه جميع ال�صلطات، فهو 

امل�صرع واملنفذ والقا�صي يف اآٍن واحد، وهذا ميثل امتدادًا ملبداأ اخللفة يف النظم االإ�صلمية، ومل 

يكن هناك ت�صريع اأو قانون مكتوب يحدد �صيا�صة احلكم، اإمنا العرف والتقاليد املتوارثة هي التي 

، اإال اأن هذا االأ�صلوب يف احلكم القائم على اأ�صا�ص ال�صلطة املطلقة لل�صيخ احلاكم مل متنع 
)1(

ت�صود

ببع�ص  لي�صت�صريهم  والتجار  والعلماء  االأعيان  كبار  ت�صم  موؤقتة  جمال�ص  لعقد  احلاكم  جلوء  من 

.
)2(

االأمور املتعلقة باالإدارة عند احلاجة 

وفيما يتعلق بوالية العهد فقد اعتاد احلكام على اختيار اأولياء عهودهم وتوليتهم بع�ص مهام 

احلكم خلل فرتة حياتهم وتدريبهم على ممار�صة االإدارة، وكانوا يعتمدون يف االختيار على معيار 

. ومل ت�صهد قطر خلل 
)3(

اأكرث من اعتمادهم على معيار ال�صن الكفاءة واملقدرة لتويل امل�صوؤولية 

من�صبني  ا�صتحداث  با�صتثناء  احلكومة،  مبهام  يقوم  وزاريًا  تنظيمًا  الع�صرين  القرن  خم�صينيات 

املن�صبني  هذين  وا�صتحداث   ،1960 عام  للمالية  والثاين   1957 عام  للمعارف  اأحدهما  وزاري��ني 

.
)4(

الوزاريني مل يرافقه اإن�صاء جمل�ص للوزراء

واإداراتها،  الدولة  املنظمة الأجهزة  واملرا�صيم  القوانني  �صل�صلة من  1961 �صدور  و�صهد عام 

وكذلك �صدور اجلريدة الر�صمية للحكومة لتن�صر بها الت�صريعات التي ت�صدر، وهذا االأمر كان قد 

.
)5(

�صبقه �صدور عدد من القوانني املتفرقة ما بني عام 1949 وعام 1960

1960 نقطة حتول مهمة على م�صتوى االإدارة احلكومية، فقد  ويعد القانون رقم )1( ل�صنة 

ون�ص   ،
)6(

م��واد ع�صر  على  واحتوى  احلكومية،  ل��لإدارة  العليا  االإدارة  تنظيم  القانون  هذا  توىل 

1- امل�صدر ال�صابق، �ص 148.

2- يو�صف عبيدان، املوؤ�ص�صات ال�صيا�صية يف دولة قطر، بريوت، 1979، �ص61-60.

3- اأحمد �صلق واآخرون، تطور قطر ال�صيا�صي، م�صدر �صابق، �ص175.

4- عبدالعزيز املن�صور، التطور ال�صيا�صي القطري، 1868-1916، الطبعة االأوىل، الكويت، 1975 �ص38.

5- اأحمد �صلق واآخرون، تطور قطر ال�صيا�صي، م�صدر �صابق، �ص177. حممد �صريف ال�صيباين، اإمارة قطر العربية بني املا�صي واحلا�صر، دار 

الثقافة، بريوت 1975، �ص462- 469.

6- انظر ن�ص القانون يف جمموعة قوانني قطر، 1961- 1975، املجلد الثاين، وزارة العدل، اإدارة ال�صوؤون القانونية، �ص830- 833.
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اأ�ص�ص ع�صرية ي�صرف عليها  اإدارية عليا مركزية وفق  اإن�صاء هيئة  مبوجب املادة الثانية منه على 

نائب احلاكم وتتاألف من ثلث اإدارات هي:

اإدارة ال�صوؤون املالية.. 1

اإدارة ال�صوؤون االإدارية.. 2

اإدارة �صوؤون البرتول.. 3

وينظم  االإدارات  هذه  من  كل  اخت�صا�صات  بتحديد  ق��رارًا  احلاكم  نائب  ي�صدر  اأن  على 

اأق�صامها، وقد عهد القانون لنائب احلاكم مبوجب املادة )1( بال�صلطات االآتية:

اإعداد �صيا�صة عامة تقوم على اأ�صا�ص خطة �صاملة تكفل للدولة اأكرب ق�صط من النهو�ص . 1

االقت�صادي واالجتماعي والثقايف واالإداري.

لل�صيا�صة . 2 االأ�صا�صية  والقواعد  الرئي�صية  للمبادئ  املنظمة  واملرا�صيم  القوانني  اقرتاح 

واالإداري��ة  والثقافية  واالجتماعية  االقت�صادية  النواحي  من  كل  يف  العامة  احلكومية 

وغريها.

اإ�صدار اللوائح والقرارات واالأوامر االإدارية والن�صرات الدورية اللزمة لتنفيذ ال�صيا�صة . 3

احلكومية العامة وفقًا الأحكام القانون.

الرقابة العليا على �صري النظام احلكومي املايل واالإداري.. 4

تعيني املوظفني واإعفاوؤهم من منا�صبهم وفقًا الأحكام القانون. . 5

من  كانت  للدولة  اخلارجية  ال�صوؤون  ب���اإدارة  املتعلقة  اخلارجية  ال�صيادة  ممار�صة  اأن  اإال 

اخت�صا�ص املعتمد ال�صيا�صي الربيطاين ب�صكل عام، واأدى قرار بريطانيا باالن�صحاب من منطقة 

اخلليج العربي باأ�صرها عام 1968 اإىل تطور مهم يف هذا املجال، فقد �صدر مر�صوم بقانون رقم 

)11( لعام 1969 اأن�صئت مبوجبه اإدارة لل�صوؤون اخلارجية تتبع احلكومة )1(.

ومل ُي�صّكل جم�ل�ص لل���وزراء اإال بع���د �ص��دور النظام االأ�صا�صي امل���وؤقت، ال����ذي يعّد اأول وثيقة 

1- انظر ن�ص املر�صوم بقانون يف جمموعة قوانني قطر، وزارة العدل، اإدارة ال�صوؤون القانونية، املجلد الرابع، �ص2087.
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مايو   29 يف  وذلك  الد�صتورية،  للت�صريعات  احل��ديثة  املفاهيم  وفق  ت�صرع  قط���ر  لدولة  د�ص���تورية 

، و على الرغم من اأن النظام االأ�صا�صي كان ين�ص على اأن يعمل به بعد ت�صعني يومًا من 
)1(

 1970

النظام  الأحكام  ا�صتنادًا  للوزراء  جمل�صًا  �صكل  احلاكم  اأن  اإال  الر�صمية،  اجلريدة  يف  ن�صره  تاريخ 

.
)2(

االأ�صا�صي املوؤقت قبل ذلك التاريخ يف 29 مايو 1970 

وتبع هذه اخلطوة �صدور عدة قوانني تتناول حتديد �صلحيات الوزراء والوزارات واالأجهزة 

احلكومية االأخرى ا�صتنادًا للنظام االأ�صا�صي املوؤقت.

ويف الثالث من يونيو 1970 اجتمع اأول جمل�ص للوزراء يف تاريخ قطر ال�صيا�صي والد�صتوري، 

وكان يتاألف من ع�صرة وزراء، واأعقب ذلك �صدور عدة قرارات جنم عنها زيادة عدد الوزارات اإىل 

.
)3(

اأربع ع�صرة وزارة

وفيما يتعلق بالنظام الق�صائي القطري فقد بداأ �صرعيًا يف اأول اأمره عندما ت�صكلت اأول حمكمة 

�صرعية عام 1928، ومع تطور اأو�صاع قطر واإن�صاء اأجهزة احلكم واالإدارة وازدياد ن�صاطاتها وكرثة 

اإن�صاء ق�صاء مدين  اأن�صاأت الدولة رئا�صة للمحاكم ال�صرعية، وتطور االأمر بعد ذلك اإىل  امل�صالح 

اإىل جانب الق�صاء ال�صرعي.

   لقد كان �صدور النظام االأ�صا�صي املوؤقت عام 1970 خطوة مهمة نحو تاأ�صي�ص دولة ع�صرية، 

اأن حتديد ال�صلطات  اإال  اأعطى ال�صلطة العليا للحاكم،  اأن هذا النظام االأ�صا�صي قد  وبالرغم من 

وامل�صوؤوليات قد اأوجدت احلاجة اإىل م�صاركة ال�صعب يف �صوؤون احلكم مبرور الزمن، وهذا بحد ذاته 

تطور مهم، اإذ ال ميكن توقع االنتقال فجاأة من النظام القبلي التقليدي اإىل نظام حكم حديث ب�صكل 

.
)4(

تام يف جمتمع ال تزال الروابط القبلية توؤثر فيه 

وبحلول �صهر �صبتمرب عام 1971 كانت حم�ادثات ووثائق اإعلن اال�صتقلل قد اتُّفق عليها، 

البي��ان:  يف  وج��اء  الب��لد،  ا�صتقلل  اأعلن  احلاكم  ونائب  العهد  ويل  لل�صعب  اأذاع��ه  بي��ان  ويف 

»تنفيذًا لقرار اإعلن ا�صتقلل بلدنا، قررنا اإنهاء العلقات التعاقدية اخلا�صة وجميع االتفاقيات 

1- انظر ن�ص النظام االأ�صا�صي املوؤقت، جمموعة قوانني قطر، وزارة العدل، اإدارة ال�صوؤون القانونية، املجلد االأول، �ص1.

2- اأحمد �صلق، م�صدر �صابق، �ص180.

3- امل�صدر ال�صابق، �ص181.

4- امل�صدر ال�صابق، �ص192.
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وااللتزامات والتنظيمات املرتتبة عليها املربمة مع احلكومة الربيطانية. وبذلك ت�صبح قطر دولة 

.
)1(

م�صتقلة ا�صتقلاًل تامًا وذات �صيادة كاملة متار�ص م�صوؤولياتها الدولية بنف�صها...«

ونتيجة لقيام قطر مبمار�صة ال�صيادة اخلارجية كدولة م�صتقلة، فقد �صدر القانون رقم )19( 

.
)2( 

بتاريخ 3 �صبتمرب عام 1971 باإن�صاء وزارة اخلارجية

قرار  وذلك مبوجب  اأمري،  اإىل  الدولة من حاكم  رئي�ص  لقب  ُغري  التطورات  اأثر هذه  وعلى 

.
)3(

حاكم قطر رقم )1( ل�صنة 1971

الدول  جامعة  اإىل   1971 عام  من  �صبتمرب  �صهر  يف  قطر  ان�صمام  االإج���راءات  هذه  وراف��ق 

.
)4(

العربية، ويف ال�صاد�ص ع�صر من ال�صهر نف�صه اإىل هيئة االأمم املتحدة

1- جمموعة خطب ح�صرة �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن حمد اآل ثاين اأمري دولة قطر، 1971-1981، �ص 16-12.

1- انظر ن�ص القرار يف جمموعة قوانني قطر، وزارة العدل، اإدارة ال�صوؤون القانونية، املجلد االأول، �ص 400-393.

3- ن�صر يف اجلريدة الر�صمية، العدد الثامن ل�صنة 1971.

4- اأحمد �صلق واآخرون، م�صدر �صابق، �ص193.
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الف�سل الثاين

النظام الأ�سا�سي لدولة قطر

اأن يكون بحث النظام االأ�صا�صي املوؤقت املعدل كجزء من التاريخ الد�صتوري لدولة  يفرت�ص 

قطر، اإال اأن املادة )150( من الد�صتور الدائم ل�صنة 2004 ن�صت على اأن »يلغى النظام االأ�صا�صي 

اخلا�صة  االأحكام  �صارية  وتبقى   ،1972/4/19 يف  وال�صادر  الدولة  يف  به  املعمول  املعدل  املوؤقت 

، وعلى هذا االأ�صا�ص فاإن 
)1(

مبجل�ص ال�صورى احلايل اإىل اأن يتم انتخاب جمل�ص ال�صورى اجلديد«

االإلغاء الذي ت�صري اإليه املادة املذكورة غري متحقق كليًا من الناحية الفعلية نتيجة للرتابط احلا�صل 

بني ن�صو�ص النظام االأ�صا�صي املوؤقت املعدل، وعليه فاإن بحثه �صيتم على النحو االآتي:

املبحث الأول

حياة النظام الأ�سا�سي

املطلب الأول:اإقامة النظام الأ�سا�سي

�صهدت دولة قطر اإقامة نظامني اأ�صا�صيني يف مرحلتني على النحو االآتي:

املرحلة الأوىل: اإقامة النظام الأ�شا�شي املوؤقت للحكم �شنة 1970:

و�صع  توىل  من  هو  القطرية  للحكومة  القانوين  امل�صت�صار  اأن  اإىل  التاريخية  امل�صادر  ت�صري 

.
)2( 

م�صودة هذا النظام االأ�صا�صي املوؤقت بناء على تكليف احلكومة القطرية له

وب�صدور النظام االأ�صا�صي املوؤقت يف 1970/5/24 تكون دولة قطر ثاين كيان �صيا�صي بعد 

النظام  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن  د�صتورية.  وثيقة  متتلك  العربي  اخلليج  منطقة  يف  الكويت  دولة 

االأ�صا�صي املوؤقت الذي يعد مبثابة د�صتور موؤقت كان قد �صدر قبل اإعلن ا�صتقلل دولة قطر، وهذه 

1- انظر ن�ص الد�صتور الدائم، اجلريدة الر�صمية، العدد ال�صاد�ص، ل�صنة 2005.

2- اأحمد �صلق واآخرون، تطور قطر ال�صيا�صي، م�صدر �صابق، �ص190.
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يف  تكون  عادة  الد�صتور  فاإقامة  ال�صيا�صي،  التطور  هذا  مبثل  مرت  التي  الدول  بني  متميزة  حالة 

مرحلة الحقة لنيل الدولة ا�صتقللها، اإال اأن الظروف والتطورات ال�صيا�صية لعبت دورًا مهمًا يف هذا 

.
)1( 

اخل�صو�ص، مما عجل ب�صدور النظام االأ�صا�صي املوؤقت قبل اإعلن ا�صتقلل البلد

احلاكم  قرار  وجاء   ،
)2(

ل�صعبه احلاكم  من  املنحة  باأ�صلوب  املوؤقت  االأ�صا�صي  النظام  و�صدر 

م�صتندًا اإىل قرار املجل�ص االأعلى الحتاد االإمارات العربية رقم 3 ل�سنة 1969 ال�صادر وفقًا التفاقية 

دبي املربمة يف 26 فرباير ل�صنة 1969 التي ن�صت على قيام احتاد االإمارات العربية، واإىل قرار 

.
)3(

املجل�ص االأعلى رقم )3( ل�صنة 1967 الذي اأ�صار اإىل اأن يكون لكل اإمارة د�صتور

وملا كان النظام االأ�صا�صي موؤقتًا، فاإن م�صاألة التكييف القانوين لن�صاأته تكون حم�صومة، فمن 

يتوىل اإقامته هم القاب�صون على ال�صلطة وحدهم دون اأي م�صاركة �صعبية، وهذا االأمر متعارف عليه 

بخ�صو�ص �صدور الد�صاتري املوؤقتة واأ�صلوب اإقامتها، وعادة ما ت�صدر خلل املرحلة االنتقالية التي 

متر بها االأنظمة ال�صيا�صية.

وبالعودة اإىل الو�صع ال�صيا�صي لقطر يف تلك الفرتة فاإن احلاكم الفعلي للبلد هو اأمري البلد 

الذي توىل اإقرار واإ�صدار هذا النظام االأ�صا�صي املوؤقت. وقد احتوى النظام االأ�صا�صي املوؤقت على 

)77( مادة موزعة على خم�صة اأبواب على النحو االآتي:

الباب االأول: نظام احلكم، املواد )4-1(.. 1

الباب الثاين: املبادئ اجلوهرية املوجهة ل�صيا�صة الدولة، املواد )8-5(.. 2

الباب الثالث: احلقوق والواجبات العامة، املواد )16-9(.. 3

الباب الرابع: ال�صلطات، و�صم خم�صة ف�صول:. 4

1- الف�صل االأول: اأحكام عامة، املواد )19-17(.

2- الف�صل الثاين: رئي�ص الدولة، املواد )28-20(.

1- يو�صف حممد عبيدان، م�صدر �صابق، �ص151.

2- راجع بخ�صو�ص اأ�صلوب املنحة يف اإقامة الد�صاتري، الباب االأول من الكتاب، �ص32.

3- انظر ن�ص القرار اخلا�ص بتعديل النظام االأ�صا�صي املوؤقت، اجلريدة الر�صمية، العدد ال�صاد�ص ل�صنة 1970.
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3- الف�صل الثالث: جمل�ص الوزراء، املواد )42-29(.

4- الف�صل الرابع: جمل�ص ال�صورى، املواد )43- 71(.

5- الف�صل اخلام�ص: الق�صاء، املواد )73-72(.

الباب اخلام�ص: اأحكام عامة وانتقالية.. 5

النظام  هذا  الإ�صدار  الدواعي  ت�صمنت  ديباجة  املوؤقت  االأ�صا�صي  النظام  م��واد  وتقدمت 

االأ�صا�صي.

قرار حاكم قطر رقم )1(  واح��دًا، وذلك مبوجب  تعديًل  االأ�صا�صي  النظام  وقد عدل هذا 

.
)1(

ل�سنة1970

دولة  اأن قطر  ن�صت على  التي  االأوىل  املادة  ت�صمنتها  م�صاألة مهمة  اإىل  االإ�صارة  بد من  وال 

للدولة  الذي و�صع  ال�صكل  العربية...، فهذا  االإم��ارات  �صيادة ع�صو يف احتاد  عربية م�صتقلة ذات 

بو�صفها ع�صوًا يف احتاد االإمارات العربية مل يعد قائمًا بعد ان�صحاب قطر من االحتاد املذكور.

املرحلة الثانية: اإقامة النظام الأ�شا�شي املوؤقت املعدل للحكم �شنة 1972:

مل ُيطّبق النظام االأ�صا�صي املوؤقت ال�صادر �صنة 1970 ب�صكل كامل عند اإ�صداره، وذلك ب�صبب 

التي  املهمة  ال�صيا�صية  التطورات  ونتيجة  ال�صورى،  جمل�ص  وعمل  بتكوين  املتعلقة  االأحكام  تعطيل 

 ،
)2(

ح�صلت خلل تلك الفرتة اأ�صدر اأمري البلد النظام االأ�صا�صي املوؤقت املعدل يف 1972/4/19

 1970 ال�صادر عام  املوؤقت  االأ�صا�صي  النظام  وثيقة د�صتورية جديدة حلت حمل  وهو يف اعتقادنا 

ولي�ص تعديًل له للأ�صباب االآتية:

املوؤقت . 1 االأ�صا�صي  النظام  اإلغاء  اإىل  اأ�صارت  الدائم  الد�صتور  املادة )150( من  اأن ن�ص 

املعدل املعمول به يف الدولة ال�صادر يف 4/19/ 1972، فلو كان النظام االأ�صا�صي املوؤقت 

املعدل تعديًل للنظام االأ�صا�صي املوؤقت الأ�صارت املادة املذكورة اإىل اإلغاء النظام االأ�صا�صي 

املوؤقت ال�صادر عام 1970 ولي�ص عام 1972.

1- انظر ن�ص القرار اخلا�ص بتعديل النظام االأ�صا�صي املوؤقت، اجلريدة الر�صمية، العدد ال�صاد�ص ل�صنة 1970.

2- انظر ن�ص النظام االأ�صا�صي املوؤقت املعدل، اجلريدة الر�صمية، العدد اخلام�ص ل�صنة 1972.
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ا�صتبدال ديباجة النظام االأ�صا�صي املوؤقت بديباجة جديدة يف النظام االأ�صا�صي املوؤقت . 2

املعدل، والتعديلت الد�صتورية عادة ت�صمل املواد ولي�ص الديباجات التي تت�صدر الوثائق 

الد�صتورية.

اعتماد ا�صم النظام االأ�صا�صي املوؤقت املعدل يف جميع الن�صو�ص القانونية ال�صادرة بعد . 3

�صدور النظام االأ�صا�صي املوؤقت املعدل �صنة 1972.

عك�ص . 4 على  املعدل،  املوؤقت  االأ�صا�صي  النظام  �صدور  عند  التعديل  م��واد  اإىل  ُي�صر  مل 

اأ�صلوب  التعديلت التي متت قبل وبعد ذلك التي ت�صتهل باالإ�صارة اإىل املواد التي تبني 

التعديل.

وعليه فاإن ما مت يف عام 1972 هو يف الواقع اإ�صدار وثيقة د�صتورية جديدة، وهذا ما اأ�صارت 

اإليه واأكدته ديباجة النظام االأ�صا�صي املوؤقت املعدل يف اأن »ملا كان النظام االأ�صا�صي املوؤقت ال�صابق 

الدولة  ت�صبح  اأن  وقبل  العربية،  االإم��ارات  احتاد  اإم��ارة قطر ع�صوًا يف  فيه  كانت  وقت  و�صع  قد 

م�صتقلة ا�صتقلاًل تامًا وذات �صيادة كاملة... لذلك كله ي�صعدنا اأن نعلن اليوم هذا النظام االأ�صا�صي 

املوؤقت املعدل للنظام االأ�صا�صي املوؤقت ال�صابق للحكم يف دولة قطر ليجري العمل به«، فاالإ�صارة اإىل 

كلمة النظام االأ�صا�صي ال�صابق داللة قطعية على اإقامة نظام اأ�صا�صي جديد.

وعلى هذا االأ�صا�ص ونظرًا لق�صر الفرتة الزمنية التي طبق فيه النظام االأ�صا�صي املوؤقت، فاإننا 

�صوف نتناول النظام االأ�صا�صي املوؤقت املعدل ال�صادر عام 1972 يف �صرحنا للن�صو�ص الد�صتورية 

ال�صائدة يف قطر قبل �صدور الد�صتور، التي ما زالت م�صتمرة يف املواد املخ�ص�صة الأحكام جمل�ص 

التي  املخت�صرة  باملعلومات  مكتفني  الدائم،  الد�صتور  من   )150( املادة  الأحكام  ا�صتنادًا  ال�صورى 

اأ�صرنا اإليها يف املرحلة االأوىل بخ�صو�ص النظام االأ�صا�صي املوؤقت ال�صادر عام 1970.

املطلب الثاين: حمتوى النظام الأ�سا�سي املوؤقت املعدل:

احتوى النظام االأ�صا�صي املوؤقت املعدل ال�صادر �صنة 1972 على مقدمة واإحدى و�صبعني مادة 

موزعة على النحو االآتي:
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الباب االأول: نظام احلكم، و�صم املواد:

املبادئ ال�صيا�صية، املادة )5(.. 1

املبادئ االقت�صادية، املادة)6(.. 2

املبادئ االجتماعية، املادة )7(.. 3

املبادئ الثقافية، املادة )8(.. 4

الباب الثالث: احلقوق والواجبات العامة، و�صم املواد )16-9(.

الباب الرابع: ال�صلطات، واحتوى على خم�صة ف�صول على النحو االآتي:

الف�صل االأول: اأحكام عامة، و�صم املواد )19-17(.

الف�صل الثاين: الدولة، و�صم املواد )27-20(.

الف�صل الثالث: جمل�ص الوزراء، و�صم املواد )39-28(.

الف�صل الرابع: جمل�ص ال�صورى، و�صم املواد )64-40(.

الف�صل اخلام�ص: الق�صاء، و�صم املواد )66-65(.

الباب اخلام�ص: اأحكام عامة وانتقالية.

ولعل اأول ما يلفت النظر يف حمتوى النظام االأ�صا�صي املوؤقت املعدل هو االأ�صلوب الذي اتبع يف 

توزيع مواده، فالباب الثاين منه اعتمد ذكر عناوين  للمواد، وهو اجتاه اأخذت به بع�ص الت�صريعات 

الد�صتورية يف اأن يكون هناك عنوان لكل مادة يدل على م�صمونها، اإال اأن النظام االأ�صا�صي املوؤقت 

املعدل اعتمد هذا االأ�صلوب يف مواد الباب الثاين فقط دون بقية مواد النظام االأ�صا�صي االأخرى، 

كما اأنه اعتمد يف الباب الرابع تق�صيمه لف�صول دون اأن يعتمد هذا التق�صيم يف بقية االأبواب، وهذان 

التق�صيمان، العناوين والف�صول، ي�لفتان االنتباه، اإذ يفرت�ص اأن يكون عر�ص املواد التي يت�صمنها 

الد�صتور موحدة، كما ال يفوتنا االإ�صارة اإىل اأ�صلوب ال�صرد الذي طغى على العديد من املواد، وبالذات 

مواد الباب الثاين، وهو اأمر غري معتاد يف ال�صياغة الد�صتورية والقانونية التي يفرت�ص يف �صياغتها 

اأن تكون �صياغة قاطعة ووا�صحة يف مو�صوعها وغري قابلة للتاأويل.
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االأ�ص�ص  »اإر�صاء  اأن  اإىل  ت�صري  فاإنها  املعدل  املوؤقت  االأ�صا�صي  النظام  اإىل مقدمة  العودة  ويف 

ال�صليمة للإ�صلح ال�صامل املن�صود خلل فرتة االنتقال تتطلب املبادرة اإىل اإعادة تنظيم الدولة، 

ظل  يف  به  العمل  ليجري  املعدل  املوؤقت  االأ�صا�صي  النظام  هذا  اليوم  نعلن  اأن  ي�صعدنا  كله  لذلك 

ذات املبادئ املوجهة ل�صيا�صة الدولة العامة... بالن�صبة لكل من النواحي ال�صيا�صية واالقت�صادية 

واالجتماعية والثقافية خلل فرتة االنتقال وحتى �صدور نظام اأ�صا�صي كامل دائم يعد على �صوء 

االنتقال«. وفرتة  انتهاء فرتة  فور  وليطبق  بلدنا  النظام يف  ملمار�صة مثل هذا  اأول جتربة حقيقية 

ملمار�صة  مهياأة  غري  البلد  اأو�صاع  فيها  وتكون  البلد،  ا�صتقلل  مرحلة  تعقب  فرتة  هي  االنتقال 

اأن تكون الفرتة االنتقالية  ال�صيا�صية يف جمال احلياة الدميقراطية، ويفرت�ص  ال�صعب كل حقوقه 

املوؤقت مل  االأ�صا�صي  النظام  الد�صتورية، لكن  الوثيقة  حمددة مبدة زمنية معلومة ين�ص عليها يف 

القطرية فقط،  الد�صتورية  التجربة  على  قا�صرة  وهي حالة غري  الفرتة،  ين�ص على حتديد هذه 

اإىل حتديد الفرتة االنتقالية، وعلى  ُي�صر فيها  الوثائق الد�صتورية املوؤقتة مل  بل هناك العديد من 

ونرى اأن عدم 
 

 .
)1(

�صبيل املثال الد�صاتري املوؤقتة التي عرفها العراق بعد تاأ�صي�ص النظام اجلمهوري

الن�ص على حتديد الفرتة االنتقالية هو اأف�صل من حتديدها بفرتة غري دقيقة، وي�صار بعد ذلك اإىل 

متديدها، وعلى هذا االأ�صا�ص ن�صت املادة )70( من النظام االأ�صا�صي املوؤقت املعدل على اأن يو�صع 

نظام اأ�صا�صي كامل دائم للدولة يحل حمل النظام االأ�صا�صي املوؤقت املعدل ويعمل به اإثر انتهاء فرتة 

االنتقال.

املطلب الثالث: تعديل النظام الأ�سا�سي املوؤقت املعدل

اأوًل – اإجراءات تعديل النظام الأ�شا�شي املوؤقت املعدل:

تكون  اأن  بها  يفرت�ص  انتقالية  لفرتة  تو�صع  املوؤقتة  الد�صتورية  الوثيقة  اأن  من  الرغم  على 

ت�صتدعي  املوؤقتة  الد�صتورية  الوثيقة  و�صع  بعد  معينة  تطراأ ظروف  اأن  ال مينع  لكن هذا  ق�صرية، 

الن�ص  جتاوز  خلل  من  الد�صتورية  الوثيقة  خرق  من  اأف�صل  احلالة  هذه  يف  فالتعديل  تعديلها، 

الد�صتوري واإهماله، وعلى هذا االأ�صا�ص ن�صت املادة )67( من النظام االأ�صا�صي املوؤقت املعدل باأن: 

اأن م�صالح الدولة  اإذا ما راأى  اأو االإ�صافة  اأو احلذف  )يجوز للأمري تنقيح هذا النظام بالتعديل 

1- رعد اجلده، التطورات الد�صتورية يف العراق، بيت احلكمة، بغداد 2004، �ص 28.
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تتطلب التنقيح(، وهذه املادة تثري الت�صاوؤل لورود عبارة )بالتعديل اأو احلذف اأو االإ�صافة(، فكما 

االأ�صا�ص   اأو االإ�صافة، وعلى هذا  التعديل ينجم عنها حالتان هما احلذف  هو معروف فاإن عملية 

واأن احلذف  ذاتها  بحد  قائمة  التعديل هو حالة  باأن  توحي  التي  ال�صياغة  ما يربر هذه  يوجد  ال 

واالإ�صافة هما حالتان م�صتقلتان عن عملية التعديل. وبا�صتثناء هذه املادة مل ي�صر النظام االأ�صا�صي 

املوؤقت املعدل اإىل اأي تفا�صيل تتعلق باإجراءات التعديل، �صواء فيما يخ�ص اقرتاح التعديل اأو اأ�صلوب 

اإقراره اأو اإ�صداره، وعليه فاإن كل ما يخ�ص عملية التعديل يعد �صلطة مطلقة للأمري ميار�صها دون 

اأكدته  ما  ال�صورى، وهذا  اأو جمل�ص  �صواء يف احلكومة  ال�صلطة،  اأي هيئة من هيئات  م�صاركة من 

التعديلت التي متت على النظام االأ�صا�صي الحقًا.

ثانياً – تعديالت النظام الأ�شا�شي املوؤقت املعدل:

�صهد النظام االأ�صا�صي املوؤقت خلل فرتة نفاذه تعديلت عديدة، ولكون املواد املتعلقة مبجل�ص 

ال�صورى ما زالت �صارية املفعول فاإن ذلك ال مينع اأن يجرى عليه م�صتقبًل تعديل اآخر، والتعديلت 

التي متت على النظام االأ�صا�صي املوؤقت املعدل هي:

التعديل االأول: ومت مبوجب قرار اأمري دولة قطر رقم 1 ل�سنة 1973، ومبوجبه عدلت املادتان . 1

)45( و)53( من النظام االأ�صا�صي املوؤقت املعدل على النحو االآتي:

- املادة )45(: )مدة جمل�ص ال�صورى ثلث �صنوات ميلدية تبداأ من تاريخ اأول اجتماع له(.

- املادة )53(: )تكون مدة انعقاد جمل�ص ال�صورى ثمانية اأ�صهر على االأقل يف ال�صنة، ويجب 

.
)1(

اأن يعقد املجل�ص �صهريًا خلل هذه املدة(

هذا . 2 ومبوجب   ،1975 ل�صنة   )7( رقم  قطر  دولة  اأمري  قرار  مبوجب  ومت  الثاين:  التعديل 

التعديل خ�صعت املادة )45( للتعديل مرة ثانية على النحو االآتي:)مدة جمل�ص ال�صورى �صت 

�صنوات ميلدية تبداأ من تاريخ اأول اجتماع له، ويجوز مد هذه املدة اإذا اقت�صت امل�صلحة 

.
)2(

العامة ذلك(

، و�صمل هذا . 3
)3(

1975 ل�صنة  اأمري دولة قطر رقم )11(  الثالث: ومت مبوجب قرار  التعديل 

1- انظر ن�ص قرار التعديل يف اجلريدة الر�صمية، العدد اخلام�ص ل�صنة 1973.

2- انظر ن�ص قرار التعديل يف اجلريدة الر�صمية، العدد الرابع ل�صنة 1975.

3- انظر ن�ص قرار التعديل يف اجلريدة الر�صمية، العدد ال�صابع ل�صنة 1975.
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التعديل اأربع مواد على النحو االآتي:

- مادة )41(: )يتاألف جمل�ص ال�صورى من ع�صرين ع�صوًا ي�صدر بتعيينهم قرار اأمريي، 

ويجوز للأمري اأن يعني عددًا اآخر من االأع�صاء ال يتجاوز ع�صرة اإذا ما راأى اأن ال�صالح 

العام يقت�صي ذلك(.

- مادة )51(يخت�ص جمل�ص ال�صورى باالآتي:

اأواًل: مناق�صة ما يلي:

ال�صيا�صة العامة للدولة من النواحي ال�صيا�صية واالقت�صادية واالإدارية التي تعر�صها . 1

عليه احلكومة.

�صوؤون الدولة يف املجاالت االجتماعية والثقافية.. 2

ال�صورى . 3 ويعر�صها على جمل�ص  الوزراء  ي�صدرها جمل�ص  التي  القوانني  م�صروعات 

قبل رفعها للأمري للت�صديق عليها واإ�صدارها.

م�صروع ميزانية امل�صروعات الرئي�صية العامة.. 4

ثانيًا: طلب البيانات عن اأي �صاأن من ال�صوؤون الداخلة يف اخت�صا�صه من جمل�ص الوزراء 

بالن�صبة للم�صائل املت�صلة بال�صيا�صة العامة للحكومة، ومن الوزير املخت�ص بالن�صبة 

للم�صائل التي تدخل يف اخت�صا�ص وزارته.

اإليها يف الفقرتني  ثالثًا: تقدمي التو�صيات واإبداء الرغبات فيما يتعلق بامل�صائل امل�صار 

ال�صابقتني.

ال�صلطة  اخت�صا�ص  من  تكون  التي  االأعمال  يف  يتدخل  اأن  ال�صورى  ملجل�ص  يجوز  وال 

التنفيذية اأو الق�صاء، وال جتوز موؤاخذة ع�صو جمل�ص ال�صورى بحال من االأحوال عما 

يبديه يف املجل�ص اأو جلانه من اآراء اأو اأقوال مو�صوعية بالن�صبة للأمور الداخلة يف 

اخت�صا�ص املجل�ص، ويجوز حماكمة الع�صو ب�صبب ما يقع منه يف املجل�ص اأو جلانه 

من قذف اأو �صب يف اأي �صخ�ص كان(.
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جدول  ت�صمن  كلما  جلانه  اأو  املجل�ص  جل�صات  ال��وزراء  يح�صر  اأن  )يجوز   :)60( مادة   -

االأعمال م�صاألة تتعلق باخت�صا�صات وزاراتهم، وي�صتجاب اإىل طلبهم كلما طلبوا الكلم، 

كما اأن لهم اأن ي�صتعينوا مبن يريدون من كبار موظفيهم اأو اأن ينيبوهم عنهم، ولع�صو 

جمل�ص ال�صورى اأن يوجه اإىل الوزير املخت�ص �صوؤااًل مكتوبًا بق�صد ا�صتي�صاح اأمر معني 

من االأمور املعرو�صة على املجل�ص، وال يجوز اأن يوجه ال�صوؤال اإال من ع�صو واحد ولوزير 

واحد، ولل�صائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على االإجابة، فاإن اأ�صاف الراأي جديدًا 

جتدد حق الع�صو يف التعقيب(.

الداخ���لي  النظ�ام  مت�صمنة  الداخلية  الئحت���ه  ال�ص��ورى  جمل�ص  )ي�صع   :)64( م��ادة   -

وقواع�������د  اجلل�صات  وتنظيم  جل�����انه  واأعم����ال  اأعم��اله  تاأدية  يف  ال�ص���ري  وط��ريقة 

املناق�صة والت�صويت وتق��دمي االأ�صئلة وطلب البي������انات واإبداء التو�صيات، وت�صدر هذه 

اللئحة بقانون(.

عدلت  ومبوجبه   ،
)1(

1995 ل�سنة   3 رقم  قطر  دولة  اأمري  قرار  الرابع: مت مبوجب  التعديل   -4

اإىل  املادة )21( من النظام االأ�صا�صي املوؤقت املعدل على النحو االآتي: )وينتقل من االأب 

اأحد اأبنائه، فاإن مل يوجد فاإىل من يخت���اره االأمري من اأ�ص����رة اآل ثاين، ويعني االأمري ويل 

العهد باأمر اأمريي، بعد الت�صاور مع اأهل احل���ل والعقد يف الب����لد وموافق��ة اأغلبيتهم على 

هذا التعيني، وينظم �صائر االأحكام اخلا�صة بتوارث احلكم يف الدولة قرار اأمريي ي�صدر 

لهذا الغر�ص(.

، وعدلت مبوجبه 
)2(

5- التعديل اخلام�ص: مت مبوجب قرار اأمري دولة قطر رقم 28 ل�سنة 1996

املواد التالية:

- املادة )23(: يبا�صر االأمري االخت�صا�صات االآتية:

1- ميثل الدولة يف الداخل وجتاه الدول االأخرى ويف جميع العلقات الدولية.

1- انظر ن�ص قرار التعديل يف اجلريدة الر�صمية، العدد الثاين ع�صر ل�صنة 1995.

2- انظر ن�ص قرار التعديل يف اجلريدة الر�صمية، العدد احلادي ع�صر ل�صنة 1996.
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ال�صيا�صية  املجاالت  جميع  يف  للدولة  العامة  ال�صيا�صة  ال��وزراء  جمل�ص  مبعاونة  ي�صع   -2

واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية واالإدارية مبا يكفل للدولة اأكرب ق�صط من النهو�ص 

يف هذه املجاالت وفقًا للمبادئ اجلوهرية املوجهة ل�صيا�صة الدولة املن�صو�ص عليها يف 

هذا النظام االأ�صا�صي، ويكون له االإ�صراف على تنفيذ هذه ال�صيا�صة.

تنفيذها  على  االأعلى  االإ�صراف  له  ويكون  وي�صدرها،  واملرا�صيم  القوانني  على  ي�صدق   -3

اجلريدة  يف  ن�صرها  بعد  اإال  نافذة  الت�صريعات  هذه  والتكون  القانون،  ل�صيادة  �صمانًا 

الر�صمية، ويجب اأن يتم ن�صرها يف هذه اجلريدة بعد امل�صادقة عليها واإ�صدارها خلل 

اأ�صبوعني على االأكرث من تاريخ االإ�صدار، ويعمل بها بعد �صهر من تاريخ ن�صرها ما مل 

ين�ص على تاريخ اآخر يف الت�صريع ذاته.

رئا�صة  له  وتكون  ذلك،  العامة  امل�صلحة  اقت�صت  كلما  للنعقاد  ال��وزراء  جمل�ص  يدعو   -4

اأي  الوزراء عن  اأو  الوزراء  تقارير من جمل�ص  اأن يطلب  وله  التي يح�صرها،  اجلل�صات 

�صان من ال�صوؤون التي تدخل يف اخت�صا�صاتهم.

5- يتوىل القيادة العليا للقوات امل�صلحة واالإ�صراف االأعلى عليها.

6- يعني املوظفني املدنيني والع�صكريني  ويعزلهم وفقًا للقانون.

7- يقبل اعتماد روؤ�صاء البعثات الدبلوما�صية والقن�صلية االأجنبية.

8- يعفو عن اأية عقوبات اأو يخففها.

9- مينح اأو�صمة ال�صرف وفقًا للقانون.

10- اأية اخت�صا�صات اأخرى يخولها له هذا النظام االأ�صا�صي اأو القانون(.

- املادة )29(: )يعني االأمري رئي�ص جمل�ص الوزراء والوزراء ويقبل ا�صتقالتهم ويعفيهم من 

اأو الوزير مبهام  اأن يعهد اإىل رئي�ص جمل�ص الوزراء  منا�صبهم باأمر اأمريي، ويجوز له 

وزارة اأو اأكرث وفقًا ملا يت�صمنه االأمراالأمريي بالتعيني(.

- املادة )31(: )يكون ت�صكيل الوزارة باأمر اأمريي بناء على اقرتاح رئي�ص جمل�ص الوزراء، 
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احلكومية  واالأجهزة  الوزارات  اخت�صا�صات  ويعني  الوزراء  �صلحيات  القانون  ويحدد 

االأخرى(.

االأمري  اأمام  توليهم منا�صبهم  والوزراء قبل  الوزراء  املادة )32(:)ي��وؤدي رئي�ص جمل�ص   -

واأن  اأكون خمل�صًا لدولة قطر، وللأمري،  اأن  العظيم  العلي  اأق�صم باهلل  التالية:  اليمني 

اأحرتم ال�صريعة االإ�صلمية والنظام االأ�صا�صي للحكم وقوانني البلد، واأن اأوؤدي واجباتي 

باأمانة وذمة و�صرف، واأن اأرعى م�صالح ال�صعب رعاية كاملة، واأن اأحافظ حمافظة تامة 

على كيان الدولة و�صلمة اأرا�صيها(.

مناق�صاته،  واإدارة  املجل�ص  جل�صات  رئا�صة  ال��وزراء  جمل�ص  رئي�ص  )يتوىل   :)33( املادة   -

احلكومية  االأجهزة  لوحدة  حتقيقًا  املختلفة  ال��وزارات  بني  العمل  تن�صيق  على  وي�صرف 

ي�صدرها  التي  ال��ق��رارات  عنه  ونيابة  ال��وزراء  جمل�ص  با�صم  ويوقع  ن�صاطها،  وتكامل 

املجل�ص، ويرفع اإىلاالأمري قرارات املجل�ص املتعلقة بال�صوؤون التي ي�صدر بتحديدها قرار 

اأمريي للت�صديق عليها واإ�صدارها وفقًا الأحكام هذا النظام االأ�صا�صي(.

- املادة )34(: )يناط مبجل�ص الوزراء بو�صفه الهيئة التنفيذية العليا اإدارة جميع ال�صوؤون 

الداخلية واخلارجية التي يخت�ص بها وفقًا لهذا النظام االأ�صا�صي واأحكام القانون.

ويتوىل جمل�ص الوزراء بوجه خا�ص االخت�صا�صات التالية:

ال�صورى  جمل�ص  على  القوانني  م�صروعات  وتعر�ص  القوانني،  م�صروعات  اق��رتاح   -1

وفقًا  واإ�صدارها  عليها  للت�صديق  للأمري  رفعها  قبل  فيها  الراأي  واإب��داء  ملناق�صتها 

الأحكام هذا النظام االأ�صا�صي.

2- اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات، كل فيما يخ�صه، لتنفيذ القوانني 

مبا يطابق اأحكامها.

3- االإ�صراف على تنفيذ القوانني واملرا�صيم واللوائح والقرارات واأحكام املحاكم.

4- اإن�صاء وتنظيم االأجهزة احلكومية والهيئات العامة وفق القانون.
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5- الرقابة العليا على �صري النظام احلكومي املايل واالإداري.

اخت�صا�ص  يف  يدخلن  ال  والعزل  التعيني  هذا  كان  متى  وعزلهم  املوظفني  تعيني   -6

االأمري اأو يف اخت�صا�ص الوزراء وفقًا للقانون.

7- الرقابة العليا على �صلوك موظفي احلكومة و�صري العمل فيها بوجه عام.

8- ر�صم القواعد العامة الكفيلة با�صتتباب االأمن الداخلي، واملحافظة على النظام يف 

اأرجاء الدولة وفقًا للقانون.

االأ�صا�صي  النظام  لهذا  طبقًا  العامة  ميزانيتها  م�صروع  وو�صع  الدولة  مالية  اإدارة   -9

واأحكام القانون.

10- اعتماد امل�صروعات االقت�صادية وو�صائل تنفيذها.

العناية  و�صائل  وعلى  اخل��ارج،  يف  الدولة  م�صالح  رعاية  ط��رق  على  االإ���ص��راف   -11

بعلقاتها الدولية و�صوؤونها اخلارجية، وفقًا الأحكام القانون.

12- اإعداد تقرير يف اأول كل �صنة مالية يت�صمن عر�صًا تف�صيليًا للأعمال الهامة التي 

بتحقيق  الكفيلة  الو�صائل  اأف�صل  تر�صم  بخطة  مقرونًا  وخارجيًا،  داخليًا  اأجن��زت 

النه�صة ال�صاملة للدولة وتوفري اأ�صباب تقدمها ورخائها وتثبيت اأمنها وا�صتقرارها 

النظام  املن�صو�ص عليها يف هذا  الدولة  ل�صيا�صة  املوجهة  للمبادئ اجلوهرية  وفقًا 

االأ�صا�صي، ويرفع هذا التقرير اإىل االأمري الإقراره.

13- اأية اخت�صا�صات اأخرى يخولها له هذا النظام االأ�صا�صي اأو القانون(.

- املادة )35(: )رئي�ص جمل�ص الوزراء والوزراء م�صوؤولون بالت�صامن اأمام االأمري عن تنفيذ 

ال�صيا�صة العامة للدولة، وكل منهم م�صوؤول م�صوؤولية فردية اأمام االأمري عن طريقة اأداء 

واجباته وممار�صة �صلحياته(.

- املادة )39(: )يعني القانون مرتبات رئي�ص جمل�ص الوزراء والوزراء، وت�صري يف �صاأن رئي�ص 

جمل�ص الوزراء �صائر االأحكام اخلا�صة بالوزراء ما مل يرد ن�ص على خلف ذلك(.
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، ومبوجبه 
)1(

6- التعديل ال�صاد�ص: ومت مبوجب قرار اأمري دولة قطر رقم )34( ل�صنة 1996

عدلت املادة )41( على النحو االآتي:

)يتاألف جمل�ص ال�صورى من خم�صة وثلثني ع�صوًا ي�صدر بتعيينهم قرار اأمريي، ويجوز 

للأمري اأن يعني عددًا اآخر من االأع�صاء اإذا ما راأى اأن ال�صالح العام يقت�صي ذلك(.

، وعدلت 
)2(

1997 7- التعديل ال�صابع: ومت مبوجب قرار اأمري دولة قطر رقم )16( ل�صنة 

)للأمري  االآت��ي:  النحو  على  املعدل  املوؤقت  االأ�صا�صي  النظام  من   )22( املادة  مبوجبه 

بقرار منه اأن يعهد باخت�صا�صات معينة اإىل ويل العهد، وينوب ويل العهد عن االأمري 

يف مبا�صرة �صلحياته وممار�صة �صلطاته اأثناء غيابه خارج الدولة، ومع مراعاة البند 

الرابع من املادة )23( من هذا النظام يراأ�ص ويل العهد جل�صات جمل�ص الوزراء التي 

يح�صرها(.

املطلب الرابع: تف�سري النظام الأ�سا�سي املوؤقت

التقيد  التف�صري يعني حتديد معنى القاعدة القانونية وبيان مداها وعدم  اأن  بيّنا  �صبق واأن 

.
)3(

باملعنى الظاهر والبحث عن املعنى احلقيقي لها

وم�صادر التف�صري اإما اأن تكون مناطة بالق�صاء اأو الفقه اأو الت�صريع، وقد اأخذ امل�صرع القطري 

 لتف�صري بع�ص مواد النظام االأ�صا�صي 
)4(

باأ�صلوب التف�صري الت�صريعي، وذلك باإ�صداره مذكرة تف�صريية

املوؤقت للحكم يف قطر ال�صادر �صنة 1970، وجاء �صدور هذه املذكرة التف�صريية على الرغم من اأن 

النظام املوؤقت االأ�صا�صي يعد وثيقة د�صتورية موؤقتة، فعادة ما ت�صدر املذكرات التف�صريية مقرتنة 

بالوثائق الد�صتورية الدائمة، ولكن بعد �صدور النظام االأ�صا�صي املوؤقت املعدل �صنة 1972 مل يرافقه 

التف�صريية  املذكرة  ف�صرتها  التي  املواد  من  عددًا  هناك  فاإن  وعليه  له،  تف�صريية  مذكرة  اإ�صدار 

ال�صادرة عام 1970 مل تعد �صارية املفعول بعد عام 1972.

1- انظر ن�ص قرار التعديل يف اجلريدة الر�صمية، العدد الثالث ع�صر ل�صنة 1996.

2- انظر ن�ص قرار التعديل يف اجلريدة الر�صمية، العدد الثامن ل�صنة 1997.

3- راجع بخ�صو�ص تف�صري الد�صتور الباب االأول من الكتاب، �ص 26 وما بعدها.

4- انظر املذكرة التف�صريية لبع�ص مواد النظام االأ�صا�صي املوؤقت، جمموعة القوانني القطرية، اجلزء االأول، �ص9 وما بعدها.
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النظام  ل�صدور  اأدت  التي  ال�صيا�صية  الظروف  بينت  مقدمة  التف�صريية  املذكرة  وت�صدرت 

االأ�صا�صي املوؤقت ل�صنة 1970، ومن ثم تناولت املذكرة عر�ص ما ياأتي:

دينها  عربية  دولة  قطر  اأن  االأوىل  مادته  يف  يقرر  اأن  على  املوؤقت  االأ�صا�صي  النظام  حر�ص 

االإ�صلم، م�صجًل بذلك اإرادة ال�صعب االإجماعية يف اإبراز حقيقة من اأعز احلقائق واأغلها لديه، 

اأال وهي مت�صكه باأهداف عروبته وتعلقه باإميانه وباإ�صلمه.

واأكدت الفقرة )د( من املادة اخلام�صة اإميان �صعب قطر بوحدة االأمة العربية وا�صتم�صاكه 

باأنه جزء من هذه االأمة الواحدة باأن ن�صت على اأن اإميان الدولة باأخوة العرب جميعًا واأن توثيق 

قواها  كل  وح�صد  العربية  االأمة  وحدة  وتدعيم  العربية  الدول  �صقيقاتها  مع  الدولة  ت�صامن  عرى 

مل�صاندة اجلهد امل�صرتك خلدمة ون�صرة الق�صايا وامل�صالح العربية من املبادئ اجلوهرية املوجهة 

ل�صيا�صة الدولة، وعني النظام االأ�صا�صي املوؤقت يف مادته االأوىل التي تت�صدر اأحكامه باأن يقرر اأن 

املق�صود  اأن  ووا�صح  للت�صريع،  رئي�صي  اأ�صًل، م�صدر  وال�صنة  القراآن  االإ�صلمية، مبعنى  ال�صريعة 

املبادئ  بها، فرياعي  ي�صتم�صك  اأن  ينبغي  اأ�صا�صية  اإ�صلمية  وجهة  امل�صرع  توجيه  هو  الن�ص  بهذا 

العامة للإ�صلم يف ت�صريعه لياأتي متنا�صبًا مع تعاليم االإ�صلم ال�صامية، متفقًا ومثله العليا النبيلة، 

م�صتهديًا مبا تفر�صه روح االإ�صلم من اأ�صول اأخلقية وقواعد تنظيمية، م�صت�صيئًا بتجارب احلكم 

الر�صيد التي �صهدها تاريخ االإ�صلم القومي ال�صالح، وذلك مع توخي االإفادة من جتارب احلكم 

يف �صائر بلد عاملنا احلا�صر ومراعاة الظروف العملية يف حياتنا الراهنة. ومت�صيًا مع هذا النهج 

اإيراده املبادئ اجلوهرية املوجهة  املوؤقت عند  االأ�صا�صي  واأغرا�صه، عني النظام  وتاأكيدًا لدوافعه 

ل�صيا�صة الدولة باأن ين�ص يف الفقرة )ب( يف املادة ال�صابعة على اأن تعمل الدولة على تاأ�صيل املبادئ 

واأن ين�ص يف  القومية يف املجتمع وتطهريه من جميع �صور االنحلل اخللقي،  االإ�صلمية  الدينية 

الفقرة )ج( من املادة الثامنة على اأن التعليم يهدف من بني ما يهدف اإليه اإىل اإن�صاء �صعب موؤمن 

باهلل معتز بالرتاث العربي االإ�صلمي.

الوطن  و�صلمة  ناحية،  من  العامة  واحلريات  احلقوق  تاأمني  على  احلر�ص  اقت�صى  وقد 

وا�صتقرار احلكم يف الوقت ذاته من ناحية اأخرى، االأخذ يف هذا النظام االأ�صا�صي املوؤقت باملبادئ 

احلديثة التي توافر للمواطنني مزيدًا من العدل وامل�صاواة وتكفل لهم احلقوق العامة مبا يزيد من 

�صمان حريتهم و�صون كرامتهم وحماية ن�صاطهم وثماره امل�صروعة. واإىل جانب ذلك ت�صمن اأحكام 
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النظام االأ�صا�صي واجبات و�صوابط عامة تقت�صي امل�صلحة العليا للدولة التزام املواطنني بها �صمانًا 

حل�صن ممار�صة احلريات واحلقوق العامة يف هذه املرحلة االنتقالية التجريبية التي مل ت�صبقها اأية 

املوؤقت على بيان  االأ�صا�صي  النظام  املادة )22( من  البلد. وحر�صت  تاريخ  جتربة من نوعها يف 

اآل ثاين.  اأ�صرة  نظام احلكم وفقًا للأو�صاع القائمة فعًل، فن�صت على اأن حكم الدولة وراثي يف 

اأ�صندت نيابة احلكم ووالية العهد  اأ�صندت اإىل احلاكم باملبايعة، كما  اأمانة احلكم قد  ونظرًا الأن 

باملبايعة، فقد اقت�صى االأمر الن�ص على ذلك يف املادة نف�صها واالإ�صارة اإىل ما انعقد عليه يف هذا 

ال�صاأن اإجماع اأويل احلل والعقد يف قطر مبوجب املبايعة امل�صار اإليها، اأما �صائر االأحكام اخلا�صة 

بتوارث احلكم يف الدولة فقد ن�ص على تنظيمها بقانون خا�ص وفقًا للمبادئ االأ�صا�صية ال�صرعية 

املقررة، ووا�صح من ذلك اأن احلاكم يف قطر ي�صتند يف ممار�صته ل�صلطاته اإىل البيعة، واإذا كان 

احلاكم ال�صرعي للبلد يتم اختياره وفقًا الأحكام البيعة التي نظمتها ال�صريعة االإ�صلمية، فطبيعي 

اأن يخول بال�صلطات وال�صلحيات واأن يلتزم بالواجبات التي ترتبها ال�صريعة ال�صمحاء على تلقي 

واأن يطيعوه طاعة  له  ي�صمعوا  اأن  بالتبع لهم،  االأمة  املبايعني، و�صائر  التي توجب على  البيعة  هذه 

مطلقة من غري مع�صية اهلل، كما توجب عليه اأن يرعى اهلل يف عباده بالعدل بينهم والتزام النهج 

ال�صوي الكفيل بتحقيق م�صلحة البلد العليا يف كل �صاأن من ال�صوؤون.

وجاء الباب الرابع منظمًا لتف�صيلت �صلطات احلاكم ونائبه و�صائر اأجهزة الدولة االأخرى، 

وذلك رغبة يف توزيع �صلحيات احلكم على اأ�ص�ص تتنا�صب وظروف ومتطلبات هذه التجربة االأوىل 

من نوعها يف البلد.

ونظرًا الأن نائب احلاكم قد تقلد من�صبه اأي�صًا باملبايعة، فقد حددت اخت�صا�صاته يف البند 

)1( من املادة )26( مبا يتفق وهذه املبايعة ويتم�صى مع اأو�صاع املمار�صة يف البلد وطبقًا ملا يلئم 

حاجاتها وظروفها الراهنة، فعهد اإليه، من بني ما عهد اإليه به من اخت�صا�صات، برئا�صة جمل�ص 

الوزراء، وقد ن�ص يف البند )ب( من تلك املادة على اأن نائب احلاكم م�صوؤول عن تنفيذ ال�صيا�صة 

العامة للدولة وعن كيفية قيامه باأعباء من�صبه وممار�صة اخت�صا�صاته اأمام احلاكم الذي ميلك 

ال�صلطة العليا يف الدولة واإليه يرجع تقرير �صلحية ال�صيا�صة العامة وخطط تنفيذها يف خمتلف 

امليادين ومدى اإتقان تلك ال�صيا�صة وهذه اخلطط و�صوالح الدولة العليا، وعلى �صوء ما تقدم وتبعًا 

به  الوزراء ق�صد  قيام جمل�ص  اأن  املادة )29( على  الوزارية، فقد ن�صت  املنا�صب  بنظام  للأخذ 
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وامل�صوؤولية  للدولة  العامة  ال�صيا�صة  وتنفيذ  �صلطاته،  وممار�صة  مهامه  اأداء  على  احلاكم  معاونة 

للدولة. العامة  ال�صيا�صة  وتنفيذ  �صلطاته،  وممار�صة  مهامه  اأداء  عن  احلاكم  اأم��ام  الت�صامنية 

الواردة  الخت�صا�صاته  املجل�ص  مبا�صرة  كيفية  احل��ال  بطبيعة  ت�صمل  هنا  الت�صامنية  وامل�صوؤولية 

باملادة )37(، وهذه امل�صوؤولية الت�صامنية يتحملها الوزراء جميعًا حتى ولو كان بينهم من يعار�ص 

راأي االأغلبية يف املجل�ص.

اأما امل�صوؤولية الوزارية الفردية التي تختلف عن امل�صوؤولية الت�صامنية لكونها تتعلق بامل�صائل 

التي  املادة )38(  الثانية من  الفقرة  بالت�صرف فيها يف وزارته، فقد نظمتها  الوزير  التي ي�صتقل 

اأداء  طريقة  عن  ال��وزراء  جمل�ص  رئي�ص  اأم��ام  فردية  م�صوؤولية  م�صوؤواًل  وزير  كل  يكون  اأن  تقت�صي 

واجباته وممار�صة �صلحياته، ذلك اأن امل�صوؤولية تتعلق بوزير بعينه اأو بوزراء حمددين  وال يجوز 

امل��ادة )36( ح��كم  ه��و مبقت�صى  ال��وزراء  رئي�ص جمل�ص  كان  وملا  م�صوؤولة عنه.  كلها  الوزارة  عّد 

املوجه لن�صاط الوزراء وامل�صرف على تن�صيق العمل بني جميع الوزارات واالأجهزة احلكومية، فقد 

راأى الن�ص يف الفقرة الثانية يف املادة )38( اأن يكون الوزراء م�صوؤولني م�صوؤولية فردية اأمامه.

النظام  باملادة )33( من  الوارد  الوجه  لها على  ت�صكيل  اأول  ال��وزارات يف  ولقد رئي حتديد 

االأ�صا�صي املوؤقت حتى تفي باأغرا�ص ت�صيري �صوؤون احلكم يف ذلك الوقت، مع ترك الباب مفتوحًا 

الإن�صاء وزارات جديدة اأو اإدماج بع�ص الوزارات يف امل�صتقبل وفقًا ملا تقت�صيه احلاجة، فلم يحدد 

الن�ص اإال الت�صكيل االأول للوزارات، وبذلك ي�صمح بعد هذا الت�صكيل باالإن�صاء اأو االإدماج.

وقد ا�صتجاب النظام االأ�صا�صي لدواعي االإي�صاح يف �صاأن من �صوؤون احلكم البالغة االأهمية، 

اأن قام يف  اأنه مل ي�صبق  اإذ �صرد بالتف�صيل يف املادة )37( اخت�صا�صات جمل�ص الوزراء، ال�صيما 

قطر جمل�ص للوزراء ولي�صت هناك تقاليد مرعية يف �صاأن هذا املجل�ص، وبالتايل رئي اأن من اخلري 

اأن حتدد تف�صيًل اخت�صا�صات جمل�ص الوزراء وفقًا للقواعد املتبعة عمومًا يف الدول االأخرى.

النظام  املادة )43( من  ن�صت  التطور،  �صّنة  ال�صورى، مع مراعاة مقت�صيات  وعمًل مببداأ 

االأ�صا�صي املوؤقت على اإن�صاء جمل�ص متثيلي يعرب عن راأيه يف �صكل تو�صيات، مبعنى اأن املجل�ص له 

طابع ا�صت�صاري، وقد �صمي لذلك )جمل�ص ال�صورى(.

وعلى �صوء ما تقدم من اإي�صاحات، يبدو جليًا اأن النظام االأ�صا�صي املوؤقت قد راعى املوازنة 
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الذي  النحو  على  اأخرى،  ناحية  من  والواجبات  وال�صوابط  ناحية  من  وال�صلحيات  احلقوق  بني 

تتطلبه التجربة اإىل االطمئنان على ح�صن ممار�صة احلقوق والواجبات، والتمهيد ملا و�صع النظام 

املوؤقت لتحقيقه من تهيئة ال�صعب للم�صاركة يف احلكم على نطاق اأو�صع عند تطبيق النظام االأ�صا�صي 

الكامل الدائم. و�صمانًا لقيام االأجهزة ال�صيا�صية التي نظمها هذا النظام االأ�صا�صي املوؤقت باالأعمال 

املنوطة بها على الوجه املرغوب فيه، مع عدم تعطيل نفاذ اأي حكم من االأحكام الواردة يف النظام 

االأ�صا�صي املوؤقت، ق�صت املادة )76( اأنه كلما ا�صتلزم النظام االأ�صا�صي املوؤقت �صدور قانون لتنظيم 

م�صاألة معينة، ومل يكن مثل ذلك القانون قائمًا بالفعل يف تاريخ العمل بالنظام االأ�صا�صي املذكور، 

ي�صتمر العمل بالتدابري التنظيمية ال�صائدة يف ذلك التاريخ حتى ي�صدر القانون اللزم، وحر�صًا 

على عدم الرتاخي يف اإ�صدار تلك القوانني حتى ي�صتكمل التنظيم ال�صيا�صي مقوماته، مع مراعاة 

ما يقت�صيه اإعداد العدد الكبري من القوانني املذكورة من وقت وجهد، ت�صمنت املادة نف�صها الن�ص 

تاريخ  من  ابتداًء  �صنتني  خلل  املوؤقت  االأ�صا�صي  النظام  ي�صتلزمها  التي  القوانني  ت�صدر  اأن  على 

العمل بهذا النظام، وما من �صك يف اأن هذين الن�صني يقيمان دعائم ال�صرعية للتدابري التنظيمية 

تلك  حمل  حتل  �صوف  التي  الت�صريعات  ا�صت�صدار  بخطى  يعجلن  كما  فعًل،  القائمة  االأ�صا�صية 

التدابري �صبطًا للأمور.

القانون  بقواعد  والتزامها  املتحدة  االأمم  ملبادئ  الدولة  اعتناق  مع  اأن��ه،  البيان  عن  وغني 

الدويل، �صوف يطبق هذا النظام االأ�صا�صي املوؤقت يف الدولة على �صوء تلك املبادئ والقواعد ويف 

نطاقها.
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املبحث الثاين

املقومات الأ�سا�سية يف النظام الأ�سا�سي املوؤقت املعدل

اأ�صبحت  بل  فقط،  وممار�صتها  ال�صلطة  ينظم  ما  على  حتتوي  الد�صتورية  الوثائق  تعد  مل 

تتناول املقومات االأ�صا�صية يف املجتمع، وبحث هذه املو�صوعات ياأتي من قبيل حتديد اأهداف �صامية 

على  علو  الد�صتورية من  للن�صو�ص  ملا  وذلك  العادي،  امل�صرع  من  لها  وتوفري احلماية  املجتمع  يف 

اإطار  يف  اأ�صا�صيني  مو�صوعني  نتناول  �صوف  اخل�صو�ص  هذا  ويف   .
)1(

العادية القانونية  الن�صو�ص 

املقومات االأ�صا�صية التي ن�ص عليها النظام االأ�صا�صي املوؤقت املعدل:

املبادئ اجلوهرية ل�صيا�صة الدولة.. 1

احلقوق والواجبات العامة.. 2

املطلب الأول - املبادئ اجلوهرية ل�سيا�سة الدولة:

ب�صكل موجز  املواد )8،7،6،5(  املعدل يف  املوؤقت  االأ�صا�صي  النظام  الثاين من  الباب  تناول 

املبادئ اجلوهرية املوجهة ل�صيا�صة الدولة، وقد ت�صمنت ما ياأتي:

اأواًل: املبادئ ال�صيا�صية.

ثانيًا: املبادئ االقت�صادية.

ثالثًا: املبادئ االجتماعية.

رابعًا: املبادئ الثقافية.

1- راجع بخ�صو�ص حمتوى الد�صتور الباب االأول من الكتاب، �ص23.



101

النظام الد�ستوري يف دولة قطر

اأوًل - املبادئ ال�شيا�شية:

بحث النظام االأ�صا�صي املوؤقت املعدل يف مادته اخلام�صة ال�صمات الرئي�صية للمبادئ ال�صيا�صية وهي:

حتافظ الدولة على كيانها وت�صون �صلمة هذا الكيان واأمنه وا�صتقراره وتدفع عنه كل . 1

عدوان بكل اإمكاناتها.

امل�صالح . 2 حتتمها  م�صريية  �صرورة  املنطقة  يف  العربية  الدول  احتاد  باأن  الدولة  توؤمن 

وتكر�ص  عامة،  الكبري  العربي  الوطن  ويف  خا�صة  املنطقة  يف  امل�صرتكة  العليا  العربية 

الدولة كل ما ميكن من جهودها لتاأييد ذلك االحتاد والعمل على حتقيقه يف اأن�صب �صورة 

اأعمق الروابط جذورًا واأكرثها  جتمع بينها وبني تلك الدول ال�صقيقة التي تربطها بها 

قوة واأ�صدها اأ�صالة.

توؤمن الدولة باأخوة العرب جميعًا، وتعمل على توثيق عرى الت�صامن مع �صقيقاتها الدول . 3

العربية، وت�صعى لتدعيم وحدة االأمة العربية، وت�صاند بكل قواها اجلهد امل�صرتك خلدمة 

العربية  ال��دول  جامعة  تامًا  تاأييدًا  الدولة  وتوؤيد  العربية،  وامل�صالح  الق�صايا  ون�صرة 

واالأهداف العليا التي يرمي ميثاقها اإىل حتقيقها.

دعائم . 4 لرت�صيخ  ال�صاحلة  االأ���ص�����ص  الإر���ص��اء  امل��ج��االت  ك��ل  يف  عنايتها  ال��دول��ة  توجه 

اإداري �صليم يكفل العدل والطماأنينة وامل�صاواة  الدميقراطية ال�صحيحة، واإقامة نظام 

وم�صاحله  وا�صتقراره  الوطن  اأمن  وي�صون  العام  للنظام  االحرتام  ويوؤمن  للمواطنني، 

العامة.

تهدف ال�صيا�صة اخلارجية للدولة اإىل توثيق اأوا�صر ال�صداقة مع جميع الدول وال�صعوب . 5

املتبادل  االح��رتام  من  اأ�صا�ص  على  عامة  لل�صلم  املحبة  وال�صعوب  خا�صة  االإ�صلمية 

وامل�صلحة امل�صرتكة وعدم التدخل يف ال�صوؤون اخلارجية.

تقرير  يف  ال�صعوب  حق  تدعيم  اإىل  تهدف  التي  املتحدة  االأمم  ميثاق  مبادئ  الدولة  وتعتنق 

واإقامة  واالأم��ن  ال�صلم  واإ�صاعة  جمعاء  الب�صرية  خلري  ال��دويل  التعاون  واإمن��اء  م�صريها 

علقاتها فيما بينها على اأ�صا�ص العدل وامل�صاواة يف ظل اأحكام القانون الدويل.
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ثانياً- املبادئ القت�شادية:

ال�صاد�صة بحث �صمات املبادئ االقت�صادية،  حدد النظام االأ�صا�صي املوؤقت املعدل يف مادته 

وتت�صمن هذه املبادئ ما ياأتي:

حقوق  جميعًا  وهي  االجتماعي  الدولة  لكيان  اأ�صا�صية  مقومات  والعمل  املال  وراأ�ص  امللكية   -1

فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.

اأن ت�صرف على  وللدولة  العام،  ال�صالح  الن�صاط االقت�صادي يف حدود  الدولة حرية  2- تكفل 

االقت�صاد الوطني لتوجيهه مبا ي�صمن له ال�صلمة خلري الوطن، وينظم القانون قواعد هذا 

االإ�صراف وحدوده وفقًا ملقت�صيات ال�صالح العام.

3- توجه الدولة النه�صة االقت�صادية بالتخطيط العلمي والتعاون الفني مع املنظمات الدولية 

املتخ�ص�صة مبا يحقق ازدهار البلد ومبا ي�صمن العي�ص الكرمي للمواطنني.

ثالثاً- املبادئ الجتماعية:

تناولت املادة )7( من النظام االأ�صا�صي املوؤقت املعدل بحث مو�صوع املبادئ االجتماعية على النحو 

االآتي:

الو�صائل  القانون  وينظم  الوطن،  وحب  واالأخ��لق  الدين  قوامها  املجتمع  اأ�صا�ص  االأ�صرة   -1

على  واحلفاظ  اأوا�صرها  وتقوية  كيانها  وتدعيم  ال�صعف  عوامل  كل  بحمايتها من  الكفيلة 

االأمومة والطفولة يف ظلها.

2- تعمل الدولة على تاأ�صيل املبادئ الدينية االإ�صلمية القومية يف املجتمع وعلى تطهريه من 

جميع �صور االنحلل اخللقي.

3- ترعى الدولة الن�صء وت�صونه من اأ�صباب الف�صاد وحتميه من اال�صتغلل وتقيه �صر االإهمال 

اجل�صماين والروحي.

4- ت�صعى الدولة جاهدة لتوفري تكافوؤ الفر�ص للمواطنني ومتكينهم من ممار�صة حق العمل يف 

ظل القوانني التي حتقق لهم العدالة االجتماعية.
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5- تعمل الدولة بكل اإمكاناتها لتجنيب املواطنني اأ�صباب املر�ص واجلهل واحلاجة.

6- توافر الدولة و�صائل الرعاية ال�صحية للمواطنني.

7- ت�صع الدولة نظامًا لل�صمان االجتماعي يكفل املعونة للمواطنني يف حاالت ال�صيخوخة واملر�ص 

والكوارث وغريها من احلاالت امل�صببة للعجز.

رابعاً - املبادئ الثقافية:

بنّي النظام االأ�صا�صي املوؤقت املعدل يف مادته الثامنة املبادئ الثقافية على النحو االآتي:

1- التعليم دعامة اأ�صا�صية من دعائم رقي املجتمع ورفاهه، وهو حق لكل مواطن، وت�صعى الدولة 

لتحقيق اإلزامية التعليم العام وجمانيته يف كل املراحل.

2- التعليم اأداة الثقافة تكفله الدولة وترعاه.

متحلٍّ  ب��اهلل،  موؤمن  وال�صخ�صية،  والتفكري  اجل�صم  قوي  �صعب  اإن�صاء  هو  التعليم  هدف   -3

لواجباته  مدرك  باملعرفة،  جمهز  االإ�صلمي،  العربي  بالرتاث  معتز  الفا�صلة،  باالأخلق 

حري�ص على حقوقه.

العلوم  وت�صجع  ن�صره،  على  وت�صاعد  عليه  وحتافظ  القومي  الثقايف  ال��رتاث  الدولة  ترعى   -4

والفنون واالآداب والبحوث العلمية.

املطلب الثاين – احلقوق والواجبات:

خ�ص�ص الباب الثالث من النظام االأ�صا�صي املوؤقت املعدل لبحث مو�صوع احلقوق والواجبات 

العامة، وذلك يف املواد 9-16، فتناولت املادة )9( واحدة من اأهم املبادئ املتعلقة بامل�صاواة بني 

النا�ص، فن�صت على اأن النا�ص مت�صاوون يف احلقوق والواجبات العامة، وذلك دون التمييز بينهم 

ب�صبب العن�صر اأو اجلن�ص اأو الدين، واأ�صارت املادة العا�صرة اإىل واحدة من املبادئ االأ�صا�صية التي 

يف  املادة  ن�صت  باأن  الدميقراطية،  الد�ص��اتري  تتناولها  ما  ع��ادة  التي  احلق���وق،  عليه���ا  ترت�كز 

فقرتها )اأ( على اأن ال ت�صري اأحكام القوانني اإال على ما يقع من تاريخ العمل بها، وال يكون لها اأثر 
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على ما يقع قبل هذا التاريخ، ومع مراعاة حكم الفقرة التالية يجوز الن�ص يف القانون على خلف 

ذلك، ويف الفقرة )ب( ن�صت على اأن ال يجرم اأي فعل وال توقع اأي عقوبة اإال مبقت�صى قانون �صابق.

احل��ق يف حماكمة  وللمتهم  اإدان��ت��ه،  تثبت  ب��ريء حتى  املتهم  اأن  على  امل��ادة )11(  واأك��دت 

للنا�ص   )12( امل��ادة  وكفلت  بالوكالة،  اأو  باالأ�صالة  نف�صه  عن  الدفاع  يف  احلق  له  اأن  كما  عادلة، 

حرمة م�ص��اكنها، فل يجوز دخولها بغري اإذن اأهلها، اإال يف االأحوال التي بينها ال�قانون وبالكيفية 

املن�صو�ص عليها فيه.

يتعلق  وفيما  للقانون،  وفقًا  مكفولة  وال�صحافة  الن�صر  حرية  اأن  على   )13( امل��ادة  ون�صت 

بها،  بالقائمني  تناط  وطنية  خدمة  العامة  الوظائف  عّدت   )14( امل��ادة  فاإن  العامة  بالواجبات 

وي�صتهدف املوظف العام يف اأداء واجبات وظيفته امل�صلحة العامة وحدها.

ون�صت املادة )15( على اأن مراعاة النظام العام واحرتام االآداب العامة واجب على جميع 

�صكان الدولة، ون�صت املادة )16( على اأن للملكية الفردية واجلماعية حرمة، وال يجوز نزعها اإال 

للم�صلحة العامة وفقًا للقانون.
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الف�سل الثالث

ال�سلطة يف ظل النظام الأ�سا�سي املوؤقت املعدل

و�صفت املادة االأوىل من النظام االأ�صا�صي املوؤقت املعدل نظام احلكم يف دولة قطر باأنه نظام 

ال��وزراء  وجمل�ص  )االأم��ري(  الدولة  رئي�ص  بني  ما  العامة  ال�صلطات  ممار�صة  ووزع��ت  دميقراطي، 

وجمل�ص ال�صورى والق�صاء على النحو االآتي:

املبحث الأول

رئي�س الدولة )الأمري(

املادة  الدولة مبوجب  واأنيط حكم  الدولة وذاته م�صونة واحرتامه واجب،  االأمري هو رئي�ص 

)21( باأ�صرة اآل ثاين، وهو حكم وراثي، وحدد و�صف اأ�صلوب التوارث باأنه ينتقل من االأب اإىل اأحد 

اأبنائه، فاإن مل يوجد فاإىل من يختاره االأمري من اأ�صرة اآل ثاين، ويعني االأمري ويل العهد باأمر اأمريي 

بعد الت�صاور مع اأهل احلل والعقد يف البلد وموافقة اأغلبيتهم على هذا التعيني.

واأناطت املادة)21( تنظيم �صائر االأحكام اخلا�صة بتوارث احلكم بقرار اأمريي ي�صدر لهذا 

الأمر.

وينوب ويل   ،)22 )املادة  العهد  اإىل ويل  معينة  باخت�صا�صات  يعهد  اأن  منه  بقرار  وللأمري 

العهد عن االأمري يف مبا�صرة �صلحياته وممار�صة �صلطاته اأثناء غيابه خارج الدولة، ويراأ�ص ويل 

العهد جل�صات جمل�ص الوزراء التي يح�صرها.

وميار�ص االأمري مبوجب اأحكام املادة )23( االخت�صا�صات االآتية:

ميثل الدولة يف الداخل واجتاه الدول االأخرى، ويف جميع العلقات الدولية.. 1
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ال�صيا�صة . 2 امل��ج��االت  جميع  يف  للدولة  العامة  ال�صيا�صة  ال���وزراء،  جمل�ص  مبعاونة  ي�صع، 

واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية واالإدارية مبا يكفل للدولة اأكرب ق�صط من النهو�ص يف 

هذا  يف  عليها  املن�صو�ص  الدولة  ل�صيا�صة  املوجهة  اجلوهرية  للمبادئ  وفقًا  املجاالت  هذه 

النظام االأ�صا�صي، ويكون له االإ�صراف االأعلى على تنفيذ هذه ال�صيا�صة.

ي�صدق على القوانني واملرا�صيم، وي�صدرها، ويكون له االإ�صراف االأعلى على تنفيذها �صمانًا . 3

الر�صمية،  اجلريدة  يف  ن�صرها  بعد  اإال  نافذة  الت�صريعات  هذه  تكون  وال  القانون،  ل�صيادة 

اأ�صبوعني  اأن يتم ن�صرها يف هذه اجلريدة، بعد امل�صادقة عليها واإ�صدارها، خلل  ويجب 

ن�صرها، ما مل ين�ص على  تاريخ  بها بعد �صهر من  االإ�صدار، ويعمل  تاريخ  االأكرث من  على 

تاريخ اآخر يف الت�صريع ذاته. 

يدعو جمل�ص الوزراء للنعقاد كلما اقت�صت امل�صلحة العامة ذلك، وتكون له رئا�صة اجلل�صات . 4

التي يح�صرها، وله اأن يطلب تقارير من جمل�ص الوزراء اأو الوزراء عن اأي �صاأن من ال�صوؤون 

التي تدخل يف اخت�صا�صهم.

يتوىل القيادة العليا للقوات امل�صلحة واالإ�صراف االأعلى عليها.. 5

يعني املوظفني املدنيني والع�صكريني ويعزلهم، وفقًا للقانون.. 6

يقبل اعتماد روؤ�صاء البعثات الدبلوما�صية والقن�صلية االأجنبية.. 7

يعفو عن اأي عقوبة اأو يخففها.. 8

مينح اأو�صمة ال�صرف، وفقًا للقانون.. 9

اأية اخت�صا�صات اأخرى يخولها له هذا النظام االأ�صا�صي اأو القانون.. 10

وفيما يتعلق مبمار�صة بع�ص اأوجه ال�صيادة اخلارجية، فاإن االأمري يربم املعاهدات مبر�صوم، 

ويبلغها جمل�ص ال�صورى م�صفوعة مبا ينا�صب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد اإبرامها 

والت�صديق عليها ون�صرها يف اجلريدةالر�صمية، وال يجوز يف اأي حال اأن تت�صمن املعاهدة �صروطًا 

�صرية تناق�ص �صروطها العلنية )املادة 24(.
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وكاإجراء د�صتوري متعارف عليه فاإن املادة )27( ن�صت على اأنه »اإذا طراأت اأحوال ا�صتثنائية 

يكن جمل�ص  قوانني، ومل  اإ�صدار  تنظيمها  يقت�صي  التاأخري  تدابري عاجلة ال حتتمل  اتخاذ  تتطلب 

ال�صورى منعقدًا، جاز للأمري اأن ي�صدر يف �صاأنها مرا�صيم لها قوة القوانني، على اأن ال تكون خمالفة 

للمبادئ اجلوهرية املوجهة ل�صيا�صة الدولة، وتعر�ص هذه املرا�صيم على جمل�ص ال�صورى ال�صت�صارته 

فيها يف اأول اجتماع له«. ويلحظ اأن اإ�صدار هذه املرا�صيم ي�صتدعي توافر عدد من ال�صروط هي:

قيام اأحوال ا�صتثنائية.. 1

عدم انعقاد جمل�ص ال�صورى.. 2

عدم خمالفة هذه املرا�صيم للمبادئ اجلوهرية املوجهة ل�صيا�صة الدولة.. 3

عر�ص هذه املرا�صيم على جمل�ص ال�صورى ال�صت�صارته فيها يف اأول اجتماع له.. 4
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املبحث الثاين

جمل�س الوزراء

يتوىل االأمري مبعاونة جمل�ص الوزراء ال�صلطة التنفيذية على النحو املبني يف النظام االأ�صا�صي 

اأداء مهامه وممار�صة  18(، وعلى هذا االأ�صا�ص يقوم جمل�ص الوزراء مبعاونة االأمري على  )املادة 

�صلطاته وفقًا لهذا النظام االأ�صا�صي واأح���كام الق���انون )املادة 28(، ويتوىل االأمري تعي����ني رئي�ص 

ويجوز  اأمي����ري،  باأمر  من��ا�صبهم  من  ويعفيهم  ا�ص����تقالتهم،  ويقبل  وال�����وزراء،  الوزراء،  جمل�ص 

له اأن يعهد اإىل رئي�ص جمل�ص الوزراء اأو الوزير مبه������ام وزارة اأو اأك����رث وفقًا ملا يت�صمن����ه االأم���ر 

االأمريي بالتعيني )املادة 29(.

اإال من كانت  اأن ال يلي الوزارة  وا�صرتطت املادة )30( من النظام االأ�صا�صي املوؤقت املعدل 

جن�صيته االأ�صلية جن�صية دولة قطر، وجاء الن�ص مطلقًا، مبعنى اأنه ال يجوز تويل الوزارة ملن اكت�صب 

اجلن�صية القطرية.

ت�صكيلها  يكون  اأي�صًا  ال��وزارة  فاإن  اأم��ريي،  باأمر  ال��وزراء  رئي�ص  فيه  يعني  الذي  الوقت  ويف 

ويعني  ال��وزراء  القانون �صلحيات  ويحدد  ال��وزراء،  رئي�ص جمل�ص  اق��رتاح  بناء على  اأم��ريي  باأمر 

اخت�صا�صات االأجهزة احلكومية االأخرى، وعليه فاإن االأمري اإذا كان ميار�ص �صلطته باختيار رئي�ص 

جمل�ص الوزراء، فاإن اختيار االأمري للوزراء يكون بناًء على اقرتاح رئي�ص جمل�ص الوزراء، وهو مبداأ 

معمول به يف االأنظمة التي تاأخذ بالنهج الربملاين يف احلكم.

واألزم النظام االأ�صا�صي املوؤقت املعدل مبوجب املادة )32( اأن يوؤدي رئي�ص جمل�ص الوزراء، 

اأكون  اأن  العظيم  العلي  »اأق�صم باهلل  التالية:  اليمني  االأمري  اأمام  توليهم منا�صبهم  وال��وزراء، قبل 

وقوانني  للحكم،  االأ�صا�صي  والنظام  االإ�صلمية،  ال�صريعة  اأحرتم  واأن  وللأمري،  للدولة،  خمل�صًا 

البلد، واأن اأوؤدي واجباتي باأمانة وذمة و�صرف، واأن اأرعى م�صالح ال�صعب رعاية كاملة، واأن اأحافظ 

حمافظة تامة على كيان الدولة و�صلمة اأرا�صيها«.

رئا�صة  ال��وزراء  جمل�ص  برئي�ص  املعدل  املوؤقت  االأ�صا�صي  النظام  من   )33( امل��ادة  واأناطت 
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جل�صات املجل�ص واإدارة مناق�صاته، وي�صرف على تن�صيق العمل بني الوزارات املختلفة حتقيقًا لوحدة 

التي  القرارات  عنه،  ونيابة  ال��وزراء  جمل�ص  با�صم  ويوقع،  ن�صاطها،  وتكامل  احلكومية  االأجهزة 

ي�صدرها املجل�ص، ويرفع اإىل االأمري قرارات املجل�ص املتعلقة بال�صوؤون التي ي�صدر بتحديدها قرار 

اأن الفقرة )4( من  اأمريي للت�صديق عليها واإ�صدارها وفقًا الأحكام هذا النظام االأ�صا�صي، علمًا 

املادة )23( من النظام االأ�صا�صي ت�صكل ا�صتثناء من حكم املادة )33(، وذلك عندما يدعو االأمري 

الوزراء  له. وبو�صف جمل�ص  التي يح�صرها تكون  فاإن رئا�صة اجلل�صات  الوزراء للنعقاد،  جمل�ص 

هيئة تنفيذية عليا فاإن املادة )34( من النظام االأ�صا�صي اأناطت به اإدارة جميع ال�صوؤون الداخلية 

واخلارجية التي يخت�ص بها وفقًا لهذا النظام االأ�صا�صي واأحكام القانون، ويتوىل جمل�ص الوزراء 

بوجه خا�ص االخت�صا�صات التالية:

ال�صورى . 1 القوانني على جمل�ص  م�صروعات  وتعر�ص  واملرا�صيم،  القوانني  م�صروعات  اقرتاح 

ملناق�صتها واإبداء الراأي فيها قبل رفعها للأمري للت�صديق عليها واإ�صدارها وفقًا الأحكام هذا 

النظام االأ�صا�صي.

اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات كل فيما يخ�صه لتنفيذ القوانني مبا يطابق . 2

اأحكامها.

االإ�صراف على تنفيذ القوانني واملرا�صيم واللوائح والقرارات واأحكام املحاكم.. 3

اإن�صاء وتنظيم االأجهزة احلكومية والهيئات العامة وفقًا للقانون.. 4

الرقابة العليا على �صري النظام احلكومي املايل واالإداري.. 5

تعيني املوظفني وعزلهم متى كان هذا التعيني والعزل ال يدخلن يف اخت�صا�ص االأمري، اأو يف . 6

اخت�صا�ص الوزراء، وفقًا للقانون.

الرقابة العليا على �صلوك موظفي احلكومة و�صري العمل فيها بوجه عام.. 7

ر�صم القواعد الكفيلة با�صتتباب االأمن الداخلي، واملحافظة على النظام يف اأرجاء الدولة . 8

وفقًا للقانون.
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واأحكام . 9 االأ�صا�صي  النظام  لهذا  طبقًا  العامة  ميزانيتها  م�صروع  وو�صع  الدولة  مالية  اإدارة 

القانون.

اعتماد امل�صروعات االقت�صادية وو�صائل تنفيذها.. 10

بعلقاتها . 11 العناية  و�صائل  وعلى  اخل��ارج،  يف  الدولة  م�صالح  رعاية  طرق  على  االإ�صراف 

الدولية و�صوؤونها اخلارجية وفقًا الأحكام القانون.

اإعداد تقرير يف كل اأول �صنة مالية يت�صمن عر�صًا تف�صيليًا للأعمال املهمة التي اأجنزت . 12

ال�صاملة  النه�صة  بتحقيق  الكفيلة  الو�صائل  اأف�صل  تر�صم  بخطة  مقرونًا  وخارجيًا  داخليًا 

للدولة وتوفري اأ�صباب تقدمها ورخائها وتثبيت اأمنها وا�صتقرارها، وفقًا للمبادئ اجلوهرية 

التقرير  هذا  ويرفع  االأ�صا�صي،  النظام  هذا  يف  عليها  املن�صو�ص  الدولة  ل�صيا�صة  املوجهة 

للأمري الإقراره.

اأي اخت�صا�صات اأخرى يخولها هذا النظام االأ�صا�صي اأو القانون.. 13

وعمًل مببداأ امل�صوؤولية الوزارية فاإن رئي�ص جمل�ص الوزراء و الوزراء م�صوؤولون بالت�صامن اأمام 

االأمري عن تنفيذ ال�صيا�صة العامة للدولة، وكل منهم م�صوؤول م�صوؤولية فردية اأمام االأمري عن طريق 

اأداء واجباته وممار�صة �صلحياته )املادة 35(.

وكتقليد د�صتوري معمول به يف االأنظمة ال�صيا�صية، فاإن النظام االأ�صا�صي عّد مداوالت جمل�ص 

الوزراء �صرية، وت�صدر قراراته بح�صور اأغلبية االأع�صاء ومبوافقة اأغلبية احلا�صرين، وعند ت�صاوي 

الئحته  املجل�ص  وي�صع  االأغلبية،  براأي  االأقلية  وتلتزم  الرئي�ص  منه  الذي  اجلانب  يرجح  االأ�صوات 

الداخلية اللزمة لتنظيم اأعماله و�صائر االإجراءات االأخرى )املادة 36(.

وتن�صاأ ملجل�ص الوزراء �صكرتارية عامة تزود بالعدد اللزم من املوظفني، ويخلو من�صب الوزير 

ا�صتنادًا الأحكام املادة )37( من النظام االأ�صا�صي يف احلاالت التالية:

اأ - عند وفاته.

ب - اإذا اأعفاه االأمري من من�صبه اأو قبل ا�صتقالته.

ج� - اإذا اأدين يف جرمية خملة بال�صرف )املادة 37(.
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اأي  يزاولوا  اأن  توليهم منا�صبهم  اأثناء  الوزراء  املادة )38(  االأ�صا�صي مبوجب  النظام  ومنع 

عمل مهني اأو جتاري اأو اأن يدخلوا يف معاملة جتارية مع الدولة، ويجب اأن ي�صتهدف �صلوكهم جميعًا 

اأن  اإنكارًا كليًا، كما ميتنع على الوزراء  اإعلء كلمة احلق وال�صالح العام واإنكار امل�صالح الذاتية 

به علقة خا�صة،  ت�صلهم  لفائدة من  اأو  لفائدتهم  كانت  باأي �صورة  الر�صمية  ي�صتغلوا مراكزهم 

ويحدد القانون م�صاءلتهم، كما يحدد طريقة هذه امل�صاءلة )املادة 38(، واأناط النظام االأ�صا�صي 

بالقانون تعيني مرتبات رئي�ص جمل�ص الوزراء والوزراء، وت�صري يف �صاأن رئي�ص جمل�ص الوزراء جميع 

االأحكام اخلا�صة بالوزارة.
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املبحث الثالث

جملـــــ�س ال�ســـــــورى

اأناط النظام االأ�صا�صي املوؤقت املعدل مبجل�ص ال�صورى تقدمي امل�صورة، فن�صت املادة )17(

على اأن )ي�صدر االأمري القوانني بناء على اقرتاح جمل�ص الوزراء وبعد اأخذ م�صورة جمل�ص ال�صورى 

اأن )ين�صاأ جمل�ص �صورى  اإىل  املادة )40(  واأ�صارت  االأ�صا�صي(،  النظام  الوجه املبني يف هذا  على 

ليعني براأيه االأمري وجمل�ص الوزراء يف اأداء مهامهما، وي�صمى هذا املجل�ص )جمل�ص ال�صورى(، ويعرب 

جمل�ص ال�صورى عن راأيه ب�صكل تو�صيات(.

اأقدم  التي  اإىل الفكرة  لل�صورى ي�صاهم يف تقدمي الراأي وامل�صورة  اإن�صاء جمل�ص  وتعود فكرة 

1964، وذلك بتكوين جمل�ص ا�صت�صاري ي�صم اأع�صاء من االأ�صرة  على تنفيذها حاكم البلد عام 

احلاكمة، اإال اأن هذه الفكرة، وبالرغم من و�صع قانون لها برقم )6( ل�صنة 1964، كانت حمدودة 

ومل ت�صتمر، وبقي هذا املو�صوع معطًل اإىل اأن تبني الحقًا ب�صكل متطور يف النظام االأ�صا�صي املوؤقت 

يف عام 1970. و�صنتناول فيما يلي بحث جوانب تتعلق مبجل�ص ال�صورى من ناحية تكوينه وعمله.

املطلب الأول - تكوين جمل�س ال�سورى:

مر تكوين جمل�ص ال�صورى مبراحل منذ عام 1964 على النحو االآتي:

املادة  وحددت   ،
)1(

1964 )6(ل�صنة  رقم  القانون  مبوجب  ال�صورى  جمل�ص  اإن�صئ  الأوىل:  املرحلة 

الثانية من القانون املذكور اأ�صلوب تكوينه باأن ين�صاأ جمل�ص ا�صت�صاري ي�صمى جمل�ص ال�صورى 

تناط رئا�صته باحلاكم وي�صم يف ع�صويته كل من:

نائب احلاكم نائبًا للرئي�ص.. 1

االأ�صرة . 2 اأع�صاء  من  اختيارهم  ويكون  مر�صوم،  بتعيينهم  ي�صدر  ع�صوًا  ع�صر  خم�صة 

احلاكمة. 

1- انظر ن�ص القانون رقم )6( ل�صنة 1964 يف اجلريدة الر�صمية، العدد الثالث ل�صنة 1964.
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وقد حددت مدة الع�صوية يف املجل�ص ب�صنتني، واأجاز القانون اإعادة اختيار من انتهت مدته 

من االأع�صاء )املادة 4(، كما اأ�صار القانون يف املادة ال�صاد�صة اإىل اأنه اإذا خل حمل اأحد االأع�صاء 

باال�صتقالة اأو الأي �صبب اآخر اختري ع�صو جديد بدله مبر�صوم ي�صدر يف ظرف �صهر من خلو املحل. 

ويلحظ يف خ�صو�ص الع�صوية اأنها:

• ح�صرت باأفراد العائلة احلاكمة.	

• من 	 مدته  انتهت  من  اختيار  اإع���ادة  ج��واز  مع  ب�صنتني  الع�صوية  م��دة  ح��ددت 

االأع�صاء.

مقدمته  يف  اأ�ص��ار  الذي   1970 عام  املوؤقت  االأ�ص��ا�صي  النظام  ب�ص���دور  وبداأت  الثانية:  املرحلة 

اإىل اأنه )... لهذا واأخذًا ب�صنة التطور رئي من اخلري اإ�صدار هذا النظام االأ�صا�صي املوؤقت 

كما  امليادين،  �صتى  يف  وامل�صاواة  العدل  و�صمانات  ال�صيا�صية  احلريات  من  مزيدًا  ليحقق 

يوطد دعائم ال�صورى يف احلكم باإن�صاء جمل�ص لل�صورى يف�صح املجال للإفادة ب�صورة فعالة 

من م�صاركة القادرين من املواطنني بالراأي وامل�صورة يف اإدارة �صوؤون البلد(. وفيما يتعلق 

بتكوين املجل�ص فاإن املادة )44( ن�صت على اأن يتاألف جمل�ص ال�صورى من:

ع�صرين ع�صوًا ينتخبون على الوجهة املبّينة يف هذا النظام االأ�صا�صي.. 1

الوزراء.. 2

للحاكم اأن ي�صدر قرارًا بتعيني عدد من االأع�صاء ال يتجاوز ثلثة اإذا ما راأى اأن ال�صالح . 3

العام يقت�صي ذلك.

علمًا باأن املادة )45( من النظام االأ�صا�صي املوؤقت ن�صت على تق�صيم اإمارة قطر اإىل ع�صر 

دوائر انتخابية، وحتدد هذه الدوائر بقانون، وتنتخب كل دائرة اأربعة اأع�صاء يختار احلاكم اثنني 

من بينهم ليكونوا اأع�صاء عن الدائرة مبجل�ص ال�صورى. ولتنظيم عملية االنتخاب فقد �صدر القانون 

، الذي مبوجبه منح حق 
)1( 

رقم )9( ل�صنة 1970 بتنظيم االنتخابات العامة ملجل�ص ال�صورى يف قطر

االنتخاب لكل قطري من الذكور البالغني من العمر )18( �صنة ميلدية كاملة، على اأن ي�صتثنى من 

1- انظر ن�ص القانون رقم )9( ل�صنة 1970 يف اجلريدة الر�صمية، العدد ال�صاد�ص، ل�صنة1970.
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ذلك القطريون العاملون يف القوات امل�صلحة وال�صرطة. 

املر�صح  يف  توافرها  الواجب  ال�صروط  املوؤقت  االأ�صا�صي  النظام  من   )46( امل��ادة  وح��ددت 

لع�صوية املجل�ص وهي:

اأن تكون جن�صيته االأ�صلية جن�صية دولة قطر.. 1

اأن ال يقل �صنه عند انتخابه عن )24( �صنة ميلدية.. 2

اأن ال يكون قد �صبق احلكم عليه بجرمية خملة بال�صرف ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره . 3

طبقًا للقانون.

جمل�ص  اأع�صاء  اختيار  يف  يراعى  اأن  على  ن�ص  اإمنا  ال�صروط،  بهذه  االأ�صا�صي  النظام  يكتف  ومل 

ال�صورى اأن يكونوا من ذوي املكانة من اأهل الراأي والكفاية يف جماالت خمتلفة )املادة 7(.

وعلى هذا االأ�صا�ص فاإن املجل�ص �صم ثلثة اأنواع من االأع�صاء هم:

• االأع�صاء املنتخبون.	

• االأع�صاء الذين ُعّينوا من قبل احلاكم.	

• اأع�صاء بحكم منا�صبهم الر�صمية )الوزراء(.	

ويلحظ بخ�صو�ص الع�صوية يف جمل�ص ال�صورى كما اأقرها النظام االأ�صا�صي املوؤقت:

تنوع �صفات االأع�صاء بني املنتخبني واملعينني بحكم منا�صبهم، وباختيار احلاكم.. 1

مل حتدد مدة لع�صوية الع�صو يف املجل�ص، بل حددت مدة املجل�ص بثلث �صنوات.. 2

اعتماد اأ�صلوب االنتخاب غري املبا�صر بالن�صبة للأع�صاء املنتخبني، وذلك باأن من يفوز . 3

يف االنتخابات ال ي�صبح ع�صوًا يف املجل�ص، اإمنا يتوقف االأمر على اختيار احلاكم الثنني 

من بني االأربعة الفائزين يف كل دائرة انتخابية.

املرحلة الثالثة: وتبداأ هذه املرحلة ب�صدور النظام االأ�صا�صي املوؤقت املعدل عام 1972، الذي اعتمد 

�صيغة جديدة لتكوين املجل�ص، فن�صت املادة )41( منه على اأن )يتاألف جمل�ص ال�صورى من 
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ع�صرين ع�ص�وًا ي�صدر بتعيينهم اأمر اأمريي، ويجوز للأمري اأن يعني عددًا اآخر من االأع�صاء 

ال يجاوز اأربعة اإذا ما راأى اأن ال�صالح العام يقت�صي ذلك(، وبذلك تكون الع�صوية:

حتددت وجوبيًا بع�صرين ع�صوًا معينني من قبل االأمري.. 1

ت�صم اأربعة اأع�صاء يعينون جوازيًا من قبل االأمري.. 2

�صيغة  جت��اوزت  قد  املعدل  املوؤقت  االأ�صا�صي  النظام  اعتمدها  التي  ال�صيغة  تكون  وبذلك 

االنتخاب ال�صابقة التي اأخذ بها النظام االأ�صا�صي املوؤقت ال�صادر �صنة 1970 الختيار بع�ص اأع�صاء 

بنظام  االأخذ  عدم  اأن  قطر  دولة  م�صت�صار  كامل  ح�صن  الدكتور  يذكر  اخل�صو�ص  وبهذا  املجل�ص، 

االنتخاب يف القانون االأ�صا�صي املوؤقت املعدل يرجع اإىل اأ�صباب عديدة اأهمها:

عدم متر�ص ال�صعب على نظام االنتخاب وعدم معرفته به، اإذ مل ت�صهد البلد اإطلقًا . 1

مثل هذا االأمر، اللهم اإال اإذا ا�صتثنينا ما يجري على نطاق �صئيل بالن�صبة ملجال�ص اإدارات 

اأن�صطة �صغرية، الذي كان يتم يف الغالب باالنتخاب العلني دون ال�صري.

حداثة عهد نظام االنتخاب يف منطقة اخلليج عمومًا وعدم تعود ال�صعب عليه، فالدول . 2

جميعها يف مرحلة االنتقال من النظام الع�صائري القبلي اإىل مرحلة احلكم احلديث، مع 

ما يرتتب عليه من عدم ن�صج االإدراك ال�صيا�صي واكتمال الوعي ال�صيا�صي عند اللجوء 

اإىل مثل هذا االأ�صلوب.

اأن مبداأ التعيني الذي يطبق على جمل�ص ال�صورى يف البلد هو مبداأ معمول به ب�صورة . 3

عامة يف كل الدول احلديثة العهد بالنظم الد�صتورية، خا�صة خلل املرحلة االأوىل من 

مراحل تطبيق هذه النظم كما نوهت املذكرة التف�صريية بذلك.

نتيجة للعتبارات �صالفة الذكراأدركت ال�صلطة التنفيذية �صاحبة ال�صلطة التقديرية اأنها . 4

ال�صكان  عدد  قلة  يعك�صه  الذي  االأمر  الكفاءة،  �صاحبة  ال�صخ�صيات  معرفة  على  اأقدر 

واجتاهاتهم، واأن اأ�صلوب االنتخاب رمبا قد ال يتيح لهذه الكفاءات اأن جتد طريقها اإىل 

املجل�ص.

وهناك اعتبار اآخر وهو اأنه من بني املبادئ امل�صلم بها اأن نظام االنتخاب واأدواته االأخرى . 5
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تكون مقبولة ورا�صخة من جهة، وتتطلب املزيد من الوقت الكايف والتجربة حتى ير�صخ 

من جهة اأخرى، مع عدم ن�صيان اأن ذلك كله بالطبع يعود يف الوقت احلا�صر اإىل عدم 

اخللفية  ف��اإن  اأخ��رى  وبعبارة  الثقافة،  انت�صار  عن  ف�صًل  ال�صيا�صي،  واالإدراك  الوعي 

اأنواع  من  النوع  لذلك  الد�صتورية  للممار�صة  الثق��افية  التع��ليمية  والق���اعدة  ال�صيا�صية 

.
)1(

املمار�صة ما زالت �صئيلة، االأمر الذي يفر�ص مبداأ التدرج بالن�صبة لقطر

ل�صنة  املعدل  املوؤقت  االأ�صا�صي  النظام  الذي حدده  ال�صورى  اأع�صاء جمل�ص  ي�صتقر عدد  ومل 

عدلت املادة 
)2(

1972 وكان حمل تغيريات عديدة، فبموجب القرار االأمريي رقم )11( ل�صنة 1972

رقم )42( لت�صبح على النحو االآتي: )يتاألف جمل�ص ال�صورى من ع�صرين ع�صوًا ي�صدر بتعيينهم 

قرار اأمريي، ويجوز للأمري اأن يعني عددًا اآخر من االأع�صاء ال يجاوز ع�صرة اإذا ما راأى اأن ال�صالح 

العام يقت�صي ذلك(، وعلى هذا االأ�صا�ص اأ�صبح املجل�ص يتكون من:

ع�صرين ع�صوًا يعّي��نون وجوبيًا بقرار اأمريي.. 1

ع�صرة اأع�صاء يعينون جوازيًا من قبل االأمري اإذا اقت�صى ال�صالح العام ذلك.. 2

ل�صنة   )34( رقم  االأم��ريي  القرار  مبوجب  مت  ال�صورى  جمل�ص  اأع�صاء  لعدد  االآخ��ر  التعديل 

ال�صورى من خم�صة وثلثني  االآتي: )يتاألف جمل�ص  النحو  املادة )41( على  ، فقد عدلت 
)3(

1996

ع�صوًا ي�صدر بتعيينهم قرار اأمريي، ويجوز للأمري اأن يعني عددًا اآخر من االأع�صاء اإذا ما راأى اأن 

ال�صالح العام يقت�صي ذلك(، وبذلك اأ�صبح عدد اأع�صاء املجل�ص على النحو االآتي:

خم�صة وثلثون ع�صوًا يعينون وجوبيًا، مبوجب قرار اأمريي.. 1

عدد غري حمدد من االأع�صاء يعينون جوازيًا من قبل االأمري اإذا ما راأى اأن ال�صالح العام . 2

يقت�صي ذلك.

اأي خم�صة  اأع�صاء جمل�ص ال�صورى،   وهذا العدد يف �صكله االأخري هو املعتمد حاليًا يف عدد 

وثلثني ع�صوًا.

1- يو�صف عبيدان، م�صدر �صابق، �ص82-81.

2- انظر ن�ص القرار يف اجلريدة الر�صمية، العدد اخلام�ص ل�صنة 1996.

3- انظر ن�ص القرار يف اجلريدة الر�صمية، العدد الثالث ع�صر ل�صنة 1996.
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ومل يرافق التعديل يف عدد اأع�صاء جمل�ص ال�صورى تغيريًا يف ال�صروط املطلوب توافرها يف 

اأع�صاء املجل�ص، كما اأن مدة الع�صو يف املجل�ص مل حتدد، واإمنا ارتبطت مبدة املجل�ص املحددة ب�صت 

�صنوات ميلدية بعدما كانت ثلث �صنوات، وعلى هذا االأ�صا�ص فاإن الع�صوية ترتبط مبدة املجل�ص 

االأ�صباب  �صبب من  الأي  نهاية مدته  قبل  ال�صورى  اأع�صاء جمل�ص  اأحد  نف�صه. ويف حالة خلو حمل 

يعني االأمري ع�صوًا اآخر يف خلل �صهر من تاريخ اإعلن املجل�ص هذا اخللو، وتكون مدة هذا الع�صو 

اجلديد لنهاية مدة �صلفه، التي هي االأخرى تكون مرتبطة بنهاية مدة املجل�ص، واإذا وقع اخللو يف 

خلل ال�صهرين ال�صابقني على انتهاء املدة فل يجري اإحلل ع�صو بديل.

الثقة  الع�صو  فقد  اإذا  املجل�ص  الع�صوية عن ع�صو  اإ�صقاط  االأمري حق  املادة )62(  ومنحت 

واالعتبار، واألزمت املادة )48( ع�صو جمل�ص ال�صورى باأن يق�صم اأمام املجل�ص  وقبل اأن يتوىل اأعماله 

يف املجل�ص اليمني التالية: »اأق�صم باهلل العظيم اأن اأكون خمل�صًا لدولة قطر، وللأمري، واأن اأحافظ 

على �صلمة الدولة، واأن اأرعى م�صالح ال�صعب، واأن اأحرتم النظام االأ�صا�صي للحكم وقوانني البلد، 

واأن اأوؤدي اأعمايل يف املجل�ص وجلانه باالأمانة وال�صدق«.

املطلب الثاين - انعقاد املجل�س:

ا�صتنادًا اإىل اأحكام املادة )50( من النظام االأ�صا�صي فاإن االأمري يفتتح دور االنعقاد ال�صنوي 

ملجل�ص ال�صورى ويلقي فيه خطابًا يت�صمن بيان اأحوال البلد، واأهم ما مت من اإجنازات، وما تعتزم 

الدولة اإجراءه من م�صروعات واإ�صلحات خلل العام اجلديد. 

ويكون اجتم��اع جمل�ص ال�ص��ورى يف الع���ا�صمة، ويج��وز للأمي�����ر دع������وته للنعق���اد يف جه����ة 

اأخرى، واجتماع جمل�ص ال�صورى يف غري املكان القانوين ال يكون �صرعيًا وتعد اأحكامه باطلة بحكم 

القانون )املادة 52(، وحددت مدة انعقاد جمل�ص ال�صورى بثمانية اأ�صهر على االأقل يف ال�صنة، ويجب 

اأن يعقد املجل�ص �صهريًا خلل هذه املدة )املادة 53(.

اأول  لعقد  ال�صورى  جمل�ص  االأمري  يدعو  اأن  اإىل  االأ�صا�صي  النظام  من   )54( املادة  واأ�صارت 

اجتماع له يف ظرف مدة ال جتاوز ثلثني يومًا من تاريخ ن�صر االأمر االأمريي املت�صمن اأ�صماء اأع�صاء 

جمل�ص ال�صورى يف اجلريدة الر�صمية.
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كما اأن للأمري اأن يوؤجل مبر�صوم اجتماع جمل�ص ال�صورى ملدة ال تتجاوز �صهرًا )املادة 55(، 

واأن للأمري اأن يدعو جمل�ص ال�صورى الجتماع غري عادي، وذلك يف حالة ال�صرورة اأو بناء على طلب 

بذلك موقع عليه من اأغلبية اأع�صاء جمل�ص ال�صورى، ومنع النظام االأ�صا�صي اجتماع جمل�ص ال�صورى 

التي  التو�صيات  القانون  وتبطل بحكم  باطًل  يكون اجتماعه  واإال  االنعقاد  دون دعوة يف غري مدة 

ي�صدرها، كما ال يجوز يف االجتماع غري العادي اأن ينظر جمل�ص ال�صورى يف غري االأمور التي دعي 

من اأجلها )املادة 56(.

املطلب الثالث - اخت�سا�سات املجل�س:

حدد الدور الرئي�صي ملجل�ص ال�صورى مبوجب اأحكام النظام االأ�صا�صي، فن�صت املادة )40( 

على اأن ين�صاأ جمل�ص لل�صورى ليعني براأيه االأمري وجمل�ص الوزراء يف اأداء مهامهما، ويعرب جمل�ص 

ال�صورى عن راأيه يف �صكل تو�صيات، ويتبني من هذا الن�ص اأن دور املجل�ص يتحدد بالدور اال�صت�صاري 

الذي ياأخذ �صكل التو�صيات ح�صرًا. 

وتناولت املادة )51( من النظام االأ�صا�صي ذكر اخت�صا�صات املجل�ص على النحو االآتي:

اأواًل: مناق�صة ما يلي:

التي تعر�صها عليه . 1 ال�صيا�صية واالقت�صادية واالإدارية  النواحي  للدولة من  العامة  ال�صيا�صة 

احلكومة.

�صوؤون الدولة يف املجاالت االجتماعية والثقافية.. 2

م�صروعات القوانني التي يقرتحها جمل�ص الوزراء ويعر�صها على جمل�ص ال�صورى قبل رفعها . 3

للأمري للت�صديق عليها واإ�صدارها.

م�صروع ميزانية امل�صروعات الرئي�صية العامة.. 4

ثانيًا: طلب البيانات عن اأي �صاأن من ال�صوؤون الداخلة يف اخت�صا�صه من جمل�ص الوزراء بالن�صبة 

للم�صائل املت�صلة بال�صيا�صية العامة للحكومة، ومن الوزير املخت�ص بالن�صبة للم�صائل التي 

تدخل باخت�صا�ص وزارته.
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ثالثًا: تقدمي التو�صيات واإبداء الرغبات فيما يتعلق بامل�صائل امل�صار اإليها يف الفقرتني ال�صابقتني.

اخت�صا�ص  من  تكون  التي  االأعمال  يف  التدخل  من  ال�صورى  جمل�ص  االأ�صا�صي  النظام  ومنع 

ال�صلطة التنفيذية اأو الق�صاء )املادة 51(.

و�صمن النظام االأ�صا�صي عدم موؤاخذة ع�صو جمل�ص ال�صورى بحال من االأحوال عما يبديه يف 

املجل�ص اأو جلانه من اآراء اأو اأقوال مو�صوعية بالن�صبة للأمور الداخلة يف اخت�صا�ص املجل�ص، وجتوز 

حماكمة الع�صو ب�صبب ما يقع منه يف املجل�ص اأو جلانه من قذف اأو �صب يف اأي �صخ�ص كان.

املطلب الرابع-التنظيم الداخلي للمجل�س:

ي�صم جمل�ص ال�صورى عددًا من االأجهزة والت�صكيلت هي:

اأجهزة املجل�ص.. 1

ال�صكرتارية العامة للمجل�ص.. 2

1.   اأجهزة املجل�س: ي�صم جمل�ص ال�صورى ثلثة اأجهزة هي:

اأ - رئا�صة املجل�ص.

ب - مكتب املجل�ص.

ج� - جلان املجل�ص.

النظام  من   )44( امل��ادة  فبموجب  الرئي�ص،  ونائب  املجل�ص  رئي�ص  وت�صم  املجـــل�س:  رئا�شـــــــة  اأ- 

االأ�صا�صي ينتخب املجل�ص باالقرتاع ال�صري وباالأغلبية ال�صرية رئي�صًا ونائبًا للرئي�ص يف اأول 

جل�صة لدور االنعقاد العادي ال�صنوي، ويراأ�ص هذه اجلل�صة االأوىل اأكرب االأع�صاء �صنًا، وتبني 

املادة )9( من اللئحة الداخلية للمجل�ص اأن مدة الرئي�ص ونائبه ت�صتمر حتى نهاية اليوم 

ال�صابق الفتتاح دور االنعقاد العادي التايل، كما ت�صري اإىل اأنه عند ت�صاوي اأكرث من مر�صح 

يف احل�صول على تلك االأغلبية يجري االنتخاب بطريق القرعة، واأجازت املادة )44( من 

النظام االأ�صا�صي اإعادة انتخاب رئي�ص جمل�ص ال�صورى ونائبه.
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املجل�ص  رئي�ص  يتوالها  التي  االخت�صا�صات  للمجل�ص  الداخلية  اللئحة  من   )10( املادة  وحددت 

وهي:

االإ�صراف العام على جميع اأعمال املجل�ص واأجهزته وعلى مراعاة تطبيق اأحكام النظام . 1

.
)1(

االأ�صا�صي املوؤقت املعدل واللئحة الداخلية للمجل�ص

يف . 2 واالإذن  املناق�صات،  واإدارة  انتهائها،  واإع��لن  واإدارتها  وافتتاحها  اجلل�صات  رئا�صة 

الكلم، وتلقي االأ�صئلة وتوجيهها، وطرح املو�صوعات للت�صويت واإعلن نتيجته.

اال�صرتاك يف املناق�صات.. 3

�صبط االأمن والنظام داخل املجل�ص، وطلب معونة رجال ال�صرطة عند االقت�صاء.. 4

االإ�صراف على حت�صري ميزانية املجل�ص وح�صابه اخلتامي وعر�صهما على مكتب املجل�ص . 5

بعد  امليزانية  من  ال�صرف  على  واالإ�صراف  الإقرارهما،  املجل�ص  على  ثم  ملناق�صتهما، 

اعتمادها طبقًا للقانون.

االإذن بح�صور الزوار جل�صات املجل�ص واإخراجهم منها اإذا اأخلوا بنظامها.. 6

يخت�ص . 7 التي  االأجنبية  واجلهات  واالأف��راد  االأخرى  بالهيئات  ات�صاله  املجل�ص يف  متثيل 

املجل�ص باالت�صال بها.

ويحل حمل الرئي�ص عند غيابه الأي �صبب من االأ�صباب نائب الرئي�ص، وعند غيابهما 

معًا تكون الرئا�صة الأحد املراقبني بالتناوب بينهم اأ�صبوعيًا، فاإن غاب هوؤالء جميعًا عقدت  

الرئا�صة الأكرب االأع�صاء احلا�صرين �صنًا، ويتوىل من يحل حمل الرئي�ص جميع اخت�صا�صاته 

طوال فرتة غيابه وفقًا للمادة )11( من اللئحة الداخلية للمجل�ص، علمًا اأن املجل�ص يتوىل 

مبوجب املادة )12(الفقرة )2( من اللئحة الداخلية انتخاب املراقبني باالقرتاع ال�صري 

وباالأغلبية الن�صبية يف اأول جل�صة لدور االنعقاد العادي ال�صنوي، ويف حال خلو مكان الرئي�ص 

اأو نائبه اأثناء دور االنعقاد العادي ال�صنوي الأي �صبب من االأ�صباب ينتخب املجل�ص من يحل 

حمله خلل اأ�صبوعني من تاريخ اخللو  وفقًا للمادة )11( من اللئحة الداخلية للمجل�ص.

1- انظر ن�ص اللئحة الداخلية ملجل�ص ال�صورى يف اجلريدة الر�صمية، العدد اخلام�ص ل�صنة 1979.
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ب- مــكتب املجـــــل�س: مبوجب اأحكام املادة )49( من النظام االأ�صا�صي املوؤقت املعدل يكون ملجل�ص 

ال�صورى مكتب يتاألف من الرئي�ص ونائبه ومراقبني، واأ�صارت الفقرة )1( من املادة )12( 

من اللئحة الداخلية للمجل�ص اإىل عدم جواز اإجراء اأي مناق�صة يف املجل�ص اأو اختيار اللجان 

قبل ت�صكيل هذا املكتب، ويجتمع مكتب املجل�ص بدعوة من الرئي�ص، ويتوىل:

االإ�صراف على حترير حما�صر اجلل�صات، والف�صل فيما يحيله املجل�ص من اعرتا�صات . 1

على م�صمون هذه املحا�صر.

النظر يف م�صروع امليزانية ال�صنوية للمجل�ص وم�صروع ح�صابه اخلتامي بناء على اإحالتهما . 2

اإليه من الرئي�ص، وذلك قبل عر�صهما على املجل�ص الإقرارهما.

على . 3 الرت�صيحات  هذه  وعر�ص  اخل��ارج،  اأو  الداخل  يف  املجل�ص  لتمثيل  الوفود  تر�صيح 

املجل�ص للبت فيها، وتعر�ص هذه الوفود على املكتب تقارير عن مهامها قبل عر�صها على 

املجل�ص.

ممار�صة اخت�صا�صات رئي�ص املجل�ص االإدارية بناء على طلبه، فيما بني اأدوار االنعقاد.. 4

اأعمال اللجان ومعاونتها يف و�صع القواعد املنظمة لهذه االأعمال والتن�صيق بني . 5 متابعة 

اأوجه ن�صاطها.

االإ�صراف املبا�صر على ال�صكرتارية العامة ومتابعة اأعمالها ومعاونتها يف و�صع القواعد . 6

املنظمة لهذه االأعمال والتن�صيق بني اأوجه ن�صاطها.

جميع امل�صائل االأخرى التي حتال اإليه من املجل�ص اأو الرئي�ص.. 7

جـ - اللجــــــــــان: يوؤلف جمل�ص ال�صورى من بني اأع�صائه خلل االأ�صبوع االأول من اجتماعه ال�صنوي 

اللجان اللزمة الأعماله، ويجوز لهذه اللجان اأن تبا�صر مهامها خلل عطلة املجل�ص متهيدًا 

لعر�صها عليه عند اجتماعه )املادة 57(.

وحددت هذه اللجان مبوجب املادة )15( من اللئحة الداخلية للمجل�ص، وهي:

جلنة ال�صوؤون القانونية والت�صريعية.. 1
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جلنة ال�صوؤون املالية واالقت�صادية.. 2

جلنة اخلدمات واملرافق العامة.. 3

جلنة ال�صوؤون الداخلية واخلارجية.. 4

جلنة ال�صوؤون الثقافية واالإعلم.. 5

من  ع�صو  كل  ي�صرتك  واأن  االأق��ل،  على  اأع�صاء  خم�صة  من  جلنة  كل  تتاألف  اأن  على 

ي�صكل  اأن  للمجل�ص  الداخلية  اللئحة  واأجازت  الدائمة،  اللجان  اإحدى  املجل�ص يف  اأع�صاء 

جلانًا اأخرى دائمة اأو موؤقتة ح�صب حاجة العمل، وذلك مبوجب املادة )15(.

2( ال�شكرتارية العامة للمجل�س:

اأ�صارت املادة )49( من اللئحة الداخلية ملجل�ص ال�صورى اإىل اأن تن�صاأ �صكرتارية عامة تزود 

الداخلية  اللئحة  الباب اخلام�ص من  �ص  ُخ�صّ االأ�صا�ص  وعلى هذا  املوظفني،  اللزم من  بالعدد 

ملو�صوع ال�صكرتارية العامة، فن�صت املادة )107( من اللئحة الداخلية على اأن ت�صكل ال�صكرتارية 

العامة ملجل�ص ال�صورى من �صكرتري عام تكون له الرئا�صة وعدد كاف من املوظفني الفنيني والكتبة 

ذوي الكفاية، وت�صم االأق�صام التالية:

ق�صم ال�صوؤون الفنية.. 1

ق�صم التحرير والرتجمة.. 2

ق�صم االإعلم والعلقات العامة.. 3

ق�صم ال�صوؤون املالية واالإدارية.. 4

وبينت اللئحة الداخلية يف املادة )108( طريقة تعيني ال�صكرتري العام و�صائر املوظفني يف 

العامة  ال�صكرتارية  و�صائر موظفي  العام  ال�صكرتري  ت�صدر برت�صيح  اأن  ال�صكرتارية، فن�صت على 

تو�صية من رئي�ص جمل�ص ال�صورى بعد موافقة مكتب املجل�ص، ويتوىل ال�صكرتري العام االخت�صا�صات 

التي تخولها له هذه اللئحة، وعلى وجه اخل�صو�ص ال�صلحيات االآتية:

كل . 1 اأداء  ورقابة  بينها،  العمل  وتوزيع  العامة،  ال�صكرتارية  اأق�صام  جميع  على  االإ�صراف 
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منها لواجباته، ويعر�ص مديرو االأق�صام نتائج اأعمالها عليه متهيدًا لعر�صها على مكتب 

املجل�ص.

ح�صور جل�صات جمل�ص ال�صورى واللجان، دون اأن يكون له حق اال�صرتاك يف الت�صويت، . 2

ويجوز مبوافقة املجل�ص اأو اللجان اأن يح�صر جل�صاتهما ال�صرية.

العامة . 3 ال�صكرتارية  ل�صوؤون  بالن�صبة  االإدارة  ملدير  قانونًا  املخولة  ال�صلحيات  ممار�صة 

وموظفيها وعمالها.

اأي اخت�صا�صات اأخرى حتال اإليه من املجل�ص اأو الرئي�ص اأو مكتب املجل�ص، وذلك وفقًا . 4

للمادة )109( من اللئحة الداخلية للمجل�ص.

واأجازت اللئحة الداخلية تعيني �صكرتري عام م�صاعد ملعاونة ال�صكرتري العام يف اأداء واجباته، 

ويحل حمل ال�ص���كرتري العام عند غيابه الأي �صبب من االأ�صباب وتكون له �صلحياته )املادة 110 

من اللئحة الداخلية(.

ويخت�ص كل ق�صم من اأق�صام ال�صكرتارية باالخت�صا�صات التالية:

اأوًل- ق�شم ال�شوؤون الفنية:

بيانات . 1 من  به  يلحق  وما  املجل�ص  جل�صات  من  جل�صة  كل  اأعمال  جدول  م�صروع  اإع��داد 

اإي�صاحية واأبحاث قانونية.

اإعداد م�صروعات التو�صيات والرغبات التي يتخذها املجل�ص ورفعها للرئي�ص عن طريق . 2

ال�صكرتري العام لعر�صها على املجل�ص الإقرار ن�صها النهائي.

القيام باأعمال ال�صكرتارية الفنية للجان التابعة للمجل�ص.. 3

اإعداد م�صروعات حما�صر جل�صات املجل�ص وحما�صر جلانه.. 4

االإ�صراف على مكتبة املجل�ص وتزويدها باملراجع ال�صرورية.. 5

اأو مكتب املجل�ص )املادة . 6 اأو الرئي�ص  اإليه من املجل�ص  اأخرى يعهد بها  اأي اخت�صا�صات 

112 من اللئحة الداخلية(.
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ثانياً- ق�شم التحرير والرتجمة:

اإعداد م�صروعات املكاتبات التي تتطلبها ممار�صة جمل�ص ال�صورى الخت�صا�صاته.. 1

القيام باأعمال الرتجمة التي يكلف بها من اللغة العربية واإليها.. 2

ثالثاً- ق�شم الإعالم والعالقات العامة:

االت�صال بو�صائل االإعلم املختلفة وتزويدها باأخبار املجل�ص للتعريف باأعماله ون�صاطاته.. 1

اتخاذ التدابري اللزمة ل�صيافة الوفود الزائرة ملجل�ص ال�صورى وتنظيم احلفلت.. 2

اإطلع الوفود الزائرة للمجل�ص على ن�صاطات الدولة واإجنازاتها.. 3

رابعاً- ق�شم ال�شوؤون الإدارية واملالية:

اإعداد م�صروع امليزانية ال�صنوية للمجل�ص وم�صروع ح�صابه اخلتامي.. 1

م�صك ح�صابات املجل�ص.. 2

اإعداد البيانات املالية اخلا�صة مبكافاأةاأع�صاء املجل�ص.. 3

وفقًا . 4 العامة  ال�صكرتارية  مبوظفي  اخلا�صة  واالإدارية  املالية  ال�صوؤون  بجميع  اال�صطلع 

للقوانني واللوائح املنظمة للوظائف العامة املدنية.

حفظ الوثائق وال�صجلت اخلا�صة باملجل�ص.. 5

ت�صلم الربيد وت�صديره وقيد املكاتبات الواردة وال�صادرة، و�صبط حركة امللفات.. 6

القيام باأعمال امل�صرتيات وفقًا للقانون.. 7
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املبحـــث الــرابع

 الق�ســــــــاء

للق�صاء،  املعدل  املوؤقت  االأ�صا�صي  النظام  من  الرابع  الباب  يف  اخلام�ص  الف�صل  خ�ص�ص 

والق�صاء هو الهيئة االأمينة على تطبيق القانون على الوقائع واملنازعات التي ترفع اإليها. 

وقد ثار خلف حول هذه الهيئة، فقال بع�ص الفقهاء اإنها لي�صت �صلطة م�صتقلة، بل هي جزء 

من ال�صلطة التنفيذية، يف حني قال اآخرون اإنها �صلطة م�صتقلة عن ال�صلطتني الت�صريعية والتنفيذية.

وا�صتقلل الق�صاء كان اأ�صبق من ظهور مبداأ الف�صل بني ال�صلطات، وذلك لل�صعور الذي تولد 

لدى اجلماعة منذ القدم ب�صرورة هذا اال�صتقلل كفالة لعدالة الق�صاء.

وجاءت معاجلة النظام االأ�صا�صي املوؤقت املعدل ملو�صوع الق�صاء موجزة، فهي ال تتعدى مادتني، 

فبموجب املادة )65( فاإن الق�صاء هو دعامة اأ�صا�صية للحكم يف الدولة، واأن الق�صاة م�صتقلون يف 

املادة )66(  الأحكام  وا�صتنادًا  العدالة،  �صري  التدخل يف  الأي جهة  يجوز  وال  اخت�صا�صاتهم،  اأداء 

االأ�صا�صي،  النظام  هذا  الأحكام  وفقًا  بقانون  الق�صائي  النظام  تعيني  اأناط  االأ�صا�صي  النظام  فاإن 

وعلى هذا االأ�صا�ص �صدرت ثلثة قوانني تباعًا يف هذا اخل�صو�ص، هي القانون رقم )13( ل�صنة 

، والقانون رقم )6( ل�صنة 1999 باإ�صدار قانون ال�صلطة الق�صائية، 
)1(

1971 بنظام املحاكم العدلية

.
)2(

واأخريًا القانون رقم )10( ل�صنة 2003 باإ�صدار قانون ال�صلطة الق�صائية

1- ن�صر يف اجلريدة الر�صمية، العدد )7( ل�صنة 1971م.

2- ن�صر يف اجلريدة الر�صمية، العدد )9( ل�صنة 2003م.
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الف�صل  الأول

حياة الد�صتور

املبحث الأول

اإقامة الد�صتور الدائم

تتاأثر طرق ن�ساأة �لد�ساتري بنوع �حلكم �لذي ير�د �لأخذ به، وكما �سبق و�أن بينا فاإن هناك 

، ويف 
)1(

طريقتني رئي�سيتني لإقامة �لد�ساتري هما �لطرق �لدميقر�طية و�لطرق غري �لدميقر�طية

طريق  عن  �إما  �لد�ستور  و�سع  يف  ذلك  ويتمثل  لوحده،  �ل�سعب  �إر�دة  تظهر  �لدميقر�طية  �لطرق 

جمعية تاأ�سي�سية منتخبة من �ل�سعب �أو عن طريق �ل�ستفتاء �لد�ستوري.

�أن قر�رً�  2004 جند  ويف �لعودة �إىل �لتكييف �لقانوين لإقامة �لد�ستور يف دولة قطر ل�سنة 

�أمرييًا قد �سدر عام 1999 �أن�سئت مبوجبه جلنة لإعد�د �لد�ستور �لد�ئم، وجاء يف هذ� �لقر�ر »نحن 

حمد بن خليفة �آل ثاين �أمري دولة قطر... �إميانًا منا باأهمية تر�سيخ �أ�س�س �ملمار�سة �لدميقر�طية يف 

.
)2(

حياتنا �ل�سيا�سية قررنا �إن�ساء جلنة ت�سمى )جلنة �إعد�د �لد�ستور(«

، وحدد �لقر�ر �ملذكور 
)3(

وقد تكونت هذه �للجنة من )32( ع�سوً� يف خمتلف �لخت�سا�سات

عددً� من �ل�سو�بط �خلا�سة بعمل �للجنة، فن�ست �ملادة �لثالثة من �لقر�ر على حتديد مدة �إجناز 

�للجنة لو�سع �لد�ستور باأن ل تتجاوز ثالث �سنو�ت من تاريخ �سدور �لقر�ر �لأمريي �خلا�س باإن�ساء 

�للجنة، و�ألزمت �ملادة �لر�بعة من �لقر�ر �لأمريي باأن ت�سع �للجنة نظامًا لعملها وغري ذلك من 

1- ر�جع بخ�سو�س طرق �إقامة �لد�ساتري، �لباب �لأول من �لكتاب، �س31.

2- �نظر ن�س �لقر�ر �لأمريي يف �جلريدة �لر�سمية �لعدد �لثامن ل�سنة 1999.

3- �سمت جلنة �إعد�د �لد�ستور يف ع�سويتها: �لدكتور عبد�هلل بن �سالح �خلليفي )رئي�سًا(، �ل�سيد مبارك بن علي �خلاطر )نائبًا للرئي�س(، 

و�لأع�ساء: �ل�سيخ حمد بن جا�سم بن جرب �آل ثاين، �ل�سيخ عبد �هلل بن �أحمد بن علي �آل ثاين،�ل�سيخ خالد بن حممد بن علي �آل ثاين،�ل�سيخ 

علي بن �أحمد بن خليفة �آل ثاين، �ل�سيخ حمد بن ثامر بن حممد �آل ثاين،�ل�سيخ جا�سم بن عبد �لرحمن بن �سعود �آل ثاين، �ل�سيد عبد �هلل 

بن حمد �لعطية، �ل�سيد�أحمد بن عبد �هلل �آل حممود )ع�سوً� مقررً�(، �ل�سيد ح�سن بن عبد �هلل �لغامن، �ل�سيد علي بن �سعيد �خليارين، 

�ل�سيد عبد �هلل بن �سالح �ملانع، �ل�سيد �سريدة �سعد جرب�ن �لكعبي، �ل�سيد �سعيد بن حمد �ل�سليطي، �ل�سيد جرب بن علي �لنعيمي، �ل�سيد 

عبد �هلل ح�سني �سالت، د. حممد بن علي �لكبي�سي، د. يو�سف حممد عبيد�ن فخرو، د. علي بن فطي�س �ملري )ع�سوً� مقررً� م�ساعدً�(، 

�ل�سيد خالد بن �أحمد �ل�سويدي، �ل�سيد علي بن �سلطان �لعلي، �ل�سيد عبد �لعزيز بن �أحمد �ملهندي، �ل�سيد مفتاح ثامر �لبادي، د. �أحمد 

�أبو �سرباك �ملن�سوري، د. علي بن �سلطان �لكو�ري، د. حممد بن �سالح �ل�سادة، �ل�سيد خليفة �سقر �لهتمي، �ل�سيد �سلطان ح�سن �ل�سابت 

�لدو�سري، �ل�سيد حممد بن عجيان �لأحبابي،�ل�سيد حممد حمد �لنا�سر،�ل�سيد عبد �هلل بن علي �ملناعي.
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�لقو�عد �لالزمة ملبا�سرة �خت�سا�ساتها، و�أن تختار يف �أول �جتماع لها �سكرتريً�، و��ستنادً� لأحكام 

�ملادة �خلام�سة من �لقر�ر فاإن �للجنة جتتمع بدعوة من رئي�سها، ول تكون �جتماعاتها �سحيحة �إل 

�أ�سو�ت �لأع�ساء �حلا�سرين، وعند ت�ساوي  باأغلبية  �أع�سائها، وت�سدر تو�سياتها  �أغلبية  بح�سور 

حمل  �لرئي�س  نائب  يحل  �أن  نف�سها  �مل��ادة  و�أج��ازت  �لرئي�س،  منه  �لذي  �جلانب  يرجح  �لأ�سو�ت 

�لرئي�س عند غيابه �أو خلو من�سبه.

و�أجاز �لقر�ر �خلا�س باإن�ساء �للجنة �لد�ستورية يف مادته �ل�ساد�سة للجنة �أن تدعو حل�سور 

لها  يعر�س  فيما  ر�أيهم  على  للوقوف  و�لخت�سا�س  ذوي �خلربة  من  دعوته  ترى  من  �جتماعاتها 

من م�سائل فنية دون �أن يكون لأي منهم �سوت معدود عند �لت�سويت، كما �أن للجنة مبوجب �ملادة 

�أد�ء  يف  ملعاونتها  و�ملخت�سني  �خل��رب�ء  من  ع��ددً�  منها  كل  ت�سم  فرعية  جلانًا  تن�سئ  �أن  �ل�سابعة 

مهامها، وير�أ�س كل جلنة فرعية �أحد �أع�ساء �للجنة، و�ألزمت �ملادة �لتا�سعة رئي�س �للجنة باأن يرفع 

لالأمري كل �ستة �أ�سهر تقريرً� عن نتائج �أعمال �للجنة، كما يرفع يف نهاية مدة عمل �للجنة م�سروع 

�لد�ستور �لد�ئم م�سفوعًا بتو�سيات �للجنة ب�ساأنه.

ور�سم �أمري �لبالد يف خطابه �لذي �ألقاه يف �لجتماع �لأول للجنة �إعد�د �لد�ستور �خلطوط 

�ل�سيا�سية  �لأمور  �لدولة يف  ل�سيا�سة  �ملوجهة  �ملبادئ �جلوهرية  تت�سمن  �لتي  �لأ�سا�سية  �لرئي�سية 

و�لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية، وحتديد �حلقوق و�لو�جبات �لعامة، وتنظيم �سلطات �لدولة 

ونظام �حلكم فيها، و�أ�سار �لأمري يف خطابه عن �لتطور �لد�ستوري يف قطر �إىل �أنه »مر مبر�حل 

�سنة  قطر  يف  للحكم  موؤقت  �سيا�سي  نظام  �أول  �سدر  فقد  لبلدنا،  �لنمو  درجات  عك�ست  متعاقبة 

1970 قبل �أن تنال �لبالد ��ستقاللها، ثم عدل يف �سنة 1972 بعد �ل�ستقالل ليتو�ءم مع متطلبات 

هذه �ملرحلة �جلديدة وم�سوؤولياتها، و�أخذً� ب�سنة �لتطور و�لتدرج، وكان من �ل�سروري بعد ذلك �أن 

تكون خطتنا �لتالية هي �إعد�د د�ستور د�ئم للدولة ليتالءم مع ما حققته بالدنا من �إجناز�ت ويلبي 

�ل�سعبية  �مل�ساركة  قاعدة  ولتو�سيع  و�لع�سرين،  �حلادي  �لقرن  �أبو�ب  على  ونحن  و�آمالنا  تطلعاتنا 

 .
)1(

بقيام جمل�س نيابي منتخب«

ويف نهاية �لأعو�م �لثالثة �لتي حددها �لقر�ر �لأمريي لإجناز جلنة �لد�ستور �أعمالها، رفعت 

�للجنة م�سروع �لد�ستور �إىل �سمو �أمري �لبالد، وجاء يف كلمة رئي�س جلنة �إعد�د �لد�ستور »نتقدم 

1- �نظر ن�س خطاب �لأمري، كتاب �لوطن، �لطبعة �لأوىل، 2003، �س25.
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�إىل �سموكم مب�سروع �لد�ستور �لد�ئم للبالد«، وقد ت�سلم �أمري �لبالد وثيقة م�سروع �لد�ستور يف 2 

.
)1(

يوليو 2002

 ويف 15 �أبريل 2003 �أعلن �أمري �لبالد يف �جتماع ر�سمي طرح �لد�ستور �لد�ئم للبالد على 

 ،2003 ل�سنة  �ملر�سوم رقم )38(  �لأ�سا�س �سدر  ، وعلى هذ� 
)2(

�لعام �لقطري لال�ستفتاء  �ل�سعب 

وجاء يف �ملادة �لأوىل من �ملر�سوم »�لقطريون و�لقطريات وفقًا لأحكام �ملادتني �لأوىل و�ل�سابعة من 

�لقانون رقم )2( ل�سنة 1961 مدعوون للم�ساركة يف �إقر�ر د�ستور للبالد باإبد�ء ر�أيهم يف م�سروع 

�ل�ستفتاء  ويكون   ،2003 �أبريل   29 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  يجري  عام  ��ستفتاء  يف  وذلك  �لد�ستور، 

من  �ل�ساد�سة  �مل��ادة  مبوجب  و�ح��دة  مرة  �ل��ر�أي  �إب��د�ء  ويكون  �ملبا�سر،  �ل�س��ري  �لعام  بالقرت�ع 

�ملر�سوم«.

 وعّدت �ملادة �حلادية ع�سر م�سروع �لد�ستور مو�فقًا عليه �إذ� �أقرته �أغلبية �لآر�ء �ل�سحيحة 

.
)3(

�لتي �أبديت يف �ل�ستفتاء

وعليه تكون قطر قد �ختارت �أ�سلوب �ل�ستفتاء �لد�ستوري يف �إقامة د�ستورها، وهذ� �لأ�سلوب 

�لقطري  فالد�ستور  �لد�ستورية،  �لوثائق  و�سع  يف  دميوقر�طية  �لأ�ساليب  �أكرث  �سابقًا  و�سحنا  كما 

�لد�ئم ل�سنة 2004 قد �أعّد من قبل جلنة عينت بقر�ر من �سمو �أمري �لبالد و�قت�سر دورها على 

حت�سري م�سروع �لد�ستور فقط، وعر�س بعد ذلك على �ل�سعب ل�ستفتائه عليه، ويكون بذلك قد متتع 

بالقيمة �لقانونية نتيجة مو�فقة �ملو�طنني عليه بال�ستفتاء �لد�ستوري.

ومبقت�سى �أحكام �ملادة )141( من �لد�ستور �لتي تن�س على �أن »ي�سدر �لأمري هذ� �لد�ستور 

ويعمل به من �ليوم �لتايل لتاريخ ن�سره يف �جلريدة �لر�سمية«، فقد �سدر قر�ر �أمريي من قبل �أمري 

��ستكمال  �آل ثاين حتقيقًا لأهد�فنا يف  2004 ن�سه »نحن حمد بن خليفة  يونيو   8 بتاريخ   �لبالد 

�أ�سباب �حلكم �لدميوقر�طي لوطننا �لعزيز باإقر�ر د�ستور د�ئم للبالد ير�سخ �لدعائم �لأ�سا�سية 

للمجتمع، ويج�سد �مل�ساركة �ل�سعبية يف �تخاذ �لقر�ر، وي�سمن �حلقوق و�حلريات لأبناء هذ� �لوطن 

نتائج  به، وبعد �لطالع على  نعتز  �لذي  و�لإ�سالمي  �لعربي  �نتمائنا  و�إدر�كًا منا لأهمية  �ملعطاء، 

1- �مل�سدر �ل�سابق، �س 32-31.

2- �مل�سدر �ل�سابق، �س 10-9.

3- �نظر ن�س �ملر�سوم يف �جلريدة �لر�سمية، �لعدد �ل�سابع ل�سنة 2003.
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�ل�ستفتاء على �لد�ستور �لد�ئم لدولة قطر �لذي �أجري يف �ليوم �لتا�سع و�لع�سرين من �سهر �أبريل 

�لد�ستور،  هذ�  �أ�سدرنا  �لد�ستور،  هذ�  على  �ملو�طنني  من  �لعظمى  �لغالبية  ومو�فقة   2003 ل�سنة 

وين�سر يف �جلريدة �لر�سمية بعد �سنة من تاريخ �سدوره، يتم خاللها ��ستكمال �ملوؤ�س�سات �لد�ستورية 

.
)1(

و�تخاذ �لإجر�ء�ت لذلك قانونًا«

وبناء على ذلك فاإن �لد�ستور �لقطري �لد�ئم مل ُيعمل به �إل بعد �سهر يونيو من عام 2005، 

وكانت نتيجة �ل�ستفتاء �لذي �سارك فيه �لقطريون على �لنحو �لآتي:

- �ملو�فقون على �لد�ستور 96.6، وقد بلغ عدد �لأ�سو�ت �لتي و�فقت على �لد�ستور 68 �ألفًا 

و987 �سوتًا.

- غري �ملو�فقني بلغ عدد �أ�سو�تهم 2145 �سوتًا.

.
)2(

- �لأ�سو�ت غري �ل�سحيحة 274 �سوتًا

1- �نظر ن�س �لقر�ر، �جلريدة �لر�سمية، �لعدد �ل�ساد�س ل�سنة 2005.

2- �نظر �ملوقع �لإلكرتوين لوز�رة �خلارجية �لقطرية.
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املبحث الثاين

تعديل الد�صتور الدائم وتعطيله

املطلب الأول: تعديل الد�صتور الدائم:

�لد�ستور خا�سع ل�سنة �لتطور، فهو يعتمد على �لأو�ساع �ل�سيا�سية و�لجتماعية و�لقت�سادية 

مما  لآخ��ر،  وقت  من  وتتغري  تتطور  �لأو�ساع  هذه  فاإن  �حلال  وبطبيعة  و�سعه،  وقت  يف  �ل�سائدة 

. وفيما يتعلق باإجر�ء�ت تعديل �لد�ستور �لقطري �لد�ئم 
)1(

ي�ستوجب �أن يكون �لد�ستور قاباًل للتعديل

�لأمري  �أن »لكل من  �لتي ن�ست على  �ملادة )144(  فاإن عملية تعديله قد نظمت يف   ،2004 ل�سنة 

ولثلثي �أع�ساء جمل�س �ل�سورى حق طلب تعديل مادة �أو �أكرث من هذ� �لد�ستور، فاإذ� و�فقت �أغلبية 

�لتعديل  �أع�ساء �ملجل�س على �لتعديل من حيث �ملبد�أ ناق�سه �ملجل�س مادًة مادة، وي�سرتط لإقر�ر 

�لتعديل �ل بعد ت�سديق �لأمري عليه ون�سره يف �جلريدة  �أع�ساء �ملجل�س، ول ي�سري  ثلثي  مو�فقة 

�أو من حيث �ملو�سوع فال يجوز عر�سه من  �ملبد�أ  �لتعديل من حيث  و�إذ� رف�س �قرت�ح  �لر�سمية، 

جديد قبل م�سي �سنة على هذ� �لرف�س«.

وقبل �لدخول يف تفا�سيل هذه �ملادة، لبد من حتديد طبيعة �لد�ستور �لقطري فيما �إذ� كان 

د�ستورً� مرنًا �أم جامدً�، ولالإجابة على هذ� �ل�سوؤ�ل فاإن ذلك ي�ستوجب مقارنة ن�س �ملادة )144( 

مع ن�س �ملادة )105( من �لد�ستور ذ�ته �لتي تن�س على �أن:

1- لكل ع�سو من �أع�ساء جمل�س �ل�سورى حق �قرت�ح �لقو�نني، ويحال كل �قرت�ح �إىل �للجنة 

�ملخت�سة يف �ملجل�س لدر��سته و�إبد�ء �لر�أي ب�ساأنه وعر�سه على �ملجل�س بعد ذلك، فاإذ� ر�أى �ملجل�س 

قبول �لقرت�ح �أحاله �إىل �حلكومة بعد و�سعه يف �سيغة م�سروع قانون لدر��سته و�إبد�ء �لر�أي ب�ساأنه 

و�إعادته للمجل�س يف دور �لنعقاد ذ�ته �أو �لذي يليه.

2- كل �قرت�ح بقانون رف�سه �ملجل�س ل يجوز تقدميه ثانية يف دور �لنعقاد ذ�ته.

1- ر�جع بخ�سو�س تعديل �لد�ستور �لباب �لأول من �لكتاب، �س63 وما بعدها.
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�لعادية  �لقو�نني  ت�سريع  �إج��ر�ء�ت  من  �أ�سد  �لد�ستور  تعديل  �إج��ر�ء�ت  �أن  ذلك  من  ويتبني 

لقرت�ح  �ل�سورى  جمل�س  �أع�ساء  ثلث  ن�سبة   )144( �ملادة  ��سرتطت  �لذي  �لوقت  ففي  وتعديلها، 

�لتعديل، فاإن �ملادة )105( جتيز لكل ع�سو يف �ملجل�س حق �قرت�ح �لقو�نني، وبذلك فاإن �لد�ستور 

�لقطري يعد د�ستورً� جامدً�.

ويف �لعودة �إىل ن�س �ملادة )144( فاإن حق �قرت�ح تعديل �لد�ستور قد ُح�سر يف جهتني فقط 

هما:

�أوًل: �لأمري.

ثانيًا: ثلث �أع�ساء جمل�س �ل�سورى، ويتطلب �لقرت�ح لإقر�ره �ملرور مبرحلتني:

�لأوىل: �إقر�ر �أغلبية �أع�ساء جمل�س �ل�سورى على �لتعديل من حيث �ملبد�أ.

�لثانية: �إقر�ر �لتعديل مبو�فقة ثلثي �أع�ساء �ملجل�س.

وعليه فاإن هناك عمليتني لإقر�ر تعديل �لد�ستور، �لأوىل تتم على مبد�أ �لتعديل وتتطلب مو�فقة 

�أغلبية �أع�ساء �ملجل�س، �أما �لإقر�ر �لنهائي فيتم  بعد مناق�سة �لتعديل مادًة مادة ويتم مبو�فقة ثلثي 

�أريد بها عدم تعري�س �لد�ستور لعمليات  �أن �إجر�ء�ت �لتعديل �ملعقدة  �لأع�ساء، ويتبني من ذلك 

تعديل غري مدرو�سة و�رجتالية.

ومل يتوقف �لأمر عند �تخاذ �لإجر�ء�ت �أعاله، �إمنا جند �لد�ستور قد منع �سر�حًة مبوجب 

�ملادة )145( تعديل �لأحكام �خلا�سة بحكم �لدولة وور�ثته ون�س على عدم جو�ز طلب تعديلها، 

 باأن حرم �إجر�ء تعديل بع�س 
)1(

وبذلك يكون �لد�ستور �لقطري قد �أخذ باجلمود �ملطلق �ملو�سوعي

�ملتعلقة  �ملو�د  تعديل  بتحرمي  �لد�ستور  يكتِف  ومل  �ملادة )142(.  �لتي حددتها  �لد�ستور  مو�د  من 

�ملتعلقة باحلقوق و�حلريات  تلك  �ملو�د، وهي  �آخر من  نوع  تعديل  بل حرم  وور�ثته،  �لدولة  بحكم 

يجوز  ل  �لعامة  و�حلريات  باحلقوق  �خلا�سة  »�لأحكام  �أن  على   )146( �مل��ادة  فن�ست  �لعامة، 

�لغر�س منها منح مزيد من �حلقوق و�ل�سمانات ل�سالح  �لتي يكون  �إل يف �حلدود  طلب تعديلها 

�ملو�طنني«، وبذلك يكون هذ� �حلظر قد ��ستثنى �حلالت �لتي يكون فيها �لتعديل لأجل زيادة حقوق 

1- ر�جع بهذ� �خل�سو�س �لباب �لأول من �لكتاب، �س 46.
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وحريات �ملو�طنني.

وبذلك يكون و�سع هذ� �حلظر خمتلفًا عما ورد بالن�سبة للحظر �لو�رد يف �ملادة )145( �ملتعلق 

بحكم �لدولة وور�ثته، لكنه كان من �لأوىل لو كانت �ملادة )145( قد �أخذت �جتاه �ملادة )146( 

نف�سه، وذلك با�ستثناء طلبات �لتعديل �ملقدمة ح�سرً� من �لأمري فيما يتعلق بحكم �لدولة وور�ثته، 

�ل�سورى  �إقر�ره من جمل�س  بعد  �لتعديل  تعقيدً� لإقر�رها، كعر�س  �أكرث  �إجر�ء�ت  �تباع  و��سرت�ط 

بالإجماع على ��ستفتاء �ل�سعب، وذلك بدل �حلظر �ملطلق، لأن تطور�ت �حلياة رمبا ت�ستدعي �لأمري 

نف�سه �إىل طلب تعديل بع�س �ملو�د �ملتعلقة باحلكم وور�ثته، وعند ذلك �سوف ت�سطدم هذه �لرغبة 

باملنع �لو�رد يف �ملادة )145(، ول يكون من حل يف �جتاه هذه �ملع�سلة �سوى �إلغاء �لد�ستور و�إ�سد�ر 

لتحا�سي  �أف�سل  يكون  ذكرناه  �لذي  بالر�أي  �لأخذ  فاإن  �لأمر  لهذ�  وحتا�سيًا  بدله،  جديد  د�ستور 

�لإ�سكالت �لتي تر�فق �إلغاء �لد�ستور و�إ�سد�ر د�ستور جديد بدله.

 وكقاعدة د�ستورية متبعة يف معظم �لد�ساتري فاإن �ملادة )147( حظرت �إجر�ء �أي تعديل يف 

�خت�سا�سات �لأمري �ملبينة يف �لد�ستور خالل فرتة �لنيابة، وبذلك يكون �لد�ستور قد �أخذ باحلظر 

�ملو�سوعي �ملقرتن بفرتة زمنية هي فرتة �لنيابة، مبعنى �أن �لد�ستور �أجاز �إجر�ء �أي تعديالت عليه 

�لنيابة، با�ستثناء �ملو�د �ملتعلقة باخت�سا�سات �لأمري، مع �لأخذ يف �لعتبار ما ت�سمنته  يف فرتة 

�ملادتان )145، 146(.   ومل يكتِف �لد�ستور باحلظر �ملو�سوعي على تعديله كما ورد يف �ملو�د 145، 

146، 147، بل �أخذ �أي�سًا باحلظر �لزمني �ملوؤقت، فمنعت �ملادة )148( ب�سكل عام �إجر�ء �أي تعديل 

يف مو�د �لد�ستور قبل م�سي ع�سر �سنو�ت من تاريخ �لعمل به، وعادة ما يرد مثل هذ� �ملنع يف �إجر�ء 

�إىل  توؤدي بال �سك  �لتطبيق  �لد�ستور لإعطائه فر�سة يف  �لتعديل خالل فرتة زمنية تعقب �سدور 

�ل�ستقر�ر �لد�ستوري و�ل�سيا�سي وُيتاأكد خاللها فيما �إذ� كانت هناك مو�د ت�ستحق فعاًل �لتعديل، 

وبذلك جُتنب �لبالد �إجر�ء �أي تعديالت مرجتلة وم�ستعجلة ميكن �أن توؤثر يف ��ستقر�رها، هذ� مع 

�ملو�د  �لتي حددتها  �لع�سر يبقى �حلظر �ساريًا على �ملو�سوعات  �ل�سنو�ت  �نق�ساء  باأنه بعد  �لعلم 

145، 146، 147 �لتي �سبق و�أن حتدثنا عنها.
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املطلب الثاين: تعطيل الد�صتورالدائم:

ير�د بتعطيل �لد�ستور وقف �لعمل بالن�سو�س �لد�ستورية �أو تركها على غري مقت�ساها كلها �أو 

بع�سها لفرتة زمنية دون �أن ي�سار �إىل �إلغائها �أو تعديلها.

وتلجاأ �لأنظمة �ل�سيا�سية �إىل هذ� �لإجر�ء ملعاجلة �أزمة �سيا�سية �أو �جتماعية �أو �قت�سادية 

�أو يف حالة �حلرب �أو حدوث ع�سيان م�سلح �أو وجود خطر يهدد ��ستقالل �لدولة و�سالمة �أر��سيها 

وموؤ�س�ساتها �لد�ستورية، وهذ� �إجر�ء لي�س من �ساأنه �إلغاء �لد�ستور، بل يوؤدي �إىل منح �إحدى هيئات 

�لدولة �سلطات ملعاجلة �لظروف �لطارئة و�لأزمات، ويكون ذلك على ح�ساب �خت�سا�سات هيئات 

�لدولة �لأخرى، وبالتايل �سل عمل �ملوؤ�س�سات �لد�ستورية وما يرتتب على ذلك من تاأثري خطري يف 

.
)1(

�لأو�ساع �لعامة يف �لبالد

و�لتعطيل �لر�سمي هو ذلك �لتعطيل �لذي يجد �سنده يف �لد�ستور، وقد �أخذ �لد�ستور �لقطري 

مببد�أ �لتعطيل �لر�سمي يف �ملادة )149( �لتي ن�ست على �أن »ل يجوز تعطيل �أي حكم من �أحكام 

�لد�ستور �إل �أثناء فرتة �سريان �لأحكام �لعرفية ويف �حلدود �لتي يبينها �لقانون، غري �أنه ل يجوز 

تعطيل �نعقاد جمل�س �ل�سورى �أو �مل�سا�س بح�سانة �أع�سائه خالل هذه �لفرتة(.

ويتبني من ن�س �ملادة �أعاله �أن �لد�ستور �لقطري قد �أخذ بالتعطيل �لر�سمي للد�ستور، �إل �أنه 

حدد �سروطًا معينة لإجر�ئه هي:

1- ل يتم �لتعطيل �إل �أثناء فرتة �سريان �لأحكام �لعرفية ويف �حلدود �لتي يبينها �لقانون، وبالعودة 

�أن  �أن: »لالأمري  �أنها تن�س على  �لد�ئم جند  �لقطري  �لد�ستور  �ملادة )69( من  �إىل ن�س 

يحددها  �لتي  �ل�ستثنائية  �لأح��و�ل  يف  وذلك  �لبالد،  يف  �لعرفية  �لأحكام  مبر�سوم  يعلن 

�لقانون، وله عند ذلك �تخاذ كل �لإجر�ء�ت �لالزمة ملو�جهة �أي خطر يهدد �سالمة �لدولة 

�أو وحدة �إقليمها �أو �أمن �سعبها وم�ساحله �أو يعوق موؤ�س�سات �لدولة عن �أد�ء مهامها، وعلى 

�أن يت�سمن �ملر�سوم بيان طبيعة �حلالة �ل�ستثنائية �لتي �أعلنت �لأحكام �لعرفية من �أجلها 

وبيان �لإجر�ء�ت �ملتخذة ملو�جهتها، ويخطر جمل�س �ل�سورى بهذ� �ملر�سوم خالل �خلم�سة 

ع�سر يومًا �لتالية ل�سدوره، ويف حالة غيبة �ملجل�س لأي �سبب من �لأ�سباب يخطر �ملجل�س 

1- ر�جع بخ�سو�س تعطيل �لد�ستور �لباب �لأول من �لكتاب، �س 68.
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باملر�سوم عند �أول �جتماع له، ويكون �إعالن �لأحكام �لعرفية ملدة حمددة ل يجوز جتديدها 

�إل مبو�فقة جمل�س �ل�سورى(.

2- عدم تعطيل �نعقاد جمل�س �ل�سورى �أو �مل�سا�س بح�سانة �أع�سائه خالل هذه �لفرتة.

ولتحديد �سو�بط �إعالن �لأحكام �لعرفية، فقد �سدر �لقانون رقم )9( ل�سنة 2007 

 ت�سمن تنظيم هذه �لأحكام وفق �ل�سو�بط �ملحددة يف �لد�ستور، 
)1(

ب�ساأن �لأحكام �لعرفية

على  ون�ست  فيها  �لعرفية  �لأحكام  تعلن  �لتي  للحالت  �لقانون  �لأوىل من  �ملادة  فاأ�سارت 

�أو  �أو �لنظام �لعام  �أنه يجوز �إعالن �لأحكام �لعرفية يف �لبالد كلما تعر�س للخطر �لأمن 

�سالمة �لدولة �أو وحدة �إقليمها �أو �أمن �سعبها وم�ساحله �أو حدث ما يعرقل موؤ�س�سات �لدولة 

عن �أد�ء مهامها، �سو�ء كان ذلك ب�سبب وقوع عدو�ن �أو قيام حالة تهدد بوقوعه �أو حدوث 

��سطر�بات يف �لد�خل �أو كو�رث �أو �نت�سار وباء، ويتحدد بن�س �ملادة �ملذكورة �لأحو�ل �لتي 

ُتعلن فيها �لأحكام �لعرفية وهي:

تعر�س �لأمن �أو �لنظام للخطر.. 1

تعر�س �سالمة �لدولة �أو وحدة �إقليمها �أو �أمن �سعبها وم�ساحله للخطر.. 2

حدوث ما يعوق موؤ�س�سات �لدولة عن �أد�ء مهامها.. 3

و�أما �لأ�سباب �لتي ميكن �أن توؤدي �إىل ن�سوء �حلالت �أعاله فقد حددتها �ملادة �لأوىل بوقوع 

عدو�ن �أو قيام حالة تهدد بوقوعه �أو حدوث ��سطر�بات يف �لد�خل �أو كو�رث �أو �نت�سار وباء.

ومل يجز �لقانون �إعالن �لأحكام �لعرفية لأكرث من �سنة، على �أن ي�سار �إىل جتديدها مبو�فقة 

جمل�س �ل�سورى ملدة �أو مدد �أخرى، ون�ست �ملادة �لثانية على �أن �إعالن �لأحكام يتم مبر�سوم حددت 

مو��سفاته على �لنحو �لآتي:

�أوًل: �أن يت�سمن �ملر�سوم طبيعة �حلالة �ل�ستثنائية �لتي �أعلنت ب�سببها �لأحكام �لعرفية.

ثانيًا: بيان �لإجر�ء�ت �ملتخذة ملو�جهة �حلالة �ل�ستثنائية.

1- �نظر ن�س قانون رقم )9( ل�سنة 2007 ب�ساأن �لأحكام �لعرفية يف �جلريدة �لر�سمية، �لعدد �لثاين ل�سنة 1979.
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ومنحت �ملادة �لثالثة �لأمري متى �أعلنت �لأحكام �لعرفية �أن ياأمر باتخاذ كل �أو بع�س �لتد�بري �لتالية:

حتديد �أ�سعار �ل�سلع ومنع �حتكارها.. 1

و�إغالق . 2 �ملو�عيد  تلك  وتعديل  منها،  �أنو�ع  بع�س  �أو  �لعامة  �ملحال  مو�عيد عمل  حتديد 

�ملحال �ملذكورة كلها �أو بع�سها.

منع �أي �جتماع عام �أو جتمع وف�سه ووقف ن�ساط �أي ناٍد �أو جمعية �أو موؤ�س�سة خا�سة.. 3

�إخالء بع�س �ملناطق �أو عزلها.. 4

فر�س �لرقابة على و�سائل �لت�سال �أو قطع �خلدمة �أو غلقها.. 5

تكليف �لأفر�د �لقادرين باأد�ء �لأعمال �لتي تقت�سيها �حلالة �ل�ستثنائية، وذلك نظري . 6

مقابل عادل.

�ل�ستيالء �ملوؤقت على و�سائل �لنقل و�ملنقولت و�لعقار�ت �خلا�سة دون �إخالل بحقوق . 7

�مللكية وبحق �أ�سحابها يف تعوي�س عادل.

حظر �لتجول ومنع �ملرور يف �أوقات حمددة �إل باإذن خا�س.. 8

و�ملطبوعات  . 9 �ل�سحف  وعلى  و�ملرئية،  �مل�سموعة  �لإع��الم  و�سائل  على  �لرقابة  فر�س 

ووقف ن�سرها �أو تد�ولها، و�إغالق �أي مطبعة و�سبط �ملطبوعات و�لن�سر�ت و�لإعالنات 

و�لر�سومات �لتي من �ساأنها �حل�س على �لفتنة �أو �لإخالل بالنظام �أو �لأمن �لعام.

�سحب تر�خي�س حيازة �أو �إحر�ز �ل�سالح وحمله، و�لأمر بت�سليم �لأ�سلحة على �ختالف . 10

�أنو�عها و�لذخائر و�ملتفجر�ت و�سبطها �أينما وجدت، و�إغالق حمال وخمازن �لأ�سلحة.

ترحيل غري �لقطريني من �لبالد، �أو �لتحفظ عليهم يف مكان �آمن �إذ� خ�سي من وجودهم . 11

على �لأمن �أو �لنظام �لعام.

دخول �لأماكن و�مل�ساكن وتفتي�سها، وتفتي�س �لأ�سخا�س يف �أي وقت.. 12

�عتقال �أي �سخ�س وحجزه حتفظيًا �أو حتديد �إقامته.. 13
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�أي تد�بري �أخرى من �ساأنها حتقيق �لأغر��س �لتي �أعلنت من �أجلها �لأحكام �لعرفية، . 14

ويجوز لالأمري تفوي�س من ير�ه يف تنفيذ كل �أو بع�س �لتد�بري �مل�سار �إليها.

 ويف �سوء ذلك جند �أن قانون �لأحكام �لعرفية قد �أحاط باحلالت �لتي تفر�س فيها �لأحكام 

�لعرفية، وبالإجر�ء�ت �لتي تتخذ ملو�جهة �أي حالة ب�سورة �ساملة.

وقد منع �لد�ستور ب�سكل قاطع مبوجب �ملادة )149( تعطيل �نعقاد جمل�س �ل�سورى �أو �مل�سا�س 

بح�سانة �أع�سائه خالل فرتة �إعالن �لأحكام �لعرفية، وهو �أمر على قدر كبري من �لأهمية يتوخى 

من خالله �حلفاظ على حقوق وحريات �ملو�طنني حتى يف �أكرث �حلالت �حلرجة يف تاريخ �لدولة، 

وي�سكل ذلك عاماًل على عدم �إ�سر�ف �ل�سلطة �لتنفيذية يف �إجر�ء�تها �ل�ستثنائية خالل هذه �لفرتة 

�إل مبا ي�ستوجب �حلفاظ على �أمن �لدولة و��ستقر�رها، وذلك من خالل �لدور �لرقابي �لذي يتوله 

جمل�س �ل�سورى.
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املبحث الثالث

الرقابة على د�صتورية القوانني يف الد�صتور الدائم

�لقو�نني  د�ستورية  على  رقابة  وجود  بد من  ل  �سموه،  و�سمان  �لد�ستور  �حرت�م  تاأكيد  لأجل 

تكفل �حرت�م و�سمو �لقو�نني �لد�ستورية، وبطبيعة �حلال فاإن هذه �لرقابة ل ميكن �أن تتحقق �إل 

يف �لد�ساتري �جلامدة �لتي ل ميكن تعديلها �إل باتباع �إجر�ء�ت خا�سة تختلف عن �إجر�ء�ت تعديل 

�لقو�نني �لعادية، وعليه فاإن فح�س د�ستورية �لقو�نني حتظى باأهمية خا�سة يف ظل هذه �لد�ساتري، 

ومنها �لد�ستور �لقطري �لد�ئم �ل�سادر عام 2004، �لذي تبني لنا �أنه د�ستور جامد لكونه يتطلب 

�إجر�ء�ت خا�سة يف تعديله تختلف عن �إجر�ء�ت تعديل �لقو�نني �لعادية، وطبقًا ملبد�أ �سمو �لد�ستور 

�لرقابة على  �أن  �إىل  بالإ�سافة  باطلة،  تعّد  �لد�ستورية  للقو�نني  �لتي ت�سدر خمالفة  �لقو�نني  فاإن 

تطبيقًا  وتطبيقه  �لد�ستور  نفاذ  تكفل  �لتي  �لقانونية  �لو�سائل  �أهم  م�����ن  تعد  �لق����و�نني  د�ستورية 

.
)1(

�سليمًا 

�لد�ئم  �لقطري  �لد�ستور  فاإن  �لقو�نني  د�ستورية  على  �لرقابة  عليها  تنطوي  �لتي  ولالأهمية 

ل�سنة 2004 قد �أخذ بها بو�سفها م�ساألة منطقية ناجمة عن جمود �لد�ستور �لقطري، مما ي�ستدعي 

�أن تكون �لت�سريعات �ل�سادرة مبوجبه مو�فقة لأحكامه، كما �أن حر�س �لقيادة �ل�سيا�سية �لقطرية 

على �حلقوق و�حلريات �لتي ت�سمنها �لد�ستور ت�ستدعي وجود �لرقابة على د�ستورية �لقو�نني �لتي 

من دونها ل قيمة لهذه �حلقوق و�حلريات، وعلى هذ� �لأ�سا�س ن�ست �ملادة )140( من �لد�ستور 

�لقطري �لد�ئم �ل�سادر عام 2004 على �أن يعني �لقانون �جلهة �لق�سائية �لتي تخت�س بالف�سل يف 

�ملنازعات �ملتعلقة بد�ستورية �لقو�نني و�للو�ئح ليبني �سالحياتها وكيفية �لطعن و�لإجر�ء�ت �لتي 

تتبع �أمامها، كما يعني �لقانون �آثار �حلكم بعدم �لد�ستورية، ولأجل تطبيق هذ� �لن�س �سدر �لقانون 

على  �لرقابة  مبوجبه  و�أنيطت  �لد�ستورية،  �ملنازعات  يف  �لف�سل  ب�ساأن 
 )2(

2007 ل�سنة   )6( رقم 

د�ستورية �لقو�نني بد�ئرة تن�ساأ يف حمكمة �لتمييز ت�سمى �لد�ئرة �لد�ستورية، وعلى هذ� �لنحو يكون 

�لد�ستور �لقطري قد �أناط مهمة �لرقابة على د�ستورية �لقو�نني باأعلى �سلطة ق�سائية يف �لنظام 

1- ر�جع بخ�سو�س �لرقابة على د�ستورية �لقو�نني �لباب �لأول من �لكتاب، �س 55 وما بعدها.

2- �نظر ن�س قانون ب�ساأن �لف�سل يف �ملنازعات �لد�ستورية رقم )6( ل�سنة 2007 يف �جلريدة �لر�سمية، �لعدد )4( ل�سنة 2007.
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�لق�سائي �لقطري وهي حمكمة �لتمييز، �إل �أن �لقيادة �ل�سيا�سية لدولة قطر، وقب��ل �أن تبا�سر هذه 

�أن�س���اأ �لد�ئرة �لد�ستورية و�أ�سدرت  �إلغ��اء �لقانون �لذي  �لد�ئرة �لد�س��تورية مهامها، بادرت �إىل 

 باإن�ساء �ملحكمة �لد�ستورية �لعليا، وهذه �خلطوة على 
)1(

بدًل منه �لقانون رقم )12( ل�سنة 2008

قدر كبري من �لأهمية، فهي تربز �هتمام �لقيادة �ل�سيا�سية بدور �لرقابة على د�ستورية �لقو�نني يف 

�سمان �حلقوق و�حلريات يف �ملجتمع، وبذلك تكون قطر قد جعلت مهمة �لرقابة عماًل خارج نطاق 

موؤ�س�سات �لق�ساء �لعادي و�أناطته مبحكمة د�ستورية م�ستقلة، وهذ� عمل بحد ذ�ته يعّد تعزيزً� ملبد�أ 

�أربعة ف�سول على  �لقانون على )32( مادة موزعة على  �لقو�نني. و�حتوى  �لرقابة على د�ستورية 

�لنحو �لآتي:

�لف�سل �لأول: �إن�ساء �ملحكمة وت�سكيلها.

�لف�سل �لثاين: �سمانات �أع�ساء �ملحكمة وو�جباتهم.

�لف�سل �لثالث: �لخت�سا�سات و�لإجر�ء�ت.

�لف�سل �لر�بع: �لأحكام و�لقر�ر�ت.

م�ستقلة  ق�سائية  هيئة  تن�ساأ  �أن  على  �لقانون  من  �لأوىل  �مل��ادة  ن�ست  �لأ�سا�س  هذ�  وعلى 

ت�سمى)�ملحكمة �لد�ستورية( تكون لها مو�زنة م�ستقلة ويكون مقرها مدينة �لدوحة، ومبوجب هذ� 

�لن�س فاإن �ملحكمة �لد�ستورية ل �سلة لها بالنظام �لق�سائي وما يحتويه من هيئات ق�سائية.

وت�سكل �ملحكمة من رئي�س و�ستة �أع�ساء، وي�سدر بتعيني رئي�س �ملحكمة �أمر �أمريي، ويكون 

بدرجة وزير، ويعني باقي �لأع�ساء باأمر �أمريي يحدد �أقدمياتهم )�ملادة 2(.

وير�أ�س  �لأق��ل،  على  �أع�ساء  و�أربعة  رئي�سها  بح�سور  �إل  �سحيحًا  �ملحكمة  �نعقاد  يكون  ول   

يقوم  لديه  �أو وجود مانع  �أو غيابه  �لرئي�س  �أع�سائها، وعند خلو من�سب  �أحد  �أو  رئي�سها  جل�ستها 

مقامه �لأقدم فالأقدم من �أع�سائها يف جميع �خت�سا�ساته، وت�سدر �ملحكمة �أحكامها وقر�ر�تها 

م�سببة باأغلبية �آر�ء �حلا�سرين، و�إذ� ت�ساوت �لأ�سو�ت يرجح �جلانب �لذي منه �لرئي�س ��ستنادً� 

لأحكام  �ملادة )2(.

1- �نظر ن�س قانون رقم )12( ل�سنة 2008 باإن�ساء �ملحكمة �لد�ستورية �لعليا يف �جلريدة �لر�سمية، �لعدد )8( ل�سنة 2008.
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لتويل  �ملتطلبة  �ل�سروط  باملحكمة  ع�سوً�  يعني  من  يف  �لقانون  من   )3( �مل��ادة  و��سرتطت 

 
)1(

�لق�ساء و�ملن�سو�س عليها يف قانون �ل�سلطة �لق�سائية رقم )10( ل�سنة 2003 يف مادة رقم 27 

�لتي ت�سرتط فيمن يتوىل �لق�ساء ما يلي:

�أن يكون قطريًا، فاإن مل يوجد فمن مو�طني �إحدى �لدول �لعربية.. 1

�أن يكون كامل �لأهلية.. 2

�أن يكون حا�ساًل على �إجازة �حلقوق �أو �ل�سريعة و�لقانون �أو �ل�سريعة �أو ما يعادلها من . 3

�إحدى �جلامعات �ملعرتف بها.

�أل يكون قد �أدين بحكم نهائي يف جناية �أو جنحة خملة بال�سرف �أو �لأمانة �أو كان قد . 4

رد �إليه �عتباره.

�أل يكون قد ف�سل من �خلدمة بقر�ر تاأديبي.. 5

�أن يكون حممود �ل�سرية وح�سن �ل�سمعة.. 6

�أل يقل عمره عن خم�س وع�سرين �سنة �إذ� كان �لتعيني يف �ملحكمة �لبتد�ئية، وعن ثمان . 7

وثالثني �سنة �إذ� كان �لتعيني مبحكمة �ل�ستئناف، يف �لوقت �لذي ��سرتطت فيه �ملادة 

)3( من قانون �إن�ساء �ملحكمة �لد�ستورية �لعليا �أن يكون عمر من يعني يف �ملحكمة ل يقل 

عن �أربعني عامًا، و�أن تكون لديه خربه يف �لعمل �لقانوين ل تقل عن خم�س ع�سرة �سنة، 

وهذ� �ل�سرط �لأخري يعني �أنه لي�س بال�سرورة فيمن يعني ع�سوً� �أن يكون من �لق�ساة، 

بل من �لعاملني يف �ل�ساأن �لقانوين، وهذ� توجه على قدر كبري من �لأهمية، لأن طبيعة 

هذه �ملحكمة خا�سة، فهي لي�ست كاملحاكم �لأخرى، �إمنا حمكمة تتوىل حماكمة قانون 

�إن �سح �لتعبري، فتطعيم �ملحكمة باخلربة �لقانونية من خارج �سلك �لق�ساء له �أهمية 

يخلون  ل  �لخت�سا�سات  �لقانونيون مبختلف  و�مل�ست�سارون  فاأ�ساتذة �جلامعات  كبرية، 

�أو�سع من  �إمنا  بحتة،  ق�سائية  تكون مهامها  �سوف ل  �لتي  �ملحكمة  فائدة يف عمل  من 

ذلك، فهي حتتاج �إىل �لوقوف على �لفل�سفة �لتي �عتمدها �مل�سرع عند و�سع �لقانون، 

1- �نظر ن�س قانون �ل�سلطة �لق�سائية رقم )10( ل�سنة 2003 يف �جلريدة �لر�سمية، �لعدد )9( ل�سنة 2003.
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ونعتقد �أن هذ� �لأمر ميكن �أن يكون بعيدً� عن �خت�سا�س و�هتمام رجال �لق�ساء نوعًا 

�أن  �أعمالهم  مبا�سرة  قبل  �ملحكمة  و�أع�ساء  رئي�س  �لقانون  �مل��ادة)4( من  و�ألزمت  ما. 

�أحرتم  �أن  �لعظيم  باهلل  »�أق�سم  �لتالية:  بال�سيغة  �ملحددة  �ليمني  �لأم��ري  �أم��ام  ي��وؤدو� 

�أحكام �لد�ستور و�لقانون و�أن �أحكم بالعدل«.

و��ستنادً� لأحكام �ملادة )5( تكون للمحكمة جمعية عامة توؤلف من جميع �أع�سائها تخت�س، 

بالإ�سافة �إىل �خت�سا�ساتها �ملن�سو�س عليها يف هذ� �لقانون، بالنظر يف �مل�سائل �ملتعلقة بنظام 

�ملحكمة و�أمورها �لد�خلية وجميع �ل�سوؤون �خلا�سة باأع�سائها، و�أجازت �ملادة نف�سها بناًء على قر�ر 

من �جلمعية �لعامة للمحكمة �إن�ساء �أجهزة فنية �أو �إد�رية ملعاونة �ملحكمة يف ممار�سة �خت�سا�ساتها، 

ويجب �أخذ ر�أي �جلمعية �لعامة يف م�سروعات �لقو�نني �ملتعلقة باملحكمة، ويكاد يكون هذ� �لن�س 

غري و��سح ب�سكل كاٍف، فهناك قانون �أ�ساًل للمحكمة، فما �ملق�سود مب�سروعات �لقو�نني �ملتعلقة 

�لقانون ذ�ته؟،  تعديل  به  �أم يق�سد  للمحكمة،  يعني ذلك و�سع قو�نني م�ستقبلية  باملحكمة؟، هل 

فاملادة بحاجة �إىل تو�سيح �أكرث.

ول ي�سار �جتماع �جلمعية �لعامة للمحكمة �إل بدعوة من رئي�سها، ول يكون �نعقادها �سحيحًا 

�إل بح�سور �أغلبية �لأع�ساء، وير�أ�س �جلمعية �لعامة رئي�س �ملحكمة، ويف حالة غيابه �أو وجود مانع 

�لعامة قر�ر�تها  �ملحكمة، وت�سدر �جلمعية  �أع�ساء  �لأقدمية من  يليه يف  �لرئا�سة ملن  تكون  لديه 

باأغلبية �أ�سو�ت �لأع�ساء �حلا�سرين، وعند �لت�ساوي يرجح �جلانب �لذي منه �لرئي�س )�ملادة 6(.

و�ألزم �لقانون باأن تكون للمحكمة �أمانة عامة تتاألف من �أمني عام يعني مبر�سوم، وعدد كاٍف 

من �ملوظفني ي�سدر بتعيينهم قر�ر من رئي�س �ملحكمة، وتكون لالأمني �لعام عليهم �سلطات �لوزير 

�ملقررة يف �لقو�نني و�للو�ئح.

�إىل  �للجوء  دون  �لد�خلية  �سوؤونها  ب��اإد�رة  للمحكمة  تامة  ��ستقاللية  تتحقق  �لن�س  وبهذ� 

موؤ�س�سات �ل�سلطة �لتنفيذية، وهذ� بحد ذ�ته ي�ساهم يف تعزيز ��ستقاللها.

�ملحكمة،  �أع�ساء  ل�سمانات  خ�س�س  �لقانون  من  �لثاين  �لف�سل  فاإن  �أ�سرنا  �أن  �سبق  وكما 

و�حتوى هذ� �لف�سل على عدد من �ملو�د ل تن�سجم م�سامينها مع عنو�ن �لف�سل، ويفرت�س �أن ترحل 

�إىل �لف�سول �لأخرى �لأكرث �سلة مب�سمونها، وبالذ�ت �لف�سل �لأول.
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ون�ست �ملادة �لثامنة على �أن حتدد رو�تب وعالو�ت وبدلت �أع�ساء �ملحكمة بقر�ر �أمريي، 

ومل جتز �ملادة )9( ندب �أو �إعارة �أع�ساء �ملحكمة �إل لالأعمال �لقانونية بالهيئات �لدولية �أو �لدول 

�لقانونية  �لعلمية  �لقدر�ت  لتطوير  و�سيلة مهمة  �لعلمية  فاملهام  �لقيام مبهام علمية،  �أو  �لأجنبية 

لأع�ساء �ملحكمة، فعلى �سبيل �ملثال �إلقاء �ملحا�سر�ت �لعلمية يف �ملوؤ�س�سات �لتعليمية �لقانونية �أو 

�لدور�ت �لعلمية يخلق تفاعاًل مهمًا يوؤدي �إىل تطوير �مللكات �لفكرية لع�سو �ملحكمة ومبا ين�سب 

ل�سالح �ملحكمة ويعزز �لعد�لة.

وت�سري يف �ساأن عدم �سالحية رئي�س �أو ع�سو �ملحكمة وتنحيته ورده �لأحكام �ملن�سو�س عليها 

يف قانون �ملر�فعات �ملدنية و�لتجارية، وتف�سل �ملحكمة يف طلب �لرد بكامل ت�سكيلها عد� �لرئي�س �أو 

�لع�سو �ملعني بالطلب �أو �لدعوى، و�إذ� ت�ساوت �لأ�سو�ت يرجح �جلانب �لذي منه �لرئي�س، ول يقبل 

رد جميع �أع�ساء �ملحكمة �أو بع�سهم ب�سكل يقل فيه عدد �لباقني عن خم�سة �أع�ساء )�ملادة 10(.

رئي�س  �ساأن  ت�سري يف  باأن  �لقانون  ن�س خا�س يف  ب�ساأنه  يرد  فيما مل  �ملادة )11(  و�أوكلت 

�ملحكمة جميع �ل�سمانات و�ملز�يا و�حلقوق و�لو�جبات �ملقررة للق�ساة يف قانون �ل�سلطة �لق�سائية.

�أما �لف�سل �لثالث فقد حدد عنو�نه بالخت�سا�سات و�لإجر�ء�ت، فن�ست �ملادة )12( على 

�أن تخت�س �ملحكمة دون غريها مبا ياأتي:

�أوًل: �لف�سل يف �ملنازعات �ملتعلقة بد�ستورية �لقو�نني و�للو�ئح.

ثانيًا: �لف�سل يف تنازع �لخت�سا�س بتحديد �جلهة �ملخت�سة يف �لف�سل يف �لدعوى من بني 

جهات �لق�ساء �أو �لهيئات ذ�ت �لخت�سا�س �لق�سائي، وذلك �إذ� رفعت �لدعوى عن 

�أو تتخلى كلتاهما  �إحد�هما عن نظرها  �أمام جهتني منها ومل تتخل  مو�سوع و�حد 

عنها.

ثالثًا: �لف�سل يف �ملنازعات �لتي تن�ساأ ب�ساأن تنفيذ �لأحكام �لنهائية �ملتناق�سة �ل�سادرة عن 

جهات ق�سائية �أو جهات ذ�ت �خت�سا�س ق�سائي.

ما  �لأهمية  من  لها  وك��ان  �لتطبيق  يف  خالفًا  �أث��ارت  �إذ�  �لقو�نني  ن�سو�س  تف�سري  ر�بعًا: 

رئي�س  �أو  �ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  من  يقدم  بطلب  وذلك  تف�سريها،  توحيد  يقت�سي 
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جمل�س �ل�سورى.

و�إذ� كنا نتفق مع �لخت�سا�سات �لو�ردة يف �لفقرتني �أوًل ور�بعًا �أعاله، فاإن �لخت�سا�سات 

�إىل  منها  �لتمييز  حمكمة  �خت�سا�س  �إىل  �أق��رب  جندها  و�لثالثة  �لثانية  �لفقرتني  يف  �ل���و�ردة 

�خت�سا�س �ملحكمة �لد�ستورية، و�إذ� كانت هذه �لخت�سا�سات قد �أوكلت �إىل �لد�ئرة �لد�ستورية 

�سابقًا فاإنها كانت ت�سكل جزءً� من حمكمة �لتمييز.

وعن �إجر�ء�ت �ملحكمة يف �لف�سل يف �ملنازعات �ملتعلقة بد�ستورية �لقو�نني فاإن �ملادة )13( 

�لقو�نني  بد�ستورية  �ملتعلقة  �ملنازعات  يف  �لف�سل  �ملحكمة  تتوىل  �أن  على  ن�ست  قد  �لقانون  من 

و�للو�ئح على �لوجه �لآتي: 

�إحدى . 1 نظر  �أثناء  �لق�سائي  �لخت�سا�س  ذ�ت  �لهيئات  �أو  �ملحاكم  لإح��دى  ت��ر�ءى  �إذ� 

�لدعاوى عدم د�ستورية ن�س يف قانون �أو لئحة لزم للف�سل يف �لنز�ع، �أوقفت �لدعوى 

و�أحيلت �لأور�ق �إىل �ملحكمة �لد�ستورية للف�سل يف د�ستوريتها.

�لهيئات ذ�ت �لخت�سا�س . 2 �أو  �ملحاكم  �إحدى  �أمام  �أثناء نظر دعوى  �إذ� دفع �خل�سوم 

�لدفع  �لهيئة جدية  �أو  �أو لئحة ور�أت �ملحكمة  �لق�سائي بعدم د�ستورية ن�س يف قانون 

دعو�ه  لرفع  يومًا  �ستني  يجاوز  ل  ميعادً�  �لدفع  �أث��ار  ملن  وح��ددت  �لدعوى  نظر  �أوقفت 

يف  �لدعوى  ترفع  مل  فاإن  د�ستوريته،  يف  للف�سل  �لد�ستورية  �ملحكمة  �أم��ام  �لد�ستورية 

�مليعاد �ملحدد ُعّد �لدفع كاأن مل يكن.

 و�أجاز �لقانون للمحكمة يف جميع �لأحو�ل �أن تت�سدى من تلقاء نف�سها للف�سل يف د�ستورية 

�أو لئحة يعر�س لها مبنا�سبة ممار�سة �خت�سا�ساتها ويت�سل بالنز�ع �ملطروح  �أي ن�س يف قانون 

�أو  �ملحكمة  �إىل  بالإحالة  �ل�سادر  �لقر�ر  يت�سمن  �أن   )15( �مل��ادة  و�أوجبت   ،)14 )�مل��ادة  عليها 

�سحيفة �لدعوى �ملرفوعة �إليها وفقًا حلكم �ملادة )13( من هذ� �لقانون بيان �لن�س �ملطعون بعدم 

د�ستوريته و�لن�س �لد�ستوري �ملدعى مبخالفته و�أوجه �ملخالفة.

تنازع  يف  �لف�سل  ح��ول   )12( �مل��ادة  من  �لثانية  �لفقرة  يف  �ل���و�رد  �لخت�سا�س  وب�ساأن   

تعني  �أن  �ملحكمة  �أن يطلب من  �ساأن  لكل ذي  �أجازت  �لقانون  �ملادة )16( من  فاإن  �لخت�سا�س، 
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�جلهة �ملخت�سة بنظر �لدعوى يف �حلالة �ملن�سو�س عليها يف �لبند �لثاين من �ملادة )12( من هذ� 

�لقانون، ويجب �أن يبني يف طلب مو�سوع �لنز�ع �جلهات �لتي نظرته، وما �تخذته كل منها يف �ساأنه، 

ويرتتب على تقدمي �لطلب وقف �لدعاوى �ملتعلقة به حتى �لف�سل فيه، و�أجازت �ملادة )17( لكل 

ذي �ساأن �أن يطلب من �ملحكمة �لف�سل يف �لنز�ع �لقائم ب�ساأن تنفيذ حكمني نهائيني متناق�سني 

�سادرين يف �حلالة �ملن�سو�س عليها يف �لبند �لثالث من �ملادة )12( من هذ� �لقانون، ويجب �أن 

يبني يف طلب �لنز�ع �لقائم حول �لتنفيذ وجهة �لتناق�س بني �حلكمني مرفقًا به �ل�سورة �لر�سمية 

عن كل منهما.

ونعتقد �أن ما ورد يف �ملادتني )16( و)17( ل ي�ستدعي �لن�س عليهما بالقانون، �إمنا ميكن 

تو�سيحها من خالل ت�سريعات �أدنى من �لقانون، فبالرغم من كونها �أمورً� بديهية، فهي تدخل يف 

تف�سيالت ل يجب ت�سمينها يف قانون يفرت�س به تنظيم موؤ�س�سة ذ�ت �سفة د�ستورية.

مقبول   
ٍ
حم��ام من  يكون  �أن  يجب  �ملحكمة  �أم��ام  و�حل�سور  �لدعاوى  �سحف  على  و�لتوقيع 

نهائية  بالتف�سري  وقر�ر�تها  �ملحكمة  �أحكام   )27( �ملادة  وعّدت  �لتمييز،  حمكمة  �أمام  باحل�سور 

وغري قابلة للطعن، وتكون ملزمة جلميع �سلطات �لدولة وللكافة.

و�ألزمت �ملادة )28( ن�سر �أحكام �ملحكمة �ل�سادرة يف �مل�سائل �لد�ستورية وقر�ر�تها بالتف�سري 

يف �جلريدة �لر�سمية خالل خم�سة ع�سر يومًا على �لأكرث من تاريخ �سدورها، ويرتتب على �حلكم 

بعدم د�ستورية ن�س يف قانون �أو لئحة عدم جو�ز تطبيقه يف �ليوم �لتايل لتاريخ ن�سره، ما مل يحدد 

�حلكم لذلك تاريخًا �آخر، و�إذ� كان �حلكم بعدم �لد�ستورية متعلقًا بن�س جنائي فتعّد �لأحكام �لتي 

�سدرت بالإد�نة ��ستنادً� �إىل ذلك �لن�س كاأن مل تكن، ويبلغ �لأمني �لعام �لنائب �لعام باحلكم فور 

�لنطق به للعمل مبقت�ساه.

بتنفيذ  �ملتعلقة  �ملنازعات  جميع  يف  غريها  دون  �لف�سل  يف  �حلق  �ملحكمة  �لقانون  ومنح   

�لأحكام �ل�سادرة عنها.
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املبحث الرابع

تف�صــري الد�صــــتور الــدائم

يق�سد بتف�سري �لد�ستور حتديد معنى �لقاعدة �لقانونية وبيان مد�ها وعدم �لتقيد باملعنى 

باألفاظ  ت�ساغ  �لقانونية  �أو  �لد�ستورية  فالن�سو�س  �حلقيقي،  معناها  عن  و�لبحث  لها  �لظاهر 

�لتف�سري  ولأهمية  �لت�سريع.  من  �لغاية  يحقق  �لألفاظ مبا  معنى  �لتف�سري حتديد  ويتوىل  حمددة، 

يف �لتطبيق �ل�سليم للد�ستور، فاإنه من �ملهم حتديد �جلهة �لتي يلجاأ �إليها يف �لتف�سري يف �لد�ستور 

نف�سه، وكذلك بيان طريقة �لتف�سري وحدوده حتى ل تخرج �جلهة �ملف�سرة عن �لوثيقة �لد�ستورية 

، وتتحدد �مل�سادر �لعامة للتف�سري يف ثالثة م�سادر هي : �لق�ساء، و�لفقه ، 
)1(

حتت �ستار �لتف�سري

و�لت�سريع.

�لد�ئم  للد�ستور  تف�سريية  مذكرة  فاأ�سدر  �لت�سريعي،  بالتف�سري  �لقطري  �مل�سرع  �أخذ  وقد 

�ل�سادر عام 2004، ومل تكن تلك �لتجربة �لأوىل لقطر يف هذ� �خل�سو�س، فامل�سرع �لقطري �سبق 

.
)2(

�أن �أ�سدر مذكرة تف�سريية ب�ساأن �لنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت للحكم عام 1970

�لد�ستور،  باإعد�د  �ملكلفة  �للجنة  و�سعتها   2004 لعام  �لد�ئم  للد�ستور  �لتف�سريية  �ملذكرة 

وهذ� ما يتبني من �لقر�ر �لأمريي �لذي مبوجبه �سدرت �ملذكرة �لتف�سريية، في�سري �لقر�ر �ملذكور 

�إىل �أنها جاءت »بناء على ما �نتهت �إليه جلنة �إعد�د �لد�ستور ليكون ما ورد فيها مرجعًا لتف�سري 

�أحكامه«، ويف �سوء ذلك فاإن �أي �إ�سكال �سوف يثور يف عملية تطبيق �لد�ستور فاإن �ملذكرة �لتف�سريية 

تعّد �ملرجع �لوحيد و�لأ�سا�س يف تف�سريه.

�حتوت �ملذكرة �لتف�سريية للد�ستور �لد�ئم �لقطري على مقدمة وتف�سري لثالث وثالثني مادة 

، وجاءت �ملقدمة حتت عنو�ن: )�لأ�س�س �لتي يقوم عليها �لد�ستور(، و�أ�سارت �إىل 
)3(

من �لد�ستور

�أن �لنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت �ملعدل ل�سنة 1972 حدد نظام �حلكم يف �لدولة ونظم �سلطاتها و�أر�سى 

�لأ�س�س �جلوهرية ل�سيا�ستها، وقد �نق�سى منذ ذلك �حلني �أكرث من ثالثني عامًا حتددت خاللها 

1- ر�جع بخ�سو�س تف�سري �لد�ستور �لباب �لأول من �لكتاب، �س 26.

2- �نظر ن�س �ملذكرة �لتف�سريية لبع�س مو�د �لنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت، جمموعة قو�نني قطر، �ملجلد �لأول، �س9 وما بعدها.

3- �ملذكرة �لتف�سريية للد�ستور �لد�ئم، �جلريدة �لر�سمية، �لعدد �ل�سابع ل�سنة 2005.
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�سلطاتها  و�كت�سبت  و�لإ�سالمية،  و�لعربية  �خلليجية  و�نتماء�تها  �لدولة  �سيا�سات  و�أهد�ف  معامل 

و�أجهزتها �ملختلفة �خلرب�ت �مل�ستمدة من �ملمار�سة �لفعلية على �مل�ستويني �لد�خلي و�خلارجي، وقد 

�أبدً� مبناأى عن �لأحد�ث  �أمتها �لعربية و�لإ�سالمية، ومل تكن  كانت قطر د�ئمًا �سريكًا يف ق�سايا 

�أهمية و�سع د�ستور د�ئم للبالد ياأخذ يف �لعتبار ما �سهدته  و�لتطور�ت �لعاملية... و�نطالقًا من 

�لدولة من تطور يف خمتلف �ملجالت خالل �لفرتة �ملا�سية، �لتي تعمقت يف ظلها �لتجربة �ل�سعبية 

وتعززت قدر�ت �سلطات �لدولة �لتنفيذية و�لت�سريعية و�لق�سائية على �أد�ء مهامها بكفاءة و�قتد�ر، 

فقد �جتهت �إر�دة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حمد بن خليفة �آل ثاين �أمري دولة قطر �إىل ��ستكمال بناء 

�أمرهم وحتديد  �ل�سورى و�لدميقر�طية مب�ساركة �ملو�طنني يف تقرير  �لدولة �حلديثة لتعزيز دور 

م�سارهم ور�سم �سيا�سات وطنهم، وو�سع د�ستور للبالد يكون مبثابة �ملو�سح ملعامل �لطريق وكيفيه 

�لبناء، �ملحدد لنظام �حلكم، و�ملبني ل�سلطات �لدولة و�خت�سا�ساتها وعالقتها ببع�سها وعالقتها 

باملو�طنني، مبنيًا على مبادئ �لدين �لإ�سالمي �حلنيف و�لتقاليد �لعربية �لأ�سيلة وو�قع �لنتماء 

�خلليجي و�لعربي و�لإ�سالمي، مت�سمًا بالثبات و�ل�ستقر�ر، ويفي باآمال وتطلعات �ملو�طنني، و�أ�سفر 

ذلك عن د�ستور للدولة يقوم على عدة �أ�س�س:

�أن �لإ�سالم هو دين �لدولة وعقيدتها وهو �ملكون �لأ�سا�سي حل�سارتها و�مل�سدر �خل�سب    : �أوًل  

�لذي ل ين�سب على مر �لزمان لت�سريعاتها وقو�نينها.

ثاني���ًا: �أن دولة قطر دولة عربية م�ستقلة، وهي جزء ل يتجز�أ من �لأمة �لعربية، وع�سو يف جمل�س 

�لتعاون لدول �خلليج �لعربية و�جلامعة �لعربية ومنظمة �ملوؤمتر �لإ�سالمي و�لأمم �ملتحدة.

�أن خ�سائ�س �ملجتمع �لقطري �ملتعارف عليها عرب �لأجيال و�ملتو�رثة من جيل �إىل جيل،  ثالث���ًا: 

هذ�  با�ستقر�ر  ينعم  كان  �أ�سري  نظام  يف  �لع�سور  عرب  قطر  دولة  به  �متازت  ما  و�أهمها 

�لوطن؛ ونتج عنه ن�سيج �جتماعي قوي �لبنية كان عاماًل حا�سمًا لتقوية �لعالقة بني �حلاكم 

�آل ثاين ويف ذرية  ور�ثي يف عائلة  �لدولة  �أن حكم  �لد�ستور على  و�ملحكوم، من هذ� ن�س 

�لدولة  حكم  نظام  كان  وملا  �لذكور.  من  جا�سم  بن  عبد�هلل  بن  حمد  بن  خليفة  بن  حمد 

وتو�رثه معلمًا د�ستوريًا �أ�سا�سيًا يف �لنظام �لد�ستوري �لقطري، حر�س �لد�ستور على �أن يظل 

�لأمري رئي�سًا للدولة، و�أبًا لأبناء �لوطن، وحكمًا بني خمتلف �ل�سلطات، وم�سدرً� لال�ستقر�ر 

و�لثبات، ذ�ته م�سونة و�حرت�مه و�جب.
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ر�بعًا: تعزيز �لدعامات و�ملقومات �لأ�سا�سية �لتي يقوم عليها �ملجتمع �لقطري من عدل و�إح�سان 

وحرية وم�ساو�ة ومكارم �أخالق. وقد �ألقى �لد�ستور على عاتق �لدولة �سيانة هذه �لدعامات، 

�لوحدة  روح  توطيد  على  و�لعمل  �ملو�طنني،  بني  �لفر�س  وتكافوؤ  و�ل�ستقر�ر  �لأمن  وكفالة 

�ملال  ور�أ�س  �خلا�سة  �مللكية  �لد�ستور حماية  كفل  كما  بينهم،  و�لإخاء  و�لت�سامن  �لوطنية 

و�لعمل وجعلها من �ملقومات �لأ�سا�سية لكيان �لدولة �لجتماعي و�لقت�سادي.

و�أبرز �لد�ستور دور �لأ�سرة بو�سفها �أ�سا�س �ملجتمع، وقو�مها �لدين و�لأخالق وحب �لوطن، 

وحدد و�جب �لدولة نحوها، كما �هتم بالن�سء و�أوجب �سيانته عن �أ�سباب �لف�ساد وحمايته 

من �ل�ستغالل ووقايته من �سر �لإهمال �لبدين و�لعقلي و�لروحي وتوفري �لظروف �ملنا�سبة 

لتنمية ملكاته على هدي من �لرتبية �لإ�سالمية �ل�سليمة.

�لعظيم  �لإ�سالمي  بالرت�ث  للدولة،  �لأ�سا�سية  �ملقومات  يبني  وهو  �لد�ستور،  ��ستهدى  وقد 

�لذي نادى بالتكامل �لجتماعي منذ �أكرث من �أربعة ع�سر قرنًا، �لذي رعى �لأ�سرة وحافظ 

على كيانها و�أقامها على �جلادة �لتي �أقرها �سرع �هلل.

�لنتخاب  كحق  �ل�سيا�سية،  �حلقوق  ومنها  للمو�طنني،  �لعامة  و�حلريات  �حلقوق  كفالة  خام�سًا: 

كحرية  غريها،  �أو  بالفرد  �لل�سيقة  �سو�ء  �ل�سخ�سية،  �حلريات  جانب  �إىل  و�لرت�سيح، 

�ل�سحافة و�لطباعة و�لن�سر، وحرية تكوين �جلمعيات، كما �هتم �لد�ستور بحماية �لأمو�ل 

�لعامة وعّد حق �لإرث م�سونًا حتكمه �ل�سريعة �لإ�سالمية، و�ساوى بني �ملو�طنني يف �حلقوق 

و�لو�جبات �لعامة، و�أكد عدم �لت�سييق على هذه �حلقوق �أو �لنتقا�س منها بحجة تنظيمها 

باحلقوق  �خلا�سة  �لأح��ك��ام  تعديل  يجوز  ل  �أن��ه  على   )146( �مل��ادة  فن�ست  تعديلها،  �أو 

و�حلريات �لعامة �إل يف �حلدود �لتي يكون �لغر�س منها منح �ملزيد من �ل�سمانات ل�سالح 

للمو�طن حقوق فعليه  �لو�جبات، فمثلما  ببع�س  �لد�ستور هذه �حلقوق  �ملو�طن، كما ربط 

�أي�سًا و�جبات.

 �ساد�سًا: �أن �لنظام �لأمريي �لدميقر�طي و�سيلة �أ�سا�سية للحكم بكل ما يرتتب على هذ� �لنظام من 

م�ساركة �ل�سعب وم�ساهمته يف �تخاذ �لقر�ر يف �حلياة �لعامة عن طريق ممثليه يف جمل�س 

نحو  على  و�أنه ميار�سها  �ل�سلطات،  �ل�سعب م�سدر  �أن  على  �لد�ستور  ن�س  لذلك  �ل�سورى، 



150

النظام الد�ستوري يف دولة قطر

ما ر�سمه وحدده �لد�ستور يف �سائر مو�ده. كذلك �أر�سى �لد�ستور مبد�أ وجود �سلطات ثالث 

متو�زنة وم�ستقلة عن بع�سها بع�سًا ومتعاونة ب�سكل ل تطغى فيه �إحد�ها على �لأخرى، ويقوم 

بينها نوع من �لرقابة مبا يحقق �ل�سالح �لعام، ففي �لوقت �لذي �أعطى �لد�ستور مثاًل �حلق 

�لأ�سا�سي يف �لت�سريع ملجل�س �ل�سورى �ملمثل لل�سعب، وكذلك حق م�سائلة �لوزر�ء على �لنحو 

�لفقري يف  �لعمود  بو�سفها  �لتنفيذية  �ل�سلطة  ��ستقر�ر  �لد�ستور على  يبينه، حر�س  �لذي 

�لدولة �حلديثة، لذلك مل ياأخذ بفكرة �مل�سوؤولية �لت�سامنية للوز�رة �أمام جمل�س �ل�سورى، 

و�أحاط �مل�سوؤولية �لفردية للوزر�ء بعدد من �ل�سو�بط كي ل توؤدي �إىل �إهد�ر مبد�أ �مل�سوؤولية 

�لوز�رية كلية، ويف �لوقت ذ�ته ل يجعله �أمرً� �سهاًل يف يد جمل�س �ل�سورى يهدد به �ل�ستقر�ر 

�لوز�ري متى �ساء.

�سابعًا: �حلر�س على ��ستقالل �ل�سلطة �لق�سائية لأن �لعدل �أ�سا�س �مللك، ومل يجعل على �لق�ساة 

�سلطانًا غري �لقانون، وعول �لد�ستور على �سرف �لق�ساة وجتردهم ل�سمان حقوق �لنا�س 

وحرياتهم.

 وكذلك �جته �لد�ستور �إىل �لأخذ بفكرة �لرقابة على د�ستورية �لقو�نني، وترك للقانون تنظيم 

�لرقابة على د�ستورية  و�لأخذ بفكرة  �لد�ساتري �حلديثة،  �أغلب  به  تاأخذ  �لرقابة، وهو �جتاه  هذه 

�لقو�نني هو نوع من �أعمال �لرقابة �لق�سائية على �لعملية �لت�سريعية حتى ل تخالف �أحكام �لد�ستور، 

وهذ� من �أهم �سور �لتو�زن بني �ل�سلطات.

�لد�ستور،  �رتكز عليها  �لتي  �لأ�س�س  �لتف�سريية يف هذه �ملقدمة قد و�سحت  �ملذكرة   وتكون 

و�سوف ن�سري �إىل ما �حتوته عند �حلديث عن ن�سو�س �لد�ستور تباعًا وفق خطة �لبحث �ملعتمدة.
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الف�صل الثاين

املقومات الأ�صا�صية واحلقوق والواجبات يف الد�صتور الدائم

تختلف �لد�ساتري فيما بينها �ختالفًا ملحوظًا يف ما حتتويه من مبادئ و�أحكام وقيم وطريقة 

معاجلة كل ذلك، فهناك من �لد�ساتري ما يركز �هتمامه بالدرجة �لأ�سا�سية على �جلانب �ل�سيا�سي 

باجلانب  تهتم  �ل�سيا�سي  بالتنظيم  لهتمامها  �إ�سافة  د�ساتري  وهناك  �ل�سلطة،  مبمار�سة  �ملتعلق 

.
)1(

�لقت�سادي و�لجتماعي و�لثقايف وغري ذلك

وقد جاء �لد�ستور �لقطري �لد�ئم ل�سنة 2004 كمعظم �لد�ساتري �لدميقر�طية �حلديثة،  فلم 

مو�سوعات  لذلك  بالإ�سافة  تناول  �إمنا  باحلكم،  �ملتعلقة  �ل�سيا�سية  �جلو�نب  على  مو�ده  تقت�سر 

تتعلق باملقومات �لأ�سا�سية للمجتمع، وكذلك باحلقوق و�لو�جبات �لعامة.

و�سنتناول هذ� �ملو�سوع يف مبحثني على �لنحو �لآتي:

املبحث الأول: املقومات الأ�سا�سية للمجتمع. 

املبحث الثاين: احلقوق والواجبات العامة.

3- ر�جع حمتوى �لد�ستور يف �لباب �لأول من �لكتاب، �س23.
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املبحث الأول

املقومات الأ�صا�صية للمجتمع

تناول �لد�ستور مو�سوع �ملقومات �لأ�سا�سية للمجتمع يف �لباب �لثاين منه، ومو�د هذ� �لباب 

ت�سكل قو�عد عامة تكون مبثابة ر�ئد لل�سلطات �لعامة يف ممار�ستها لخت�سا�ساتها �ملختلفة، ويندرج 

�حرت�مها  يتعني  حمددة  قو�عد  ت�سع  فهي  �لآم��رة،  �لن�سو�س  عنو�ن  حتت  �مل��و�د  هذه  من  بع�س 

و�للتز�م بها عند تطبيق �لد�ستور، مثال ذلك ن�س �ملادة )27( �لتي تق�سي باأن )�مللكية �خلا�سة 

�لقانون،  يبينها  �لتي  �لأح��و�ل  ويف  �لعامة،  �ملنفعة  ب�سبب  �إل  ملكه  من  �أحد  يحرم  فال  م�سونة، 

قانون  ولذلك ل يجوز و�سع  تعوي�سًا عادًل(،  تعوي�سه عنها  وب�سرط  ين�س عليها،  �لتي  وبالكيفية 

مي�س �مللكية �خلا�سة دون �حرت�م �ل�سو�بط �لتي وردت يف �ملادة �أو يجيز �مل�سادرة �لعامة لالأمو�ل 

�أو حتى �مل�سادرة �خلا�سة دون �أن تكون تنفيذً� لعقوبة �سدر بها حكم ق�سائي. وتن�س �ملادة )29( 

على �أن )�لرثو�ت �لطبيعية ومو�ردها ملك للدولة تقوم على حفظها وح�سن ��ستغاللها وفقًا لأحكام 

�لقانون(، وعليه ل ميكن �أن يو�سع قانون ي�سمح بامللكية �خلا�سة لإحدى �لرثو�ت �لطبيعية للدولة. 

وتوجه �لد�ستور �لقطري جاء يف هذ� �خل�سو�س من خالل فهم �مللكية باأنها متثل ثمرة �لن�ساط 

وحرية  ومنقولت  عقار�ت  من  �لأم��و�ل  �قتناء  حرية  عن  يعرب  �لتملك  حق  و�أن  �لفردي،  و�لعمل 

�لت�سرف فيها دون قيود، فبع�س �لدول �ملعا�سرة تدخلت كثريً� وفر�ست �لعديد من �لقيود على 

�ملوؤقت على  �لثقيلة على �لرتكات، و�ل�ستيالء  �ل�سر�ئب  �بتد�ًء من حتديده، وفر�س  �مللكية،  حق 

�لعقار�ت، ونزع �مللكية للمنفعة �لعامة، و�إىل �إلغاء حق �مللكية ذ�ته، كما كان �حلال يف دول �ملع�سكر 

�ل�سيوعي �ل�سابقة، ويف هذ� �خل�سو�س ن�ست �ملادة )17( من �لإعالن �لعاملي على حق �مللكية، ف� 

)لكل �سخ�س حق �لتملك مبفرده �أو بال�سرت�ك مع غريه، ول يجوز جتريد �أحد من ملكه تع�سفًا(.

�إىل  �ل�سعي  يجب  �إر�ساد�ت  مبثابة  وهي  توجيهية،  ب�سفة  �لد�ستور  ن�سو�س  بع�س  وج��اءت 

حتقيقها، وتظهر هذه �لن�سو�س  يف ثالث �سور:

ن�سو�س توجيهية لل�سلطات �لعامة، مثال ذلك ن�س �ملادة )19( �لتي تن�س على �أن )ت�سون . 1

�لدولة دعامات �ملجتمع وتكفل �لأمن و�ل�ستقر�ر وتكافوؤ �لفر�س للمو�طنني(، و�ملادة )22( 
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�ل�ستغالل  من  وحتميه  �لف�ساد  �أ�سباب  من  وت�سونه  �لن�سء  �لدولة  ترعى  �أن  تق�سي  �لتي 

وتقيه �سر �لإهمال �لبدين و�لعقلي و�لروحي وتو�فر له �لظروف �ملنا�سبة لتنمية ملكاته يف 

�ستى �ملجالت على هدى من �لرتبية �ل�سليمة.

ذلك . 2 مثال  و�لق�سائية،  �لتنفيذية  �ل�سلطة  �أع�ساء  من  �لعامني  للموظفني  توجيه  ن�سو�س 

ن�س �ملادة )54( �لتي تن�س على �أن )�لوظائف �لعامة خدمة وطنية، وي�ستهدف �ملوظف 

�لعام يف �أد�ء و�جبات وظيفته �مل�سلحة �لعامة وحدها(، ولو �أن هذه �ملادة يف �لو�قع مل ترد 

�إياها  و�لو�جبات، عاّدً�  �إمنا وردت يف باب �حلقوق  للمجتمع،  �لأ�سا�سية  �ملقومات  باب  يف 

�مل�سرع �لد�ستوري من �لو�جبات �مللقاة على عاتق �ملو�طن.

ن�سو�س توجيهية لالأفر�د �أنف�سهم، مثال ذلك ن�س �ملادة )55( �لتي تق�سي باأن )لالأمو�ل . 3

�لعامة حرمة، وحمايتها و�جب على �جلميع وفقًا للقانون(.

وتتمتع �ملادة �لثامنة ع�سرة باأهمية خا�سة، فهي تن�س على �أن )يقوم �ملجتمع �لقطري على 

دعامات �لعدل و�لإح�سان و�حلرية و�مل�ساو�ة ومكارم �لأخالق(، وهي دعوة موجهة يف وقت 

و�حد لل�سلطات �لعامة وملوظفيها وللمو�طنني مبر�عاة �لعدل بني �لنا�س و�حرت�م حرياتهم 

وحتقيق �مل�ساو�ة فيما بينهم يف جميع �ملجالت بو�سفها �أ�س�سًا يقوم عليها �ملجتمع باأفر�ده 

وتنظيمه.

ومن �لن�سو�س ما يحدد �لفل�سفة �لقت�سادية �لتي يتبناها �لد�ستور، كن�س �ملادة �ل�ساد�سة 

�لدولة  لكيان  �أ�سا�سية  و�لعمل مقومات  �ملال  ور�أ�س  �أن )�مللكية  �لتي تن�س على  و�لع�سرين 

�لقانون(، وكذلك  �لجتماعي، وهي جميعها حقوق فردية ذ�ت وظيفة �جتماعية ينظمها 

�لعد�لة  �أ�سا�سها  �لعمل  و�أرباب  �لعمال  باأن )�لعالقة بني  �لتي تق�سي  �لثالثني  �ملادة  ن�س 

�لجتماعية وينظمها �لقانون(. 
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املبحث الثاين

احلقوق والواجبات العامة

عّرف �إعالن �حلقوق �لفرن�سي �حلرية باأنها �لقدرة على حتمل كل �سيء ل ي�سر بالآخرين، ول 

حتد ممار�سة �حلقوق �لطبيعية لكل �إن�سان �إل باحلقوق �لتي توؤمن لالأع�ساء �لآخرين يف �ملجتمع، 

ول يجوز �أن حتدد هذه �حلدود �إل بقانون  )�ملادة 4(، وت�سيف �ملادة �خلام�سة من �لإعالن �أنه لي�س 

للقانون �أن يحظر �إل �لأعمال �مل�سرة باملجتمع، ول يجرب �أحد على عمل �سيء مل ياأمر به �لقانون.

وعالج �لد�ستور �لقطري �لد�ئم ل�سنة 2004 مو�سوع �حلريات �سمن مو�د مو�سوع �حلقوق، 

و�أول ما ت�سمنه �لد�ستور يف هذ� �خل�سو�س هو ن�س �ملادة )34( �لتي تقرر �مل�ساو�ة بني �ملو�طنني 

يف �حلقوق و�لو�جبات �لعامة، ومبد�أ �مل�ساو�ة يعّد �ملبد�أ �لد�ستوري �لأ�سا�سي �لذي ت�ستند �إليه جميع 

�حلقوق و�حلريات، وهو �ملبد�أ �لذي يت�سدر جميع �إعالنات �حلقوق �لعاملية و�ملو�ثيق �لد�ستورية.

وقد جعل �ملفكرون من �مل�ساو�ة �ملدخل �لرئي�سي للو�سول �إىل �لدميوقر�طية �حلقيقية وكفالة 

.
)1(

�حلرية، فاملجتمع �لذي تنعدم فيه �مل�ساو�ة ي�سل يف �لنهاية �إىل �لإنكار �لقانوين للحرية 

ول يهدف مبد�أ �مل�ساو�ة �إىل �إز�لة مظاهر �لتمييز بني �لأفر�د �لقائمة على �أ�سا�س �لأ�سل �أو 

�جلن�س �أو �للغة �أو �لعقيدة �أو �للون �أو غري ذلك من �لأ�سباب فقط، و�إمنا يهدف كذلك �إىل حتقيق 

�لعد�لة للجميع ومتتعهم باحلقوق و�حلريات على قدم �مل�ساو�ة.

و�ختلف �لفقهاء يف �أ�سا�س مبد�أ �مل�ساو�ة، فريى جانب من �لفقه �لد�ستوري �أن مبد�أ �مل�ساو�ة 

يجد �أ�سا�سه يف مبادئ �لقانون �لطبيعي، يف حني يرى جانب �آخر �أن نظرية �لعقد �لجتماعي تعّد 

.
)2(

�لأ�سا�س �لذي ي�ستند �إليه �ملبد�أ

ون�سها  �مل�ساو�ة،  مو�سوع   )34( �مل��ادة  يف   2004 ل�سنة  �لد�ئم  �لقطري  �لد�ستور  وتناول 

»�ملو�طنون مت�ساوون يف �حلقوق و�لو�جبات �لعامة«، وهذ� �لن�س كان موفقًا، فقد جاء �ساماًل لكل 

1- نعيم عطية، م�ساهمة يف �لنظرية �لعامة للحريات �لفردية �لعامة، 1964، �لقاهرة، �س 314 وما بعدها.

2- عبد �لغني ب�سيوين، �لنظم �ل�سيا�سية، �لد�ر �جلامعية، �لقاهرة، �س 371.
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�إليه بع�س �لد�ساتري  �لتكوين �لعام للمو�طنني، دون �لدخول يف تفا�سيل هذ� �لتكوين كما تذهب 

بذكر تفا�سيل حتقيق �مل�ساو�ة، كالن�س بقيام �مل�ساو�ة بغ�س �لنظر عن �للون و�جلن�س و�لطائفة، 

فامل�ساو�ة يف �لد�ستور�لقطري تتحقق بتحقق �سفة �ملو�طنة فقط.

ومل يكتِف �لد�ستور �لقطري بامل�ساو�ة ما بني �ملو�طنني فقط دون �أدنى متايز،�إمنا ذهب �إىل 

�أحكام  �أمام �لقانون مبوجب  �إطار من �لروؤية �لإن�سانية، وذلك مب�ساو�ة �لنا�س  �أبعد من ذلك يف 

�ملادة )35( �لتي تن�س على �أن »�لنا�س مت�ساوون �أمام �لقانون ل متييز بينهم يف ذلك ب�سبب �جلن�س 

�أو �لأ�سل �أو �للغة �أو �لدين«. وتعّد �مل�ساو�ة �أمام �لقانون نقطة �لبد�ية يف �لتطبيقات �ملختلفة ملبد�أ 

�لقانون  �لأفر�د يف تطبيق  �لتفرقة بني  �أو  �لتمييز  �لقانون عدم  �أمام  بامل�ساو�ة  �مل�ساو�ة، ويق�سد 

عليهم لأي �سبب من �لأ�سباب، �سو�ء ب�سبب �جلن�س �أو �للون �أو �لأ�سل �أو �للغة �أو �لدين �أو �لعقيدة 

�أو �ملركز �لجتماعي �أو �ملايل.

ويف هذ� �لإطار ن�ست �ملادة �لثانية من �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�سان �ل�سادر يف �لعا�سر 

من دي�سمرب �سنة 1948 على �ملبد�أ بقولها »لكل �إن�سان حق �لتمتع بجميع �حلقوق و�حلريات �لو�ردة 

يف هذ� �لإعالن دون �أي متييز، كالتمييز ب�سبب �لعن�سر �أو �للون �أو �جلن�س �أو �للغة �أو �لرثوة �أو �أي 

و�سع �آخر، دون تفرقة بني �لرجال و�لن�ساء«، كما جاء يف �ملادة �ل�سابعة من �لإعالن �أن كل �لنا�س 

�أن لهم جميعًا  �أية تفرقة، كما  �لتمتع بحماية متكاملة دون  �لقانون ولهم �حلق يف  �أمام  �سو��سية 

�حلق يف حماية مت�ساوية �سد �أي متييز يخل بهذ� �لإعالن و�سد �أي حتري�س على متييز كهذ�.

�أمام  �لنا�س  بني  �مل�ساو�ة  حق  حول  �خل�سو�س  هذ�  يف   1690 عام  يف  لوك  جون  عرب  وقد 

�لقانون بقوله »�إنهم يجب �أن يحكمو� طبقًا لقو�نني م�ستقرة ن�سرت على �لنا�س ل تتغري طبقًا حلالة 

معينة، �إذ يجب �أن يكون هناك قاعدة و�حدة تطبق على �جلميع، ل فرق بني غني وفقري ذي حظوة 

.
)1(

عند �لأمري وفالح ور�ء حمر�ثه«

و�سم �لد�ستور �لقطري ن�سو�سًا حرمت �أعماًل معينة ب�سفة مطلقة، �أي ل يجوز �لت�سريح 

بها �إطالقًا، ل بقانون ي�سدر من �ل�سلطة �لت�سريعية ول بقر�ر ي�سدر من �ل�سلطة �لتنفيذية، فن�ست 

�ملادة )38( على �سبيل �ملثال على �أنه ل يجوز �إبعاد �أي مو�طن عن �لبالد �أو منعه من �لعودة �إليها.

1- ك بادوف، معنى �لدميقر�طية، ترجمة جورج عزيز، د�ر �لكرنك للن�سر و�لطباعة و�لتوزيع، �لقاهرة، 1967، �س 37.
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وتناولت �ملادة )40( من �لد�ستور مبد�أ بالغ �لأهمية باأن ق�ست باأن ل جرمية ول عقوبة �إل 

بقانون، ول عقوبة �إل على �لأفعال �لالحقة للعمل به، و�أن �لعقوبة �سخ�سية، وكذلك ما ن�ست عليه 

�ملادة )58( باأن ت�سليم �لالجئني حمظور، ون�س �لفقرة �لثانية من �ملادة )36( على �أن ل يعر�س 

�أي �إن�سان للتعذيب �أو �ملعاملة �حلاطة للكر�مة، وكذلك حق �لفرد يف �حلياة يف �أمان و�طمئنان دون 

رهبة �أو خوف، وعدم جو�ز �لقب�س عليه �أو �عتقاله �أو حب�سه وعدم �تخاذ �أي ت�سرف مي�س باأمن 

�لفرد �ل�سخ�سي �إل طبقًا للقانون ويف �حلدود �لتي بينها، مع مر�عاة �ل�سمانات و�لإجر�ء�ت �لتي 

حددها، وجاء ذلك من�سجمًا مع ما ن�س عليه �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�سان يف �ملادة)3(، وهو �أن 

لكل فرد �حلق يف �حلياة و�حلرية و�سالمة �سخ�سه، و�أن ل يعر�س �أي �إن�سان للتعذيب ول للعقوبات 

�أو �ملعامالت �لقا�سية �أو �لوح�سية �أو �ملحطة بالكر�مة )�ملادة 5(، كما �أنه ل يجوز �لقب�س على �أي 

�ل�سابعة من �لتفاقية  �ملادة  90(، وكذلك ما ن�ست عليه  تع�سفًا )�ملادة  نفيه  �أو  �أو حجزه  �إن�سان 

�لدولية للحقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية، فقد ن�ست على �أنه »ل يجوز �إخ�ساع �أي فرد للتعذيب �أو لعقوبة 

�أو معاملة قا�سية �أو غري �إن�سانية �أو مهينة، وعلى وجه �خل�سو�س فاإنه ل يجوز �إخ�ساع �أي فرد دون 

ر�سائه �حلر �إىل جتارب طبية �أو علمية«، وما ن�ست عليه �ملادة)9( �أن لكل فرد �حلق يف �حلرية 

و�ل�سالمة �ل�سخ�سية، ول يجوز �لقب�س على �أحد �أو �إيقافه ب�سكل تع�سفي، كما ل يجوز حرمان �أحد 

من حريته �إل على �أ�سا�س من �لقانون وطبقًا لالإجر�ء�ت �ملقررة.

وجه  على  لي�س  ولكن  �لأع��م��ال،  بع�س  منعت  �أخ��رى  ن�سو�سًا  �لقطري  �لد�ستور  و�حتوى 

�لإطالق، بل �أجازها يف حدود �لقانون، �أي يف �لأحو�ل �لتي يحددها �لقانون فقط، مثال ذلك �ملادة 

)37( �لتي تن�س على �أن خل�سو�سية �لإن�سان حرمتها، فال يجوز تعر�س �أي �سخ�س لأي تدخل يف 

خ�سو�سياته �أو �سوؤون �أ�سرته �أو م�سكنه �أو مر��سالته �أو �أية تدخالت مت�س �سرفه �أو �سمعته �إل وفقًا 

لأحكام �لقانون وبالكيفية �ملن�سو�س عليها فيه.

 وهذه �ملادة تناولت �أوجهًا من �حلرية �ل�سخ�سية للفرد، فتناولت حق �لفرد يف �أن يحيا حياته 

�ل�سخ�سية د�خل م�سكنه دون م�سايقة �أو �إزعاج من �أحد، ولهذ� فاإنه ل يجوز �أن يقتحم م�سكن فرد 

من �لأفر�د �أو �أن يقوم بتفتي�سه �أو �نتهاك حرمته �إل طبقًا للقانون ويف �حلالت �ملحددة قانونًا. وقد 

جاء يف �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�سان �أنه »ل يكون �أحد مو�سعًا لتدخل تع�سفي يف حياته �خلا�سة 

�سخ�س �حلق يف حماية  ولكل  و�سمعته،  �سرفه  تتناول  لهجمات  �أو  مر��سالته  �أو  وم�سكنه  و�أ�سرته 
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فاإن �لتفاقية  12(، ويف هذ� �خل�سو�س  �لهجمات« )�ملادة  �أو تلك  �لتدخل  �لقانون من مثل هذ� 

�لدولية للحقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية ن�ست على حماية حق �خل�سو�سية، فقررت �ملادة )17( منها 

�أو مر��سالته، كما ل  �أو بيته  �أو غري قانوين بخ�سو�سيات �أحد  �أنه ل يجوز �لتدخل ب�سكل تع�سفي 

يجوز �لتعر�س ب�سكل غري قانوين ل�سرفه �أو �سمعته، ولكل �سخ�س �حلق يف حماية �لقانون �سد هذ� 

�لتدخل �أو �لتعر�س.

�أن  �إطار �ملو�د �ملتعلقة باحلرية �ل�سخ�سية للفرد، فالإن�سان حر يف  وتدخل �ملادة )37( يف 

لأنه  �خلطابات،  هذه  �سرية  �نتهاك  يجوز  ول  ر�سائل،  من  يكتبه  فيما  يريد  كما  �أفكاره  عن  يعرب 

ف�ساًل عما يف ذلك من �نتهاك حلق �مللكية فاإن فيه �نتهاكًا حلرية �لفكر، فالإن�سان حر يف �لتعبري 

عن ر�أيه، وبطبيعة �حلال فاإن هذه �حلرية ل حتمي �خلطابات فقط، بل متتد �إىل كل �لو�سائل �لتي 

ت�سبهها، كاملحادثات �لتليفونية مثاًل، فالقاعدة �أنه ل يجوز �أن ي�سرتق �ل�سمع �إىل هذه �ملحادثات 

�أو يف�سى �سرها، لكن هذه �حلرية ك�سائر �حلريات ل ميكن �أن تكون قيدً� نهائيًا يغل �سلطة �لدولة 

يف حماية م�سالح �ملجموع، لذلك فاإنها ميكن �أن تقيد يف بع�س �لأحيان �إذ� وجد ما يدعو �إىل هذ� 

�لتقييد.

وكقاعدة عامة فاإن �لقانون يف تقييده لهذه �حلرية و�سو�ها يختلف يف �لظروف �لعادية عنه 

يف �لظروف �ل�ستثنائية �لتي عادة ما تتمتع بها �لإد�رة ب�سلطات �أو�سع مما هي عليه يف �لظروف 

، و�ل�سيء نف�سه فيما يتعلق بال�سكن، فالفرد يتمتع بحرية يف �ملكان �لذي ي�سكن فيه �سو�ًء 
)1(

�لعادية 

كان مالكًا �أو م�ستاأجرً�، فهذه �حلرية تق�سي �أوًل بحق �لإن�سان يف �ختيار م�سكنه يف �أي مكان يريد 

ويف تغيريه عندما يريد، ومقابل ذلك فاإنه ل يجوز �أن يقتحم م�سكنه �أو يفت�س �إل يف �لأحو�ل �لتي 

ين�س عليها �لقانون.

ومن �حلقوق �ملهمة و�لبارزة �لتي ن�س عليها �لد�ستور �لقطري ما ن�ست عليه �ملادة )39( 

بحق �ملتهم يف �لدفاع عن نف�سه حتى تثبت �إد�نته �أمام �لق�ساء يف حمكمة تو�فر له فيها �ل�سمانات 

�ل�سرورية ملمار�سة حق �لق�ساء. 

مبثابة  �حلرية  هذه  وتعّد  �ل��ر�أي،  حرية  �لقطري  �لد�ستور  �إليها  �أ�سار  �لتي  �حلريات  ومن 

1- �نظر ن�س قانون ب�ساأن �لأحكام �لعرفية رقم 9 ل�سنة 2007، �جلريدة �لر�سمية، �لعدد �لثامن ل�سنة 2007.
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�حلرية �لأهم بالن�سبة ل�سائر �حلريات �لذهنية، فكلها ت�سدر عن حرية �لر�أي �لتي تبيح لالإن�سان 

�أن يكون له ر�أي يف كل ما يجري �أمامه من �أحد�ث، وف�ساًل عن ذلك فاإنها تبيح له �أن يجاهر بهذ� 

�لر�أي، وقد  �إل مظهرً� من مظاهر حرية  �لر�أي ويعلنه لالآخرين، وما �حلريات �لذهنية �لأخرى 

ن�س �لد�ستور �لد�ئم عليها يف �ملادة )47(، فحرية �لر�أي و�لبحث �لعلمي مكفولة وفقًا لل�سروط 

و�لأحو�ل �لتي يحددها �لقانون.

وكفل �لد�ستور حرية �ل�سحافة و�لطباعة و�لن�سر، وحرية �ل�سحافة يف مفهومها �لأول تتطلب 

�أن تكون �ل�سحف كلها حرة فيما تكتبه، ل تتدخل �أي جهة لتملي عليها ر�أيًا �أو متار�س �أي وجه من 

وجوه �مل�سايقات عليها يف حال �إبد�ء �ل�سحف ر�أيًا �آخر لأي ظاهرة، وعليه يجب �أن تتمتع �ل�سحف 

ب�سمانات، فهي يجب �أن ل تتعر�س للغلق �أو �مل�سادرة �أو �لتوقف �إل باأمر من �لق�ساء وبعد �سمانات 

قوية، و�ل�سمان �لأ�سا�سي حلرية �ل�سحافة كما يذهب �إىل ذلك �لدكتور م�سطفى �أبو زيد فهمي 

، ويف �سوء ذلك 
)1(

�ل�سعب« لتكون حريتها بدورها �متد�دً� حلرية  لل�سعب  »�أن تكون �ل�سحافة  يف 

وفق  و�لن�سر مكفولة  و�لطباعة  �ل�سحافة  »حرية  �أن  على  �ملادة )48(  �لقطري يف  �لد�ستور  ن�س 

�لقانون«.�أما �حلرية �لدينية �لتي حتظى باأهمية يف حياة �لفرد وتتعلق بعالقة �لفرد بربه، فت�سم 

يف �لو�قع حريتني: حرية �لعقيدة، وحرية �إقامة �ل�سعائر، فاحلرية �لأوىل تتيح لالإن�سان �أن يعتنق 

دينًا معينًا، و�حلرية �لثانية تبيح له �أن يز�ول �سعائر هذ� �لدين، ويف �لوقت �لذي ميكن �أن تقيد 

حرية �إقامة �ل�سعائر �لدينية فاإن حرية �لعقيدة يفرت�س �أن تكون مطلقة، فالإن�سان ل يجرب �إطالقًا 

على �أن يعتنق دينًا معينًا �أو يرتك دينه �إىل دين �آخر، �أما حرية �إقامة �ل�سعائر �لدينية فاإن �لقانون 

يف معظم �لبلد�ن يدخل عليها بع�س �لقيود، �سو�ء للمحافظة على �لنظام �لعام �أو ملنع �لتعار�س 

بني �لأديان �ملختلفة، وقد عرب �لد�ستور �لقطري �لد�ئم ل�سنة 2004 عن ذلك يف �ملادة )20( �لتي 

و�لآد�ب  �لنظام  حماية  ومقت�سيات  للقانون  وفقًا  للجميع،  مكفولة  �لعبادة  »حرية  �أن  على  ن�ست 

�لعامة«.

للمو�طنني تكوين ما �ساءو� من  �أما يف خ�سو�س حرية تكوين �جلمعيات، وهي حرية تكفل 

�جلمعيات �أو �لن�سمام �إليها بعد �إن�سائها، فتن�س عليها معظم �لد�ساتري، و�إن كانت حتتفظ لنف�سها 

بالتنظيم،  يتناولها  �أن  للم�سرع  ميكن  �حلرية  وهذه  عليها،  �لقيود  بع�س  باإدخال  ذ�ته  �لوقت  يف 

1- م�سطفى �أبو زيد فهمي، م�سدر �سابق، �س 136.
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�سوء  ويف  �لدولة،  يف  �ل�سائد  �لفكر  مع  متفقة  يجعلها  �لتي  �لقيود  بع�س  ��ستعمالها  على  فيدخل 

ذلك جند �أن �ملذكرة �لتف�سريية، يف تف�سريها للمادة )45( من �لد�ستور �لقطري �لتي تن�س على 

�إن حرية  �لقانون«، تقول  بينها  �لتي  و�لأو�ساع  لل�سروط  �أن »حرية تكوين �جلمعيات مكفولة وفقًا 

تكوين �جلمعيات متاحة وفقًا لل�سروط و�لأو�ساع �لتي بينها �لقانون، ومل يت�سمن ن�س �ملادة  تكوين 

�لد�ستور  فقد عّدها  �لتجمع  �أما حرية  �ل�سيا�سية،  �لأحز�ب  �لعام  تعني يف مدلولها  �لتي  �لهيئات 

�لقطري حقًا، فن�ست �ملادة )44( على �أن »حق �ملو�طنني يف �لتجمع مكفول وفقًا لأحكام �لقانون«، 

وهي تعني متتع �لفرد باحلق يف �لجتماع مع من يريد من �لأفر�د �لآخرين يف مكان معني ويف �لوقت 

�لذي ير�ه للتعبري عن �لآر�ء ووجهات �لنظر �سو�ء باخلطب و�لندو�ت و�ملحا�سر�ت �أو باملناظر�ت 

تت�سمن  �لتي  و�لبيانات  �ملن�سور�ت  و�إ�سد�ر  �لنتائج  و��ستخد�م  �لو�سائل،  و�ملناق�سات وغريها من 

�لتو�سيات، وقد ن�ست �ملادة )21( من �لتفاقية �لدولية للحقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية  �أو  �ملقرر�ت 

على �أن يعرتف باحلق يف �لتجمع �ل�سلمي، ول يجوز و�سع �لقيود على ممار�سة هذ� �حلق غري ما 

�لأمن  مل�سلحة  دميوقر�طي  جمتمع  يف  �سرورية  تد�بري  وت�سكل  �لقانون  مع  متا�سيًا  منها  يفر�س 

�أو حماية حقوق  �لأخالق  �أو  �لعامة  �ل�سحة  �أو حماية  �لعام  و�لنظام  �لعامة  �ل�سالمة  �أو  �لوطني 

�لآخرين وحرياتهم.

 وي�سرتط يف �لتجمع ثالثة �سروط هي:

هو حادث عمدي ي�سعى له �أ�سحابه عن ق�سد، وبذلك يتميز عن معنى �لتجمهر �لعابر . 1

�لذي يحدث �إثر حادث عر�سي يلفت �لنظر.

�إحدى �جلمعيات . 2 كال�سرت�ك يف  لي�س  �أنه  لفرتة معينة، مبعنى  يدوم  موؤقت  هو حادث 

�لذي يدوم لفرتة طويلة.

هو حادث �لغر�س منه �لدفاع عن ر�أي معني و�إقناع �لآخرين وحثهم للعمل من �أجله.. 3

 وحرية �لتجمع تكفلها جميع �لد�ساتري يف �لأنظمة �لدميوقر�طية، لكن كفالتها تكون يف حدود 

�أن يتدخل وينظم هذه �حلرية ويدخل عليها بع�س �لقيود �لتي ي�سمن  �لقانون، فامل�سرع ي�ستطيع 

بها �أل تتعار�س مع �لنظام �لعام يف �لدولة، وهذ� ما فعله �لد�ستور �لقطري، فن�ست �ملادة )44( 

على �أن »حق �ملو�طنني يف �لتجمع مكفول وفقًا لأحكام �لقانون«، ويف �لوقت نف�سه �أقر �لد�ستور حقًا 
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على درجة عالية من �لأهمية، لي�س للمو�طنني فح�سب، �إمنا لكل فرد يحيا على �أر�س قطر ب�سورة 

م�سروعة، وهو حقه يف خماطبة �ل�سلطات �لعامة، فن�ست �ملادة )46( على �أن لكل فرد �حلق يف 

خماطبة �ل�سلطات �لعامة.

وبخ�سو�س �حلقوق و�لو�جبات �لتي يت�ساوى فيها �ملو�طن و�ملقيم ل بد من �لإ�سارة �إىل �أن 

»�أن  على  تن�س  �لتي   )32( للمادة  تف�سريها  يف  ذهبت  قد  �لقطري  للد�ستور  �لتف�سريية  �ملذكرة 

�لنا�س مت�ساوون �أمام �لقانون، ل متييز بينهم يف ذلك ب�سبب �جلن�س �أو �لأ�سل �أو �للغة �أو �لدين«، 

وهنا  �لنا�س جميعًا، قطريني وغري قطريني،  فيها  ي�سرتك  وو�جبات عامة  »حقوقًا  �أن هناك  �إىل 

��ستعمل �لد�ستور عبارة �لأفر�د �أو �لنا�س �أو ما �إىل ذلك، مما يوحي بالتعميم وعدم �لتخ�سي�س، 

فاملو�طنون مت�ساوون على �سبيل �ملثال يف �حلقوق و�لو�جبات �لعامة مبوجب �ملادة )34(، يف حني 

�أمام �لقانون....«، وكذلك ن�س �ملادة  �إقليم �لدولة، مت�ساوون  �أن �لنا�س، �أي جميع �ملقيمني على 

)46( باأن لكل فرد حق خماطبة �ل�سلطات �لعامة، وهذه �ملو�د ت�ساوي بني �لنا�س جميعًا، وعلى هذ� 

�لأ�سا�س حظر �لد�ستور �لتمييز بني �لنا�س ب�سبب �أ�سولهم �أو �أجنا�سهم �أو ما �إىل ذلك، وهو ما جرت 

عليه باقي �أحكام هذ� �لباب من �لد�ستور، فقد �ساوت بني �لنا�س جميعًا يف �حلرية �ل�سخ�سية ويف 

�لكر�مة �لإن�سانية ويف عدم جو�ز �لقب�س عليهم �أو حب�سهم �أو تفتي�سهم �أو غري ذلك من مقيد�ت 

�حلرية �إل وفق �أحكام �لقانون.

�ملادة  مبوجب  �أقر  �لد�ستور  فاإن  �لقطري  للمو�طن  و�لعلمي  �لثقايف  �مل�ستوى  رفع  �إطار  ويف 

وفقًا  �لعام  �لتعليم  وجمانية  �إلز�مية  لتحقيق  �لدولة  وت�سعى  مو�طن،  لكل  حق  �لتعليم  �أن   )49(

للنظم و�لقو�نني �ملعمول بها يف �لدولة، وحق �لتعليم، �أو كما يذهب �لبع�س لو�سفه بحرية �لتعليم، 

ينطوي على �أمور ثالثة:

�أوًل: حق �ملو�طن �أن يعلم، وهذ� �حلق ي�سمح للمو�طن �أن ين�سر علمه و�أفكاره على �لنا�س، فهو �إذن 

من هذه �لناحية يت�سل �ت�ساًل وثيقًا بحرية �لر�أي.

ثانيًا: حق �ملو�طن يف �أن يتعلم، وهذ� �حلق ي�سمح للمو�طن باأن يتلقى قدرً� من �لتعليم يتنا�سب مع 

مو�هبه و��ستعد�ده �لفعلي ب�سرف �لنظر عما �إذ� كان غنيًا �أو فقريً�، وعلى هذ� �لأ�سا�س 

عّد �لد�ستور �لقطري حق �لتعليم جمانيًا حتى يتجاوز بذلك �ملو�طن غري �لقادر على حتمل 
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�أعباء �لتعليم، فتتحمله �لدولة بدًل عنه.

ثالثًا: حق �ملو�طن �أن يختار معلمه، وهذ� �حلق يتطلب �أن تتعدد �ملد�ر�س وتتنوع، و�أن يكون �ملو�طن 

حرً� يف �ختيار �ملعلم �لذي يريده و�ملدر�سة �لتي يريدها، وهذ� ما هو قائم �ليوم يف قطر 

على م�ستوى �ملد�ر�س �أو على م�ستوى �جلامعات، فاملو�طن حر يف �ختيار ما يريد منها.

وحق �لتعليم من �حلقوق �لعامة �لتي تخ�سع لتدخل �لدولة مبا تفر�سه من قيود، فالدولة 

حري�سة حر�سًا بالغًا على تنظيمه تنظيمًا �ساماًل دقيقًا، وهي يف ذلك تكون مدفوعة بدو�فع 

ثالثة:

حر�سها على �أن يلقى �لن�سء يف جميع مر�حل �لتعليم �حرت�م �لقيم �لأ�سا�سية �لتي يدين . 1

بها �ملجتمع، و�أن ل تكون �لرب�مج خالية من هذه �لقيم ومتجاهله لها �أو تت�سمن �لرب�مج 

خروجًا عن �لقيم.

يف . 2 ي�ساهمون  �سوف  �خلريجني  لأن  للخريج،  و�لعلمي  �لتقني  �مل�ستوى  على  حر�سها 

جمالت �حلياة �لعامة كل يف جمال تخ�س�سه، كما �أن م�سلحة �لبالد تتطلب �أن يكون 

�خلريجني على م�ستوى عاٍل من �لكفاءة �لعلمية.

حر�س �لدولة على �أن ل يكون �لتعليم �متيازً� لقلة من �أبناء �لأمة يتمتعون به بحكم ما . 3

لديهم من ثر�ء.

وقد نظم هذ� �حلق يف ظل �لد�ستور �لقطري تنظيمًا يكفل �أن يكون �لتعليم يف خدمة �ملجتمع 

كهدف �أول، فالتعليم يف قطر جماين لأبنائه، لذلك فاإن �لدولة قد جعلته �إلز�ميًا، �إل �أنه يف �إطار 

�لن�س �لذي ورد يف �لد�ستور �لقطري باأن »�لتعليم حق لكل مو�طن وت�سعى �لدولة لتحقيق �إلز�مية 

وجمانية �لتعليم �لعام...« يوؤكد �أن هذ� �حلق ل ين�ساأ �لتز�مًا من قبل �لدولة باأن تو�فر هذ� �حلق 

�أو تعد م�سوؤولة عن عدم توفريه ، ولكن �لدولة ت�سعى �إىل حتقيق ذلك ما �أمكن و�أن جتعله جزءً� 

�إن  �لقطري  للد�ستور  �لتف�سريية  �ملذكرة  تقول   )49( للمادة  تف�سريها  ويف  �لعامة،  �سيا�ستها  من 

هذه �ملادة بينت �أن �لتعليم حق لكل مو�طن وعلى �لدولة كفالته ورعايته و�لعمل على ن�سره وتعميمه 

�إمكاناتها  �أن تعمل يف حدود  �لدولة  �ملجتمع ورقيه، وعلى  لتقدم  �لأ�سا�سية  �لدعائم  باعتباره من 

�ملتاحة على حتقيق �إلز�ميته وجمانيته.
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وقد جاء ذلك من�سجمًا مع ما ن�ست عليه �ملادة )26( من �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�سان، 

فقد ن�ست على �أن »لكل �سخ�س �حلق يف �لتعليم، ويجب �أن يكون �لتعليم �لأول �إلز�ميًا، وينبغي �أن 

يعمم �لتعليم �لفني و�ملهني، و�أن يي�سر �لقبول للتعليم �لعايل على قدم �مل�ساو�ة �لتامة للجميع وعلى 

�أ�سا�س �لكفاءة«.

وقد �أ�سار �لد�ستور �لقطري �إىل بع�س �حلقوق وعّدها حقوقًا مطلقة ل يجوز تقييد ما يرد 

عليها حتى لو كان هذ� �لتقييد مبقت�سى �لقانون، على �سبيل �ملثال فاإنه ل يجوز للقانون �أن يخل 

�لإخالل  عدم  ل�سمان  ذلك  يكن  مل  ما  �لعتقاد  حرية  مي�س  �أن  �أو  �ملو�طنني  بني  �مل�ساو�ة  مببد�أ 

بالأمن و�لنظام �لعام و�لآد�ب.

تفا�سيل هذه �حلقوق  �لدخول يف  دون  �حلرية  �أو  �حلق  على  ين�س  عادة  �لد�ستور  كان  وملا 

و�حلريات و�أ�ساليب تنظيمها، فقد �سدرت قو�نني متفرقة تنظم �لتمتع بهذه �حلقوق و�حلريات، 

و�مل�سرع عندما ي�سع قانونًا ينظم كيفية ممار�سة �أحد �حلقوق �أو �حلريات يجب �أن ير�عي �أمرين:

�لأول :  �أن يتم هذ� �لتنظيم �سمن �ل�سو�بط �لتي وردت يف �لن�س �لد�ستوري.

�لثاين : �أل ي�سع للتنظيم �لت�سريعي لأحد �حلقوق �لعامة من �لقيود ما يذهب به كلية فيكون �لتنظيم 

فاأخ�سع  �ل�سحافة  حرية  ينظم  قانون  جاء  �إذ�  �ملثال  �سبيل  على  �ل�ستعمال،  منع  مبثابة 

�إ�سد�ر �جلريدة باحل�سول على �إذن �إد�ري �سابق ثم �أجاز لل�سلطة �لتنفيذية وقف �إ�سد�ر 

�جلريدة �أو �إلغائها نهائيًا دون قيد �أو �سرط، ُعّد هذ� �لقانون غري د�ستوري ولو �أنه �سدر 

�سمن �لتطبيق �حلر يف �لن�س �لد�ستوري، لأنه يف �لو�قع يكون قد �ألغى حرية �ل�سحافة.

�حلقوق  قطر  يف  �ملقيمني  و�لأف���ر�د  �ملو�طنني  منح  على  �لقطري  �لد�ستور  يقت�سر  ومل   

�لتي تن�س  �أنه جعل �ملو�د  �لد�ستور، وهي  �أحاط هذه �حلقوق ب�سمانة كبرية يف  �إمنا  و�حلريات، 

عليها تتمتع با�ستقر�ر ت�سريعي مهم وهو عدم جو�ز تعر�س �لن�سو�س �لتي ترد بخ�سو�س �حلقوق 

يعد بحد ذ�ته  �لتو�سع يف منح هذه �حلقوق، وهذ�  �إىل  يوؤدي  �لذي  �إل يف �لجتاه  للتعديل  �لعامة 

�سمانة مهمة �جتاه �أي نو�يا قد تظهر لحقًا لتقلي�س هذه �حلقوق.

 ومل يقت�سر �لد�ستور على بيان �حلقوق �لعامة و�حلريات، و�إمنا �أ�سار �أي�سًا �إىل �لو�جبات 

�لعامة �لتي يتحملها �لأفر�د يف قطر، فعّد �لوظائف �لعامة خدمة وطنية ي�ستهدف �ملوظف �لعام يف 
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�إد�ء و�جبات وظيفته حتقيق �مل�سلحة �لعامة وحدها )�ملادة 54(.

 وبخ�سو�س �لدفاع عن �لوطن فاإن �ملادة )53( من �لد�ستور �لقطري ن�ست على �أن �لدفاع 

عن �لوطن و�جب على كل مو�طن.

�لعامة،  �لأمو�ل  و�جبًا �جتاه  و�لأفر�د عمومًا يف دولة قطر  �ملو�طنني  �لد�ستور على  وفر�س 

فن�ست �ملادة )55( على �أن لالأمو�ل �لعامة حرمة وحمايتها و�جب على �جلميع وفقًا للقانون.

�ل�سادرة  للقو�نني  و�لمتثال  �لد�ستور  �حرت�م   )57( �ملادة  مبوجب  �لقطري  �لد�ستور  وعّد 

عن �ل�سلطة �لعامة و�للتز�م بالنظام �لعام و�لآد�ب �لعامة ومر�عاة �لتقاليد �لوطنية و�لأعر�ف 

�مل�ستقرة و�جبًا على جميع من ي�سكن دولة قطر �أو يحل باإقليمها، ومع �أن هذ� �لأمر قائم وملزم 

يف كل دول �لعامل �إل �أن �مل�سرع �لقطري �أر�د �أن يذكر بهذ� �لأمر �لذي يعد قائمًا حتى لو مل ين�س 

عليه، ويف هذ� �خل�سو�س ذهبت �ملذكرة �لتف�سريية للد�ستور يف تف�سريها للمادة )57( �إىل �أن هذه 

�ملادة تقرر �أحكامًا عامة يتعني مر�عاتها حتى بغري ن�س، ولكن �لد�ستور حر�سًا منه على تو�سيح 

�أهمية هذه �لأحكام و�لو�جبات �سملها بن�س د�ستوري خا�س ليو�سح مدى حيويتها و�أهميتها. ويبد�أ 

�لن�س بتقرير �حرت�م �لد�ستور، وهذ� �لحرت�م و�جب على �ل�سلطة �لعامة وعلى كل مو�طن وكل 

مقيم على �أر�س قطر وكل فرد يحل باإقليمها بغري ��ستثناء، فالد�ستور هو قو�م �لدولة وهو جماع 

و�ختالفات.  �أحكامه لجتهاد�ت  �أن ترتك  يت�سور  ل  فاإنه  لذلك  و�لقانونية،  �لجتماعية  فل�سفتها 

و�حرت�م �لد�ستور و�لعمل مبقت�ساه �أمر يحتمه �لد�ستور نف�سه ويحتمه وجود �لدولة ذ�تها، ويجري 

�ملجرى نف�سه �لمتثال للقو�نني، فالقو�نني و�سعت لكي يلتزم �لنا�س باأحكامها وميتثلون لأو�مرها، 

و�إن مل يفعلو� ذلك طوعًا فعلوه جربً� بو��سطة �لقوة �لتي متلكها �لدولة. و�إن كان هذ� �أمر �لد�ستور 

و�لقانون فاإن �لنظام �لعام و�لآد�ب �لعامة و�لأعر�ف �مل�ستقرة و�لتقاليد �ملرعية كلها تكون جزءً� 

من �لن�سيج �لوطني و�لجتماعي، وتكون منظومة يتعني مر�عاتها و�حلر�س عليها من كل مو�طن 

قطري، بل �إن �لعابرين و�ملارين �لعار�سني هم �أي�سًا يلتزمون بكل ما تقدم.

ول ينطبق مبد�أ �مل�ساو�ة يف جمال �حلقوق �لعامة فقط، بل يف نطاق �لتكاليف �لعامة كذلك، 

لأنه من دون �مل�ساو�ة �أمام �لأعباء و�لتكاليف تتحول �مل�ساو�ة يف �حلقوق �إىل م�ساو�ة نظرية بحتة. 

�لأعباء  �أمام  �مل�ساو�ة  هما:  �أ�سا�سيني  جمالني  يف  �لعامة  �لتكاليف  �أمام  �مل�ساو�ة  قاعدة  وتنطبق 
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يف  �لع�سكرية  �لأعباء  وتتمثل  �أخرى.  ناحية  من  �ل�سريبية  �لتكاليف  و�أمام  ناحية،  من  �لع�سكرية 

�لوطن و�لدفاع عنه،  �أد�وؤه��ا و�جبًا وطنيًا على كل فرد حلماية  يعد  �لتي  �لع�سكرية  �أد�ء �خلدمة 

ويق�سد بامل�ساو�ة يف هذ� �مليد�ن �أن ينخرط كل مو�طن يف �خلدمة �لع�سكرية دون ��ستثناء �أو �إعفاء 

�أحد ب�سبب مركزه �لجتماعي �أو ثروته �أو لأي �سبب �آخر غري م�سروع، و�أن يكون �أد�ء �خلدمة ملدة 

، وهذ� يتم يف حالة وجود نظام للخدمة �لع�سكرية �لإلز�مية.
)1(

مت�ساوية بالن�سبة للجميع

�أما �لأعباء �ملالية كال�سر�ئب و�لر�سوم وجميع �لأعباء ذ�ت �لطبيعة �ملالية �لتي تفر�س على 

�لأفر�د فتحظى باأهمية كبرية يف كل دولة، وحتقق �مل�ساو�ة �أمام �ل�سر�ئب م�ساألة بالغة �لأهمية، 

فهو يعد �لعامل �لأول يف حتقيق حياد �ل�سريبة. ويعّد دفع �ل�سر�ئب و�جبًا وطنيًا على كل فرد، لأن 

ح�سول �لدولة على مو�رد مالية توؤدي لأن تنه�س مب�سوؤوليتها وتعم خدماتها �جلميع يع�ّد م�ساألة 

حيوية للغاية. ويهدف مبد�أ �مل�ساو�ة هذ� �إىل حتقيق �لعد�لة �ل�سريبية بني جميع �ملكلفني بها، �سو�ء 

بالن�سبة لل�سر�ئب �ملبا�سرة �أو غري �ملبا�سرة، و�أنه يعني وجوب قيام كل مكلف بدفع �ل�سريبة طبقًا 

�لذين يحتلون  يدفعها  �لتي  �ل�سريبة  فيه  تتعادل  ب�سكل  �ل�سخ�سية  �ملالية وحالته  لرثوته وقدر�ته 

مر�كز متماثلة ول يثقل كاهل فئة من �ل�سعب بعبء �أكرب من بقية �لفئات لأي �سبب من �لأ�سباب.

قانونية  �أو  م�سروعية  مبد�أ  هو  �لأول  �أ�سا�سيني،  ملبد�أين  �ل�سر�ئب  �أم��ام  �مل�ساو�ة  وتخ�سع 

�ل�سريبة �لذي يحكم م�ساألة فر�س �ل�سر�ئب، ويعني هذ� �ملبد�أ �أنه ل �سريبة دون قانون �أو بناًء 

على قانون، �إذ يجب �أن ت�سدر جميع �لقر�ر�ت �لإد�رية �لتنظيمية �أو �لفردية �خلا�سة بال�سر�ئب 

طبقًا للقانون و�إل ت�سبح غري م�سروعة، ويجب �أن ت�سدر �لقو�نني �ل�سريبية وتنفذ على �مل�ستقبل 

��ستثنائية  �إل ب�سفة  �لقو�نني  لقاعدة عدم رجعية  �ملا�سي كقاعدة عامة، طبقًا  تن�سحب على  ول 

حلماية م�سلحة عليا تتعلق بالنظام �لعام.

�أما �ملبد�أ �لث��اين فهو مبد�أ ع��املية �ل�سريبة، ويعني �نطب��اقه على جميع �ملو�طنني و�لأجانب 

ما د�مو� يعي�سون ف��وق �أر�س �ل��دولة، وعلى جميع �لأمو�ل �ملوجودة يف �لدولة.

1- عبد �لغني ب�سيوين، م�سدر �سابق، �س 334.



165

النظام الد�ستوري يف دولة قطر

الف�صل الثالث

هيئــــــــات ال�صلـطـــــة فـــــي

الد�صـــتور الــــــدائم

ي�سف �لد�ستور �لقطري �لد�ئم ل�سنة 2004 دولة قطر يف �ملادة �لأوىل منه باأنها »دولة عربية 

ونظامها  لت�سريعها،  رئي�سي  م�سدر  �لإ�سالمية  و�ل�سريعة  �لإ�سالم،  دينها  �سيادة،  ذ�ت  م�ستقلة 

�لعربية(. ويف تف�سريها  �لأمة  �لعربية، و�سعب قطر جزء من  �للغة  �لر�سمية  دميوقر�طي، ولغتها 

لهذه �ملادة ت�سري �ملذكرة �لتف�سريية للد�ستور �لقطري �إىل �أن هذه �ملادة توؤكد �لنتماء �لعربي لدولة 

قطر، كما �أنها حر�ست على تاأكيد ��ستقالل دولة قطر ومتتعها بال�سيادة على كامل �إقليمها. وعبارة 

دين �لدولة هو �لإ�سالم لي�ست جمرد عبارة نظرية، و�إمنا هي عبارة لها نتيجة عملية �أ�سا�سية بكون 

�ل�سريعة �لإ�سالمية م�سدرً� رئي�سيًا لت�سريعاتها وقو�نينها ونظمها، و�أنه ل يجوز �أن ي�سدر ت�سريع 

يف قطر يخالف �ملبادئ �لقطعية �لثبوت قطعية �لدللة من �أحكام �ل�سريعة �لإ�سالمية، وقد ق�سد 

�لد�ستور من هذه �ملادة �أن يحمل جمل�س �ل�سورى �أم��انة �لأخذ باأحكام �ل�سريعة �لإ�سالمية وب�سكل 

ل تفهم فيه �ملادة فهمًا �سلبيًا وكاأنها دعوة للتخلي عن �أحكام ومبادئ �ل�سريعة �لإ�سالمية. ويالحظ 

�أن �ملادة �لأوىل تناولت ونظمت �أكرث من فكرة يف ن�س و�حد خلط ما بني �لدولة و�حلكومة و�لهوية 

�لدينية و�لنتماء �لقومي، وهي �أمور كان من �لأف�سل �أن تعالج بن�سو�س م�ستقلة على �لنحو �لآتي: 

قطر دولة م�ستقلة ذ�ت �سيادة ونظام �حلكم فيها دميوقر�طي.. 1

�لإ�سالم دين �لدولة و�ل�سريعة �لإ�سالمية م�سدر رئي�سي لت�سريعاتها.. 2

�للغة �لعربية هي �للغة �لر�سمية.. 3

قطر دولة عربية و�سعبها جزء من �لأمة �لعربية.. 4

�ملادة  فن�ست  �لدولة،  �حلكم يف  نظام  �سكل  �لثامنة  �ملادة  �لقطري مبوجب  �لد�ستور  و�أقر 

بن  حمد  بن  خليفة  بن  حمد  ذرية  ويف  ثاين،  �آل  عائلة  يف  ور�ث��ي  �لدولة  »حكم  �أن  على  �ملذكورة 
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عبد�هلل بن جا�سم من �لذكور. وتكون ور�ثة �حلكم �إىل �لبن �لذي ي�سميه �لأمري وليًا للعهد، فاإن 

مل يوجد �بن ينتقل �حلكم �إىل من ي�سميه �لأمري من �لعائلة وليًا للعهد، ويف هذه �حلالة تكون ور�ثة 

�حلكم يف ذريته من �لذكور«. و�أناطت �ملادة �ملذكورة تنظيم �سائر �لأحكام �خلا�سة بحكم �لدولة 

وور�ثته بقانون خا�س ي�سدر خالل �سنة من تاريخ �لعمل بهذ� �لد�ستور، وتكون له �سفة د�ستورية. 

و�لقانون �ملذكور يتمتع �أ�ساًل ب�سفة د�ستورية من دون �حلاجة للن�س عليه، لكن �مل�سرع �أ�سار �إىل 

هذ� �لأمر حتا�سيًا لتعر�س �لقانون �ملذكور لتعديالت، ويف �إ�سارته هذه �إىل كون �لقانون ذ� �سفة 

د�ستورية فاإنه بذلك قد �ألزم �مل�سرع باتباع �لإجر�ء�ت �لتي تتبع يف تعديل �لد�ستور عند تعديل هذ� 

�لقانون، وهي �إجر�ء�ت معقدة قيا�سًا �إىل �إجر�ء�ت تعديل �لقو�نني �لعادية. ومتا�سيًا مع �لت�سريعات 

�لقطري  �لد�ستور  فاإن  �لدميوقر�طية،  تاأكيد هويتها  بعيد  وقت  بتبنيها منذ  �لعامل  �لد�ستورية يف 

يتبنى هذ� �لأمر، وحدد �آلية تتبع يف تطبيقه باعتبار �أن �ل�سعب م�سدر �ل�سلطات وميار�سها وفقًا 

على  تعاونها  مع  �ل�سلطات،  ف�سل  مبد�أ  �أ�سا�س  على  �حلكم  �أ�سلوب  وحدد  �لد�ستور،  هذ�  لأحكام 

�لوجه �ملبني يف هذ� �لد�ستور. ومبد�أ ف�سل �ل�سلطات يعني عدم �جلمع بني �ل�سلطات �أو تركيزها، 

مبعنى ل يجوز ل�سخ�س �أو هيئة �أن جتمع يف يدها �سلطتني، ومن باب �أوىل �ل�سلطات �لثالث معًا، 

�أو  �ل�سخ�س  ��ستبد�د  �إىل  ويوؤدي  بل  ��ستخد�مها،  �إ�ساءة  �إىل  يوؤدي  �ل�سلطات  �أن جمع  وعلة ذلك 

�لقانون(  �ل�سرعية )�حرت�م  �أجل حماية وكفالة مبد�أ  �لقائمة على مبا�سرتها، لذلك ومن  �لهيئة 

يجب �حليلولة دون حتقيق ذلك عن طريق عدم �جلمع بني �ل�سلطات �أو عدم تركيزها.

ويف �سوء ذلك فاإن �لأخذ مببد�أ �لف�سل بني �ل�سلطات يوؤدي �إىل توزيع وظائف �لدولة على 

هيئات ثالث، �أحدها �لهيئة �لت�سريعية ومتار�س �لت�سريع، و�لثانية �لهيئة �لتنفيذية وتتوىل تنفيذ 

�لقانون عن طريق �إ�سد�ر قر�ر�ت �إد�رية عامة �أو فردية، و�لثالثة �لهيئة �لق�سائية وتنفرد بتطبيق 

�لقانون، �أي �لف�سل يف �ملنازعات بني �لأفر�د �أنف�سهم �أو بني �لأفر�د و�لدولة.

وترتب على قيام مبد�أ �لف�سل بني �ل�سلطات �أن تو�سل فقهاء �لقانون �لد�ستوري �إىل تق�سيم 

�سور  ثالث  �إىل  �لتنفيذية،  �أو  �لت�سريعية  �سو�ء  فيه،  �لر�جحة  �ل�سلطة  ناحية  من  �حلكم  �أنظمة 

و�لنظام  �لرئا�سي،  و�لنظام  �ملجل�سي،  �لنظام  �أو  �جلمعية  حكومة  نظام  هي:  �حلكم  �أنظمة  من 

�لربملاين، فاإذ� رجح �لد�ستور �ل�سلطة �لت�سريعية، �أي �أنه خ�سها باجلانب �لأكرب من �ل�سلطة، �تخذ 

�لنظام �سورة حكومة �جلمعية، �أما �إذ� كانت �ل�سلطة �لر�جحة وفقًا لأحكام �لد�ستور هي �ل�سلطة 
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�لتنفيذية، نكون عندئٍذ ب�سدد �لنظام �لرئا�سي، و�أخريً� �إذ� كان �لد�ستور قد �أقام توزيع �ل�سلطات 

على  �إحد�هما  يرجح  ومل  و�لتنفيذية  �لت�سريعية  �ل�سلطتني  بني  و�لتو�زن  �لتعاون  من  �أ�سا�س  على 

�لأخرى، �تخذ �لنظام �سورة �لنظام �لربملاين، وتنطوي �ل�سور �لثالث �ل�سابقة �لذكر حتت �سورة 

.
)1(

�لنظام �لنيابي

لوك  جون  �لإجنليزي  �ملفكر  �إىل  �لأوىل  �أ�سولها  يف  �ل�سلطات  ف�سل  نظرية  �أو  فكرة  وتعود 

با�سم  �رتبطت  �لنظرية  �أن هذه  �إل  تناولها يف كتابه )�حلكومة �ملدنية(،  1704( �لذي   -1632(

�ل�سلطات  �ل�سر�ئع، وميكن عر�س ف�سل  �لذي �سورها يف كتابه روح   )1752 مونت�سكيو )1681- 

بع�سها  عن  م�ستقلة  موؤ�س�سات  على  و�لق�سائية  و�لتنفيذية  �لت�سريعية  �لدولة  لوظائف  توزيع  باأنه 

بع�سًا ومتو�زنة.

ف�سل  مبد�أ  ففي  ظهوره،  منذ  له  كانت  �لتي  �أهميته  �ل�سلطات  بني  �لف�سل  ملبد�أ  ز�ل  وما 

بني  للتو�زن  �ل�سمانة  فهو  �لفردية،  و�حلقوق  �لعامة  للحريات  �لكربى  �ل�سمانة  تكمن  �ل�سلطات 

�ل�سلطات �ملوكل �إليها �لقيام بوظائف �لدولة )ت�سريع وتنفيذ وق�ساء(، وذلك ملنع متركز �ل�سلطة 

يف يد �سخ�س و�حد �أو حتى هيئة و�حدة، وهو مبد�أ �سروري �أي�سًا لتنظيم �ملهام و�سمان تق�سيم 

قبل  من  متار�س  �أن  ميكن  ل  �لتنفيذية  فال�سلطة  �لدولة،  �أجهزة  خمتلف  بني  مثمر  ب�سكل  �لعمل 

جمعية مو�سعة، و�لت�سريع يكون ناق�سًا �إذ� كان من عمل �حلكومة مبفردها، كما �أنه ل�سمان نز�هة 

�لق�ساء ل ميكن �أن متار�سه هيئة �سيا�سية، بل يجب �أن يعود �إىل �ل�سلطة �لق�سائية �مل�ستقلة عن 

.
)2(

�ل�سلطتني �لت�سريعية و�لتنفيذية

نظرية  من  ينطلق  ز�ل  ما  فالبع�س  �لعليا،  �لدولة  �أجهزة  عدد  حتديد  يف  �لفقهاء  ويختلف 

�لت�سريعية  �ل�سلطتني  نظرية  يطرح  �لآخر  و�لبع�س  �لدول،  يف  �سلطات  ثالث  وجود  يف  مونت�سكيو 

و�لتنفيذية  �لت�سريعية  �ل�سلطتني  عن  متميزة  ق�سائية  �سلطة  وج��ود  على  معرت�سني  و�لتنفيذية 

ويعّدونها �إحدى �أ�سكال �ل�سلطة �لتنفيذية، وهذ� �لر�أي و�جهته معار�سة، لأن �لق�ساء يختلف عن 

�حلكم و�لإد�رة، �سحيح �أن �لقا�سي يطبق �لقانون كالإد�ري على حالت خا�سة، �إل �أنه من وجهة 

�لنظر �لقانونية تختلف �لوظيفتان �لق�سائية و�لتنفيذية من ناحيتني، فمن ناحية يهدف �لق�ساء 

1- نزيه رعد، �لقانون �لد�ستوري، �ملكتبة �لعربية للكتاب، لبنان، �لطبعة �لأوىل، �س 127 وما بعدها.

2- فوؤ�د �لعطار، �لنظم �ل�سيا�سية و�لقانون �لد�ستوري، د�ر �لنه�سة �لعربية، �لقاهرة، �س 318 وما بعدها.
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�لعك�س من  �لقانونية ودوره ينح�سر يف ذلك، على  �لقو�عد  �إىل حل �خلالفات من خالل تطبيق 

�ل�سلطات �حلكومية و�لإد�رية �لتي تطبق �لقانون دون �أن يكون هنالك نز�ع �أو دعوى، ومن ناحية 

�أخرى �أن للقر�ر �لق�سائي �أهمية قانونية �أكرث من �أهمية �لقر�ر �لإد�ري، فالقر�ر �لق�سائي يفر�س 

نف�سه على كل �ل�سلطات �حلكومية و�لت�سريعية، �أما �لقر�ر �لإد�ري فهو غري نهائي وميكن �لرجوع 

عنه يف �أي وقت، كما �أنه يخ�سع لرقابة �لق�ساء.

�ل�سلطات  بقية  م�ستقلة متامًا عن  �سلطة  ي�سدر عن  �أن  �لق�سائي  بالقر�ر  يفرت�س  و�أخ��ريً� 

�ل�سيا�سية و�لقوى �ل�سيا�سية و�لأحز�ب بالذ�ت، �أما باقي �لأعمال �لقانونية �ل�سادرة عن �ل�سلطات 

.
)1(

�لعامة فاإنها ت�سدر عن �ل�سلطة �ملتعلقة بالقوى �ل�سيا�سية

وقد �عتمد �لنظام �ل�سيا�سي �لقطري منوذجًا قريبًا من �لنظام �لربملاين كنظام للحكم فيه، 

�لنظام  قو�عد  بجميع  ياأخذ  مل  لأنه  برملانيًا  نظامًا  ولي�س  �لربملاين  �لنظام  من  قريب  �إنه  ونقول 

�لأمريي  �لنظام  �أن  �إىل  �لقطري  للد�ستور  �لتف�سريية  �ملذكرة  ت�سري  �خل�سو�س  وبهذ�  �لربملاين، 

�لدميوقر�طي و�سيلة �أ�سا�سية للحكم بكل ما يرتتب على هذ� �لنظام من م�ساركة �ل�سعب وم�ساهمته 

يف �تخاذ �لقر�ر يف �حلياة �لعامة عن طريق ممثليه يف جمل�س �ل�سورى، لذلك ن�س �لد�ستور على 

مو�ده،  �سائر  يف  �لد�ستور  وحدده  ر�سمه  ما  نحو  على  ميار�سها  و�أنه  �ل�سلطات  م�سدر  �ل�سعب  �أن 

ومتعاونة  بع�سًا  بع�سها  عن  وم�ستقلة  متو�زنة  ثالث  �سلطات  وجود  مبد�أ  �لد�ستور  �أر�سى  كذلك 

ب�سكل ل تطغي فيه �أحدها على �لأخريني، ويقوم بينها نوع من �لرقابة مبا يحقق �ل�سالح �لعام. 

ففي �لوقت �لذي �أعطى �لد�ستور مثاًل �حلق �لأ�سا�سي يف �لت�سريع ملجل�س �ل�سورى �ملمثل لل�سعب، 

وكذلك حق م�ساءلة �لوزر�ء على �لنحو �لذي يبينه، حر�س �لد�ستور على ��ستقر�ر �ل�سلطة �لتنفيذية 

بو�سفها �لعمود �لفقري يف �لدولة �حلديثة، لذلك مل ياأخذ بفكرة �مل�سوؤولية �لت�سامنية للوزر�ء �أمام 

جمل�س �ل�سورى، و�أحاط �مل�سوؤولية �لفردية للوزر�ء بعدد من �ل�سو�بط ب�سكل ل توؤدي فيه �إىل �إهد�ر 

مبد�أ �مل�سوؤولية �لوز�رية  كلية ويف �لوقت ذ�ته ل جتعله �أمرً� �سهاًل يف يد جمل�س �ل�سورى يهدد به 

�ل�ستقر�ر �لوز�ري متى �ساء.

 �لأخذ بالنظام �لربملاين تطبيقًا ملبد�أ �لف�سل بني �ل�سلطات طبق ب�سكل خا�س وبالذ�ت فيما 

يتعلق بالدور �لرقابي ملجل�س �ل�سورى على �لوزر�ء باأن حجب �مل�سوؤولية �لت�سامنية �لتي توؤدي �إىل 

1- حممد ح�سنني عبد �لعال، م�سدر �سابق، �س 220 وما بعدها.
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��ستقالة �لوز�رة باأكملها �إذ� قامت، كما �أنه �أحاط �مل�سوؤولية �لفردية ب�سو�بط �أر�د �مل�سرع من ور�ئها 

خلق حالة من �ل�ستقر�ر �لوز�ري، ومن �جلدير بالذكر �أن �لو�قع �لعملي يف كثري من �لأنظمة �لتي 

تتبع �لنظام �لربملاين لي�س من �ل�سروري �أن يتطابق مع �جلانب �لنظري لفكرة �لنظام �لربملاين، 

فالتطبيق �لعملي د�ئمًا يتاأثر بعو�مل خا�سة بكل دولة وظروفها، وهذه �لظروف ل ميكن باأي حال 

من �لأحو�ل �أن تكون متطابقة يف خمتلف دول �لعامل.

وقد ت�سمن �لف�سل �خلا�س بال�سلطة يف د�ستور 2004 �لد�ئم لدولة قطر بحث هيئات �ل�سلطة 

فيه على �لنحو �لآتي:

- �ملبحث �لأول: رئي�س �لدولة )�لأمري(.

- �ملبحث �لثاين: �ل�سلطة �لت�سريعية )جمل�س �ل�سورى(.

- �ملبحث �لثالث: �ل�سلطة �لتنفيذية )جمل�س �لوزر�ء(.

- �ملبحث �لر�بع: �ل�سلطة �لق�سائية.

و�سنتناول بحثها يف �ل�سفحات �لتالية..
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املبحث الأول

رئي�س الدولة )الأمري(

و�سنتناول يف هذ� �ملبحث مو�سوعني:

�أوًل  : تويل �لأمري �حلكم.

ثانيًا: �سلطات �لأمري.

املطلب الأول: تويل الأميــــر احلــــكم

نظمت �إجر�ء�ت تويل �لأمري �حلكم يف دولة قطر يف ظل �لد�ستور �لد�ئم ل�سنة 2004 نوعان 

من �لن�سو�س هما:

�لن�سو�س �لو�ردة يف �لد�ستور �لد�ئم.. 1

، وي�سم . 2
)1(

�لن�سو�س �لو�ردة يف �لقانون رقم 15 ل�سنة 2006 ب�ساأن حكم �لدولة وور�ثته

هذ� �لقانون تف�سيالت تتعلق باأحكام تويل �حلكم، وذلك يف توجه من �مل�سرع �لقطري 

بعدم ت�سمني �لد�ستور تفا�سيل �لأحكام يف هذ� �خل�سو�س. ولتاأكيد �أهمية هذ� �لقانون 

كما �أ�سرنا �سابقًا فقد عّد هذ� �لقانون قانونًا د�ستوريًا، مبعنى �أنه �أحيط ب�سمانات جتعله 

يف مناأى عن �أي تعديل �إل باتباع  �لإجر�ء�ت �خلا�سة بتعديل �لد�ستور.

وكما �سبق و�أن بيّنا فاإن �ملادة �لثامنة من �لد�ستور ن�ست على �أن  حكم �لدولة ور�ثي يف عائلة 

�آل ثاين ويف ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد�هلل بن جا�سم من �لذكور، وتكون ور�ثة �حلكم 

�إىل �لبن �لذي ي�سميه �لأمري وليًا للعهد، فاإن مل يوجد �بن ينتقل �حلكم �إىل من ي�سميه �لأمري من 

�لعائلة وليًا للعهد، ويف هذه �حلالة تكون ور�ثة �حلكم يف ذريته من �لذكور. وينظم م�ساألة �لأحكام 

�خلا�سة بحكم �لدولة وور�ثته قانون خا�س ي�سدر خالل �سنة من تاريخ �لعمل بهذ� �لد�ستور، وتكون 

1- �نظر ن�س �لقر�ر رقم 15 ل�سنة 2006، �جلريدة �لر�سمية، �لعدد �لثاين ع�سر ل�سنة 2005.
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بتويل  �ملتعلقة  �لأمور  �لد�ستور حدد عددً� من  �أن  �ملادة جند  ومن خالل هذه  د�ستورية.  له �سفة 

�لأمري �حلكم وور�ثته:

حكم �لدولة ور�ثي يف عائلة �آل ثاين.. 1

حكم �لدولة يكون يف ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد�هلل بن جا�سم من �لذكور.. 2

تكون ور�ثة �حلكم �إىل �لبن �لذي ي�سميه �لأمري وليًا للعهد.. 3

�إذ� مل يوجد ولد لالأمري فاإن �حلكم ينتقل �إىل من ي�سميه �لأمري من �لعائلة وليًا للعهد، . 4

ويف هذه �حلالة تكون ور�ثة �حلكم يف ذريته من �لذكور.

ويف تف�سريها لن�س �ملادة �ملذكور ت�سري �ملذكرة �لتف�سريية �إىل �أن ن�س �لد�ستور يف هذه �ملادة 

و��سح، وهو �أن �حلكم يف دولة قطر هو حكم ور�ثي مبنظور رئا�سة �لدولة، وهو حكم ور�ثي يف عائلة 

�آل ثاين ويف فرع معني من هذه �لعائلة، وهو �لفرع �لذي ينحدر من ذرية حمد بن خليفة بن حمد 

بن عبد�هلل بن جا�سم بو�سفه �أبًا للد�ستور وموؤ�س�سًا للدولة �حلديثة، و�حلكم يف ذريته من �لذكور 

دون �لإناث.

�أكرب  ي�سمي  �أن  �لأمري  �إلز�م على  ل  �أنه  �لعهد، مبعنى  ي�سمي ويل  �لذي  هو  �لقائم  و�لأمري 

�لأبناء، فله �أن يختار من �أبنائه �لذكور من ي�ساء وي�سميه وليًا للعهد، فاإن مل يكن لالأمري �بن فاإنه 

�لد�ستور يف  وقد و�سع  �ملادة )8(،  �لو�ردة يف  �لأحكام  �لعائلة، مع مر�عاة  للعهد من  وليًا  يختار 

هذه �ملادة �ملبادئ �لأ�سا�سية �لتي حتكم مو�سوع �لور�ثة، لكنه ترك لقانون خا�س تف�سيل م�سائل 

�أن ي�سدر هذ� �لقانون خالل �سنة من تاريخ �لعمل  �لأحكام �خلا�سة بحكم �لدولة وور�ثته، على 

بالد�ستور، وتكون لهذ� �لقانون �سفة د�ستورية، �أي �أن مو�ده تاأخذ حكم �ملو�د �لد�ستورية يف �سموها 

وحت�سينها، وهذه �ملادة من �لد�ستور هي من �ملو�د �لتي مل يجز �لد�ستور تغيريها على وجه �لإطالق.

ويف �سوء ما �حتوته �ملادة )8( فاإن �لأمري مبوجب �أحكام �ملادة �لتا�سعة يعني ويل �لعهد باأمر 

�أمريي، لكن هذ� �لتعيني يكون موقوفًا على �إجر�ء �لت�ساور مع �لعائلة �حلاكمة و�أهل �حلل و�لعقد، 

وعلى هذ� ذهبت �ملادة �ملذكورة �إىل �أن »يعني �لأمري ويل �لعهد باأمر �أمريي وذلك بعد �لت�ساور مع 

�لعائلة �حلاكمة و�أهل �حلل و�لعقد«.
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و�ملق�سود بالعائلة �حلاكمة هو جمل�س �لعائلة �حلاكمة �لذي ين�ساأ مبوجب قر�ر �أمريي، وذلك 

��ستنادً� لأحكام �ملادة �لر�بعة ع�سرة من �لد�ستور �لتي تق�سي باأن ين�ساأ بقر�ر من �لأمري جمل�س 

ي�سمى )جمل�س �لعائلة �حلاكمة( يعني �لأمري �أع�ساءه من �لعائلة �حلاكمة. و�أما �أهل �حلل و�لعقد 

فهم �أ�سخا�س يفرت�س �أن ي�سار �ختيارهم وفق �لقو�عد �ل�سرعية يف �ختيار �أهل �حلل و�لعقد يف 

�ل�سريعة �لإ�سالمية.

مع  بالت�ساور  يتم  �لقر�ر  هذ�  �أن  �إل  �أم��ريي،  قر�ر  على  بناًء  �لعهد  ويل  ُيخت�ار  �أن  فالأ�سل 

جهتني هما �لعائلة �حلاكمة و�أهل �حلل و�لعقد، ومع �أن �لن�س يخلو من �سيغة �لإلز�م لر�أي هاتني 

�جلهتني بالن�سبة للقر�ر �لذي يتخذه �لأمري يف �ختيار ويل �لعهد، �إل �أنه حتمًا من �لناحية �لعملية 

يكن كذلك لكتفى  ولو مل  �لأمري،  يتخذه  �لذي  �لقر�ر  تاأثريً� يف  لهاتني �جلهتني  فاإن  و�لعتبارية 

�مل�سرع بالن�س على �سدور قر�ر �لتعيني من �لأمري دون �حلاجة �إىل �لوقوف على ر�أي جهة �أخرى، 

و�أكدت هذ� �حلكم �ملادة �لر�بعة من �لقانون رقم )15( ل�سنة 2006 ب�ساأن حكم �لدولة وور�ثته، 

و�أ�سارت �ملادة �لتا�سعة من �لقانون �إىل �أن يكون لقب ويل �لعهد هو )�سمو ويل �لعهد(.

وب�ساأن �إن�ساء جمل�س �لعائلة �حلاكمة �لذي يعني �لأمري �أع�ساءه من �لعائلة �حلاكمة ��ستنادً� 

يتوىل  لكونه  �لدولة  يف  �لد�ستورية  �ملوؤ�س�سات  �أحد  �أ�سبح  �ملجل�س  هذ�  فاإن   ،)14( �ملادة  لأحكام 

�خت�سا�سات ذ�ت طبيعة د�ستورية مهمة حددتها �ملادتان 15، 16 من �لد�ستور، فبينت �ملادة )15( 

كلي مينعه من ممار�سة  بعجز  �إ�سابته  �أو  وفاته  �لأمري عند  يقرر خلو من�سب  �لعائلة  �أن جمل�س 

مهامه، كما يختار جمل�س �لعائلة �حلاكمة جمل�س �لو�ساية لإد�رة دفة حكم �لبالد عندما ينادي 

بويل �لعهد �أمريً� للبالد وكانت �سنه �أقل من ثمانية ع�سر عامًا ميالدية.

و��سرتطت �ملادة �لتا�سعة من �لد�ستور يف ويل �لعهد �أن يكون م�سلمًا من �أم قطرية م�سلمة، �إل 

�أن �ملادة �خلام�سة من �لقانون رقم )15( ل�سنة 2006 �أ�سافت �إىل ذلك �أن يكون ويل �لعهد �ساحلًا 

للقيام باأعباء �ملن�سب، وبهذه �حلال فاإنه ي�سار �إىل �عتماد �ل�سو�بط �ملعروفة يف قدرة �لإن�سان 

على تويل ت�سريف �سوؤون �لدولة، و�إىل تقدير �لأمري لإمكانيات ويل عهده، لذلك فاإن �لد�ستور مل 

يلزمه بتعيني �أكرب �أبنائه و�إمنا ترك �لأمر لتقديره �ل�سخ�سي.

وفيما يتعلق بكونه من �أم م�سلمة قطرية فاإن �لقانون يف �ملادة �خلام�سة �أ�سار �إىل �أنه لغر�س 
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�للتني 
 )1( 

حتديد ذلك ي�سار �إىل �ملادتني 1، 7 من قانون �جلن�سية �لقطرية رقم )38( ل�سنة 2005

تن�سان تباعًا على:

�ملادة �لأوىل: �لقطريون �أ�سا�سًا هم:

�ملتوطنون يف قطر قبل عام 1930 ميالدية وحافظو� على �إقامتهم �لعادية فيها و�حتفظو� . 1

بجن�سيتهم �لقطرية حتى تاريخ �لعمل بالقانون رقم )3( ل�سنة 1961 �مل�سار �إليه.

�لبند . 2 يف  عليها  �ملن�سو�س  �ل�سروط  فيه  تتوفر  مل  ولو  قطرية  �أ�سول  من  �أنه  ثبت  من 

�ل�سابق و�سدر باعتباره كذلك قر�ر �أمريي.

من ردت �إليهم �جلن�سية �لقطرية طبقًا لأحكام �لقانون.. 3

من ولد يف قطر �أو يف �خلارج لأب قطري مبوجب �لبنود �ل�سابقة.. 4

�ملادة �ل�سابعة: ون�ست على �أنه يجوز بقر�ر �أمريي رد �جلن�سية �لقطرية ملن يثبت �أنه من �أ�سول 

قطرية وفقًا للبنود 3،2،1 من �ملادة )1( من هذ� �لقانون، وي�سرتط لذلك ما يلي:

توطنه يف قطر منذ ثالث �سنو�ت مت�سلة على �لأقل.. 1

�أن يكون له و�سيلة م�سروعة للرزق تكفي ل�سد حاجاته.. 2

�أن يكون حممود �ل�سرية ح�سن �ل�سمعة.. 3

 وعلى هذ� �لأ�سا�س فاإن �ل�سروط �لتي تطلبها �لد�ستور و�لقانون �خلا�س بولية �لعهد �لتي 

ن�س عليها �لد�ستور و�لقانون رقم )15( ل�سنة 2006 ب�ساأن حكم �لدولة وور�ثته هي:

�أن يكون م�سلمًا.. 1

�أن يكون من �أم قطرية م�سلمة.. 2

�أن يكون �ساحلًا للقيام باأعباء من�سبه، وهذه �ل�سالحية كما �سبق و�أن �أ�سرنا تقرر من . 3

قبل �لأمري حال حياته، ولكن يف غري هذه �حلالة فاإن من يقرر �ل�سالحية هو جمل�س 

�لعائلة �حلاكمة.

1- �نظر ن�س �لقانون رقم 38 ل�سنة 2005، �جلريدة �لر�سمية، �لعدد �لثامن ل�سنة 2006.
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 وجمل�س �لعائلة �حلاكمة �لذي يعّد و�حدً� من �ملوؤ�س�سات �لد�ستورية ين�ساأ بقر�ر من �لأمري 

ويتوىل هو رئا�سته ويعني �أع�ساءه من �أفر�د �لعائلة �حلاكمة ويكون من بينهم ويل �لعهد، على �أل 

�نعقاده  يكون  ول  �لأمري،  بدعوة من  ويعقد جل�ساته  ت�سعة،  يزيد عن  ول  يقل عددهم عن خم�سة 

�سحيحًا �إل بح�سور �لأغلبية مبن فيهم �لرئي�س ��ستنادً� لأحكام �ملادة )7( من �لقانون رقم )15( 

ل�سنة 2006.

ومنح �لقانون ويل �لعهد يف حالة قيام مانع من دعوة جمل�س �لعائلة �حلاكمة من قبل �لأمري، 

�أن يتوىل دعوته ويرت�أ�س جل�ساته، ويف حالة تعذر ذلك ب�سبب �سغر �سن ويل �لعهد توجه �لدعوة 

من �ثنني من �أع�ساء �ملجل�س على �لأقل، فن�ست �ملادة �لثامنة من �لقانون على �أنه »يف حالة قيام 

مانع من دعوة جمل�س �لعائلة �حلاكمة من �لأمري، يقوم ويل �لعهد بالدعوة �إىل �جتماعات �ملجل�س 

ويرت�أ�س جل�ساته، فاإن تعذر ذلك ب�سبب �سغر �سن ويل �لعهد توجه �لدعوة من �ثنني من �أع�ساء 

�ملجل�س على �لأقل«.

 وت�سدر قر�ر�ت جمل�س �لعائلة بالأغلبية �ملطلقة لأ�سو�ت �لأع�ساء �حلا�سرين، فاإن ت�ساوت 

�لأ�سو�ت يرجح �جلانب �لذي منه �لرئي�س، فيما عد� قر�ر خلو من�سب �لأمري، فال يكون �إل باإجماع 

�أو  وفاته  عند  �لأمري  من�سب  خلو  �إقر�ر  �حلاكمة  �لعائلة  جمل�س  ويتوىل   ،)9 )�ملادة  �حلا�سرين 

�إ�سابته بعجز كلي �أو مر�س مينعه ب�سفة د�ئمة من ممار�سة مهامه، ويعلن جمل�س �لوزر�ء وجمل�س 

�ل�سورى بعد جل�سة �سرية م�سرتكة بينهما خلو �ملن�سب وينادى بويل �لعهد �أمريً� للبالد.

 وقر�ر جمل�س �لعائلة �حلاكمة يعد قر�رً� كا�سفًا للحالة ولي�س من�سئًا لها، �أي حالة �لوفاة �أو 

�لعجز �لكلي، �إل �أن �إعالن هذ� �لقر�ر ل يتم �إل بعد �جتماع ملجل�سي �لوزر�ء و�ل�سورى يف جل�سة 

م�سرتكة بينهما و�ملناد�ة بويل �لعهد �أمريً� للبالد ��ستنادً� لأحكام �ملادة )10( من �لقانون، �إل �أن 

هذه �ملادة مل حتدد من ير�أ�س �لجتماع �مل�سرتك ملجل�سي �لوزر�ء و�ل�سورى، ولو �أن �لقو�عد �لعامة 

تذهب �إىل �أن هذه �لجتماعات �مل�سرتكة بني �ل�سلطتني �لت�سريعية و�لتنفيذية تكون برئا�سة رئي�س 

�ل�سلطة �لت�سريعية، لأن �ل�سلطة �لتنفيذية يف �لنظام �لربملاين �ملتمثلة بالوز�رة تنبثق من �ل�سلطة 

�لت�سريعية، ومع �أن قطر مل تاأخذ بجميع قو�عد �لنظام �لربملاين، �إل �أن هذ� �لت�سور هو �أقرب �إىل 

�لو�قع.
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ويثور �لإ�سكال يف حالة خلو من�سب �لأمري ومل يكن قد ُعنّي ويل للعهد، وهذ� ما عاجلته �ملادة 

)11( من �لقانون رقم )15( ل�سنة 2006، فن�ست على �أنه »�إذ� خال من�سب �لأمري ومل يكن قد مت 

تعيني ويل للعهد �نتقل �حلكم �إىل من يختاره جمل�س �لعائلة �حلاكمة �أمريً� للبالد من �لذكور وفقًا 

للرتتيب �مل�سار �إليه يف �ملادة )1( من هذ� �لقانون ووفقًا لأحكامها، وذلك بعد �لت�ساور مع �لعائلة 

�حلاكمة و�أهل �حلل و�لعقد يف �لبالد«، فالأمر يكون بيد �لأمري �أثناء حياته لختيار ويل للعهد، ويف 

حالة عدم ت�سمية �لأمري �أثناء حياته لويل �لعهد فاإن �لأمر يكون بيد �لعائلة �حلاكمة �لتي تت�ساور 

مع �أهل �حلل و�لعقد يف �لبالد ب�ساأن �ختيار ويل �لعهد، لكن قر�ر جمل�س �لعائلة حمكوم باللتز�م 

بالرتتيب �لو�رد يف �ملادة )1( من �لقانون رقم )15( ل�سنه 2006 �ملحدد على �لنحو �لآتي: »حكم 

�لدولة ور�ثي يف عائلة �آل ثاين ويف ذرية حمد بن خليفة بني حمد بن عبد�هلل بن جا�سم من �لأبناء 

�لذكور وفق �لرتتيب �لآتي:

�لأبناء.. 1

�أبناء �لأبناء.. 2

�لإخوة.. 3

�أبناء �لإخوة.. 4

وحتجب كل طبقة �لطبقات �لتالية لها«.

ويف حالة عدم بلوغ ويل �لعهد �سن �لر�سد �لقانوين �ملحددة ب� 18 �سنة ميالدية، فاإن �ملادة 

�لثانية ع�سرة من �لقانون عاجلت �لأمر على �لنحو �لآتي: »�إذ� كانت �سن ويل �لعهد عند �ملناد�ة به 

�أمريً� للبالد �أقل من ثمانية ع�سر عامًا ميالدية توىل �إد�رة دفة �حلكم جمل�س و�ساية يختاره جمل�س 

�لعائلة �حلاكمة �إذ� مل يكن �لأمري قد �ختاره حال حياته«، وجمل�س �لو�ساية هو �لذي يتوىل �سوؤون 

�حلكم �إذ� كان ويل �لعهد مل يبلغ �ل�سن �لقانوين، وي�سار �إىل تكوينه باأ�سلوبني:

 �لأول: �أن يكّونه �لأمري خالل حياته.

�ختاره خالل  قد  �لأمري  يكن  �إذ� مل  �لو�ساية  تعيني جمل�س  �لعائلة  يتوىل جمل�س  �أن  �لثاين:   

حياته.

ويتكون جمل�س �لو�ساية من رئي�س وعدد من �لأع�ساء ل يقل عن ثالثة ول يزيد عن خم�سة، 
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ويكون �لرئي�س و�أغلبية �لأع�ساء من �لعائلة �حلاكمة، وي�سدر بتكوينه قر�ر من �لأمري �أثناء حياته، 

�أو قر�ر من جمل�س �لعائلة �حلاكمة، و�ل�سرط �لوحيد �لذي تطّلبه �لد�ستور يف جمل�س �لو�ساية هو 

�أن يكون �لرئي�س و�أغلبية �لأع�ساء من �لعائلة �حلاكمة.

وجمل�س �لو�ساية غري حر يف �أد�ء مهامه، بل يعمل حتت �إ�سر�ف جمل�س �لعائلة �حلاكمة �لذي 

ميتلك بدوره، �إ�سافة �إىل �إ�سر�فه على جمل�س �لو�ساية، حق �إعفاء ع�سو جمل�س �لو�ساية �أو قبول 

��ستقالته، كما �أن جمل�س �لعائلة يتوىل تعيني �أع�ساء جدد بدًل من �لأع�ساء �لذين تنتهي ع�سويتهم 

ب�سبب �لإعفاء �أو �ل�ستقالة �أو �لوفاة �أو �لعجز �لكلي، وذلك ��ستنادً� لأحكام �ملادة �لثالثة ع�سر من 

�لقانون رقم )15( ل�سنة 2006.

للو�ساية  جمل�سًا  تعيينه  عند  لالأمري  وور�ثته  �لدولة  حكم  ب�ساأن  �خلا�س  �لقانون  و�أج��از 

ميار�س  �لو�ساية  جمل�س  فاإن  ذلك  يتم  مل  و�إذ�  و�سالحياته،  �ملجل�س  مهام  يحدد  �أن  حياته  حال 

�لأمري  با�سم  قر�ر�ته  وي�سدر  �لأم��ري،  عن  نيابة  و�لقو�نني  �لد�ستور  يف  له  �ملقررة  �ل�سالحيات 

��ستنادً� للمادة )14( من �لقانون.

�أغلبية  ح�سور  �لو�ساية  جمل�س  �نعقاد  ل�سحة   2006 ل�سنة   )15( رقم  �لق�انون  و��سرتط 

�لأع�ساء  لأ���س��و�ت  �ملطلقة  بالأغلبية  ق��ر�ر�ت��ه  وت�سدر  �ملجل�س،  رئي�س  فيهم  مب��ن  �أع�سائه، 

�حلا�سرين، ويف حالة ت�ساوي �لأ�سو�ت يرجح �جلانب �لذي منه �لرئي�س، و�ألزم �لقانون �لأع�ساء 

جميعهم بالتوقيع على �لقر�ر�ت �ل�سادرة عنه، وذلك ��ستنادً� لأحكام �ملادة )15( من �لقانون. 

ويوؤدي �أع�ساء جمل�س �لو�ساية و�لرئي�س قبل توليهم منا�سبهم �أمام جمل�س �لعائلة �حلاكمة �ليمني 

لدولة قطر  �أكون خمل�سًا  �أن  �لعظيم  باهلل  »�أق�سم  �ل�ساد�سة ع�سرة وم�سمونها  �ملادة  �ملحددة يف 

ولالأمري، و�أن �أحرتم �لد�ستور و�لقانون، و�أن �أوؤدي مهمتي كو�سي باإخال�س و�أمانة و�سرف«.

�سن  �لأمري  ببلوغ  و�لقانونية  �لد�ستورية  ل�سالحيته  �لو�ساية  جمل�س  ممار�سة  فرتة  وتنتهي 

�لثمانية ع�سر عامًا ميالدية، ويبا�سر �لأمري �سالحياته بدءً� من ذلك �لتاريخ.

وعلى جمل�س �لو�ساية �أن يتوىل مبقت�سى �ملادة �ل�سابعة ع�سرة من �لقانون رقم )15( ل�سنة 

2006 �تخاذ جميع �لإجر�ء�ت �لالزمة لإعد�د �لأمري لتويل مهامه �لد�ستورية، �إل �أن �لقانون مل 

يبني طبيعة هذه �لإجر�ء�ت، �سو�ء كانت يف �لإعد�د �لرتبوي �أو �لعملي �أو �لتدريب، لكنها ل تخرج 
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باأي حال من �لأحو�ل عن �أن تكون م�سابهة للرعاية و�لهتمام �لأبوي بويل �لعهد من �أجل �إعد�ده 

�لإعد�د �ل�سليم لتويل مهامه �لد�ستورية لو كان و�لده على قيد �حلياة.

 وعماًل بقاعدة �أن من ميلك �لتعيني ميلك �لعزل، فاإن �ملادة �ل�ساد�سة من قانون حكم �لدولة 

�أن  �إل  نف�سها،  �لتعيني  بطريقة  تنازله  قبول  وكذلك  �لعهد  ويل  �إعفاء  حق  �لأمري  منحت  وور�ثته 

�لقانون مل يتطرق �إىل �أ�سباب �لعزل و�حلالت �لتي يتم فيها، وبذلك ميلك �لأمري وحده �ل�سلطة 

�لتقديرية بهذ� �خل�سو�س، �أو بناًء على طلب ويل �لعهد نف�سه �لعتز�ل، كما حدث لل�سيخ جا�سم 

بن حمد �آل ثاين �لذي تنازل عن ولية �لعهد بناء على رغبته. ومع �أن �لأمري غري ملزم باأن ي�سمي 

�أكرب �أبنائه �لذكور وليًا للعهد، فاإن �لأمر خمتلف بالن�سبة ملجل�س �لعائلة �حلاكمة، فاملجل�س ملزم 

باعتبار �أكرب �لأبناء �سنًا يف حالة عدم ت�سمية �لأمري وليًا للعهد.

و�أوجبت �ملادة �لعا�سرة من �لد�ستور �أن يوؤدي ويل �لعهد عند تعيينه �أمام �لأمري �ليمني �لو�ردة 

�لإ�سالمية  �ل�سريعة  �أحرتم  �أن  �لعظيم  باهلل  »�أق�سم  وم�سمونها  �لد�ستور  من  �لعا�سرة  �ملادة  يف 

و�لد�ستور و�لقانون، و�أن �أ�سون ��ستقالل �لبالد و�أحافظ على �سالمة �إقليمها، و�أن �أذود عن حريات 

�ل�سعب وم�ساحله، و�أن �أكون خمل�سًا للوطن و�لأمري«. وياأتي �أد�ء ويل �لعهد �ليمني �لد�ستورية لأنه 

�سيمار�س دورً� مهمًا يف �إد�رة �حلكم، فهو �سيتوىل �خت�سا�سات �لأمري عند غيابه، مما يفرت�س 

�ملادة �حلادية ع�سرة من  ��ستنادً� لأحكام  �لأمري، وذلك  يوؤديها  �لتي  �لد�ستورية  �ليمني  يوؤدي  �أن 

�لأمري وممار�سة �خت�سا�ساته  �لعهد مبا�سرة �سالحيات  �أن يتوىل ويل  �لتي تن�س على  �لد�ستور 

نيابة عنه �أثناء غيابه خارج �لبالد �أو �إذ� قام به مانع موؤقتًا، كما �أن لالأمري ��ستنادً� لأحكام �ملادة 

�لثانية ع�سرة من �لد�ستور �أن يعهد مببا�سرة بع�س �سالحياته وممار�سة بع�س �خت�سا�ساته �إىل 

ويل �لعهد مبوجب �أمر �أمريي، وير�أ�س ويل �لعهد جل�سات جمل�س �لوزر�ء �لتي يح�سرها، ويف �سوء 

هاتني �ملادتني فاإن �أد�ء ويل �لعهد �ليمني �لد�ستورية له �أهمية كبرية يف توليه ممار�سة �سوؤون ذ�ت 

طبيعة د�ستورية.
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املطلب الثاين- �صلطات الأمري

�لأمري هو رئي�س �لدولة ��ستنادً� لأحكام �ملادة )64( من �لد�ستور �لقطري �لد�ئم ل�سنة 2004 

�لتي تن�س على �أن »�لأمري هو رئي�س �لدولة وذ�ته م�سونة و�حرت�مه و�جب«، وهذ� �لن�س هو نف�س 

ما �أخذت به �ملادة �لثانية من �لقانون رقم )15( ل�سنة 2006 ب�ساأن حكم �لدولة وور�ثته، و�أ�سافت 

�إىل �لن�س »ويكون لقبه ح�سرة �ساحب �ل�سمو �أمري دولة قطر«.

وبالإ�سافة �إىل ما �سبق �أن ذكرناه حول �خت�سا�س �لأمري يف �ختيار ويل للعهد، فاإن �ملو�د 

68،67،66،65 من �لد�ستور تناولت �ل�سلطات �لتي ميار�سها �لأمري، فن�ست �ملادة )65( على �أن 

�لأمري هو �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة ويكون له �لإ�سر�ف عليها، يعاونه يف ذلك جمل�س للدفاع 

�ختيار  باأن  ونعتقد  �أمريي.  قر�ر  �خت�سا�ساته  وحتديد  �ملجل�س  بت�سكيل  وي�سدر  مبا�سرة،  يتبعه 

�لأمري قائدً� �أعلى للقو�ت �مل�سلحة ن�س كاٍف ل ي�ستدعي �لتفا�سيل �لأخرى يف ن�س �ملادة، فالقيادة 

�لعليا من �أبرز �أوجهها �لإ�سر�ف على هذه �لقو�ت، وبطبيعة �حلال فاإن عملية �لإ�سر�ف ت�ستدعي 

وجود معاونني لالأمري يف هذ� �خل�سو�س، لذلك كان يفرت�س بامل�سرع �لكتفاء ب�سدر �ملادة »�لأمري 

هو �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة« وعدم �خلو�س يف �لتفا�سيل وتركها لقو�نني تتوىل تنظيمها.

وميثل �لأمري مبقت�سى �أحكام �ملادة )66( من �لد�ستور �لدولة يف �لد�خل و�خلارج ويف جميع 

�لعالقات �لدولية.

 وتناولت �ملادة )67( من �لد�ستور جمموعة من �لخت�سا�سات �لتي يبا�سرها �لأمري، وهي:

ر�سم �ل�سيا�سة �لعامة للدولة مبعاونة جمل�س �لوزر�ء.. 1

�مل�سادقة على �لقو�نني و�إ�سد�رها، ول ي�سدر �أي قانون ما مل ي�سادق عليه �لأمري.. 2

رئا�سة . 3 له  وتكون  ذلك،  �لعامة  �مل�سلحة  �قت�ست  كلما  لالنعقاد  �ل��وزر�ء  جمل�س  دعوة 

�جلل�سات �لتي يح�سرها.

تعيني �ملوظفني �ملدنيني و�لع�سكريني و�إنهاء خدماتهم وفقًا للقانون. . 4

�عتماد روؤ�ساء �لبعثات �لدبلوما�سية و�لقن�سلية.. 5

�لعفو عن �لعقوبة �أو تخفيفها وفقًا للقانون.. 6
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منح �لأو�سمة �ملدنية و�لع�سكرية وفقًا للقانون.. 7

�إن�ساء وتنظيم �لوز�ر�ت و�لأجهزة �حلكومية �لأخرى وتعيني �خت�سا�ساتها.. 8

�إن�ساء وتنظيم �لأجهزة �لتي تعينه بالر�أي و�مل�سورة على توجيه �ل�سيا�سات �لعليا �لدولة . 9

و�لإ�سر�ف عليها وتعيني �خت�سا�ساتهم.

�أي �خت�سا�سات �أخرى مبوجب هذ� �لد�ستور �أو �لقانون.. 10

�إبر�م �ملعاهد�ت و�لتفاقيات مبر�سوم،  �لد�ستور حق  �ملادة )68( من  ومنح �لأمري مبوجب 

قوة  �لتفاقية  �أو  للمعاهدة  وتكون  بيان،  من  ينا�سب  مبا  م�سفوعة  �ل�سورى  ملجل�س  يبلغها  �أن  على 

�لقانون بعد �لت�سديق عليها ون�سرها يف �جلريدة �لر�سمية، على �أن معاهد�ت �ل�سلح و�ملعاهد�ت 

تت�سمن  �لتي  �أو  �خلا�سة  �أو  �لعامة  �ملو�طنني  حقوق  �أو  �ل�سيادة  بحقوق  �أو  �لدولة  باإقليم  �ملتعلقة 

تعدياًل لقو�نني �لدولة يجب لنفاذها �أن ت�سدر بقانون، ويف �سوء ذلك فاإن �لد�ستور فرق ما بني 

نوعني من �ملعاهد�ت:

�أوًل: �ملعاهد�ت و�لتفاقيات ب�سورة عامة، فالأمري يربمها ويعر�سها على جمل�س �ل�سورى، وتكون 

للمعاهد�ت �أو �لتفاقيات قوة �لقانون بعد �لت�سديق عليها ون�سرها يف �جلريدة �لر�سمية.

�أو حقوق �ملو�طنني  �ل�سيادة  �أو بحقوق  �لدولة  باإقليم  �ملتعلقة  ثانيًا: معاهد�ت �ل�سلح و�ملعاهد�ت 

ت�سدر  �أن  لنفاذها  يجب  فاإنه  �لدولة،  لقو�نني  تعدياًل  تت�سمن  �لتي  �أو  و�خلا�سة  �لعامة 

بقانون، �أي �أنها متر باإجر�ء�ت �سدور �لقو�نني �لعادية، وذلك بعر�سها على جمل�س �ل�سورى 

وفقًا لالأ�سول و�لإجر�ء�ت �لتي يحددها �لد�ستور لت�سريع �لقو�نني، وهذه �خل�سو�سية �لتي 

�أعطيت لهذ� �لنوع من �ملعاهد�ت تعود �إىل �لأهمية و�خلطورة �لتي ينطوي عليها هذ� �لنوع 

من �ملعاهد�ت وما ت�سكله بالن�سبة للوطن و�ل�سعب من �أهمية، لذلك ل بد �أن يكون ملمثلي 

�ل�سعب يف جمل�س �ل�سورى ر�أي يف �إبر�م مثل هذه �ملعاهد�ت.

ويف هذ� �خل�سو�س ل بد من �لإ�سارة �إىل حكم مهم ت�سمنته �ملادة )68( من �لد�ستور يف 

قدر كبري من  �لن�س على  وهذ�  �لعلنية،  �سروطها  تناق�س  �سرية  �سروطًا  �ملعاهد�ت  ت�سمن  عدم 

�لأهمية.
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ما  عادة  �سلطات  فاإنها  �لأمري  �سلطات  تناولت  قد  �لد�ستور  من  �ل�سابقة  �ملو�د  كانت  و�إذ� 

متار�س يف �لظروف �لعادية، �إل �أن هناك من �ل�سلطات �لتي منحت لالأمري ليمار�سها يف �لظروف 

�ل�ستثنائية، فحياة �لدول كما ت�سفها �ملذكرة �لتف�سريية يف تف�سريها للمادة )69( من �لد�ستور ل 

متر بوترية و�حدة، وهي لي�ست د�ئمًا �سخاًء و�أمنًا، و�إمنا يحدث �أن تع�سف بالدولة عو��سف تكدر 

�لأخطار  �لعامة ملو�جهة هذه  �لقانونية  �لقو�عد  �ملخاطر، وقد ل تكفي  �أمنها وتهددها بكثري من 

�أن هذه  �لدميوقر�طية  �ساأنها من  بلغ  �لبلد�ن مهما  �لد�ساتري يف خمتلف  لذلك قررت  و�لنو�زل، 

�مل�سروعية  من  نوع  �إىل  �لعادية  �مل�سروعية  مبادئ  على  �خلروج  �أحيانًا  تقت�سي  و�لنو�زل  �لأحو�ل 

�ل�ستثنائية، لذلك �أباحت �لد�ساتري ونزوًل عند قاعدة �ل�سرور�ت تبيح �ملحظور�ت لر�أ�س �ل�سلطة 

�لتنفيذية �أن يلجاأ �إىل �إجر�ء�ت قانونية ��ستثنائية ملو�جهة�خلطر.

و��ستنادً� �إىل حالة �ل�سرورة قررت هذه �ملادة من �لد�ستور �أنه يجوز يف هذه �حلالت لالأمري 

�ل�ستثنائية  �لعرفية يف هذه �حلالت  �لأحكام  �إعالن  وعند  �لبالد،  �لعرفية يف  �لأحكام  يعلن  �أن 

يجوز لالأمري �أن يتخذ كل �لإجر�ء�ت �ل�سريعة �لالزمة ملو�جهة �ملخاطر �لتي تهدد �سالمة �لدولة �أو 

وحدة �إقليمها �أو �أمن �سعبها �أو تعوق موؤ�س�سات �لدولة عن �أد�ء مهامها، وهذه �لأمثلة �لتي �سربها 

�لد�ستور تك�سف عن مدى �خلطورة ومدى �حلاجة لالإجر�ء�ت �ل�ستثنائية.

و�ملر�سوم �لأمريي �لذي يعلن �لأحكام �لعرفية ل بد �أن يكون حمددً� مبدة معينة، و�أن يت�سمن 

طبيعة �حلالة �ل�ستثنائية �لتي �أعلنت �لأحكام �لعرفية من �أجلها، وكذلك بيان �لإجر�ء�ت �ملتخذة 

من �أجل مو�جهتها، وين�س �لد�ستور على �أنه ل بد من �إخطار جمل�س �ل�سورى باملر�سوم �لذي يعلن 

�لأحكام �لعرفية خالل خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ �سدوره، كما ن�س �لد�ستور على �أن متديد فرتة 

�لأحكام �لعرفية يكون مبو�فقة جمل�س �ل�سورى، ويفهم من �لن�س �لد�ستوري �أنه يجب �أن ي�سدر 

�لتي متنحها هذه  و�ل�سلطات  �لعرفية  �لأحكام  �إىل  �للجوء  فيها  يجوز  �لتي  �لأح��و�ل  يحدد  قانون 

�لأحكام للجهة �لقائمة عليها.

�أن يعلن �لأحكام �لعرفية يف  �أن »لالأمري  �لتي تن�س على  �إىل ن�س �ملادة )69(  �لعودة  ويف 

�لبالد، وذلك يف �لأحو�ل �ل�ستثنائية �لتي يحددها �لقانون، وله عند ذلك �تخاذ كل �لإجر�ء�ت 

�ل�سريعة �لالزمة ملو�جهة �أي خطر يهدد �سالمة �لدولة �أو وحدة �إقليمها �أو �أمن �سعبها وم�ساحله، 

�أو يعوق موؤ�س�سات �لدولة عن �أد�ء مهامها، على �أن يت�سمن �ملر�سوم طبيعة �حلالة �ل�ستثنائية �لتي 
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�ل�سورى  ويخطر جمل�س  ملو�جهتها،  �ملتخذة  �لإج��ر�ء�ت  وبيان  �أجلها  �لعرفية من  �لأحكام  علنت 
ُ
�أ

من  �سبب  لأي  �ملجل�س  غيبة  حالة  ويف  ل�سدوره،  �لتالية  يومًا  ع�سر  �خلم�سة  خالل  �ملر�سوم  بهذ� 

�لأ�سباب يخطر �ملجل�س باملر�سوم عند �أول �جتماع له، ويكون �إعالن �لأحكام �لعرفية ملدة حمددة 

ول يجوز متديدها �إل مبو�فقة جمل�س �ل�سورى«، يالحظ بخ�سو�س هذه �ملادة ما ياأتي:

�أوًل :  منح �لأمري �سلطة �إعالن �لأحكام �لعرفية، وبذلك يكون �لد�ستور �لقطري قد ذهب مع معظم 

د�ساتري �لعامل يف حق رئي�س �لدولة باأن يعلن حالة �لطو�رئ ويفر�س �لأحكام �لعرفية يف 

�لبالد.

ل  �أنها  �أي  �لقانون،  يحددها  �لتي  �ل�ستثنائية  �لأح��و�ل  يتم يف  �لعرفية  �لأحكام  �إعالن  �أن  ثانيًا: 

تتوقف على تقدير رئي�س �لدولة، �إمنا هي حالت حددت مبوجب قانون خا�س يت�سمنها.

ثالثًا: �للجوء �إىل �تخاذ �إجر�ء�ت �سريعة ملو�جهة �أي خطر يهدد �سالمة �لدولة �أو وحدة �إقليمها �أو 

�أمن �سعبها وم�ساحله �أو يعوق موؤ�س�سات �لدولة من �أد�ء مهامها، مبعنى �أن �لإجر�ء�ت �لتي 

تتخذ تكون ��ستثناًء من �لإجر�ء�ت �لت�سريعية �لعادية، �سو�ء يف ت�سريع �لقو�نني �أو �سرف 

�ملبالغ، ويتوىل هذه �ملهمة �لأمري دون �لوقوف على مو�فقة جهات �أخرى.

�لتي  �ل�ستثنائية  �حلالة  طبيعة  حتديد  يت�سمن  مبر�سوم  يتم  �لعرفية  �لأحكام  �إعالن  �أن  ر�بعًا: 

�أعلنت �لأحكام �لعرفية ب�سببها، وكذلك بيان �لإجر�ء�ت �ملتخذة ملو�جهتها، فاملر�سوم يجب 

�أن يكون على قدر كبري من �لو�سوح �لذي مينع �أي �جتهاد ب�ساأنه.

خام�سًا: يتوىل �لأمري �إخطار جمل�س �ل�سورى باملر�سوم خالل �خلم�سة ع�سر يومًا �لتالية ل�سدوره، 

ويف حالة غيبة جمل�س �ل�سورى لأي �سبب من �لأ�سباب يخطر �ملجل�س عند �أول �جتماع له.

�ساد�سًا: تاأكيدً� حلقوق �لأفر�د ب�سبب ما ت�سكله حالة �لطو�رئ و�إعالن �لأحكام �لعرفية من خطورة 

على حريات �لأفر�د و�أمو�لهم، فاإن �ملادة �ملذكورة ق�ست باأن يكون �إعالن �لأحكام �لعرفية 

ملدة حمددة ول يجوز متديدها �إل مبو�فقة جمل�س �ل�سورى.

وبذلك تكون �مل��ادة)69( قد �أخذت بعني �لعتبار كل �لإج��ر�ء�ت �لقانونية �لكفيلة بحماية 

حقوق �لأفر�د، علمًا باأن �لفقه �لد�ستوري قد بحث باإ�سهاب حالة �لطو�رئ و�إعالن �لأحكام �لعرفية، 
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وقد ��ستلهم �مل�سرع �لد�ستوري يف قطر عند �سياغته للمادة )69( �لآر�ء �لفقهية يف �سياغة هذه 

�ملادة، فجاءت �ملادة على هذ� �لنحو.

ومبا �أن جمل�س �ل�سورى يعمل وفق نظام �ملجال�س �لنيابية �لتي تخ�س�س لها دور�ت �نعقاد 

حمددة من �ل�سنة، كاأن تكون لها دورتان �أو ثالث ويعطل �ملجل�س بعد �نتهاء تلك �لدور�ت، فاإنه من 

غري �مل�ستبعد �أن تقوم حالة ��ستثنائية �أثناء تعطل �ملجل�س وتتطلب �تخاذ تد�بري عاجلة ل حتتمل 

�لتاأخري ويقت�سي �تخاذها �إ�سد�ر قو�نني، وقد عالج �لد�ستور هذه �حلالة مبوجب �ملادة )70( �لتي 

ن�ست على �أنه »يجوز لالأمري، يف �لأحو�ل �ل�ستثنائية �لتي تتطلب �تخاذ تد�بري عاجلة ل حتتمل 

�ساأنها  �أن ي�سدر يف  �ل�سورى منعقدً�،  يكن جمل�س  قو�نني ومل  �إ�سد�ر  �تخاذها  ويقت�سي  �لتاأخري 

مر��سيم لها قوة �لقانون، وتعر�س هذه �ملر��سيم بقو�نني على جمل�س �ل�سورى يف �أول �جتماع له، 

وللمجل�س يف موعد �أق�ساه �أربعون يومًا من تاريخ عر�سها عليه وباأغلبية ثلثي �أع�سائه �أن يرف�س 

�أيًا منها �أو �أن يطلب تعديلها خالل �أجل حمدد، ويزول ما لهذه �ملر��سيم من قوة �لقانون من تاريخ 

رف�س �ملجل�س �أو �نق�ساء �لأجل �ملحدد للتعديل دون �إجر�ئه«.

ويكون �لأمري مبوجب هذ� �لن�س قد �متلك �سلطة ت�سريعية مهمة تتمثل يف �إ�سد�ر مر��سيم 

لها قوة �لقانون �أثناء فرتة عدم �نعقاد جمل�س �ل�سورى، �إل �أن هذه �ل�سلطة �أحيطت ب�سو�بط مهمة:

�إ�سد�ر �ملر��سيم، ويعود تقدير �حلالة ح�سب . 1 ��ستثنائية ت�ستدعي  �أن تكون هناك حالة 

منطوق �ملادة �إىل �لأمري.

متتعه . 2 ب�سبب  يح�سل  �أن  ميكن  �لنعقاد  وعدم  منعقد،  غري  �ل�سورى  جمل�س  يكون  �أن 

بالعطلة �لربملانية �أو ب�سبب حل �ملجل�س.

عر�س �ملر��سيم �لتي ي�سدرها �لأمري على جمل�س �ل�سورى يف �أول �جتماع له.. 3

يجب على جمل�س �ل�سورى يف موعد �أق�ساه �أربعون يومًا �أن يتخذ قر�ره ب�ساأن �ملر�سوم، . 4

ويف حالة  �أع�سائه،  ثلثي  باأغلبية  يتخذ  �ملجل�س هذ�  وقر�ر  �لتعديل،  �أو  بالرف�س  �سو�ء 

تعديل م�سمون �ملر�سوم فاإنه يجب �أن يكون خالل �أجل حمدد.

يزول ما لهذه �ملر��سيم من قوة �لقانون من تاريخ رف�س �ملجل�س لها �أو �نق�ساء �لأجل . 5
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�ملحدد لتعديلها دون �إجر�ئه �لتعديل.

لكن �ل�سوؤ�ل �لذي يثور هو حول تعوي�س �ملت�سررين عند تطبيق �ملر��سيم �لتي يرف�سها جمل�س 

ملزمة  �ستكون  �لدولة  فاإن  �لو�قع  ويف  تنظيمه،  عن  �لد�ستور  �سكت  ما  وهذ�  يعدلها،  �أو  �ل�سورى 

بتعوي�س �ملت�سررين، وهذ� ما �أخذت به معظم �لت�سريعات يف �لعامل.

فبمقت�سى  �حلرب،  �إعالن  بخ�سو�س  مهمة  �سالحية   )71( �ملادة  مبوجب  �لأمري  و�متلك 

قر�ر �أمريي يعلن �لأمري �حلرب �لدفاعية، وقد فرقت �ملادة بني نوعني من �حلروب، هما �حلرب 

�لدفاعية و�حلرب �لهجومية، ففي �لوقت �لذي �أجازت �ملادة �إعالن �حلرب �لدفاعية باأمر �أمريي 

�أمر  �لدفاعية  �حلرب  باإعالن  »ي�سدر  �أنه  على  �مل��ادة  فن�ست  �لهجومية،  �حلرب  حرمت  فاإنها 

�أمريي، و�حلرب �لهجومية حمرمة«.

وبخ�سو�س �سلطات �لأمري �ملتعلقة بال�سلطة �لتنفيذية فاإن �لأمري يعني رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

ويقبل ��ستقالته ويعفيه من من�سبه باأمر �أمريي )�ملادة 72(، وعّد �لد�ستور ��ستقالة رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء غري �سخ�سية، �إمنا تعد مبثابة ��ستقالة جلميع �لوز�رة، كما �أن �إعفاء رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

يعد هو �لآخر �إعفاًء جلميع �لوزر�ء من منا�سبهم، وهو عرف د�ستوري ت�سري عليه معظم �لأنظمة 

�ل�سيا�سية يف �لعامل، وبالذ�ت �لأنظمة �لتي تاأخذ بالنظام �لربملاين.

ويف عملية �ختيار رئي�س جمل�س �لوزر�ء بناء على �إر�دة �لأمري وحده وتقديرً� منه للموقف، 

�لتي  �لربملاين،  �لنظام  يف  ��ستقرت  �لتي  �لقو�عد  بع�س  عن  �بتعد  قد  �لقطري  �لد�ستور  يكون 

ت�ستوجب �ختيار رئي�س جمل�س �لوزر�ء من بني �لأغلبية �لربملانية، وذلك لأن �لنظام �لذي �عتمده 

�سو�ء  �لربملانية،  �ملعار�سة  ومنها وجود  �لربملاين،  �لنظام  قو�عد  بكل  ياأخذ  �لقطري مل  �لد�ستور 

حزبية كانت �أو �أي تكتل �آخر بحيث يوؤدي �إىل وجود �أغلبية �أو �أقلية يف �لربملان حتددها �لنتخابات 

تتوقف  �إمنا  �لربملان،  لثقة  �ل��وز�رة  فقد  �أ�سا�س  على  تتم  ل  �لأخ��رى  هي  و�ل�ستقالة  �لت�سريعية، 

�إر�دة �لأمري وتقديره  �أو �لإعفاء، فاإن  على تقدير �لأمري للو�سع،  ويف هذه �حلالة، �سو�ء �لتعيني 

�ل�سخ�سي هي �لأ�سا�س يف حتققهما.

ت�سريف  يف  ت�ستمر  باأن  �لإعفاء  �أو  �ل�ستقالة  قبول  حالة  يف  �ل��وز�رة   )72( �ملادة  و�ألزمت 

�لعاجل من �لأمور حتى يتم ُتعنّي �لوز�رة �جلديدة، وهذ� �سياق متبع يف جميع �لنظم �لد�ستورية 
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ير�د من ور�ئه �حلفاظ على م�سالح �لدولة �لعليا و�ملو�طنني و�حليلولة دون ح�سول فر�غ د�ستوري 

حتمًا  يعود  �لأمور  من  �لعاجل  وتقدير  مهامهم،  ممار�سة  عن  �لتنفيذية  �ل�سلطة  ممثلي  باختفاء 

عفيت، �أو بتقدير من رئي�س 
ُ
لالأمري �لذي يطلب معاجلة بع�س �لأمور من �لوز�رة �مل�ستقيلة �أو �لتي �أ

عفي، وملا كان �ختيار رئي�س جديد ملجل�س �لوزر�ء خا�سع لإر�دة 
ُ
جمل�س �لوزر�ء �مل�ستقيل �أو �لذي �أ

�لأمري وغري متوقف على �ملفاو�سات �لربملانية، فاإن �ختيار رئي�س جديد حتمًا �سيكون �سريعًا ول 

ياأخذ �لوقت �لكثري، وقد يتز�من �حلدثان ويح�سالن يف وقت و�حد، �أي �لإعفاء و�لتعيني.

وجند �أن �لد�ستور �لقطري يف �ملادة )73( يعود �إىل و�حدة من �لقو�عد �لد�ستورية �لربملانية 

ب�ساأن تعيني �لوزر�ء، ففي �لوقت �لذي يعني �لأمري رئي�س جمل�س �لوزر�ء بناًء على �إر�دته �خلا�سة، 

��ستقالتهم  يقبل  �أنه  كما  لهم،  �ل��وزر�ء  رئي�س جمل�س  تر�سيح  على  بناًء  �ل��وزر�ء  يعني  �لأمري  فاإن 

ويعفيهم بالأد�ة ذ�تها، وهذ� �إجر�ء على قدر كبري من �لأهمية، فلكون رئي�س جمل�س �لوزر�ء يتحمل 

�مل�سوؤولية �لكاملة فهذ� يحتم عليه �لتعامل مع وزر�ء يكون على معرفة كاملة بقدر�تهم ومو�هبهم 

تعد  �لوزر�ء  ورئي�س جمل�س  �لوز�رة  �أع�ساء  بني  �لن�سجام  �أن  �إىل  بالإ�سافة  �لعمل �حلكومي،  يف 

م�ساألة �أ�سا�سية لنجاح �لوز�رة يف �أد�ء مهامها، فالوز�رة يجب �أن تعمل بروح �لفريق �لو�حد، و�أي 

م�ساكل د�خلية حتدث ما بني رئي�س �لوزر�ء و�لوزر�ء تنعك�س �سلبًا على �أد�ئها، لذلك تذهب �لأنظمة 

�لد�ستورية يف �لغالب على منح رئي�س جمل�س �لوزر�ء كامل �حلرية يف �ختيار �أع�ساء وز�رته، لأنه 

�إ�سد�ر  �لدولة يف هذ� �خل�سو�س مقت�سرً� على  ويبقى دور رئي�س  �ل�سحيح،  �أقدر على �لختيار 

قر�ر �لتعيني �مل�ستند على تر�سيح رئي�س جمل�س �لوزر�ء توخيًا لتحقيق �مل�سلحة �لعامة، وعلى هذ� 

�لأ�سا�س ن�ست �ملادة )73( على �أن »يعني �لأمري �لوزر�ء باأمر �أمريي بناء على تر�سيح رئي�س جمل�س 

�لوزير  ��ستقالة  قبول  حالة  ويف  �لأد�ة،  بذ�ت  منا�سبهم  من  ويعفيهم  ��ستقالتهم  ويقبل  �ل��وزر�ء، 

بالفقرة  يتعلق  وفيما  له«.  تعيني خلف  يتم  �لأمور حتى  �لعاجل من  بت�سريف  �إليه  يعهد  �أن  يجوز 

�لأخرية من �ملادة �لتي تن�س على �أنه يجوز �أن يعهد للوزير �مل�ستقيل بت�سريف �لعاجل من �لأمور 

حتى يعنّي خلف له، فنحن ل نتفق مع ما ذهب �إليه �مل�سرع �لد�ستوري �لقطري يف هذ� �خل�سو�س، 

لوحده، فكان  �لأمور هو غري و�سع وزير  �لعاجل من  بت�سريف  و��ستمر�رها  �لوز�رة كهيئة  فحالة 

من �لأف�سل عدم �لن�س على هذ� �لأمر لأنه باإمكان رئي�س جمل�س �لوزر�ء تكليف �أي وزير �آخر يف 

لل�سالح  تعود  وذلك لعتبار�ت عديدة  وزير جديد،  تكليف  �مل�ستقيل حلني  �لوزير  �ملجل�س مبهام 
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�لعام وم�سلحة �لوزير �مل�ستقيل معًا.

وتاأكيدً� للنهج �لدميقر�طي �لذي تتبناه �لقيادة �ل�سيا�سية �لقطرية، �لذي جت�سد يف �إ�سد�ر 

�لد�ستور باأ�سلوب �ل�ستفتاء �ل�سعبي، فاإن �لد�ستور منح �لأمري حق ��ستفتاء �ملو�طنني يف �لف�سل يف 

�لق�سايا �ملهمة �لتي تت�سل مب�سالح �لبالد �لعليا، ويعّد مو�سوع �ل�ستفتاء مو�فقًا عليه �إذ� �أقرته 

وتن�سر يف  �إعالنها  تاريخ  ونافذة من  ملزمة  �ل�ستفتاء  نتيجة  وتكون  باأ�سو�تهم،  �أدلو�  من  �أغلبية 

�لد�ستورية يف  �لأنظمة  بع�س  تعتمده  مهم  توجه دميوقر�طي  �لو�قع  وهذ� يف  �لر�سمية،  �جلريدة 

للمو�طنني  �أهمية يف م�ساركة �ملو�طنني كافة يف �تخاذ قر�ر�ت يكون  �لعامل ملا لهذ� �لإجر�ء من 

�لر�أي فيها.

�لد�ستور يف �ملادة  �ألزمه  �أن �لأمري قب���ل مبا�سرة �س����الحياته قد  �إىل  �لإ�س����ارة  ول بد من 

و�لد�ستور  �لإ�سالمية  �ل�سريعة  �أح��رتم  �أن  �لعظيم  باهلل  »�أق�سم  �لتالية:  �ليمني  ي��وؤدي  باأن   )74(

حريات  عن  �أذود  و�أن  �إقليمها،  �سالمة  على  و�أح������افظ  �لبالد  ��س����تقالل  �أ�سون  و�أن  و�لقانون، 

�ل�سعب وم�ساحله«.
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املبحث الثاين

ال�صلطة الت�صريعية

)جملـــــ�س ال�صــــــورى(

تبنى �لد�ستور �لقطري �لد�ئم مبد�أ على قدر كبري من �لأهمية يف �إطار �إر�ساء دعائم �لنظام 

�لد�ستور  هذ�  لأحكام  وفقًا  ميار�سها  �ل�سلطات  م�سدر  �ل�سعب  �أن  باعتبار  وذلك  �لدميقر�طي، 

�لف�سل بني  �لأول، وهو مبد�أ  �ملبد�أ  �أهمية عن  �آخر ل يقل  �لد�ستور مبد�أ  تبنى  59(، كما  )�ملادة 

�ل�سلطات، فن�ست �ملادة )60( على �أن يقوم نظام �حلكم على �أ�سا�س ف�سل �ل�سلطات مع تعاونها 

على �لوجه �ملبني يف هذ� �لد�ستور، وهذ�ن �ملبد�آن لهما �أثرهما �لكبري يف قيام �ل�سلطة �لت�سريعية 

و�أد�ئها لدورها يف ظل �لنظام �لدميقر�طي.

�ملادة  ��ستنادً� لأحكام  �ل�سورى  �لت�سريعية مبجل�س  �ل�سلطة  �لد�ئم  �لقطري  �لد�ستور  و�أناط 

)61( من �لد�ستور �لتي ن�ست على �أن »�ل�سلطة �لت�سريعية يتولها جمل�س �ل�سورى على �لوجه �ملبني 

يف هذ� �لد�ستور«، وتو�جهنا يف بحث �ل�سلطة �لت�سريعية م�ساألة مزدوجة ناجمة عن �أحكام �ملادة 

)150( من �لد�ستور �لتي ن�ست على �أن »يلغى �لنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت �ملعدل �ملعمول به يف �لدولة 

�أن يتم  �إىل  1972 وتبقى �سارية �لأحكام �خلا�سة مبجل�س �ل�سورى �حلايل  19�بريل  و�ل�سادر يف 

�نتخاب جمل�س �ل�سورى �جلديد«.

 ويف �سوء ذلك فاإن بحثنا �سيتم على ما ورد يف �لد�ستور من مو�د بخ�سو�س جمل�س �ل�سورى، 

�لأ�سا�سي  �لنظام  مو�د  هي  �حلايل  �ل�سورى  جمل�س  �أو�ساع  على  حاليًا  �ملطبقة  �لن�سو�س  �أن  �إل 

�ملوؤقت �ملعدل �مللغى، وذلك ��ستنادً� لأحكام �ملادة )150( من �لد�ستور �لد�ئم.

ولأجل �لإحاطة بكل ما يتعلق مبجل�س �ل�سورى بو�سفه �جلهة �لتي تتوىل �ل�سلطة �لت�سريعية 

��ستنادً� لن�سو�س �لد�ستور �لد�ئم ف�سوف نتناول �ملو�سوع على �لنحو �لآتي:

تكوين �ملجل�س.. 1

�خت�سا�سات �ملجل�س.. 2
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�ل�سمانات �لتي يتمتع بها �أع�ساء �ملجل�س.. 3

املطـلب الأول - تـكوين املجـلــ�س

�إر�ساء دعائم  نحو  �مل�سي  �لبالد،  �أمري  ر�أ�سها  �لقطرية، وعلى  �ل�سيا�سية  �لقيادة  نية  كانت 

�لدميقر�طية يف دولة قطر، فُو�سع على هذ� �لأ�سا�س د�ستور د�ئم يقوم على �أ�س�س دميوقر�طية، 

�سو�ء يف �حتو�ئه على ن�سو�س تعزز �حلريات �لعامة وحقوق �لإن�سان، و�إقامته نظام حكم يقوم على 

�لف�سل بني �ل�سلطات، و�عتبار �ل�سعب م�سدرً� لل�سلطات، و�إقر�ره بال�ستفتاء �ل�سعبي.

ومن �أبرز ما متيز به هذ� �لد�ستور هو �حتو�وؤه على �سيغة جديدة ملجل�س �ل�سورى، �سو�ًء يف 

تكوينه �أو �سالحياته، فن�ست �ملادة )77( منه على �أن »يتاألف جمل�س �ل�سورى من خم�سة و�أربعني 

ع�سوً� يتم �نتخاب ثالثني منهم عن طريق �لقرت�ع �لعام �ل�سري �ملبا�سر، ويعني �لأمري �لأع�ساء 

�لنتخاب  �عتمد  قد  �لد�ستور  يكون  وبذلك  غريهم...«،  �أو  �ل��وزر�ء  من  �لآخرين  ع�سر  �خلم�سة 

�لنيابية. ول بد  لتكوين �ملجال�س  �ل�سليم  �ملبد�أ  �ل�سورى، وهو  �أع�ساء جمل�س  ثلثي  �أ�سا�سًا لختيار 

�عتمد  قد  فهو  �لد�ئم،  �لقطري  �لد�ستور  ظل  يف  �ل�سورى  جمل�س  تكوين  �أ�سلوب  �جتاه  وقفة  من 

بالن�سبة  و�لتعيني  �ملجل�س  �أع�ساء  لثلثي  بالن�سبة  �لنتخاب  هما  �ملجل�س  �أع�ساء  لختيار  �أ�سلوبني 

لثلث �لأع�ساء، و�عتماد �سيغتني لالختيار يعود �إىل كون �ملجال�س �لت�سريعية يف بع�س دول �لعامل 

تظهر يف �سورتني، �لأوىل بوجود غرفتني للت�سريع و�لثانية بوجود غرفة و�حدة، و�سورة �لغرفتني 

هي �أقدم من �سورة �لغرفة �لو�حدة، وكان ظهورها نتيجة للتطور �ل�سيا�سي �لذي �سهدته �ململكة 

�ملتحدة، و�أدى �إىل قيام جمل�س للورد�ت وجمل�س �آخر للعموم، وذلك ��ستجابة للظروف �لجتماعية 

�لعامل  �لدول يف  �ل�سائدة فيها يف تلك �ملرحلة، و�نت�سرت هذه �ل�سيغة يف عدد من  و�لقت�سادية 

بالرغم من عدم وجود مربر�ت تاريخية لها يف بع�س هذه �لدول كما هو �حلال يف �ململكة �ملتحدة، 

وجاء قيام �سيغة �ملجل�سني لأجل خلق تو�زن بني �لتوجهات �ل�سيا�سية يف �ملجتمع، ففي �لوقت �لذي 

تكون فيه �ملجال�س �ملنتخبة �أكرث �ندفاعًا وتطرفًا يف قر�ر�تها، فاإنها تعاين يف �لوقت نف�سه من قلة 

�لعنا�سر �لفنية و�لعلمية بني �أع�سائها، يف �لوقت �لذي تتاألف �ملجال�س �ملعينة من �أع�ساء يتمتعون 

بالن�سوج �لعلمي و�لفني، ويطلق عليهم لقب �حلكماء، وهذ� �لتباين يف تكوين �ملجل�سني يوؤدي �إىل 

�لتمازج يف �لر�أي بينهما، وهذ� �لأمر حتمًا �سيكون يف �سالح �لبالد، فالت�سريع ل ي�سدر �إل مبو�فقة 
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�ملجل�سني عليه، ويوؤدي ذلك �إىل ح�سول نوع من �لتو�زن يف �لتوجهات توؤدي �إىل ولدة ت�سريعات 

مقبولة، كما �أن �سيغة �ملجل�سني كانت و�حدة من �لأ�س�س �ل�سليمة و�ل�سرورية يف �لدول �لفدر�لية، 

�لدول  �أ�سا�س متثيل  على  مكونًا  و�لآخر  �ملو�طنني  �أ�سا�س متثيل  على  مكونًا  �ملجل�سني  �أحد  فيكون 

�لد�خلة يف تكوين �لدولة �لفدر�لية، وبالتايل �إيجاد نوع من �لتو�زن ما بينها، وُيطمئن �لدويالت 

وبذلك  �لحتاد،  يف  �لكربى  �لدويالت  �أمام  تال�سيها  بعدم  �لفدر�يل  �لحتاد  د�خل  يف  �ل�سغرية 

�سوف توؤدي هذه �ل�سيغة �إىل دميومة �لحتاد �لفيدر�يل، ومثال ذلك �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

و�سوي�سر�.

�أما �سيغة �ملجل�س �لو�حد، وهي �لأكرث �نت�سارً� يف دول �لعامل، فاإنها �لأخرى لها مربر�تها، 

ول تخلو �أي �سورة من �ل�سورتني من �ل�سلبيات و�لإيجابيات، لكن يتوقف �لأمر يف جناح �أي منهما 

ب�سكل كبري على �لظروف �لتاريخية و�لقت�سادية و�لجتماعية لكل دولة، ولي�س بال�سرورة عندما 

تنجح �إحدى �ل�سيغتني يف دولة ما �أنها �ستكون ناجحة يف �لدول �لأخرى، كما �أن �لعك�س �سحيح، 

وعلى هذ� �لأ�سا�س حاول �مل�سرع �لقطري يف د�ستور قطر �لد�ئم �عتماد �سيغة م�سرتكة بني �سيغة 

�ملجل�س �لو�حد و�سيغة �ملجل�سني يف �إطار جمل�س و�حد.

وقبل تناول هذه �ل�سيغة ل بد من �لإ�سارة �إىل �أنه يف حالة �عتماد �سيغة �ملجل�سني فاإن �أهم 

�ملجل�س  فاإن  معينًا  �لأول  �ملجل�س  كان  فاإذ�  �ملجل�سني،  تكوين  �أ�سلوب  �ختالف  هو  لقيامها  �سرط 

يكون خمتلفًا،  �أن  �لنتخاب يجب  �أ�سلوب  فاإن  �ملجل�سان منتخبني  كان  و�إذ�  منتخبًا،  يكون  �لثاين 

كذلك فاإن �سروط �لع�سوية يجب �أن تكون هي �لأخرى خمتلفة، وذلك لتحقيق �لفائدة �ملق�سودة 

من وجود �ملجل�سني.

�لد�ستور  من   )77( �مل��ادة  ف��اإن  �ل�سورى(  )جمل�س  �لت�سريعية  �ل�سلطة  تكوين  وبخ�سو�س 

�لد�ئم �أ�سارت �إىل وجود نوعني من �لأع�ساء يف جمل�س �ل�سورى، هم �لأع�ساء �ملنتخبون و�لأع�ساء 

�ملعينون، وتكون ن�سبة �ملنتخبني هي ثلثي عدد �أع�ساء �ملجل�س، و�لأع�ساء �ملعينون ي�سكلون �لثلث 

ويتوىل �لأمري تعيينهم من �لوزر�ء وغريهم.

ب�سمات  �أخذت  �أنها  �إل  �لو�حد،  �ملجل�س  �لقطرية �سيغة  �لتجربة  �عتمدت  �لذي  �لوقت  ويف 

ياأخذ  مل  �لد�ستور  �أن  �إىل   )77( للمادة  تف�سريها  يف  �لتف�سريية  �ملذكرة  وت�سري  �ملجل�سني،  نظام 
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بوجود جمل�سني �أحدهما منتخب و�لآخر معني، �إمنا عدل عن ذلك �إىل جمل�س و�حد ي�سم �ملنتخبني 

و�ملعينني، على �أن يكون لالأع�ساء �ملنتخبني �أغلبية و��سحة، فاملعينون هم ثلث �ملجل�س، �أي خم�سة 

ع�سر ع�سوً�، �أما بقية �لأع�ساء، وهم ثالثون، فينتخبون عن طريق �لقرت�ع �لعام �ل�سري �ملبا�سر، 

وهذ� �لأمر ي�ستدعي وجود قانون ينظم �لنتخابات �لعامة، كذلك ل بد من �سدور مر�سوم يحدد 

�لدو�ئر �لنتخابية.

ويثور ��ستف�سار حول هذه �ل�سيغة �ملعتمدة، فالغلبة يف د�خل �ملجل�س �ستكون حتمًا لالأع�ساء 

�ملنتخبني لأنهم ي�سكلون ثلثي �ملجل�س، و�جلو�ب على هذ� �ل�ستف�سار �أنه لي�س بال�سرورة �أن تتحقق 

يتو�سل  �أن  �حتمال  بقدر  �لأمور  حت�سم  �لتي  هي  د�ئمًا  لي�ست  �لعددية  �لن�سبة  لأن  �لنتيجة،  هذه 

�لطرفان، �ملنتخبون و�ملعينون، من خالل �حلو�ر �إىل حتقيق �لإقناع �لذي ميكن �أن يوؤثر يف �ختالف 

�لن�سب، وعليه فاإن �ختيار �لأمري لالأع�ساء �خلم�سة ع�سر على قدر كبري من �لأهمية، �إذ يتطلب 

�لأمر �ختيار �أ�سخا�س على درجة كبرية من �لوعي و�لإدر�ك و�لإقناع حتى ميكن �أن يوؤدو� دورً� فعاًل 

يف د�خل �ملجل�س ليتحقق �لتو�زن مبا يوؤدي �إىل �حل�سول على نتائج مقبولة، �سو�ء يف �لت�سريع �أو يف 

�أية �أمور تكون من �خت�سا�س �ملجل�س.

و�سنتناول فيما يلي �ملو�سوعات �لتالية:

اأوًل: الع�سوية و�سروطها:

�لد�ستور  �ملادة )78( من  �أع�ساء معينني ومنتخبني فاإن  �ل�سورى يتكون من  ملا كان جمل�س 

ق�ست ب�سدور نظام لالنتخابات مبوجب قانون حتدد فيه �سروط و�إجر�ء�ت �لرت�سيح و�لنتخاب، 

ومبا �أن مدة �ملجل�س �أربع �سنو�ت ميالدية ��ستنادً� لأحكام �ملادة )81( من �لد�ستور، تبد�أ من تاريخ 

�أول �جتماع له، فاإن �نتخابات �ملجل�س �جلديد جتري خالل �لت�سعني يومًا �ل�سابقة على نهاية تلك 

�ملدة.

و�أجاز �لد�ستور �إعادة �نتخاب من �نتهت مدة ع�سويته يف حال مل تتم �لنتخابات عند �نتهاء 

مدة �ملجل�س �أو تاأخرت لأي �سبب من �لأ�سباب، ويبقى �ملجل�س قائمًا حتى ُينتخب �ملجل�س �جلديد. 

ويف حالة خلو حمل �أحد �أع�ساء جمل�س �ل�سورى �ملنتخبني قبل نهاية مدته ب�ستة �أ�سهر على �لأقل، 

�إبالغ �ملجل�س بخلو �ملكان، ويف  لأي �سبب من �لأ�سباب، �نتخب خلف له خالل �سهرين من تاريخ 
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حالة خلو مكان �أحد �لأع�ساء �ملعينني يعني ع�سو جديد خلفًا له، ويف كلتا �حلالتني يكمل �لع�سو 

�جلديد مدة �سلفه، وحدد �لد�ستور يف �ملادة )80( �ل�سروط �لتي يجب �أن تتو�فر يف ع�سو جمل�س 

�ل�سورى:

�أن تكون جن�سيته �لأ�سلية قطرية.. 1

�أن ل تقل �سنه عند قفل باب �لرت�سيح عن ثالثني �سنة ميالدية.. 2

�أن يجيد �للغة �لعربية قر�ءة وكتابة.. 3

�أل يكون قد �سبق �حلكم عليه نهائيًا يف جرمية خملة بال�سرف �أو �لأمانة ما مل يكن قد . 4

رد �إليه �عتباره وفقًا للقانون.

�أن تتو�فر فيه �سروط �لناخب وفقًا لقانون �لنتخاب.. 5

ويالحظ يف �سرط �ل�سن �أن �لد�ستور �لقطري قد رفع �سن ع�سو جمل�س �ل�سورى عما كان عليه 

يف �لنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت �ملعدل �لذي ن�س مبوجب �لفقرة )ب( من �ملادة )43( على �أن ل تقل 

�سنه عند �لتعيني عن �أربع وع�سرين �سنة ميالدية.

و�لد�ساتري  �لعامل،  د�ساتري  من  �لعديد  مع  يتفق  �لقطري  فالد�ستور  باجلن�سية  يتعلق  وفيما 

�خلليجية ب�سورة خا�سة، �لتي تن�س على ق�سر حق �لع�سوية يف �ملجال�س �لنيابية على �ملو�طنني 

�لأ�سليني وحجب هذ� �حلق عن مكت�سبي �جلن�سية.

وتعد �إجادة �للغة �لعربية قر�ءة وكتابة من �لأمور �ملهمة �لتي توؤدي �إىل �سد �لباب �أمام و�سول 

�لأميني �إىل �ملجال�س �لنيابية، علمًا �أن �لأنظمة �ل�سيا�سية، وبالذ�ت يف �لعامل �لثالث و�لعامل �لعربي 

منه، �سهدت يف كثري من �لأحيان و�سول �أع�ساء �إىل �ملجال�س �لنيابية ل يجيدون �لقر�ءة و�لكتابة 

باأن  �جلانب  هذ�  يف  �مل�سرع  يت�سدد  �أن  ونرى  و�ل�سيا�سية،  �لت�سريعية  �لعملية  على  عبئًا  وي�سكلون 

يفر�س على ع�سو �ملجل�س حت�سياًل در��سيًا معقوًل، كح�سوله على �سهادة �لثانوية على �أقل تقدير.

وفيما يتعلق باأنه يجب �أل يكون قد �سبق �حلكم على �لع�سو نهائيًا يف جرمية خملة بال�سرف 

فاإن هذ� �ل�سرط له �أهمية كبرية، لأن �سمعة �لع�سو يجب �أن تكون مبناأى عن �أي �سيء ي�سيء �إليها، 
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فال�سمعة غري �لطيبة للع�سو ت�سبب �ل�سرر للمجل�س.

�ملعينني  �لأع�ساء  لكن  و�ملعينني،  �ملنتخبني  �لأع�ساء  على  تنطبق  �أن  يجب  �أعاله  و�ل�سروط 

يحتاجون �إىل تو�سيف �إ�سايف لهم كما كان و�ردً� على �سبيل �ملثال يف �لنظام �لأ�سا�سي �مللغى يف 

�ملادة )43( باأن ير�عى يف �ختيار �أع�ساء جمل�س �ل�سورى �ملعينني �أن يكونو� من ذوي �ملكانة من �أهل 

�لر�أي و�لكفاية يف جمالت خمتلفة، ومع �أن �لأمري �سيكون حري�سًا على �ختيار �لأع�ساء �ملعينني 

بهذه �ملو��سفات، �إل �أن �لن�س عليها �أف�سل �إذ� عرفنا �أن مهمة هوؤلء �لأع�ساء �ستكون كبرية يف 

خلق �لتو�زن �ملطلوب �لذي �سبق و�أن �أ�سرنا �إليه يف تكوين جمل�س �ل�سورى.

وقد كرر �لد�ستور �لقطري يف �ملادة )115( منه ما �سبق و�أن ورد يف �لنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت 

�ملعدل بعدم �جلمع ما بني ع�سوية �ملجل�س وتويل �لوظائف �لعامة، عد� �حلالت �لتي يجوز فيها 

�جلمع وفقًا للد�ستور.

ثانياً: انتهاء الع�سوية:

ن�ست �ملادة )101( من �لد�ستور على �أن تنتهي �لع�سوية يف جمل�س �ل�سورى باأحد �لأ�سباب 

�لتالية:

�لوفاة �أو �لعجز �لكلي.. 1

�نتهاء مدة �لع�سوية.. 2

�ل�ستقالة.. 3

�إ�سقاط �لع�سوية.. 4

حل �ملجل�س.. 5

ويف �لوقت �لذي تعد فيه �لوفاة �أو �لعجز �لكلي �سببًا طبيعيًا لنتهاء �لع�سوية، وبالنظر �إىل عدم 

تفعيل �ملو�د �لد�ستورية �خلا�سة مبجل�س �ل�سورى و�لو�ردة يف �لف�سل �لثالث من �لباب �لر�بع من 

�لد�ستور �لد�ئم ل�سنة 2004، فاإن �لالئحة �لد�خلية �لتي عادة ما تعالج �لإجر�ء�ت �لو�جب �تباعها 

عند خلو �أحد مقاعد �ملجل�س مل تو�سع لأجل �أن ُيعمل مبوجبها، وعليه فاإننا �سنحاول �ل�ستعانة مبا 
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عملت به �لالئحة �لد�خلية �ملعمول بها يف �لوقت �حلا�سر، �لتي ُيعمل بها منذ عام 1979، وذلك يف 

�حلالت �لتي تت�سابه فيها �لن�سو�س ما بني �لنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت �ملعدل و�لد�ستور �لد�ئم، فقد 

عاجلت �لالئحة �لد�خلية هذ� �لأمر مبوجب �أحكام �ملادة �ل�سابعة منها فن�ست على �أنه »�إذ� خال 

حمل �أحد �أع�ساء �ملجل�س قبل نهاية مدته بالوفاة �أو �ل�ستقالة �أو غريها �أعلن �ملجل�س خلو مكانه، 

ووجب على �لرئي�س �إخطار �لأمري بذلك فورً� لتعيني ع�سو �آخر«.

من   )81( �ملادة  حددتها  كما  �ملجل�س  مدة  بانتهاء  مرتبطة  فهي  �لع�سوية  مدة  �نتهاء  �أما 

�لد�ستور »مدة �ملجل�س �أربع �سنو�ت ميالدية تبد�أ من تاريخ �أول �جتماع له«.

وبينت �ملادة )102( من �لد�ستور �أ�سلوب تقدمي �ل�ستقالة، فن�ست على �أن »تكون ��ستقالة 

ع�سو �ملجل�س كتابة �إىل رئي�س �ملجل�س...«، مبعنى �أن �أي �أ�سلوب �آخر لتقدمي �ل�ستقالة غري مقبول، 

كال�ستقالة �ل�سفوية �أو �لإعالن عن �ل�ستقالة بو��سطة �لإعالم، وتقدم �ل�ستقالة ح�سرً� �إىل رئي�س 

�ملجل�س، وبدوره يعر�س رئي�س �ملجل�س �ل�ستقالة على �ملجل�س ليقرر قبولها �أو رف�سها.

و�أحال �لد�ستور مبوجب �ملادة )102( على �لالئحة �لد�خلية تنظيم جميع �لأحكام �ملتعلقة 

بخ�سو�س �ل�ستقالة، فتناولت �لالئحة �ملو�سوع يف �ملادة )4( وق�ست باأن »تقدم �ل�ستقالة كتابة 

�ل�ستقالة  تعترب  ول  تقدميها،  تلي  جل�سة  �أول  �ملجل�س يف  على  وعليه عر�سها  �ملجل�س،  رئي�س  �إىل 

�لعدول  �مل�ستقيل  للع�سو  ر�أي �ملجل�س، ويجوز  �أخذ  �أمريي بقبولها بعد  �إل بعد �سدور قر�ر  نهائية 

عن ��ستقالته قبل قبولها«. وفيما يتعلق باإ�سقاط �لع�سوية فاإن �أ�سباب �إ�سقاطها قد حددتها �ملادة 

)103( من �لد�ستور �لتي ن�ست على �أنه »ل يجوز �إ�سقاط ع�سوية �أحد �أع�ساء �ملجل�س �إل �إذ� فقد 

�لثقة و�لعتبار، �أو فقد �أحد �سروط �لع�سوية �لتي �نتخب على �أ�سا�سها، �أو �أخل بو�جبات ع�سويته، 

ويجب �أن ي�سدر قر�ر �إ�سقاط �لع�سوية من �ملجل�س باأغلبية ثلثي �أع�سائه«، علمًا �أن �ملادة )115( 

قد ن�ست يف �إطار و�جبات �لع�سو و�لتز�ماته و�سلوكياته على �أن »على �أع�ساء جمل�س �ل�سورى �أن 

ي�ستهدفو� يف �سلوكهم م�سالح �لوطن و�أل ي�ستغلو� �لع�سوية باأية �سورة كانت لفائدتهم �أو لفائدة 

من ت�سله بهم عالقة خا�سة، ويحدد �لقانون �لأعمال �لتي ل يجوز لع�سو جمل�س �ل�سورى �لقيام 

بها«. وكانت �لالئحة �لد�خلية قد �أ�سارت �إىل حالة من حالت �نتهاء �لع�سوية، وهي حالة تغيب 

�لع�سو عن ح�سور جل�سات �ملجل�س دون عذر، فن�ست �لفقرة �لأخرية من �ملادة �ل�ساد�سة على �أنه 

»�إذ� تكرر �لغياب بعد ذلك دون عذر مقبول عر�س �لرئي�س �أمر هذ� �لع�سو على �ملجل�س، ويجوز 
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للمجل�س باأغلبية �حلا�سرين رفع تو�سية لالأمري باعتباره م�ستقياًل«. ول نتفق مع هذ� �لتكييف �لذي 

ذهبت �إليه �ملادة، فيفرت�س �أن تن�س �ملادة على �إ�سقاط ع�سويته ول تعده م�ستقياًل، خا�سة �أن �ملادة 

�لر�بعة من �لالئحة قد حددت �أ�سلوب تقدمي �ل�ستقالة، كما �أن �نقطاع �لع�سو عن �حل�سور دون 

عذر ر�سمي يعّد ��ستخفافًا بامل�سوؤولية �لتي عهدت �إليه، ويجب �إ�سقاط ع�سويته لأن �سلوكه هذ� ل 

يتفق وحجم �مل�سوؤولية �ملكلف بها.

ومل يحدث يف تاريخ جمل�س �ل�سورى منذ تكوينه عام 1972 حتى �لوقت �حلا�سر �أن �سغرت 

ع�سوية يف �ملجل�س �إل ب�سبب �لوفاة فقط.

ثالثاً: انعقاد املجل�س:

��ستنادً�  له  �جتماع  �أول  تاريخ  من  تبد�أ  ميالدية  �سنو�ت  باأربع  �ل�سورى  مدة جمل�س  حددت 

لأحكام �ملادة )81( من �لد�ستور، وتكون مدة دورة �نعقاد �ملجل�س ثمانية �أ�سهر يف �ل�سنة على �لأقل، 

وعبارة )على �لأقل( �لو�ردة يف �ملادة )84( من �لد�ستور توحي بجو�ز مد دورة �لنعقاد لأكرث من 

�أن  نعتقد  �لنعقاد؟  �لذي ميلك مد دورة  يثور يف هذ� �خل�سو�س: من  �لذي  و�ل�سوؤ�ل  �ملدة،  هذه 

�أو بتقدير منه لوجود �سرورة ت�ستدعي مد  لالأمري وحده هذ� �حلق بناء على طلب �ملجل�س نف�سه 

دورة �لنعقاد، ومل يجز �لد�ستور يف �ملادة )82( ف�س دورة �لنعقاد قبل �عتماد مو�زنة �لدولة.

�إل لل�سرورة  وحدد �لد�ستور �ل�سرورة كاأ�سا�س ملد �لف�سل �لت�سريعي، فلم يجز مد �لف�سل 

ت�سري  ما  �لت�سريعي ح�سب  و�لف�سل  و�حدً�،  ت�سريعيًا  ف�ساًل  �ملد  ذلك  يتجاوز  �أل  على  ومبر�سوم، 

�ملذكرة �لتف�سريية يف تف�سري �ملادة )81( يق�سد به مدة �ملجل�س وهي �أربع �سنو�ت ميالدية، �أما 

�ل�سرورة فيقدرها �لأمري.

�لن�س  مبوجب  يتم  �ملجل�س  �نعقاد  جتعل  �لتي  �لد�ستورية  �لت�سريعات  بع�س  خالف  وعلى 

�لأمري خالل �سهر  �لعادي بدعوة من  �ل�سنوي  �نعقاده  يعقد دور  �ل�سورى  فاإن جمل�س  �لد�ستوري، 

�أكتوبر من كل عام، با�ستثناء �لجتماع �لأول ملجل�س �ل�سورى �لذي يلي �لنتخابات �لعامة للمجل�س، 

�ألزم �لد�ستور �لأمري بدعوة جمل�س �ل�سورى لأول �جتماع يلي �لنتخابات �لعامة خالل �سهر  فقد 

86(، ويف حالة تاأخر �نعقاد �ملجل�س يف هذ� �لدور عن �مليعاد  من �نتهاء تلك �لنتخابات )�ملادة 

�ل�سنوي �ملن�سو�س عليه يف �ملادة )85(، �أي �سهر �أكتوبر، خف�ست مدة �لنعقاد مبقد�ر �لفارق بني 
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�مليعادين )�ملادة 86(.

و�أجاز �لد�س��تور لالأم��ري �أن يوؤج����ل مبر�سوم �جتماع جمل�س �ل�س���ورى ملدة ل تتجاوز �سهرً�، 

ول يتكرر �لتاأجيل يف دور �لنعقاد �لو�حد �إل مبو�فقة �ملجل�س وملرة و�حدة، ول حت�سب مدة �لتاأجيل 

منح  �لذي  �لوقت  ففي  كبرية،  �أهمية  على  �ملادة  هذه  وتنطوي   .)89 �لنعقاد)�ملادة  فرتة  �سمن 

�لد�ستور لالأمري حق تاأجيل �لنعقاد، حدد مدة هذ� �لتاأجيل ب�سهر و�حد، كما منع �لد�ستور تكر�ر 

هذ� �لتاأجيل يف دور �لنعقاد �لو�حد �إل مبو�فقة �ملجل�س، و�أن ل يتكرر �لتاأجيل �إل ملرة و�حدة، مع 

عدم ح�ساب فرتة �لتاأجيل �سمن فرتة �لنعقاد.

لل�سعب ب�سمانات د�ستورية حتول  �أحاط نف�سه بو�سفه جهة ممثلة  وبذلك يكون �ملجل�س قد 

دون تعطيل دور �لنعقاد �إل لل�سرورة �لق�سوى وبتقدير من �ملجل�س نف�سه يف �لتاأجيل �لثاين لتلك 

�ل�سرورة.

وحدد �لد�ستور مدينة �لدوحة مكانًا لنعقاد �جتماع �ملجل�س، فن�ست �ملادة )91( من �لد�ستور 

على �أن »يعقد �ملجل�س �جتماعاته يف مقره مبدينة �لدوحة، ويجوز لالأمري دعوته لالجتماع يف �أي 

مكان �آخر«، علمًا �أن مكان �جتماعات جمل�س �ل�سورى قد �سبق �أن حدد مبوجب �ملر�سوم رقم )6( 

ل�سنة 1964، فن�س �ملر�سوم �ملذكور على �أن »يكون مقر �جتماع جمل�س �ل�سورى هو �لق�سر �لأبي�س 

.
)1(

بطريق �لريان«، ومنذ ذلك �لتاريخ يعقد جمل�س �ل�سورى �جتماعاته يف �ملكان نف�سه

وعماًل بالتقاليد �لد�ستورية فاإن �لد�ستور �أجاز لالأمري دعوة جمل�س �ل�سورى مبر�سوم لجتماع 

غري عادي يف حالة �ل�سرورة، �أو بناًء على طلب �أغلبية �أع�ساء �ملجل�س، ول يجوز يف دور �لنعقاد 

غري �لعادي �أن ينظر �ملجل�س يف غري �لأمور �لتي دعي من �أجلها )�ملادة 88(.

رابعاً: �سري العمل يف املجل�س:

   ��ستنادً� لأحكام �لد�ستور �لد�ئم يفتتح �أمري �لبالد �أو من ينيبه دور �لنعقاد �ل�سنوي �لعادي، 

ويلقي يف جل�سة �لفتتاح �خلطاب �لأمريي )�ملادة 87(، وحددت �ملادة طبيعة �خلطاب �لأمريي، 

فن�ست »... ويلقي فيه خطابًا �ساماًل يتناول فيه �سوؤون �لبالد«، وح�سب ما جرى �لعمل عليه منذ 

تاأ�سي�س �ملجل�س عام 1972 فاإن �لأمري هو �لذي يقوم �سخ�سيًا بافتتاح �ملجل�س، وعادة ما يت�سمن 

1- �نظر ن�س �لقر�ر، �جلريدة �لر�سمية، �لعدد �لثالث ل�سنة 1964.
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�خلطاب خمتلف �جلو�نب �لد�خلية و�خلارجية يف �لعام �ملن�سرم وما تنوي �حلكومة عمله يف �لعام 

�جلديد، ويعقب �إلقاء �خلطاب �لأمريي �أن يرد رئي�س �ملجل�س على خطاب �لأمري با�سم �ملجل�س.

وبعد �نتهاء مر��سم �لفتتاح تعّد هيئة �لرئا�سة منحلة، وي�سار يف �جلل�سة �لأوىل �لتي تنعقد 

برئا�سة �أكرب �لأع�ساء �سنًا �إىل �نتخاب رئي�س ونائب للرئي�س من بني �أع�ساء �ملجل�س، وذلك ملدة 

�ملجل�س، وهذ� �لو�سع يف �ختيار رئي�س �ملجل�س ونائبه يختلف عما هو عليه �لو�سع يف ظل �لنظام 

�ل�سورى  جمل�س  ينتخب  �أن  على  منه   )49( �مل��ادة  مبوجب  ن�س  �ل��ذي  و�ملوؤقت  �ملعدل  �لأ�سا�سي 

�ل�سنوي،  �لنعقاد  لدور  جل�سة  �أول  يف  للرئي�س  ونائبًا  رئي�سًا  �لن�سبية  وبالأغلبية  �ل�سري  بالقرت�ع 

ويجوز �إعادة �نتخاب رئي�س جمل�س �ل�سورى ونائبه.

و�أ�سارت �ملادة )93( من �لد�ستور �إىل �أنه �إذ� خال مكان �أي منهما �نتخب �ملجل�س من يحل 

حمله لنهاية مدة �ملجل�س، وبخ�سو�س �أ�سلوب �لقرت�ع �ل�سري يف �نتخاب رئي�س �ملجل�س ونائبه ن�ست 

�لأع�ساء  لأ�سو�ت  �ملطلقة  وبالأغلبية  �ل�سري  بالقرت�ع  �لنتخاب  يكون   ...« �أن  نف�سها على  �ملادة 

�حلا�سرين، فاإن مل تتحقق هذه �لأغلبية يف �ملرة �لأوىل �أعيد �لنتخاب بني �لثنني �حلائزين على 

�أكرث �أ�سو�ت �لأع�ساء �حلا�سرين، فاإن ت�ساوى مع ثانيهما غريه يف عدد �لأ�سو�ت ��سرتك معهما 

يف �لنتخاب للمرة �لثانية، ويكون �لنتخاب يف هذه �حلالة بالأغلبية �لن�سبية، فاإن ت�ساوى �أكرث من 

و�حد يف �حل�سول على �لأغلبية �لن�سبية مت �لختيار بينهم بالقرعة«.

ن مكتب �ملجل�س مبوجب �أحكام �ملادة )95( من �لد�ستور �لد�ئم من رئي�س �ملجل�س ونائبه  ويكوَّ

وروؤ�ساء �للجان و�أمانة عامة تعاونه يف �أد�ء مهامه.

وي�سكل �ملجل�س خالل �أ�سبوعني من بدء دور �لنعقاد �ل�سنوي �للجان �لالزمة لأعماله، ويجوز 

لهذه �للجان �أن تبا�سر �سالحياتها خالل عطلة �ملجل�س متهيدً� لعر�س نتائج �أعمالها عليه يف بد�ية 

دور �نعقاده �لتايل )�ملادة 94(.

و�لقاعدة �لعامة �أن تكون جل�سات �ملجل�س علنية، �إل �أنه يجوز عقدها �سرية بناء على طلب 

ثلث �أع�ساء �ملجل�س �أو بناء على طلب من جمل�س �لوزر�ء )�ملادة 98(، وت�سري �ملذكرة �لتف�سريية 

للد�ستور يف تف�سريها للمادة )98(من �لد�ستور �لد�ئم �إىل �أن �ملق�سود بعالنية �جلل�سات هو كفالة 

حق �ملو�طنني و�أجهزة �لإعالم يف �حل�سور و�ملتابعة ولي�س �لق�سد من ذلك �إذ�عة هذه �جلل�سات 
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بو��سطة �أجهزة �لإعالم �ملرئية و�مل�سموعة، وذلك حتقيقًا لدو�عي �مل�سلحة �لعامة �لتي تتعار�س 

مع هذ� �لبث بالنظر لأهمية وخطورة �ملو�سوعات �لتي تطرح على �ملجل�س، �إل �إذ� و�فق ثلثي �أع�ساء 

يكفل  �لذي  �لوقت  ففي  �لتناق�س،  من  يخلو  ل  هذ�  و�لتف�سري  �جلل�سات.  بع�س  بث  على  �ملجل�س 

�لد�ستور حق �ملو�طنني و�أجهزة �لإعالم يف �حل�سور و�ملتابعة مُتنع �إذ�عة �جلل�سات بهدف �حلفاظ 

على �سرية �ملناق�سات لأهميتها، ولكن عندما ي�سمح للمو�طنني و�أجهزة �لإعالم باحل�سور فاأي قيمة 

تبقى يف �حلفاظ على �سرية �جلل�سات و�ملناق�سات �لتي تدور بها؟، ونعتقد �أن �لأمر �سيكون �أخطر، 

�إذ �أن �ملو�طنني �لذين ي�سمح لهم بح�سور �جلل�سات ميكن �أن يكونو� غري دقيقني يف نقل ما يجري، 

�أكرث دقة يف هذ� �خل�سو�س، ويف حالة  �سيكون  �لإذ�عي  �لبث  فاإن  �ملجل�س، وعليه  �سي�سر  وذلك 

وجود مو�سوعات لها نوع من �ل�سرية فمن باب �أوىل �أن ل تذ�ع، وعليه ل جند �أن �مل�سرع كان موفقًا 

يف تف�سري هذه �ملادة، خا�سة �أن �أعرق �لأنظمة �ل�سيا�سية تعمل على �إذ�عة ون�سر جل�سات جمال�سها 

�لنيابية.

باأنه  ق�ست  �لد�ئم  �لد�ستور  من   )99( �ملادة  فاإن  �ل�سورى  جمل�س  جل�سات  �نعقاد  ول�سحة 

�أو نائب  �أن يكون من بينهم �لرئي�س  �أع�سائه على  �أغلبية  »ي�سرتط ل�سحة �نعقاد �ملجل�س ح�سور 

�لرئي�س، فاإن مل يكتمل �لعدد �ملطلوب توؤجل �جلل�سة �إىل �جلل�سة �لتي تليها«.

غري  يف  وذلك  �حلا�سرين،  لالأع�ساء  �ملطلقة  بالأغلبية  ت�سدر  فاإنها  �ملجل�س  ق��ر�ر�ت  �أما 

�حلالت �لتي ت�سرتط فيها �أغلبية خا�سة، و�إذ� ت�ساوت �لأ�سو�ت يرجح �جلانب �لذي منه �لرئي�س.

و�أجاز �لد�ستور لالأمري مبوجب �أحكام �ملادة )104( من �لد�ستور حل جمل�س �ل�سورى، ويتم 

�حلل مبر�سوم يت�سمن �لأ�سباب �لد�عية للحل، وكقاعدة د�ستورية ل يجوز حل �ملجل�س لالأ�سباب 

ذ�تها مرة �أخرى، و�أوجب �لد�س��تور يف ح���الة �ل�حل �إج�������ر�ء �نتخابات �ملجل�س �جل�ديد يف موع��د 

ل يتجاوز �ستة �أ�سهر من تاريخ �حلل، وخالل هذه �لفرتة يتوىل �لأمري مبعاونة جمل�س �لوزر�ء �سلطة 

�لت�سريع.

وتقول �ملذكرة �لتف�سريية يف تف�سريها للمادة )104(: »يقوم �لنظام �لربملاين على نوع من 

�لتو�زن بني �ل�سلطتني �لت�سريعية و�لتنفيذية، فاإذ� كانت �ل�سلطة �لت�سريعية متلك م�ساءلة �ل�سلطة 

�لتنفيذية ومر�قبتها على �لنحو �لذي يبينه �لد�ستور، فاإن �ل�سلطة �لتنفيذية ممثلة يف �لأمري متلك 
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حق حل جمل�س �ل�سورى، وقد ن�ست هذه �ملادة على ذلك �حلق باأن �أعطت لالأمري �سالحية حل 

جمل�س �ل�سورى مبر�سوم، وحر�س �لد�ستور على �سرورة �أن يت�سمن هذ� �ملر�سوم �أ�سباب حل �ملجل�س، 

وذلك لكي ل يتكرر حل �ملجل�س لذ�ت �لأ�سباب �لتي �سبق حله من �أجلها مرة �أخرى، و�أكد �لد�ستور 

حر�سًا منه على ��ستمر�ر �حلياة �لنيابية �أنه يف حالة حل جمل�س �ل�سورى يجب �أن تتم �نتخابات 

�أن  �لطبيعي  �ل�سابق، ومن  �ملجل�س  تاريخ حل  �أ�سهر من  �ستة  يتجاوز  �ملجل�س �جلديد يف موعد ل 

يعالج �لد�ستور �لفرتة �لتي يغيب فيها جمل�س �ل�سورى، فقد حتتاج �لبالد يف هذه �لفرتة �إىل قو�نني 

وت�سريعات، وعندئٍذ فاإن �لد�ستور قد عهد �إىل �لأمري، يعاونه يف ذلك جمل�س �لوزر�ء، مهمة �إ�سد�ر 

�لقو�نني، وهذه من �حلالت �لتي تنتقل فيها وظيفة �لت�سريع كاملة �إىل �ل�سلطة �لتنفيذية«. ويثور 

�لت�ساوؤل عند ن�س �لفقرة �لأخرية يف تف�سري �ملادة �لتي تقول »تنتقل فيها وظيفة �لت�سريع كاملة �إىل 

�ل�سلطة �لتنفيذية«، فهل �لت�سريعات �لتي �ست�سدرها �ل�سلطة �لتنفيذية تعد قو�نني تامة، وهذ� ما 

يوحي به �لتف�سري، �أم �أن هذه �لت�سريعات �ستكون على �أ�سا�س �لإر�د�ت �مل�سرتطة، �أي �أنها مر��سيم 

قبله،  �إقر�رها من  �إىل قو�نني عند  لتتحول  �ل�سورى �جلديد  يتطلب عر�سها على جمل�س  بقو�نني 

وهي م�ساألة على قدر كبري من �لأهمية، فغياب �ل�سلطة �لت�سريعية ممثلة مبجل�س �ل�سورى يعد حالة 

��ستثنائية يجب �أن تاأخذ حكم �ملادة )70( من �لد�ستور �لد�ئم.

املطلب الثاين: اخت�صا�صات جمل�س ال�صورى:

   ��ستقر �لنظام �لربملاين على حتديد �خت�سا�سني �أ�سيلني للربملان هما �لخت�سا�س �لت�سريعي 

و�لخت�سا�س �لرقابي، وياأخذ �لخت�سا�س �لت�سريعي �سورً� عديدة يف �لعملية �لت�سريعية، فاإما �أن 

يكون ت�سريعًا د�ستوريًا كتعديل �لد�ستور، �أو ت�سريعًا عاديًا وهو �ملتعلق بت�سريع �لقو�نني.

وتختلف �لأنظمة �لد�ستورية يف �إناطة مر�حل �لعملية �لت�سريعية بالربملانات، فمنها ما مينح 

�لت�سريع  �لتنفيذية. وهناك  �ل�سلطة  �إىل  و�لإقر�ر، ومنها ما مينح �لقرت�ح  �لربملان حق �لقرت�ح 

�لعادي، و�لت�سريع �ملايل �ملتعلق باإقر�ر �مليز�نية و�ملو�فقة عليها، �إىل جانب �لرقابة على �ل�سلطة 

�لتنفيذية �لتي تعد من �لخت�سا�سات �لتي تنفرد بها �لأنظمة �لربملانية عن غريها من �لأنظمة، 

حق  يف  يتمثل  وذلك  �لت�سريعية،  و�ل�سلطة  �لتنفيذية  �ل�سلطة  بني  �لتو�زن  حتقيق  �إىل  يوؤدي  وهذ� 

�ل�سلطة �لتنفيذية يف حل �لربملان وحق �ل�سلطة �لت�سريعية يف �سحب �لثقة من �لوز�رة و�إ�سقاطها.
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 و�سنتناول �خت�سا�سات جمل�س �ل�سورى يف �لد�ستور �لقطري على �لنحو �لآتي:

اأوًل: الخت�سا�س الت�سريعي:

ميار�س جمل�س �ل�سورى �لخت�سا�س �لت�سريعي مبعية �ل�سلطة �لتنفيذية، با�ستثناء ما يتعلق 

بت�سريع �لالئحة �لد�خلية للمجل�س ��ستنادً� �إىل �أحكام �ملادة )57( من �لد�ستور �لتي تن�س على 

�أن »ي�سع جمل�س �ل�سورى لئحته �لد�خلية مت�سمنة �لنظام �لد�خلي وطريقة �سري �لعمل يف �ملجل�س 

و�أعمال جلانه وتنظيم �جلل�سات وقو�عد �ملناق�سة و�لت�سويت ومنح �ل�سالحيات �ملن�سو�س عليها 

تخلفه  �أو  للنظام  �لع�سو  خمالفة  على  تقرر  �لتي  �جل��ز�ء�ت  �لالئحة  وحت��دد  �لد�ستور،  هذ�  يف 

�أو �للجان بدون عذر مقبول، وت�سدر �لالئحة بقانون«. ول جند د�عيًا لهذه  عن جل�سات �ملجل�س 

و�سع  عند  للمجل�س  �لأحيان  بع�س  يف  مقيدة  تعد  �لتي  �لد�ستورية  �ملادة  تناولتها  �لتي  �لتفا�سيل 

لئحته �لد�خلية �إذ� �رتاأى �ملجل�س �إ�سافة �أي م�ساألة ل تكون من �سمن �لأمور �لتي حددتها �ملادة 

�لد�خلي  نظامه  �ملجل�س  »ي�سع  �لآتي:  �لنحو  على  �ملادة  ت�ساغ  �أن  �لأف�سل  من  وكان  �لد�ستورية، 

�لالئحة  �ملجل�س  وو�سع  �أع�سائه«.  و�ن�سباط  ملهامه  ممار�سته  وكيفية  فيه  �لعمل  �أ�سلوب  لتحديد 

منفردً� ين�سجم مع �لقاعدة �لقائلة باأن »�ملجل�س �سيد نف�سه«.

ويتوىل �ملجل�س �ملهمتني �لت�سريعيتني: �لقرت�ح و�لإقر�ر على �لنحو �لآتي:

�أوًل- حق �لقرت�ح: مبقت�سى �لفقرة )1( من �ملادة )105( لكل ع�سو من �أع�ساء �ملجل�س 

حق �قرت�ح �لقو�نني، مع �أننا ل نتفق مع �مل�سرع �لد�ستوري يف هذ� �لجتاه، لأنه كفيل باأن يتقدم 

�لأع�ساء مب�ساريع قو�نني عديدة تكون يف بع�س �لأحيان غري مدرو�سة ب�سكل جيد، مما �سيوؤدي �إىل 

�إرباك عمل �ملجل�س، خا�سة �أن �أي م�سروع يقدم �سيكون حمل در��سة من جلان �ملجل�س، لذلك نرى 

�أن ي�سار تقدمي �لقرت�ح من ثالثة �أع�ساء على �لأقل حتى نكون �أمام م�ساريع قو�نني تت�سم باجلدية 

و�ملو�سوعية، ويحال كل �قرت�ح �إىل جلنة خمت�سة يف �ملجل�س لدر��سته و�إبد�ء �لر�أي ب�ساأنه وعر�سه 

على �ملجل�س بعد ذلك، فاإذ� ر�أى �ملجل�س قبول �لقرت�ح �أحاله �إىل �حلكومة بعد عر�سه يف �سيغة 

م�سروع قانون لدر��سته و�إبد�ء �لر�أي ب�ساأنه و�إعادته للمجل�س يف دور �لنعقاد ذ�ته �أو �لذي يليه، لكن 

يف حالة رف�س �ملجل�س لالقرت�ح فاإنه ل يجوز تقدميه ثانية يف دور �لنعقاد ذ�ته.

ويف حالة �إقر�ر جمل�س �ل�سورى مل�سروع �لقانون فاإنه يرفع �إىل �لأمري للت�سديق عليه ��ستنادً� 
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�أقره جمل�س  قانون  م�سروع  »كل  �أن  على  تن�س  �لتي  �لد�ستور  من  �ملادة )106(  من  للفقرة )1( 

�أنه يف حالة عدم  �إل  �ل�سورى يرفع �إىل �لأمري للت�سديق عليه«، ويف هذه �حلالة ل توجد م�سكلة، 

ت�سديق �لأمري على م�سروع �لقانون، فاإن �لأمري يرد �مل�سروع �إىل �ملجل�س يف غ�سون ثالثة �أ�سهر 

من تاريخ رفعه �إليه م�سفوعًا باأ�سباب عدم �لت�سديق، وذلك ��ستنادً� لأحكام �لفقرة )2( من �ملادة 

)106(، وعليه فاإن فرتة �لثالثة �أ�سهر ملزمة ول يجوز جتاوزها. 

و�حلالة �لأخرية تتمثل يف رد م�سروع �أي قانون خالل �ملدة �ملبينة يف �لبند �ل�سابق، فاإذ� �أقره 

جمل�س �ل�سورى مرة ثانية مبو�فقة ثلثي �لأع�ساء �لذين يتاألف منهم �ملجل�س، �سدق عليه �لأمري 

�ملادة )106( عند �ل�سرورة �لق�سوى  �لفقرة )3( من  �لد�ستور لالأمري مبوجب  و�أجاز  و�أ�سدره، 

�إذ�  �أما  للبالد،  �لعليا  �مل�سالح  �أنها حتقق  يقدر  �لتي  للمدة  �لقانون  بهذ�  �لعمل  باإيقاف  ياأمر  �أن 

ويكون  ذ�تها،  �ل��دورة  فيه خالل  �لنظر  �إع��ادة  يجوز  �لثلثني فال  مو�فقة  �مل�سروع على  مل يح�سل 

�لأمري مبوجب هذه �لفقرة قد �متلك �سلطة كبرية ومهمة تتج�سد يف �إيقاف �لعمل بالقانون. ويف 

�لو�قع فاإننا ن�ستبعد قيام هذه �حلالة، �إذ �أن �ل�سرورة �لق�سوى �لتي ير�ها �لأمري هي حتمًا �سوف 

ير�ها �أع�ساء جمل�س �ل�سورى، وعليه ل نت�سور �أن تتطور �لأمور �إىل �حلد �لذي تتحدث عنه �ملادة، 

فاملجل�س �سيقتنع بالأ�سباب �لتي دعت �لأمري �إىل عدم �لت�سديق. وحاًل لالإ�سكال فيما �إذ� ح�سلت 

هذه �حلالة، نرى �أن ي�سار �إىل تكليف رئي�س �لوزر�ء بح�سور �جتماع جمل�س �ل�سورى �إذ� تبني �أن 

�ملجل�س �سي�سوت يف �جتاه �إقر�ر �مل�سروع باأغلبية �لثلثني، فهذ� �لجتماع رمبا �سي�ساهم حتمًا يف 

تغيري قناعات �ملجل�س، ويف حالة عدم �حل�سول على هذه �لنتيجة فيمكن �أن ي�سار �إىل حل جمل�س 

�ل�سورى و�إجر�ء �نتخابات جديدة لتكوين جمل�س �سورى �آخر، وهذ� ي�سكل حاًل �أف�سل من �إيقاف 

�لقانون، خا�سة �أن قيام جمل�س جديد يوؤدي �إىل خلق �ن�سجام بني موؤ�س�سات �حلكم، لأن �لتقاطع 

�لقانون  �إىل طرح  ي�سار  �أن  �أو  �حلالة،  �ل�سعب يف هذه  بيد  �لقر�ر  و�سيكون  موؤ�سر خطري،  بينها 

�ملذكور على �ل�ستفتاء ليت�سنى لل�سعب رف�سه �أو قبوله.

هذه  »تتحدث  �لد�ئم:  �لد�ستور  من   )106( للمادة  تف�سريها  يف  �لتف�سريية  �ملذكرة  وتقول 

�ملادة عن �لأو�ساع �لطبيعية للعملية �لت�سريعية، ومن �ملعروف �أن �قرت�ح �لقو�نني ياأتي من �حلكومة 

�أع�ساء جمل�س �ل�سورى، وبعد ذلك مير �لقرت�ح يف �لقنو�ت �لتي يحددها �لد�ستور ولئحة  ومن 

�ملجل�س، وعندما يقر جمل�س �ل�سورى ت�سريعًا من �لت�سريعات فاإن ذلك �لت�سريع يرفع �إىل �لأمري 
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للت�سديق عليه. و�لأ�سل �أن �لأمري ي�سادق على �لت�سريعات �لتي �أقرها �ملجل�س بالأغلبية �لتي ن�س 

عليها �لد�ستور، ولكن قد يرى �لأمري لأ�سباب يقّدر �أنها حتقق �مل�سلحة �لعامة �أن ل ي�سدق على 

�لقانون �لذي و�فق عليه �ملجل�س ورفع �إليه، عندئٍذ يرد �لقانون �إىل جمل�س �ل�سورى يف غ�سون ثالثة 

�أ�سهر من تاريخ رفعه �إىل �لأمري، ويرفق بالقانون �لذي رده �لأمري �لأ�سباب �لتي بنى عليها عدم 

مو�فقته على �لت�سديق.

�أ�سباب عدم  بيان  مع  �أ�سهر  ثالثة  �ل�سورى خالل  �إىل جمل�س  �لقانون  م�سروع  رد  �إذ�  ولكن 

�لت�سديق عليه فاإن جمل�س �ل�سورى يتخذ من �مل�سروع �أحد موقفني:

�أ- �إما �أن يقبل �أ�سباب �لرف�س.

�أع�ساء  ثلثي  �أغلبية  تتو�فر  �أن  يتعني  �ل�سابق، وعندئٍذ  بر�أيه  �ملجل�س  يتم�سك  �أن  و�إما  ب- 

�ملجل�س، فاإذ� حتقق ذلك �سدق �لأمري على �مل�سروع و�أ�سدره لي�سبح قانونًا، ولكن ميلك 

�لأمري عند �ل�سرورة �لق�سوى �أن ياأمر بوقف تنفيذ �لقانون للمدة �لتي يرى �أنها حتقق 

م�سالح �لدولة �لعليا، �أما �إذ� مل يحظ م�سروع �لقانون بعد �إعادته من لدن �لأمري على 

مو�فقة �أغلبية ثلثي �أع�ساء �ملجل�س فاإنه ل يجوز �إعادة �لنظر فيه خالل ذ�ت �لدورة، 

وميكن �أن يعاد �قرت�ح �مل�سروع من جديد من قبل �حلكومة �أو من قبل �لأع�ساء يف دورة 

لحقة«.

ويف �خلتام جند �أن �لد�ستور ل ي�سمح باإعادة �لنظر يف �مل�سروع يف حالة رف�سه خالل �لدورة 

ذ�تها.

ثانيًا- حق �لإقر�ر: مل يقت�سر حق �قرت�ح �لقو�نني على �أع�ساء جمل�س �ل�سورى فقط، بل منح 

�لد�ستور جمل�س �لوزر�ء حق �قرت�ح م�سروعات �لقو�نني، وي�سار عر�س م�سروعات �لقو�نني هذه 

على جمل�س �ل�سورى ملناق�ستها، ويف حالة �ملو�فقة عليها ترفع �إىل �لأمري للت�سديق عليها و�إ�سد�رها 

وفقًا لأحكام �لفقرة )1( من �ملادة )121( من �لد�ستور.

جمل�س  على  �لعامة  �ملو�زنة  م�سروع  عر�س  �أوجب  �لد�ستور  فاإن  �ملايل  �لت�سريع  وبخ�سو�س 

�ل�سورى قبل �سهرين على �لأقل من بدء �ل�سنة �ملالية، ول تعّد نافذة �إل باإقر�ره لها، ون�س �لد�ستور 

ُتعتمد �ملو�زنة  مبوجب �ملادة )107( على جو�ز تعديل م�سروع �ملو�زنة مبو�فقة �حلكومة، و�إن مل 
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ويحدد  �ملو�زنة �جلديدة،  �إقر�ر  �إىل حني  �ل�سابقة  باملو�زنة  �ملالية عمل  �ل�سنة  بدء  قبل  �جلديدة 

�لقانون طريقة �إعد�د �ملو�زنة، كما يحدد �ل�سنة �ملالية.

يف �سوء ذلك يتبني �أن ملجل�س �ل�سورى �حلق يف تعديل �ملو�زنة �سرط مو�فقة �حلكومة، ونعتقد 

�أن عدم مو�فقة �حلكومة على تعديل  �لفعلية ما د�م  �لناحية  �أية قيمة من  �أن لي�س لهذه �ملو�فقة 

�ملجل�س ميكن �أن توؤدي �إىل عدم �إقر�ر �ملجل�س لها.

�إبد�ء �لرغبات للحكومة يف  للمجل�س حق  فاإن  �لد�ستور  �ملادة )108( من  و��ستنادً� لأحكام 

�مل�سائل �ملهمة، �إل �أن �حلكومة غري ملزمة بالأخذ بهذه �لرغبات، وعدم �لأخذ بها يلزم �حلكومة 

�أن تبني للمجل�س �أ�سباب عدم �لأخذ، كما �أن �لد�ستور �أجاز للمجل�س �أن يعقب مرة و�حدة على بيان 

�حلكومة، و�لقت�سار على �لرد ملرة و�حدة هو لوقف �لرد و�لبدل بني �حلكومة و�ملجل�س وما ميكن 

�أن ي�سبب ذلك من خلق حالة من �ل�سطر�ب يف �لعالقة بينهما، ويف تقديرنا �أن �حلكومة ل ترف�س 

�لأخذ برغبات �ملجل�س �إل �إذ� كانت �أو�ساعها �ملالية �أو �لأمنية تتقاطع مع هذه �لرغبات، وحتمًا �أن 

بيان �أ�سباب �لرف�س يجب �أن يكون حمل تفهم من قبل جمل�س �ل�سورى.

ثانياً- الخت�سا�س الرقابي:

�أ�سا�س  يقوم على  �لربملاين  فالنظام  �لربملاين،  للنظام  �لرئي�سية  �ل�سمة  �لرقابي  �لدور  يعد 

�لتو�زن بني �ل�سلطة �لت�سريعية و�لتنفيذية و�لتعاون بينهما، ويف حالة عدم حتقق هذ� �لتعاون فاإن 

بديلة  ب�سلطة  و�ملجيء  �لأخرى  �ل�سلطة  �إز�حة  بو��سطتها  ت�ستطيع  �لتي  �لو�سائل  متلك  �سلطة  كل 

ت�ستطيع  �لت�سريعية  و�ل�سلطة  �لربملان،  حل  ت�ستطيع  �لتنفيذية  فال�سلطة  معها،  �لتعاون  ت�ستطيع 

�سحب ثقتها من �لوز�رة)�ل�سلطة �لتنفيذية( �أو من وزير معني يف �لوز�رة، فرتغم �لوز�رة �أو �لوزير 

و�إل �نعك�س  �أن يتم برتوٍّ وحذر �سديدين،  �لو�سيلتني يجب  �إىل هاتني  �للجوء  على �ل�ستقالة، لكن 

ذلك على �ل�ستقر�ر �ل�سيا�سي يف �لبالد.

وقد �متلك جمل�س �ل�سورى �لقطري حق ممار�سة �لرقابة على �ل�سلطة �لتنفيذية من خالل 

�لإجر�ء�ت �لتقليدية يف �لأنظمة �لربملانية �ملتمثلة بال�سوؤ�ل و�ل�ستجو�ب �ملوجه �إىل �لوزير �أو رئي�س 

جمل�س �لوزر�ء، وبالتايل �حتمال �سحب �لثقة من �لوزير، �إل �أن �إجر�ء�ت �سحب �لثقة قد �أحيطت 

�أزمات م�ستمرة توؤدي  �لوز�ري وعدم خلق  �لتي ير�د من خاللها حتقيق �ل�ستقر�ر  ببع�س �لقيود 
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�أع�ساء  �ملادة )109( كل ع�سو من  �أحكام  �لد�ستور مبوجب  �لعام. فمنح  بال�سالح  �لإ�سر�ر  �إىل 

جمل�س �ل�سورى �أن يوجه �إىل رئي�س �لوزر�ء و�إىل �أحد �لوزر�ء �أ�سئلة ل�ستي�ساح �لأمور �لد�خلة يف 

�خت�سا�ساتهم، ولل�سائل وحده حق �لتعقيب مرة و�حدة على �لإجابة، وت�سري �ملذكرة �لتف�سريية يف 

تف�سريها للمادة )109( �إىل �أن �ل�سوؤ�ل ل ي�ستتبع مناق�سة عامة يف �ملجل�س، ولل�سائل �أن يعلق على 

�لإجابة مرة و�حدة، ول يجوز لأحد من �أع�ساء �ملجل�س �ل�سرت�ك يف �ملناق�سة �إل �إذ� و�فق على ذلك 

من وجه �إليه �ل�سوؤ�ل، و�ل�سوؤ�ل ل يحمل �أكرث من معنى �ل�ستف�سار، و�ل�سوؤ�ل بهذه �ملنا�سبة جائز �أن 

يوجه �إىل رئي�س جمل�س �لوزر�ء و�لوزر�ء ��ستنادً� لأحكام �لد�ستور.

ومنح �لد�ستور �أع�ساء جمل�س �ل�سورى توجيه ��ستجو�ب، �إل �أن هذ� �ل�ستجو�ب مق�سور على 

»لكل ع�سو من  �أن  �لد�ستور على  �ملادة )110( من  �ل��وزر�ء، فن�ست  رئي�س جمل�س  دون  �ل��وزر�ء 

�لد�خلة يف �خت�سا�ساتهم، ول  �لأمور  �لوزر�ء يف  �إىل  ��ستجو�بًا  �أن يوجه  �لوزر�ء  �أع�ساء جمل�س 

�إل بعد  �أع�ساء �ملجل�س، ول جتري مناق�سة �ل�ستجو�ب  �إل مبو�فقة ثلث  يجوز توجيه �ل�ستجو�ب 

تق�سري  على  �لوزير  مو�فقة  وب�سرط  �ل�ستعجال  �إل يف حالة  توجيهه،  �لأقل من  على  �أيام  ع�سرة 

�ملدة«، ويتبني من ن�س �ملادة �أعاله:

حق كل ع�سو من �أع�ساء جمل�س �ل�سورى يف توجيه ��ستجو�ب �إىل �لوزر�ء يف �لأمور �لد�خلة . 1

يف �خت�سا�ساتهم.

�إجر�ء . 2 وهو  �ملجل�س،  �أع�ساء  عدد  ثلث  مبو�فقة  �ل�ستجو�ب  توجيه  طلب  يقرتن  �أن  يجب 

�حرت�زي لأجل �أن ل ي�سبح هذ� �حلق نابعًا عن �لنزو�ت �ل�سخ�سية، ومبا يعطي لال�ستجو�ب 

قيمة عالية.

�أن مت�سي ع�سرة �أيام على تاريخ تقدمي �ل�ستجو�ب لإجر�ئه، وهذه م�ساألة منطقية لأن . 3

من يجري �ل�ستجو�ب بحقه يجب �أن مينح �ملهلة �لكافية لأجل حت�سري و�سائل وقر�ئن 

دفاعه، لأن �ل�ستجو�ب هو يف �لو�قع �تهام، على �أنه من �ملمكن تق�سري �ملدة �إذ� و�فق 

�لوزير �مل�ستجوب على ذلك.

ونتيجة �ل�ستجو�ب �إما �أن تكون �لإد�نة �أو �لرب�ءة، وعلى هذ� �لأ�سا�س ن�ست �ملادة )111( 

�أعمال وز�رته، ول يجوز  �أمام جمل�س �ل�سورى عن  �أن »كل وزير م�سوؤول  من �لد�ستور �لد�ئم على 
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طرح �لثقة عن �لوزير �إل بعد مناق�سة �ل�ستجو�ب �ملوجه �إليه، ويكون طرح �لثقة بناء على رغبته �أو 

طلب موقع عليه من خم�سة ع�سر ع�سوً�، ول يجوز للمجل�س �أن ي�سدر قر�ره بهذ� �ل�ساأن قبل ع�سرة 

�أيام على �لأقل من تاريخ تقدمي �لطلب �أو �إبد�ء �لرغبة، ويكون �سحب �لثقة من �لوزير باأغلبية ثلثي 

�لأع�ساء �لذين يتاألف منهم �ملجل�س، ويعّد �لوزير معتزًل �لوز�رة من تاريخ قر�ر �سحب �لثقة«.

�ملو�جهة  معنى  يحمل  »�ل�ستجو�ب  �أن  �إىل  �ل��د�ئ��م  للد�ستور  �لتف�سريية  �مل��ذك��رة  وت�سري 

و�ملعار�سة، بل قد يحمل معنى �لتهام، ولذلك حر�س �لد�ستور على �أن يعطي لكل ع�سو يف جمل�س 

جعل  �ل��وز�ري  �ل�ستقر�ر  على  منه  وحر�سًا  �لد�ستور  ولكن  �ل�ستجو�ب،  توجيه  يف  �حلق  �ل�سورى 

�أنه ل يجوز توجيه ��ستجو�ب �إىل رئي�س جمل�س  توجيه �ل�ستجو�ب مق�سورً� على �لوزر�ء، مبعنى 

�أمر منطقي، ذلك لأن �ل�ستجو�ب يوؤدي يف مرحلة لحقة  �لوزر�ء، ونهج �لد�ستور يف هذ� �ل�ساأن 

�إىل طرح �لثقة فيمن وجه �إليه �ل�ستجو�ب، وملا كان �لد�ستور مل ياأخذ مببد�أ �مل�سوؤولية �لت�سامنية 

للوزر�ء �أمام �ملجل�س فاإنه ر�أى �أن يقت�سر توجيه �ل�ستجو�ب على �لوزر�ء وحدهم، ول يجوز توجيه 

��ستجو�بات �إىل رئي�س �لوزر�ء قد توؤدي �إىل طرح �لثقة به.

بعدة  �حلق  هذ�  �أح��اط  فاإنه  ل��ل��وزر�ء،  �إل  �ل�ستجو�بات  توجيه  يبح  مل  �لد�ستور  كان  و�إذ� 

�سمانات و�إجر�ء�ت حتى ل ي�ساء ��ستعماله، و�أول هذه �ل�سمانات �أنه ل يجوز توجيه ��ستجو�ب �إىل 

�أحد �لوزر�ء �إل مبو�فقة ثلث �أع�ساء �ملجل�س، �أي خم�سة ع�سر ع�سوً� على �لأقل، وهذ� يعني �أن على 

مقدم �ل�ستجو�ب �أن يجمع توقيعات ثلث �أع�ساء �ملجل�س باملو�فقة على توجيه �ل�ستجو�ب، فاإذ� مت 

ذلك جاءت مرحلة مناق�سة �ل�ستجو�ب، وقد قدر �لد�ستور �أن �ل�ستجو�ب يقدم يف حلظة غ�سب �أو 

�نفعال، ولذلك �رتاأى �لد�ستور �أن ل يناق�س �ل�ستجو�ب �إل بعد ع�سرة �أيام على �لأقل من تقدميه.

�إل �أن �لد�ستور �أجاز �أن يناق�س �ل�ستجو�ب قبل فرتة �لع�سرة �أيام ب�سرط تو�فر �أمرين:

�ل�ستعجال، وهذ� �أمر مرتوك تقديره للمجل�س يقرر ما �إذ� كان �لأمر عاجاًل �أو ل، و�ملجل�س . 1

يقرر ذلك بالأغلبية �لعادية. 

مناق�سة . 2 يقيم  و�ل�ستجو�ب  �مل��دة،  تق�سري  على  �ل�ستجو�ب  �إليه  �ملوجه  �لوزير  مو�فقة 

�لعمل  ولكن  �ل�ستجو�ب،  مناق�سة  يتبع عند  �لذي  �لأ�سلوب  �ملجل�س  وتبني لئحة  مفتوحة، 

جرى يف �أغلب برملانات �لعامل على �أن ي�سرح مقدم �ل�ستجو�ب ��ستجو�به �أوًل ثم يرد عليه 
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مناق�سة  �نتهاء  وبعد  �ملجل�س،  يحددها  فرتة  بعد  �أو  �لفور  على  �ل�ستجو�ب  �إليه  وجه  من 

�ل�ستجو�ب يكون هناك �أحد �حتمالني:

- �لحتمال �لأول: �أن يقرر �ملجل�س �نتهاء نظر �ل�ستجو�ب ويقرر �لنتقال �إىل جدول �أعمال 

بعد  �ل�سكر  ي�سكت عن هذ�  �أن  له  �أو  �لوزير  �سكر  يقرر  �أن  وللمجل�س  �لعادية،  �ملجل�س 

�نتهاء �ملناق�سة مكتفيًا بالنتقال �إىل جدول �لأعمال.

- �لحتمال �لثاين: �أن يقرر �ملجل�س طرح �لثقة بالوزير �مل�ستجوب، وهو �أ�سد �سور �لرقابة 

�لربملانية �لتي �أباحها �لد�ستور.

وهكذ� يتبني �أن �ل�ستجو�ب هو مبثابة �ملقدمة �ل�سرورية لطرح �لثقة بوزير من �لوزر�ء، فال 

يت�سور طلب طرح �لثقة �إل بعد تقدمي ��ستجو�ب ومناق�سته على �لنحو �ملتقدم.

وتطرح �لثقة بالوزير بعد مناق�سة �ل�ستجو�ب باإحدى �سورتني:

�أن يطلب �لوزير �مل�ستجوب نف�سه طرح �لثقة به لكي يتاأكد من �أن ممثلي �ل�سعب ما ز�لو� . 1

يعّدونه مو�سع ثقتهم و�أنه مل يفقد هذه �لثقة، و�لوزير عندما يطلب طرح �لثقة بنف�سه بعد 

��ستجو�ب قدم له �إمنا يعرب عن مدى ثقته وعن مدى �سالمة موقفه ورغبته يف حتديد �لأمور.

�لوزير . 2 �لثقة يف  �أمر  لعر�س  منهم  موقع  بطلب  �ملجل�س  يتقدم خم�سة ع�سر ع�سوً� من  �أن 

�مل�ستجوب على �ملجل�س.

وملا كان طرح �لثقة يف �ل�سورتني يكون بعد مناق�سة ��ستجو�ب من �ل�ستجو�بات، فاإن �لأمر 

يقت�سي من �ملجل�س �أن يقرر هل يثق بالوزير �أم ل يثق به، ول يجوز للمجل�س �أن يتخذ قر�ره يف هذ� 

�ل�ساأن �إل بعد ع�سرة �أيام من تاريخ تقدمي �لطلب ب�سحب �لثقة �ملقدمة من خم�سة ع�سر ع�سوً� على 

�لأقل.

منهم  يتاألف  �لذين  �لأع�ساء  ثلثي  باأغلبية  ي�سدر  �لوزير  من  �لثقة  ب�سحب  �ملجل�س  وقر�ر 

�ملجل�س، ويعّد �لوزير معتزًل �لوز�رة من تاريخ قر�ر �ملجل�س ب�سحب �لثقة على �لنحو �ل�سالف، وعلى 

ذلك فاإن على �لوزير �لذي �سحبت منه �لثقة �أن يعتزل عمله فورً�«.
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املطلب الثالث: ال�صمانات يف املجل�س:

و�جباتهم  �أد�ء  يف  �لربملان  �أع�ساء  ��ستقالل  ت�ستهدف  �سمانات  �لربملاين  �لنظام  يو�فر 

ومبا�سرة وظيفتهم، وقد �سم �لد�ستور �لقطري عدة �سمانات ت�سمل:

اأوًل- عدم امل�سوؤولية:

�إر�دتهم  عن  �لتعبري  بحرية  �لأع�ساء  متتع  لأج��ل  ج��دً�  مهمًا  �سمانًا  �مل�سوؤولية  عدم  ُيعّد 

وو�جباتهم �لنيابية �ملحددة يف �لد�ستور، وت�سري �مل�سادر �لتاريخية �إىل �أن قاعدة �مل�سوؤولية تعود 

�إىل �لفرتة �لتي �أعقبت ثورة 1688 يف �إجنلرت�، ومنذ ذلك �لوقت �أ�سبحت عدم �مل�سوؤولية و�حدة من 

�ل�سمانات �لتي ل تخلو منها معظم �لد�ساتري �لعاملية، ومبوجب هذه �لقاعدة ل ي�ساأل �لع�سو عما 

يبديه من �آر�ء و�أفكار يف �ملجل�س، �إمنا يوكل �إىل هذ� �ملجل�س تطبيق �لد�ستور و�لالئحة �لد�خلية 

عليه �إذ� �قت�سى �لأمر ذلك.

ع�سو  موؤ�خذة  عدم  على  تن�س  �لتي   )112( �مل��ادة  يف  �لقطري  �لد�ستور  به  �أخذ  ما  وهذ� 

�ملجل�س عما يبديه �أمام �ملجل�س �أو جلانه من �آر�ء �أو �أقو�ل بالن�سبة لالأمور �لد�خلة يف �خت�سا�س 

�ملجل�س، ويالحظ بهذ� �خل�سو�س ما ياأتي:

�لتي ت�سدر من . 1 و�لأق��و�ل  �لآر�ء  باإبد�ء  �ملتعلقة  �لأفعال  �إل  ي�سمل  �مل�سوؤولية ل  �أن عدم 

�لع�سو، فال ي�سمل �أعمال �لعنف كال�سرب، لأن مثل هذه �لأفعال غري م�سمولة بقاعدة 

مو�سوع  ي�سملها  و�إمن��ا  خارجه،  �أو  �ملجل�س  د�خل  �رتكابها  كان  �سو�ء  �مل�سوؤولية،  عدم 

هذ�  تثور يف  �لتي  �مل�سكلة  �أن  �إل  لحقًا،  عنها  نتحدث  �سوف  �لتي  �لربملانية  �حل�سانة 

�خل�سو�س فيما �إذ� كانت �لأقو�ل مت�سلة بجرمية �لر�سوة مثاًل.

وعدم �مل�سوؤولية هو �أ�سيق مدى من �حل�سانة �لربملانية من ناحية �لأفعال �لتي ي�سملها . 2

�أو  �لقول  �لأول على جر�ئم  �ل�سمان  فيه  يقت�سر  �لذي  �لوقت  �ل�سمانني، ففي  كل من 

�إىل ما ور�ء  �أن �حل�سانة متتد  �لكتابة �لتي يرتكبها �لع�سو د�خل �ملجل�س فقط، جند 

ذلك فت�سمل كل �أنو�ع �جلر�ئم �لأخرى حتى �لقتل، �سو�ء كان �لع�سو قد �رتكبها د�خل 

�ملجل�س �أم خارجه.
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وعدم �مل�سوؤولية مطلق من ناحية �لزمن، فهو يلغي �مل�سوؤولية �إىل �لأبد، دون �أن يعرقل . 3

ذلك �نتهاء �لدور �أو �لف�سل �لت�سريعي وزو�ل نيابة �لع�سو.

ويلحق عدم �مل�سوؤولية عن �لأقو�ل يف �ملجل�س عدم ترتب م�سوؤولية على ما تن�سره �ل�سحف 

بح�سن نية من هذه �لأقو�ل عن ل�سان قائلها �أو عن ل�سان حمرر �ل�سحيفة.

وعدم �مل�سوؤولية يف �لو�قع مقرر لل�سالح �لعام ل مل�سلحة �لع�سو، وعليه ل يجوز �لتنازل عنه 

مثل عدم جو�ز �لتنازل عن �حل�سانة مطلقًا، و�أي �إجر�ء يتخذ على �أ�سا�س �لتنازل �أو على �أ�سا�س 

�جلهل ب�سفة �لع�سو �لربملانية يعد باطاًل بطالنًا مطلقًا.

�ملجل�س  لئحة  يف  عليها  �ملن�سو�س  �جل���ز�ء�ت  تطبيق  من  مينع  ل  �مل�سوؤولية  ع��دم  �أن  �إل 

�لد�خلية، كاملنع من �لكالم ورفع �جلل�سة وغري ذلك.

ثانياً- احل�سانة الربملانية:

تهدف �حل�سانة �لربملانية �إىل عدم �ل�سماح باتخاذ �إجر�ء�ت عقابية �سد �أع�ساء �لربملان 

�أو �لقب�س عليهم �إل بعد �أن ياأذن بذلك �ملجل�س �لذي يتبع له �لع�سو �أو بعد �نق�ساء �لزمن �لذي 

يتمتع به �لع�سو بتلك �حل�سانة، وعليه فلي�س للح�سانة من �أثر �إل يف �إيقاف �تخاذ هذه �لإجر�ء�ت، 

�إل �أنها ل تلغي �مل�سوؤولية، وقر�ر �ملجل�س ب�ساأن �حل�سانة ل يعّد دلياًل ول قرينة على بر�ءة �لع�سو 

�أو �إد�نته، كما �أن �ملجل�س ل يبحث �لتهمة بحثًا ق�سائيًا لتعيني �لإد�نة من عدمها، �إمنا يفح�سها 

فح�سًا �سيا�سيًا ليتبني فقط ما �إذ� كان �لتهام جديًا �أم كيديًا ناجتًا عن دو�فع حزبية �أو لأغر��س 

�نتخابية �أو لأجل �لتهديد.

�لعد�لة  تاأخذ  حتى  �حل�سانة  رفع  عليه  وجب  �لتهام  جدية  من  �ملجل�س  تثبت  حالة  ويف 

�أن  من  )�حلكومة(  �لتنفيذية  �ل�سلطة  متنع  لأنها  و��سحة،  �ل�سمان  هذ�  �أهمية  ولعل  جمر�ها، 

تتذرع باأي �أ�سباب للتخل�س من خ�سومها �ل�سيا�سيني يف د�خل �لربملان، وميكن �أن تظهر م�سلحة 

�لفرتة  لتمرر خالل هذه  �أو على عدد من �لأع�ساء  �لع�سو  �لقب�س على هذ�  �حلكومة من جمرد 

قانونًا �أو قر�رً� معينًا يف �لربملان، ومنعًا لهذ� �ل�سرر جاءت �لد�ساتري مببد�أ �حل�سانة �لربملانية، 

فن�س �لد�ستور �لقطري �لد�ئم ل�سنة 2004 يف مادته )113( على �أنه »1- ل يجوز يف غري حالت 
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من  �سابق  باإذن  �إل  ��ستجو�به  �أو  تفتي�سه  �أو  حب�سه  �أو  �ل�سورى  جمل�س  ع�سو  على  �لقب�س  �لتلب�س 

�ملجل�س، و�إذ� مل ي�سدر �ملجل�س قر�ره يف طلب �لإذن خالل �سهر من تاريخ و�سول �لطلب �إليه �عترب 

ذلك مبثابة �إذن، وي�سدر �لإذن يف غري �أدو�ر �لنعقاد من رئي�س �ملجل�س. 2- يف حالة �لتلب�س يجب 

�إخطار �ملجل�س مبا �تخذ من �إجر�ء�ت يف حق �لع�سو �ملخالف، ويف غري دور �نعقاد �ملجل�س يتعني �أن 

يتم ذلك �لإخطار عند �أول �نعقاد لحق له«، ومن خالل هذ� �لن�س يتبني ما ياأتي:

�أ - �أن �حل�سانة ل تقت�سر على دور �لنعقاد، �إمنا تكون خالل �لنعقاد وخارجه، فتبد�أ ببدء 

�لدور وتنتهي بانتهائه، فت�سمل بذلك كل ما يتخلله من �أيام �لتاأجيل.

ب - �حل�سانة �لربملانية متنع �تخاذ �لإجر�ء�ت �جلنائية، وعليه فهي ل ت�سمل �لإجر�ء�ت 

�ملدنية.

ج - �حل�سانة ت�سمل �لأع�ساء �ملنتخبني و�لأع�ساء �ملعينني يف �ملجل�س على حد �سو�ء.

د - ل تقوم �حل�سانة يف حالة �لتلب�س، لكن �لد�ستور مل يذكر نوع �جلرمية �ملتلب�س بها، �أي 

كونها تعد خمالفة �أو جنحة �أو جناية، و�حلكمة من ور�ء رفع �حل�سانة يف هذه �حلالة 

هو �خلوف من �سياع معامل �جلرمية �أو �أدلتها �إن مل تتخذ �لإجر�ء�ت فورً� �سد �لع�سو 

�إىل �ملخالفات،  �أن ميتد  �لد�ستور لنوع �جلرمية ميكن  �ملتلب�س بجرمية، وعدم حتديد 

وهي يف بع�س �لأحيان تكون تافهة.

 ويف تف�سريها للمادة )113( تقول �ملذكرة �لتف�سريية للد�ستور �لقطري �لد�ئم �إن �لد�ستور 

قدر �أنه يف حالت �لتلب�س، وهي �حلالت �لتي حتددها �لقو�نني �جلز�ئية �ملو�سوعية و�لإجر�ئية، 

ل يتمتع �لع�سو باأي ح�سانة ويجري عليه ما يجري على غريه من �ملو�طنني، �أما �إذ� مل يكن �لفعل 

�أو  تفتي�سه  �أو  �ل�سورى  جمل�س  ع�سو  على  �لقب�س  يجوز  ل  �أنه  على  �لد�ستور  ن�س  فقد  به  متلب�سًا 

حب�سه �أو ��ستجو�به �إل بعد ��ستئذ�ن �ملجل�س و�حل�سول منه على �إذن ي�سمح مببا�سرة �لإجر�ء�ت 

�جلنائية �سد �لع�سو حمل �مل�ساءلة، وي�سدر �لإذن عن رئي�س �ملجل�س يف غري �أدو�ر �لنعقاد، ولكن 

يحدث �أحيانًا �أن �ملجال�س �لنيابية قد ترتك طلب �لإذن ول ترد عليه، وقد تطول �ملدة وت�سيع معامل 

�جلرمية حمل �مل�ساءلة، لذلك و�جه �لد�ستور هذه �حلالة مقررً� �أنه �إذ� مل ي�سدر �ملجل�س قر�ره يف 

طلب �لإذن خالل �سهر من تاريخ و�سول �لطلب �إليه فاإن ذلك يعّد مبثابة �إذن ت�ستطيع �لنيابة �لعامة 



208

النظام الد�ستوري يف دولة قطر

و�ل�سلطات �ملخت�سة �أن ت�سرع يف �تخاذ �لإجر�ء�ت �ملطلوبة من قب�س وتفتي�س وحب�س وما �إىل ذلك.

هذ� ما يتعلق باحل�سانة �لربملانية �لتي تن�س عليها �لد�ساتري يف غري حالت �لتلب�س، ولكن 

حتى يف حالت �لتلب�س فاإن من حق �ملجل�س �أن يعرف ما يحدث بالن�سبة لأي ع�سو من �أع�سائه، 

لذلك �أوجب �لد�ستور �أنه يف حالت �لتلب�س �لتي تربر �تخاذ جميع �لإجر�ء�ت �جلنائية فاإنه يجب 

�إخطار �ملجل�س مبا �تخذ من �إجر�ء�ت يف حق �لع�سو �لذي �رتكب �ملخالفة، و�إذ� مل يكن �ملجل�س 

منعقدً� فاإنه ينبغي �إخطاره عند �أول �نعقاد لحق له.

وقد يكون من �لأف�سل �أن يخطر رئي�س �ملجل�س �أو مكتب �ملجل�س مبا �تخذ من �إجر�ء�ت �إىل �أن 

يعود �ملجل�س لالنعقاد، وعندئٍذ يجري �إخطاره بكل ما �تخذ من �إجر�ء�ت يف حق �لع�سو.

�ملذكرة  وكذلك  �ملخالف،  �لع�سو  با�ستعماله عبارة  �لقطري  �لد�ستوري  �مل�سرع  مع  نتفق  ول 

�أن  �إل  �جلرمية،  �لعبارة  بهذه  يق�سد  �مل�سرع  �أن  ومع  �ملخالفة،  عبارة  با�ستعمالها  �لتف�سريية 

�ملتعلقة  �لإج��ر�ء�ت  �تباع  �إىل  �أن ي�سار  �لتي ل يت�سور  ي�سمل �ملخالفة  �لعبارة على مطلقها  �أخذ 

باحل�سانة ب�ساأنها، مثال ذلك �إيقاف �ل�سيارة يف موقف غري خم�س�س للوقوف، فال ميكن يف مثل 

هذه �ملخالفة �أن ي�سار �إىل �تباع �لقو�عد �خلا�سة باحل�سانة يف �جلنح و�جلنايات، لذلك كان من 

�ملفرو�س بامل�سرع �لد�ستوري ��ستعمال عبارة �لأفعال �ملخالفة للقانون من جنح وجنايات.

فاإن  �سحيح  ب�سكل  �ملجل�س  ع�سو  عاتق  على  �مللقاة  �لنيابية  �مل�سوؤولية  باأعباء  �لقيام  ولأجل 

�لد�ساتري تن�س عادًة على عدم �جلمع بني ع�سوية �لربملان و�لوظائف �لعامة، و�لهدف من ور�ء 

ذلك حترير �لنائب من �أي �سكل من �أ�سكال �لتاأثري يف �أد�ء مهمته، فالنائب �إذ� كان موظفًا خا�سعًا 

لروؤ�سائه فاإنه يتعذر عليه مر�قبة �حلكومة و�لوزر�ء على �ل�سكل �ملطلوب، با�ستثناء بع�س �لوظائف 

تفاعل  �إىل خلق  يوؤدي  �لنيابي  �ملجل�س  �إن وجود هوؤلء يف د�خل  بل  �ل��وز�ر�ت،  �أو وكالء  كالوزر�ء 

�إىل �لن�س  �لت�سريعية و�لتنفيذية، وتذهب بع�س �لد�ساتري  �ل�سلطتني  وتبادل وجهات نظر ما بني 

على �أن �لوزر�ء �لذين ل يكونون �أع�ساء يف �لربملان بعد م�سي فرتة من ��ستيز�رهم عليهم �ل�ستقالة 

من منا�سبهم �لوز�رية، كما ذهب �إىل ذلك �لقانون �لأ�سا�سي �لعر�قي ل�سنة 1925 يف �لفقرة �أوًل 

�ملادة )64( �لتي تن�س على �أن »... �لوزير �لذي مل يكن ع�سوً� يف �أحد �ملجل�سني ل يبقى يف من�سبه 

.
)1(

�أكرث من �ستة �أ�سهر« 

1- رعد �جلده، م�سدر �سابق، �س331.
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وتويل  �ل�سورى  جمل�س  ع�سوية  بني  �جلمع   )114( �مل��ادة  يف  �لقطري  �لد�ستور  يجز  ومل 

�لوظائف �لعامة، وذلك يف ما عد� �حلالت �لتي يجوز فيها �جلمع وفقًا للد�ستور.

�لد�ستور  من   )115( �مل��ادة  فاإن  �ل�سورى  جمل�س  لأع�ساء  �ل�سلوكية  بالقو�عد  يتعلق  وفيما 

�سلوكهم م�سالح  ي�ستهدفو� يف  �أن  �ل�سورى  �أع�ساء جمل�س  »على  �أنه  على  ن�ست  �لد�ئم  �لقطري 

�لوطن و�أل ي�ستغلو� �لع�سوية باأية �سورة كانت لفائدتهم �أو لفائدة من ت�سلهم بهم عالقة خا�سة، 

ويحدد �لقانون �لأعمال �لتي ل يجوز لع�سو جمل�س �ل�سورى �لقيام بها«.

ويتقا�سى كل من رئي�س �ملجل�س ونائبه و�لأع�ساء مكافاأة ي�سدر بتحديدها قانون، وت�ستحق 

من تاريخ حلف �ليمني �أمام �ملجل�س، وحتديد هذه �ملكافاأة يتم مبوجب قانون، ويف ذلك ما مينع 

�حتمال تاأثري �حلكومة يف �لأع�ساء عن طريقها.
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املبحث الثالث

ال�صلطة التنفيذية )جمل�س الوزراء(

�ل�سلطة  لهذه  �لعليا  �مل�ستويات  �أن  �إل  �لإد�ري،  �لقانون  هو  �لتنفيذية  �ل�سلطة  در��سة  حمور 

تكون حمل در��سة و�هتمام �لقانون �لد�ستوري، وتقت�سر على:

�أوًل : تكوين �ل�سلطة �لتنفيذية.

ثانيًا : �خت�سا�سات �ل�سلطة �لتنفيذية.

ثالثًا : م�سوؤولية �ل�سلطة �لتنفيذية.

و�سنتناول بحث هذه �ملو�سوعات فيما ياأتي:

املطلب الأول - تكوين ال�صلطة التنفيذية:

ير�أ�س �ل�سلطة �لتنفيذية يف �لنظام �لربملاين رئي�س �لدولة ملكًا �أو �أمريً� �أو رئي�س جمهورية، 

ويفرت�س يف هذه �لرئا�سة �أن تكون ��سمية، ومتار�س �لوز�رة هذه �ل�سلطة فعليًا، وهذ� على خالف 

�لنظام �لرئا�سي �لذي تكون فيه �ل�سلطة �لفعلية لرئي�س �جلمهورية يعاونه فيها �سكرتريون )وزر�ء( 

ينفذون �سيا�سته، وقد �أخذ �لنظام �ل�سيا�سي �لقطري بالنموذج �لربملاين، ولكن مل يطبق قو�عده 

بكامل تفا�سيلها.

من  �لربملانية  �لأنظمة  د�ساتري  تت�سمنه  م��ا  �أن  �ل��ربمل��اين  بالنظام  �لأخ���ذ  على  وي��رتت��ب 

�خت�سا�سات رئي�س �لدولة ملكًا �أو رئي�سًا للجمهورية تكون يف �حلقيقة من �خت�سا�س �لوز�رة فعاًل، 

�مللك يف  توقيعات  و�أن  وزر�ئه،  بو��سطة  �سلطته  يتوىل  �مللك  �أن  �ملثال  �سبيل  فالد�ستور ين�س على 

�سوؤون �لدولة يجب لنفاذها �أن يوقع عليها رئي�س جمل�س �لوزر�ء و�لوزر�ء �ملخت�سون، وكذلك �أن 

�أو�مر �مللك �ل�سفهية �أو �لكتابية ل تخلي �لوزر�ء من �مل�سوؤولية.

وظروف  �سخ�سيته  ح�سب  متفاوت  بنفوذ  يتمتع  �مللكي  �لربملاين  �لنظام  يف  �لدولة  ورئي�س 
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�سعبه، وهو نفوذ �أدبي و�سيا�سي، وبخا�سة �إذ� �بتعد عن �خلالفات �حلزبية.

ويعّد �لوزير يف �لنظام �لربملاين قمة �ل�سلم �لإد�ري بوز�رته ورئي�سها �لأعلى، وي�سمى �لوزير 

عند توليه وز�رة )وزيرً� بوز�رة(، ولكن هناك من �لوزر�ء من ل يعهد �إليهم بوز�رة وهم )�لوزر�ء 

بال وز�رة(، وي�سمون يف بع�س �لأنظمة وزر�ء �لدولة، وهم وزر�ء من حيث �ملبد�أ، ويكونون �أع�ساء 

ي�سغلون  �لذين  �لوزر�ء  بقية  مع  ويت�سامنون  �لوزر�ء،  بجميع حقوق  ويتمتعون  �لوزر�ء،  يف جمل�س 

وز�ر�ت حمددة �مل�سوؤولية.

وعبارة وزير �لدولة �لذي جرى �لأخذ بها يف �لعديد من �لأنظمة �ل�سيا�سية �حلالية تختلف 

عن مفهومها �لقدمي �لذي �أخذ به يف فرن�سا �أو بلجيكا، فكان يعّد لقبًا فخريًا مينح ملن �أدو� بع�س 

ح�سور  �أو  �حلكم  �سوؤون  �إد�رة  يف  �ل�سرت�ك  حق  حامله  يعطى  �أن  دون  للوطن  �جلليلة  �خلدمات 

جل�سات جمل�س �لوزر�ء، ونتيجة ذلك ل يتحمل �ساحبه �أية م�سوؤولية �سيا�سية، �أما �ملفهوم �حلديث 

�ملعمول به يف عدد من �لأنظمة �ل�سيا�سية فاإنه يتمتع ب�سائر �خت�سا�سات �لوزير �ل�سيا�سية.

وُيلجاأ �إىل تعيني وزر�ء بال وز�رة لال�ستفادة من �أ�سخا�س ل متكنهم ظروفهم من تويل وز�رة 

بالذ�ت، في�ستفاد منهم لعلمهم �أو خربتهم �أو نفوذهم يف �إغناء جمل�س �لوزر�ء ويف توجيه �ل�سيا�سة 

�لعامة، �إل �أن �لباعث �ل�سيا�سي يكون ور�ء ��ستيز�ر هذ� �لنوع من �لوزر�ء، فوجودهم يف �لوز�رة 

و�سيلة تتبع يف �لغالب لتدعيم �لوز�ر�ت �سيا�سيًا �أو حزبيًا �أو �سعبيًا �أو �جتماعيًا �إىل �أكرب حد ممكن 

�أنها طريقة لك�سب و�إر�ساء �لطامعني يف  ولو جتاوز جمموع �لوزر�ء عدد �لوز�ر�ت �ملوجودة، كما 

�أن يكون من�سب �لوزير بال  �ل��وز�ر�ت، وميكن  �ل�سرت�ك يف �لوز�رة عندما يتجاوز عددهم عدد 

وز�رة مظهرً� لتاأييد حمدود من �سخ�س هذ� �لوزير �أو حزبه للوز�رة.

و�ختلفت �لأنظمة �ل�سيا�سية يف م�ساألة ح�سور �لوزر�ء بال وز�رة لجتماعات جمل�س �لوزر�ء، 

�أما  باأجمعهم،  �أجازت ح�سورهم  �لتي  فرن�سا  مثل  �حل�سور،  جميعًا  لهم  �أجازت  �لأنظمة  فبع�س 

بريطانيا فتعمل على �لتفريق بني �لوزر�ء يف م�ساألة ح�سورهم لجتماعات جمل�س �لوزر�ء.

وفيما يتعلق بعدد �لوز�ر�ت فال توجد قاعدة عامة بهذ� �خل�سو�س بني �لأنظمة �ل�سيا�سية، 

فهناك من �لأنظمة �ل�سيا�سية من �أ�سرف يف تعدد �لوز�ر�ت، ويوؤدي ذلك عادًة �إىل �إ�سكالت عديدة 

يف �لعمل وت�ستت �مل�سالح بني �لوز�ر�ت و�لإد�ر�ت �ملتعددة، �إل �أن �لأنظمة �لربملانية عاجلت هذ� 
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من  �أكرث  �أ�سلوب عملي  �عتماد  �أو  قانون،  وز�ر�ت جديدة مبقت�سى  �إن�ساء  ربط  �لو�سع من خالل 

�أ�سلوب �لن�س �لقانوين، وذلك بتحديد عدد �لوز�ر�ت يف �لد�ستور، مثلما ذهب �لقانون �لأ�سا�سي 

�لعر�قي ل�سنة 1925 من �ملادة )64( �لتي تن�س على �أن »ل يتجاوز عدد وزر�ء �لدولة عن �لت�سعة 

�لعليا  �ملحكمة  تف�سري  �لت�سعة ح�سب  �ل��وزر�ء  �ل��وزر�ء من �سمن  رئي�س  ويعّد  �ل�ستة«،  يقل عن  ول 

�لعر�قية.

 وبالرجوع �إىل �لد�ستور �لقطري فاإننا جند �أن �لد�ستور قد خال من حتديد عدد �لوز�ر�ت 

�لتي يتكون منها جمل�س �لوزر�ء، كما �أن �لد�ستور مل يتطرق �إىل وجود وزر�ء عاديني ووزر�ء دولة، 

على خالف �لو�قع �لفعلي.

و��ستنادً� لأحكام �لد�ستور �لد�ئم �لقطري، يختار �لأمري رئي�س جمل�س �لوزر�ء، وبناًء على 

تر�سيح رئي�س �لوزر�ء ُيعنّي �لوزر�ء، ويف �لوقت �لذي ميلك �لأمري حق �لتعيني ميلك �أي�سًا حق عزل 

�لوزر�ء.

ومبا �أن �لنظام �لد�ستوري �لقطري مل ياأخذ بجميع قو�عد �لنظام �لربملاين �لتي تلزم رئي�س 

�لدولة باختيار رئي�س �لوزر�ء من بني �لأغلبية �لربملانية، فاإن �إر�دة �لأمري وتقديره للم�سلحة �لعامة 

هي �لتي �ستكون ور�ء عملية �ختيار رئي�س �لوزر�ء، لكّن تعيني �لوزر�ء هو �أمر خمتلف، فتعيينهم يتم 

بناء على تر�سيح رئي�س �لوزر�ء، وهذ� �لإجر�ء هو و�حد من قو�عد �لنظام �لربملاين �لتي يتوخى 

منها �إيجاد جتان�س وز�ري يف �لت�سكيل خللق وحدة �لوز�رة �سيا�سيًا و�إد�ريًا، ويف ت�سامنها يف �سوؤون 

�حلكم و�لإد�رة ويف �مل�سوؤولية �ل�سيا�سية، �إل �أن رئي�س �لدولة ل ينتفي دوره كليًا يف �ختيار �لوزر�ء، 

فهو يبقى ميلك حق �لعرت��س على �لرت�سيح للمنا�سب �لوز�رية، وذلك من خالل �لن�سح و�لتوجيه 

و�لإر�ساد، وملا لرئي�س �لدولة من قيمة معنوية و�سيا�سية فاإن رئي�س �لوزر�ء �ملر�سح لتاأليف �لوز�رة 

تر�سيحاته،  على  ويو�فق  ر�أيه  يف  ويجاريه  �لدولة  رئي�س  وتوجيه  ن�سح  �إىل  ي�ستجيب  �سوف  حتمًا 

خا�سة �إذ� كان �لرت�سيح مدعومًا من �لأغلبية �لربملانية.

ون�ست �ملادة )73( من �لد�ستور �لقطري على �أن »يعني �لأمري �لوزر�ء باأمر �أمريي بناًء على 

تر�سيح رئي�س جمل�س �لوزر�ء، ويقبل ��ستقالتهم ويعفيهم من منا�سبهم بذ�ت �لأد�ة«.

رئي�س جمل�س  �قرت�ح  بناء على  �أمريي  باأمر  �ملادة )118(  �أحكام  �لوز�رة مبقت�سى  وت�سكل 
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�لوزر�ء، ويجوز لالأمري �أن يعهد �إىل رئي�س جمل�س �لوزر�ء�أو �إىل �أي من �لوزر�ء مبهام وز�رة �أو �أكرث، 

ويحدد �لقانون �سالحيات �لوزر�ء. وتكليف رئي�س جمل�س �لوزر�ء مبن�سب وز�ري �إىل جانب رئا�سته 

للمجل�س �أ�سلوب جرى �لعمل به يف �لعديد من �لأنظمة �ل�سيا�سية يف �لعامل، ويتوىل رئي�س جمل�س 

تكون هذه  ما  وعادة  لأ�سباب خمتلفة،  للمجل�س  كرئي�س  مهامه  �إىل جانب  �أكرث  �أو  وز�رة  �ل��وزر�ء 

�لوز�ر�ت من �لوز�ر�ت �حل�سا�سة يف �لدولة، وكذلك فاإن �لوزر�ء ميكن �أن يتولو� �أكرث من وز�رة، 

على �أن تكون هناك وز�رة �أ�سلية و�لأخرى بالوكالة.

وقد جرت �لعادة يف �لأنظمة �لربملانية �أن يكون �لوزير ع�سوً� يف �لربملان كما هو �حلال يف 

م�سر قبل عام 1952 و�لعر�ق قبل عام 1958، ولو �أن هذ� �لأمر مل تاأخذ به جميع �لدول �لربملانية، 

�ل�سروط  جميع  فيه  تتو�فر  �أن  يجب  حتمًا  فاإنه  �لنيابي  �ملجل�س  يف  ع�سوً�  �لوزير  يكون  وعندما 

�ملحددة يف ع�سو �ملجل�س. وملا كان �لأع�ساء �ملعينون يف جمل�س �ل�سورى ��ستنادً� للمادة )77( من 

�لوزر�ء �أو من غريهم، فاإن �لوزير �لذي يعني ع�سوً� يف جمل�س �ل�سورى يجب �أن تتو�فر فيه �سروط 

�لع�سوية �ملحددة يف �ملادة )80( من �لد�ستور، وتكون بالتايل هذه �ل�سروط هي �ل�سروط �ملطلوبة 

فيمن يتوىل �لوز�رة وهي:

�أن تكون جن�سيته �لأ�سلية قطرية.. 1

�أن ل يقل �سنة عن ثالثني �سنة ميالدية.. 2

�أن يجيد �للغة �لعربية قر�ءة وكتابة.. 3

�أن ل يكون قد �سبق �حلكم عليه نهائيًا يف جرمية خملة بال�سرف �أو �لأمانة، ما مل يكن . 4

قد رد �إليه �عتباره وفقًا للقانون.

وك�سرط �أ�سا�سي لتويل رئي�س جمل�س �لوزر�ء و�لوزر�ء مهامهم �لر�سمية فاإن عليهم �أن يوؤدو� 

�أن  على  فن�ست  �ليمني،  ن�س   )119( �ملادة  وحددت  منا�سبهم،  توليهم  قبل  �لأمري  �أمام  �ليمني 

باهلل  »�أق�سم  �لتالية:  �ليمني  منا�سبهم  توليهم  قبل  �لأم��ري  �أم��ام  و�ل��وزر�ء  �ل��وزر�ء  رئي�س  »ي��وؤدي 

�لعظيم �أن �أكون خمل�سًا للوطن ولالأمري، و�أن �أحرتم �ل�سريعة �لإ�سالمية و�لد�ستور و�لقانون، و�أن 

�أرعى م�سالح �ل�سعب رعاية كاملة، و�أن �أوؤدي و�جباتي باأمانة وذمة و�سرف، و�أن �أحافظ حمافظة 

تامة على كيان �لبالد و�سالمة �إقليمها«. و�ألزمت �ملادة )158( �لوزر�ء �أثناء توليهم منا�سبهم �أن 
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ي�ستهدفو� يف �سلوكهم م�سالح �لوطن و�أل ي�ستغلو� منا�سبهم �لر�سمية باأية �سورة كانت لفائدتهم 

�أو لفائدة من ت�سله بهم عالقة خا�سة، ويحدد �لقانون �لأعمال �ملحظور على �لوزر�ء ممار�ستها، 

و�لأفعال �لتي تقع منهم �أثناء توليهم منا�سبهم وت�ستوجب م�ساءلتهم، كما يحدد طريقة �مل�ساءلة.

تذهب  �لذي  �لوقت  يف  �ل��وزر�ء،  على  �ملحظورة  �لأعمال  �لقانون  على  �لد�ستور  �أح��ال  وقد 

�لد�ساتري عادة �إىل �لن�س عليها مبوجب ن�س د�ستوري ين�س على عدم �ل�سماح للوزير �أثناء مدة 

توليه من�سبه �أن يز�ول مهنة حرة �أو عماًل جتاريًا �أو ماليًا �أو �سناعيًا �أو �أن ي�سرتي �أو ي�ستاأجر �سيئًا 

من �أمو�ل �لدولة �أو �أن يوؤجرها �أو يبيعها �سيئًا من �أمو�له �أو �أن يقاي�سها عليه.

املطلب الثاين - اخت�صا�صات ال�صلطة التنفيذية:

اأوًل: الخت�سا�س التنفيذي:

يتولها  �لتنفيذية  �ل�سلطة  فاإن  �لد�ئم  �لقطري  �لد�ستور  من   )62( �ملادة  لأحكام  ��ستنادً� 

�لأمري، ويعاونه يف ذلك جمل�س �لوزر�ء على �لوجه �ملبني يف هذ� �لد�ستور.

�ل�سيا�سة  »ر�سم  �لأمري  �أن من �خت�سا�سات  �لتي تن�س على  �ملادة )67(  و��ستنادً� لأحكام 

�لعامة للدولة مبعاونة جمل�س �لوزر�ء« فاإن هذ� �لن�س يبتعد بالنظام �لد�ستوري �لقطري عن �أ�س�س 

�لنظام �لربملاين �لتي تذهب عادة �إىل �لن�س على �أن يتوىل رئي�س �لدولة �سلطاته بو��سطة وزر�ئه، 

وعلى هذ� �لأ�سا�س فهو يقرتب من �أ�س�س �لنظام �لرئا�سي.

�قت�ست  كلما  لالنعقاد  �ل��وزر�ء  جمل�س  »دعوة  على   )67( �ملادة  من  �لثالثة  �لفقرة  وتن�س 

ن�ست  نف�سه  �لوقت  ويف  يح�سرها«،  �لتي  �جلل�سات  رئا�سة  لالأمري  وتكون  ذلك،  �لعامة  �مل�سلحة 

�لفقرة �لأخرية من �ملادة )12( على �أن » ير�أ�س ويل �لعهد جل�سات جمل�س �لوزر�ء �لتي يح�سرها«.

وبذلك يتوىل �لأمري �ل�سلطة �لتنفيذية �لفعلية على غر�ر �لنظام �لرئا�سي، وملا مل يكن �لنظام 

رئا�سيًا لأنه �أخذ بالعديد من �أ�س�س �لنظام �لربملاين، ن�ستطيع �لقول �إن �لنظام �لد�ستوري �لقطري 

�أن  كما  �ل�سورى،  جمل�س  �أمام  نف�سه  �لوقت  ويف  �لأمري  �أمام  م�سوؤولون  فالوزر�ء  خمتلطًا،  نظامًا 

وجود هيئة م�سرتكة ت�سم �لوزر�ء تدعى جمل�س �لوزر�ء ووجود رئي�س لهذ� �ملجل�س، ووجود �سيا�سة 

�ل�سوؤون  �لر�أي مع هذ� �ملجل�س يف  يتبادل  �لأمري حتمًا  فاإن  �لوزر�ء،  �لأمري مبعاونة  عامة ي�سعها 
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�ملهمة للحكومة وت�سريف �سوؤونها، وبذلك يكون للوزر�ء و�سع كو�سع �لوزر�ء يف �لنظام �لربملاين، 

فلكل وزير �سيا�سة يف �سوؤون وز�رته، ولكن يف حدود �ل�سيا�سة �لعامة �ملر�سومة، ويعّد �لوزير �لرئي�س 

تنفيذ  �ل��وزر�ء  »على  �أن��ه  على   )122( �مل��ادة  ن�ست  �لأ�سا�س  هذ�  وعلى  وز�رت��ه،  ملوظفي  �لأعلى 

�ل�سيا�سة �لعامة للحكومة كل يف حدود �خت�سا�سه«.

وتذهب �لفقرة �لأخرية من �ملادة )122( �إىل �أن لالأمري �أن يطلب من رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

ومن �لوزر�ء تقدمي تقارير عن �أي �ساأن من �ل�سوؤون �لتي تدخل يف �خت�سا�ساتهم، مع �أننا ل جند 

من مربر لذكر هذ� �لأمر يف �لد�ستور، لأنه �أمر �أ�سا�سي من �أ�سا�سيات �لعمل، فالرئي�س �لأعلى يف 

جميع �ملجالت و�مل�ستويات يحق له طلب تقارير دورية عن �لعاملني باإمرته.

�ل��وزر�ء،  �خت�سا�سات  عن  تختلف  حم��ددة  �خت�سا�سات  �ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  ويتوىل     

�ملناق�سات،  و�إد�رة  �ملجل�س  جل�سات  رئا�سة  �ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  يتوىل   )125( �ملادة  فبموجب 

وتكامل  �حلكومية  �لأجهزة  لوحدة  حتقيقًا  �ملختلفة  �ل���وز�ر�ت  بني  �لعمل  تن�سيق  على  وي�سرف 

ن�ساطها، ويوقع با�سم جمل�س �لوزر�ء ونيابة عنه �لقر�ر�ت �لتي ي�سدرها �ملجل�س، ويرفع �إىل �لأمري 

�أمريي للت�سديق عليها و�إ�سد�رها  قر�ر�ت �ملجل�س �ملتعلقة بال�سوؤون �لتي ي�سدر بتحديدها قر�ر 

وفقًا لأحكام هذ� �لد�ستور.

�إياه  و��سفة  �لوزر�ء  �لقطري �خت�سا�سات جمل�س  �لد�ستور  �ملادة )121( من  تناولت   وقد 

باأنه �لهيئة �لتنفيذية �لعليا �لتي يناط بها �إد�رة جميع �ل�سوؤون �لد�خلية و�خلارجية �لتي يخت�س بها 

وفقًا لهذ� �لد�ستور و�أحكام �لقانون.

وذكرت �ملادة �أنه »يتوىل جمل�س �لوزر�ء بوجه خا�س �لخت�سا�سات �لتالية«، وعبارة »بوجه 

خا�س« ل د�عي لها، وكان من �لأف�سل �لن�س على �أن »يتوىل جمل�س �لوزر�ء �لخت�سا�سات �لتالية« 

ومن ثم ي�سار �إىل ذكر هذه �لخت�سا�سات.
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ثانياً- الخت�سا�س الت�سريعي:

ويت�سمن ما ياأتي:

1- �قرت�ح م�ساريع �لقو�نني:

منح �لد�ستور جمل�س �لوزر�ء �حلق يف �قرت�ح م�ساريع �لقو�نني، وهي حالة �أخذت بها �لأنظمة 

�لد�ستورية مبعظمها باأن تكون عملية �قرت�ح �لقو�نني م�سرتكة بني �ل�سلطة �لت�سريعية و�لتنفيذية، 

وعليه فاإن ملجل�س �لوزر�ء حق �قرت�ح م�سروعات �لقو�نني، ومل تتوقف �ملادة عند هذ� �حلد، بل منحته 

�أي�سًا �خت�سا�س �قرت�ح �ملر��سيم، و�لجتاه �لعام يف �أغلب دول �لعامل باأن �مل�سدر �ملهم و�لأ�سا�سي 

مل�ساريع �لقو�نني يكون جمل�س �لوزر�ء، فاحلكومة �ملمثلة مبجل�س �لوزر�ء هي �أدرى بحاجة �لبالد 

مل�ساريع �لقو�نني، وذلك نتيجة �لتو�سع �حلا�سل يف تدخل �ل�سلطة �لتنفيذية يف خمتلف �سوؤون حياة 

�ملو�طنني مبا هو متو�فر لهذه �ل�سلطة من خرب�ء وم�ست�سارين قادرين على و�سع م�ساريع قو�نني 

مهمة، وم�ساريع �لقو�نني �لتي ُتقرتح من جمل�س �لوزر�ء تعر�س على جمل�س �ل�سورى ملناق�ستها، ويف 

حالة �ملو�فقة عليها ترفع لالأمري للت�سديق عليها و�إ�سد�رها وفقًا لأحكام �لد�ستور.

2- �عتماد �للو�ئح و�لقر�ر�ت:

يتوىل جمل�س �لوزر�ء �عتماد �للو�ئح و�لقر�ر�ت �لتي تقررها �لوز�ر�ت و�لأجهزة �حلكومية 

قو�عد عامة مكتوبة �سادرة  و�لالئحة هي  �أحكامها،  �لقو�نني مبا يطابق  لتنفيذ  فيما يخ�سه  كل 

عن هيئة لها �سلطة �لتنظيم، وتتوىل �ل�سلطة �لتنفيذية و�سعها لتطبيق �لقو�نني وتنظيم �مل�سالح 

�لعمومية و�سيانة �لأمن و�ل�سكينة و�ل�سحة �لعامة.

وبخ�سو�س �للو�ئح ل بد �أن ن�سري �إىل �أن �لالئحة ت�سبه �لقانون يف كونها ت�سع قو�عد و�أحكامًا 

عامة ملزمة لالأفر�د و�ملحاكم على حد �سو�ء، وت�سمى �أحيانًا بالت�سريع �لثانوي، وتختلف �لالئحة 

عن �لقانون يف �أن م�سدر �لقانون هو �ل�سلطة �لت�سريعية يف حني �أن م�سدر �لالئحة هو �ل�سلطة 

�لتنفيذية، و�لقانون �أقوى من �لالئحة و�أعلى مرتبة منها لكونه يعرب عن �إر�دة �لأمة �لتي هي فوق 

�إر�دة �حلكومة، ويجوز �أن ياأتي �لقانون على خالف �لالئحة �أو يعطلها �أو يلغيها كليًة �أو يعدلها �أو 

يعفي من تنفيذها، و�لعك�س غري جائز، فالالئحة ل ميكن �أن تكون خالف �لقانون، فاللو�ئح تو�سع 

لتنفيذ �لقو�نني.



217

النظام الد�ستوري يف دولة قطر

وتنق�سم �للو�ئح وفقًا جلهة �إ�سد�رها �إىل لو�ئح ت�سدرها �ل�سلطة �ملركزية، وهي �ل�سائعة، 

و�أخرى حملية ي�سدرها �ملحافظون �أو �ملجل�س �لبلدي.

كما �أن �للو�ئح تنق�سم �إىل ثالثة �أق�سام هي:

�لقانون . 1 تطبيق  لت�سهيل  �لتنفيذية  �ل�سلطة  ت�سدرها  لو�ئح  وهي  �لتكميلية:  �للو�ئح 

وتف�سيل جزئياته.

�للو�ئح �مل�ستقلة: وهذه �للو�ئح ل ت�ستند �إىل قانون �سابق، وهي على نوعني:. 2

�أ - لو�ئح تنظيم �مل�سالح �لعامة.

للمحافظة  �لتنفيذية  �ل�سلطة  �لتي ت�سدرها  �لعامة  �لأو�مر  �ل�سبط: وهي  لو�ئح   - ب 

على �لأمن و�ل�سكينة و�ل�سيانة و�ل�سحة �لعامة.

لو�ئح �ل�سرورة: وهي �للو�ئح �لتي ت�سطر �ل�سلطة �لتنفيذية �إىل �إ�سد�رها يف �لظروف غري 

 .
)1(

�لعتيادية، وهي حمل خالف بني فقهاء �لقانون، وعادة ما تكون هذه �للو�ئح حماطة ب�سمانات

و�إ�سافة �إىل ما ذكرناه فاإن جمل�س �لوزر�ء يتوىل �لخت�سا�سات �لتالية:

�لإ�سر�ف على تنفيذ �لقو�نني و�ملر��سيم و�للو�ئح و�لقر�ر�ت.. 1

�قرت�ح �إن�ساء وتنظيم �لأجهزة �حلكومية و�لهيئات و�ملوؤ�س�سات �لعامة وفقًا للقانون.. 2

�لرقابة �لعليا على �سري �لنظام �حلكومي �ملايل و�لإد�ري.. 3

تعيني �ملوظفني وعزلهم متى كان �لتعيني و�لعزل ل يدخالن يف �خت�سا�س �لأمري �أو . 4

يف �خت�سا�س �لوزر�ء وفقًا للقانون.

ر�سم �لقو�عد �لعامة �لكفيلة با�ستتباب �لأمن �لد�خلي، و�ملحافظة على �لنظام يف . 5

�أرجاء �لدولة وفقًا للقانون.

و�أحكام . 6 �لد�ستور  لهذ�  طبقًا  �لعامة  مو�زنتها  م�سروع  وو�سع  �لدولة  مالية  �إد�رة 

�لقانون.

1- �مل�سدر �ل�سابق، �س 330.
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�عتماد �مل�سروعات �لقت�سادية وو�سائل تنفيذها.. 7

�لإ�سر�ف على طرق رعاية م�سالح �لدولة يف �خلارج وعلى و�سائل �لعناية بعالقاتها . 8

�لدولية و�سوؤونها �خلارجية.

�أول كل �سنة مالية يت�سمن عر�سًا تف�سيليًا لالأعمال �لهامة �لتي . 9 �إعد�د تقرير يف 

بتحقيق  �لكفيلة  �لو�سائل  �أف�سل  تر�سم  بخطة  مقرونًا  وخارجيًا  د�خليًا  �أجن��زت 

�لنه�سة �ل�ساملة للدولة وتوفري �أ�سباب تقدمها ورخائها وتثبيت �أمنها و��ستقر�رها 

وفقًا للمبادئ �جلوهرية �ملوجهة ل�سيا�سة �لدولة �ملن�سو�س عليها يف هذ� �لد�ستور، 

ويرفع هذ� �لتقرير لالأمري لإقر�ره.

�أية �خت�سا�سات �أخرى يخولها له هذ� �لد�ستور �أو �لقانون.. 10

�لد�خلية  لئحته  و�سع  �ل��وزر�ء  جمل�س  يتوىل  �لد�ستور  من   )127( �مل��ادة  �أحكام  ومبوجب 

لتنظيم �أعماله، وتكون له �أمانة عامة تعاونه على �أد�ء مهامه.

يكون  �أن  على  �أع�سائه،  �أغلب  �لوزر�ء ح�سور  �جتماعات جمل�س  ل�سحة  �لد�ستور  و��سرتط 

�لأع�ساء  �أغلبية  قر�ر�ته مبو�فقة  وت�سدر  �سرية،  �ملجل�س  ومد�ولت  نائبه،  �أو  �لرئي�س  بينهم  من 

�حلا�سرين، وعند ت�ساوي �لأ�سو�ت يرجح �جلانب �لذي منه �لرئي�س وُتلزم �لأقلية بر�أي �لأغلبية.

املطلب الثالث - م�صوؤولية ال�صلطه التنفيذية:

�لدولة،  رئي�س  �أمام  و�إد�ري��ًا  �سيا�سيًا  م�سوؤولني  �لقطري  �لد�ستوري  �لنظام  يف  �ل��وزر�ء  يعّد 

�إقالتهم مبقت�سى �ملادة )123( من �لد�ستور �لتي تن�س  وذلك ��ستنادً� �إىل حقه يف تعيينهم ويف 

على �أن »رئي�س جمل�س �لوزر�ء و�لوزر�ء م�سوؤولون بالت�سامن �أمام �لأمري عن تنفيذ �ل�سيا�سة �لعامة 

للحكومة، وكل منهم م�سوؤول م�سوؤولية فردية �أمام �لأمري عن �أد�ء و�جباته وممار�سة �سالحياته«.

و�إىل جانب م�سوؤوليتهم �لت�سامنية و�لفردية �أمام �لأمري فاإن �لد�ستور قد �أقام م�ساءلة �أخرى 

لهم �أمام جمل�س �ل�سورى، فن�ست �ملادة )111( على �أن »كل وزير م�سوؤول �أمام جمل�س �ل�سورى عن 

�أعمال وز�رته، ول يجوز طرح �لثقة عن �لوزير �إل بعد مناق�سة ��ستجو�ب موجه �إليه، ويكون طرح 
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�لثقة بناء على رغبته �أو طلب موقع عليه من خم�سة ع�سر ع�سوً�، ول يجوز للمجل�س �أن ي�سدر قر�ره 

يف هذ� �ل�ساأن قبل ع�سرة �أيام على �لأقل من تاريخ تقدمي �لطلب �أو �إبد�ء �لرغبة، ويكون �سحب 

�لثقة من �لوزير باأغلبية ثلثي �لأع�ساء �لذين يتاألف منهم �ملجل�س، ويعّد �لوزير معتزًل �لوز�رة من 

تاريخ قر�ر �سحب �لثقة«.

ومتنح  و�ل�ستجو�ب،  �ل�سوؤ�ل  هما  �أ�سا�سيتني  مبرحلتني  �ملرور  بعد  �مل�سوؤولية  هذه  وتتحقق 

�لد�ساتري يف �لأنظمة �لربملانية �أع�ساء �ملجال�س �لنيابية حق توجيه �ل�سوؤ�ل لال�ستي�ساح عن �لأمور 

�لد�خلة يف �خت�سا�س �لوزر�ء، وحق �ل�سوؤ�ل يق�سد به حق ع�سو �ملجل�س �لنيابي يف توجيه �أ�سئلة 

�إىل �لوزر�ء ملعرفة �أمر يجهله، وقد يهدف من ور�ئه �إىل لفت نظر �حلكومة �إىل �أمر معني، و�ل�سوؤ�ل 

�لوزير �مل�سوؤول عقب  �أن ي�ستو�سح  �ل�سائل دون غريه من �لأع�ساء، فله وحده  �أمر خا�س بالع�سو 

�إدلئه بالإجابة عن �ل�سوؤ�ل وله �أن يرد على �لإجابة، ويفرت�س يف �ل�سوؤ�ل �أن يكون موجزً� من�سبًا 

على �لوقائع �ملطلوب ��ستي�ساحها وخاليًا من �لتعليق و�جلدل و�لآر�ء �خلا�سة، كما يجب �أل يكون 

�سارً� بامل�سلحة �لعامة �أو خمالفًا لأحكام �لد�ستور، و�أن ل ي�سمل عبار�ت نابية �أو ذكر �أ�سخا�س �أو 

�أو م�سلحة  �مل�سا�س بهم فيما يتعلق ب�سوؤونهم �خلا�سة، و�أل يكون �ل�سوؤ�ل متعلقًا ب�سخ�س �لنائب 

خا�سة موكول �أمرها �إليه، كما يجب �أل ي�سري �إىل ما ين�سر يف �ل�سحف، و�أل يكون فيه م�سا�س باأمر 

معرو�س �أمام �لق�ساء.

ومنح �لد�ستور �لقطري �أع�ساء جمل�س �ل�سورى حق توجيه �ل�سوؤ�ل �إىل رئي�س �لوزر�ء و�لوزر�ء 

ل�ستي�ساح �لأمور �لد�خلة يف �خت�سا�ساتهم.

كما �أن �ملادة �ملذكورة منحت جمل�س �ل�سورى حق توجيه �ل�ستجو�ب للوزر�ء فقط دون رئي�س 

جمل�س �لوزر�ء. و�ل�ستجو�ب هو حق ع�سو �لربملان يف �أن يطلب من �لوزير بيانات عن �ل�سيا�سة 

��ستجو�بات  توجيه  �ملمكن  فمن  �ل�سيا�سة،  بهذه  خا�سة  معينة  م�ساألة  �أية  عن  �أو  للدولة  �لعامة 

�حلدود  �ل�ستجو�ب  يتجاوز  �أل  ب�سرط  �لتنفيذية،  �ل�سلطة  �أعمال  من  مهم  عمل  �أي  بخ�سو�س 

�لد�ستورية، فال ي�سح �أن ي�سار، على �سبيل �ملثال، �إىل ��ستجو�ب يتعلق باأعمال رئي�س �لدولة �لتي 

�أن  ويالحظ  لال�ستجو�ب.  حماًل  �ل��وزر�ء  رئي�س  تعيني  يكون  �أن  ذلك  مثال  �لد�ستور،  �إياه  منحها 

�ل�ستجو�ب، على خالف �ل�سوؤ�ل، يوؤدي �إىل �إثارة مناق�سات على نطاق و��سع يتدخل فيها �أي ع�سو 

من �أع�ساء �ملجل�س، وتنتهي �ملناق�سات بقر�ر ي�سدره �ملجل�س ب�ساأن مو�سوع �ل�ستجو�ب، ومن حق 



220

النظام الد�ستوري يف دولة قطر

�لع�سو مقدم �ل�ستجو�ب �إذ� مل يقتنع باإجابة �لوزير �أن يبني �أ�سباب عدم �قتناعه، ويلجاأ بعد ذلك 

�إىل طرح م�ساألة �لثقة بالوزر�ء �أو �لوزير.

ونظرً� خلطورة �ل�ستجو�ب فاإنه يف تقدميه ومناق�سته يحاط ب�سمانات حتى ل توؤخذ �لوز�رة 

�أو �لوزير على غرة، وحتى ل ي�ساء ��ستخد�مه فينحرف عن �مل�سلحة �لعامة �إىل �أغر��س �سخ�سية.

�ملحاكم  �إىل  و�إحالتهم  �لوزر�ء جنائيًا  �لن�س حول م�ساءلة  �لقطري من  �لد�ستور  وقد خال 

عما يقع منهم من جر�ئم يف تاأدية �أعمال وظيفتهم، فاجلر�ئم �لعادية �لتي يرتكبها �لوزر�ء دون 

�أن تكون متعلقة بتاأدية �أعمال وظائفهم تخ�سع لالإجر�ء�ت �لقانونية �لعادية وتكون �مل�ساءلة فيها 

�أمام �ملحاكم �لعادية، مع �أن �لد�ستور مل يتطرق للم�سوؤولية �ملدنية، �أما �جلر�ئم �ملتعلقة باأعمال 

وظيفتهم فاإن �لأ�سل يجب �أن يكون �لتهام بها من قبل �ملجل�س �لنيابي وفق �أغلبية خا�سة، ويتوىل 

�إىل  �ملوجهة  �لتهمة  من  �لتاأكد  وبعد  �جلنائية،  �مل�سوؤولية  قيام  وتوؤكد  تكوين جلنة حتقق  �ملجل�س 

�لوزير يوقف عن �أد�ء عمله ويحال �إىل �ملحاكمة، وعادة ما تكون �ملحكمة من �ملحاكم �خلا�سة.

�أما �لقانون �لو�جب �لتطبيق فهو �إما قانون �لعقوبات جلر�ئم مثل �لر�سوة، �أو قانون خا�س 

يو�سع ملحاكمة �لوزر�ء وحتديد �جلر�ئم و�لعقوبات، كالقانون رقم )126( ل�سنة 1952 يف م�سر 

على �سبيل �ملثال.

ونعتقد �أن قيام �مل�سوؤولية �جلنائية للوزر�ء يف قطر مرتبط باإر�دة �لأمري، وذلك من خالل 

��ستقر�ء و�قع �لنظام �لد�ستوري و�ل�سيا�سي يف �لبالد.
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املبحث الرابع

ال�صــلطــة الق�صـــــائيـة

�ل�سلطة �لق�سائية هي �ل�سلطة �لتي تتوىل تطبيق �لقانون على �لوقائع و�ملنازعات �لتي ترفع 

�ل�سلطتني  عن  م�ستقلة  �سلطة  �لبع�س  عّدها  فقد  �لفقهاء،  بني  خالف  حمل  �سلطة  وهي  �إليها، 

�لت�سريعية و�لتنفيذية، و�أنكر �لبع�س ��ستقاللها وعّدها جزءً� من �ل�سلطة �لتنفيذية.

فاإنه ل  �أثناء قيامه مبهامه  و�لتنفيذية  �لت�سريعية  �ل�سلطتني  �إذ� كان م�ستقاًل عن  و�لق�ساء 

يلعب دورً� �سيا�سيًا، بالرغم من �أن لبع�س �أحكامه �آثارً� �سيا�سية، ولكن مربر�ت هذه �لأحكام لي�ست 

�لوظيفة  لهذه  فممار�سته  �لقو�نني،  د�ستورية  على  �لرقابة  �لق�ساء  ممار�سة  با�ستثناء  �سيا�سية، 

�ستكون لأحكامها نتائج �سيا�سية و��سحة.

بني  �لف�سل  مبد�أ  ظهور  قبل  كان  �لق�سائية  �ل�سلطة  ��ستقالل  مبد�أ  فاإن  معروف  هو  وكما 

�ل�سلطات، لأن �جلماعة �لب�سرية منذ �لقدم وجدت �سرورة ل�ستقالل هذه �ل�سلطة لكفالة عد�لة 

�لق�ساء.

وقد تناول �لد�ستور �لقطري �ل�سلطة �لق�سائية يف �لف�سل �خلام�س من �لباب �لر�بع، و�سبقت 

مو�د �لف�سل بع�س �ملو�د ذ�ت �ل�سلة بالق�ساء، فن�ست �ملادة )63( من �لد�ستور �لد�ئم على »�أن 

با�سم  �لأحكام  وت�سدر  �لد�ستور«،  �ملبني يف هذ�  �لوجهة  على  �ملحاكم  تتولها  �لق�سائية  �ل�سلطة 

�لأمري.

�لبالغة  2004 عنايته  ل�سنة  �لد�ئم  لد�ستور قطر  �لأ�سا�سية  �ملعامل  بني  �أن من  وتاأكيدً� على 

بالغة  �لأم��ور  من  هي  وعزته  �لإن�سان  �إن�سانية  �أن  منطلق  من  �لقانون،  و�سيادة  �حلرية  بتدعيم 

�لأهمية، و�أن كر�مة �لفرد تعد �نعكا�سًا طبيعيًا لكر�مة �لوطن لكون �ملو�طن هو حجر �لأ�سا�س يف 

بناء �لوطن، ومتى ما �هُتم بقيمة �لفرد وكر�مته تكون مكانة �لوطن وقوته وهيبته، فتاأكيدً� لذلك 

و�إمنا  فح�سب،  �لفرد  حلرية  مطلوبًا  �سمانًا  لي�ست  �أنها  منطلق  من  �لقانون  �سيادة  �لد�ستور  �أكد 

�لأ�سا�س �لوحيد مل�سروعية �ل�سلطة يف �لوقت نف�سه.
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 وعليه ن�ست �ملادة )129(، �ملادة �لأوىل من �لف�سل �خلا�س بال�سلطة �لق�سائية، على �أن 

»�سيادة �لقانون �أ�سا�س �حلكم يف �لدولة، و�سرف �لق�ساء ونز�هة �لق�ساة وعدلهم �سمان للحقوق 

�لقانون  ف�سيادة  م�ساألتني:  بني  �ملادة  لهذه  �سياغته  يف  �لد�ستوري  �مل�سرع  جمع  وقد  و�حلريات«، 

�أ�سا�س �حلكم هو مبد�أ قانوين، �أما و�سف �سلوكيات �لق�ساة فهي م�ساألة �سلوكية، وكان بالإمكان 

معاجلتها ب�سكل م�ستقل.

�لق�سائية  »�ل�سلطة  �أن  على  فن�ست  �لق�ساء،  ��ستقالل  م�ساألة  على   )130( �ملادة  ون�ست 

�لقانون«، فبعد  �أحكامها وفق  �أنو�عها ودرجاتها، وت�سدر  م�ستقلة وتتولها �ملحاكم على �ختالف 

�لذي  �لأ�سا�سي  �ل�سمان  على  ن�س  فاإنه  �لقانون،  �سيادة  مبد�أ  �ملادة )129(  �لد�ستور يف  �أقر  �أن 

يكفل تطبيقه، وهو ��ستقالل �ل�سلطة �لق�سائية، لأنه ل جدوى من تقرير مبد�أ �سيادة �لقانون �إذ� مل 

يتو�فر للق�ساء ح�سانته و��ستقالله عن بقية �ل�سلطات يف �لدولة، وخا�سة �ل�سلطة �لتنفيذية، لأن 

هذ� �ل�ستقالل هو �لذي ميكن �لق�ساء من �أن يرغم كل �سلطة على مر�عاة حدودها �لتي يقررها 

�لد�ستور و�لقانون، �سو�ء يف عالقاتها ببقية �ل�سلطات �أو يف تعاملها مع �لأفر�د، ويف حالة فقد�ن 

�لق�ساء ��ستقالله ومتكن �ل�سلطة �لتنفيذية من �لتدخل يف عمله �أو �لتاأثري فيه، فاإن �سائر �حلقوق 

و�حلريات �لتي يقررها �لد�ستور و�لقو�عد ت�سبح جمردة من �حلماية �لفعلية.

وجند �أن �ملادة )130( هي �لأخرى تناولت فكرتني: �لأوىل تتعلق با�ستقالل �ل�سلطة �لق�سائية 

و�لأخرى باأن هذه �ل�سلطة تتولها �ملحاكم على �ختالف �أنو�عها ودرجاتها وت�سدر �أحكامها وفق 

�لقانون.

ون�ست �ملادة )131( على �أن »�لق�ساة م�ستقلون ل �سلطان عليهم يف ق�سائهم لغري �لقانون، 

ول يجوز لأية جهة �لتدخل يف �سري �لعد�لة«.

�سالحياتها  وي��ب��ني  ودرج��ات��ه��ا  �أن��و�ع��ه��ا  �خ��ت��الف  على  �ملحاكم  ترتيب  �ل��ق��ان��ون  وي��ت��وىل 

و�خت�سا�ساتها، ويقت�سر �خت�سا�س �ملحاكم �لع�سكرية يف غري حالة �لأحكام �لعرفية على �جلر�ئم 

فاإن  �لق�ساة  ومكانة  دور  ولتعزيز   .)132 )�مل��ادة  �مل�سلحة  �لقو�ت  �أف��ر�د  من  تقع  �لتي  �لع�سكرية 

�لد�ستور مل يجز عزل �لق�ساة �إل يف �حلالت �لتي يحددها �لقانون، كما �أن �لقانون يحدد �لأحكام 

�خلا�سة بهم وينظم م�ساءلتهم تاأديبيًا )�ملادة 134(. و�لأ�سل �أن جل�سات �ملحاكم علنية، �إل �إذ� 
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قررت �ملحكمة جعلها �سرية مر�عاة للنظام �لعام �أو �لآد�ب �لعامة، ويف جميع �لأحو�ل يكون �لنطق 

باحلكم يف جل�سة علنية )�ملادة 133(.

�لأفر�د  حقوق  وحماية  �لدولة  د�خل  �لقانون  �سيادة  كفالة  يف  �لق�ساء  دور  لأهمية  وتاأكيدً� 

وحرياتهم، حر�س �لد�ستور على �أن يقرر يف �ملادة )135( �أن حق �لتقا�سي م�سون ومكفول للنا�س 

كافة، وهذ� �حلكم بالغ �لأهمية يف حماية حقوق وحريات �لأفر�د، لأن هذه �حلماية جتد �سندها يف 

�إمكانية جلوء �لأفر�د �إىل �لق�ساء لإن�سافهم وحمايتهم من بط�س �ل�سلطات �لإد�رية، و�أن �أي عائق 

�لد�ستور و�لقو�نني  �أن �حلقوق �ملقررة لهم يف  �لو�قع  �لأفر�د لهذ� �حلق يعني يف  يو�جه مبا�سرة 

�لعمومية  �لدعوى  �لعامة  �لنيابة  تتوىل   )136( �ملادة  لأحكام  و��ستنادً�  �جلدوى.  عدمية  ت�سبح 

با�سم �ملجتمع، وت�سرف على �سوؤون �ل�سبط �لق�سائي، وت�سهر على تطبيق �لقو�نني �جلنائية، ويرتب 

�لقانون هذه �لهيئة وينظم �خت�سا�ساتها ويعني �ل�سروط و�ل�سمانات �خلا�سة مبن يولون وظائفها.

وللق�ساء جمل�س �أعلى ي�سرف على ح�سن �سري �ملحاكم و�لأجهزة �ملعاونة لها، ويبني �لقانون 

ت�سكيله و�سالحياته و�خت�سا�ساته )�ملادة 137(.

�ملنازعات  يف  بالف�سل  �ملخت�سة  �جلهة  يحدد  قانونًا  ف��اإن   )138( �مل��ادة  �أحكام  ومبوجب 

�لإد�رية ويبني نظامها وكيفية ممار�ستها لعملها، كما �أن �لقانون ينظم طريقة �لبت يف �خلالف 

على �لخت�سا�سات بني جهات �لق�ساء ويف تنازع �لأحكام )�ملادة 139(.

�لقو�نني  بد�ستورية  �ملتعلقة  �ملنازعات  يف  �لف�سل  تتوىل  ق�سائية  جهة  �أن�سئت  فقد  و�أخ��ريً� 

و�للو�ئح، ويبني �لقانون �سالحياتها وكيفية �لطعن و�لإجر�ء�ت �لتي تتبع �أمامها، كما يبني �لقانون 

�آثار �حلكم بعدم �لد�ستورية.

ومبا �أن ��ستقالل �لق�ساة يتوقف بالدرجة �لأوىل على �لو�سائل �ملتبعة يف �ختيارهم وتعيينهم، 

فاإن هذه �لو�سائل متعددة يف دول �لعامل، و منها:

�لور�ثة: وهي �أقدم �أ�ساليب تعيني �لق�ساة، وقد طبقت يف فرن�سا يف �لعهد �مللكي، وكذلك . 1

يف كل �لدول �لأوروبية، وهذه �لو�سيلة متنح �لقا�سي ��ستقالًل كبريً� مبوجب هذ� �لنظام، 

فيعّد �لقا�سي مالكًا لوظيفته، وي�ستطيع بالتايل بيعها ونقلها �إىل ورثته، على �أن تتو�فر 
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�أ�سا�سيًا يف  �أن هذه �لطريقة قد لعبت دورً�  فيهم �ل�سروط �لقانونية، وعلى �لرغم من 

�لتاريخ ب�سمانها ��ستقالل �لق�ساء بوجه �ل�سلطات �مللكية، �إل �أن هذه �لطريقة مل تعد 

�ساحلة يف �لنظم �لدميقر�طية.

�لنتخاب: ويظهر هذ� �لأ�سلوب بثالث �سور:. 2

�أ - �لنتخاب من قبل �ل�سعب، وهذ� يوؤدي �إىل نتائج خطرية ينتج عنها ت�سي�ي�س �لق�ساة.

ب - �لنتخاب �ملح�سور ببع�س فئات �ملوظفني، ويعني ح�سر حق �نتخاب كل فئة من 

�لق�ساة بفئة من �ملو�طنني.

ج� - �نتخاب �لربملان لأع�ساء �ملحاكم �لق�سائية �لعليا �خلا�سة، ففي �أملانيا �لحتادية 

�لت�سريعيني  �ملجل�سني  قبل  من  �لفدر�لية  �لد�ستورية  �ملحكمة  �أع�ساء  ينتخب 

باأكرثية �لثلثني.

�لتعيني: ويتم من قبل �حلكومة، وهو �لأ�سلوب �لأكرث �نت�سارً�، بالرغم من �أن هذه �لطريقة . 3

ل تخلو من �ملحاذير �إل �أنها �أدت عمليًا �إىل نتائج معقولة يف �لدول �لدميقر�طية.

وذلك  للق�ساء،  �لأعلى  �ملجل�س  �ق��رت�ح  على  بناء  مر�سوم  مبوجب  قطر  يف  �لق�ساة  ويعني 

�إىل  ي�سر  مل  �لذي  �لوقت  يف   ،2003 ل�سنة   )10( رقم  �لق�سائية  �ل�سلطة  قانون  لأحكام  ��ستنادً� 

مو�سوع تعيني �لق�ساة يف �لن�سو�س �لد�ستورية �لتي حتدثت عن �خت�سا�سات �لأمري، وعلى �أكرث 

ترجيح �أنها تدخل �سمن �خت�سا�سات �لأمري �لو�ردة يف �لفقرة )4( من �ملادة )67( �لتي تن�س 

على »تعيني �ملوظفني �ملدنيني و�لع�سكريني...«.
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ملحق بالت�سـريعات

الد�ســـتورية والقــــــانونية

يف دولة قطـر
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النظام الأ�سا�سي

املـوؤقت املعدل لدولـــة قطــر

نحن خليفة بن حمد اآل ثاين    اأمري دولة قطر

ووطدنا  لتحقيقها  ممكن  جهد  كل  بذل  على  �هلل  عاهدنا  �لتي  �لكربى،  �أمنيتنا  لأن  نظرً�   

�لعزم �أمام �ل�سعب على تكري�س �أنف�سنا لها، هي �ل�سري قدمًا بوطننا �لعزيز يف مرحلة �لنطالق 

�لعظيم نحو بناء جمتمع �أف�سل ينعم فيه �ملو�طنون جميعًا مبزيد من �لرفاه و�لعدل و�مل�ساو�ة و�لعلم 

و�ل�سحة، ويز�ولون هم و�ل�سلطات �لعامة على حد �سو�ء ممار�سة ما لهم من حقوق و�أد�ء ما عليهم 

من و�جبات على �لنحو �لأن�سب �لكفيل ببلوغ تلك �لأمنية.

�إمارة قطر ع�سوً� يف  وملا كان �لنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت �ل�سابق قد و�سع يف وقت كانت فيه 

�حتاد �لإمار�ت �لعربية، وقبل �أن ت�سبح �لدولة م�ستقلة ��ستقالًل تامًا وذ�ت �سيادة كاملة، وكان 

عرب   - تتم�سى  بحيث  �لنظام  هذ�  �أحكام  و�لتبديل،  و�حلذف  بالإ�سافة  تعّدل،  �أن  يقت�سي  �لأمر 

مرحلة �لتطور �لتدريجي �ل�سروري �ملالئم خالل فرتة �لنتقال - مع �لتغيري�ت �لو��سعة �لعميقة 

عهد  �جلديد،  �لعهد  �سبح  �نبالج  وعلى  ناحية،  من  تامًا  ��ستقالًل  �لبالد  ��ستقالل  على  �ملرتتبة 

�لنه�سة �لإ�سالحية �ل�ساملة من ناحية �أخرى.

تتطلب  �لنتقال  فرتة  خالل  �ملن�سود  �ل�سامل  لالإ�سالح  �ل�سليمة  �لأ�س�س  �إر�ساء  �أن  وحيث 

و�للو�ئح  �لت�سريعات  و�إ�سد�ر  �ملالئمة  �لتد�بري  باتخاذ  وذلك  �لدولة،  تنظيم  �إعادة  �إىل  �ملبادرة 

�أننا موطدو �لعزم على �أن تكون مدة تلك �لفرتة  و�لقر�ر�ت �ملنا�سبة بال�سرعة �لالزمة، ول�سيما 

�أق�سر مدة حتتمها م�سالح �لدولة �لعليا وتفر�سها �سرور�تها، ومن ثم فقد �سمل �لتعديل �لأحكام 

ع�سوً�،  ع�سرين  من  مرة  لأول  �ملجل�س  هذ�  ي�سكل  باأن  فق�سى  �ل�سورى،  جمل�س  لت�سكيل  �ملنظمة 

ي�سدر بتعيينهم �أمر �أمريي، مع جو�ز �أن يعني �لأمري عددً� �آخر من �لأع�ساء ل يجاوز �أربعة �إذ� ما 

ر�أى �أن �ل�سالح �لعام يقت�سي ذلك، وعلى �أن تبقى �خت�سا�سات هذ� �ملجل�س على ما كانت عليه، 

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
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و�أن تكون مدته �سنة و�حدة �أ�ساًل. كما ق�سى يف ذ�ت �لوقت باإن�ساء جمل�س �سورى جديد عند �نتهاء 

مدة جمل�س �ل�سورى �لأول، مع مر�عاة �أن يتم ت�سكيله بالنتخاب �لعام �ل�سري �ملبا�سر وفقًا للقو�عد 

�لتي ي�سدر بها قانون خا�س ينظم ذلك �لنتخاب �لعام، و�أن ي�سدر هذ� �لقانون خالل ثالثني يومًا 

من تاريخ �نتهاء �ملدة �ملذكورة، و�أن تتم �إجر�ء�ت �لنتخاب خالل ثالثني يومًا من �سدور �لقانون 

�مل�سار �إليه. وغني عن �لبيان �أن مبد�أ �لتعيني �لذي �سيطبق على �أول جمل�س �سورى عرفته �لبالد من 

هذ� �لنوع، مبد�أ معمول به ب�سورة عامة يف كل �لدول �حلديثة �لعهد بالنظم �لد�ستورية، وبخا�سة 

خالل �ملرحلة �لأوىل من مر�حل تطبيق هذ� �لنظام.

لذلك كله، ي�سعدنا �أن نعلن �ليوم هذ� �لنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت �ملعدل للنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت 

ل�سيا�سة  �ملوجهة  �جلوهرية  �ملبادئ  ذ�ت  ظل  يف  به،  �لعمل  ليجري  قطر  دولة  يف  للحكم  �ل�سابق 

�لدولة �لعامة �ل�سابق �لن�س عليها بالن�سبة لكل من �لنو�حي �ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لجتماعية 

�أول جتربة  �أ�سا�سي كامل د�ئم يعد على �سوء  و�لثقافية، خالل فرتة �لنتقال وحتى �سدور نظام 

حقيقية ملمار�سة مثل هذ� �لنظام يف بلدنا، وليطبق فور �نتهاء فرتة �لنتقال.

و�هلل �سبحانه وتعاىل ن�ساأل �أن يوفقنا �إىل �نتهاج خري �ل�سبل �لكفيلة بتمكيننا من �أن نحقق، 

بناء دولتنا  �ملثمرة ل�ستكمال  �لإيجابية  �مل�ساركة  �إليه معًا من  نتطلع  وتاأييده، ما  �ل�سعب  مبوؤ�زرة 

�جلديدة بناء قويًا �ساخمًا يقوم على �أحدث �لأ�س�س �لع�سرية �ل�سليمة، ويكفل لها �ملكانة �لعالية 

�جلديرة بها يف �ملجتمع �لعربي خا�سة و�ملجتمع �لدويل عامة، ويوؤهلها للقيام بدورها �لأكمل يف 

ورفعة  نن�سده جميعًا من عزة  ما  لبلوغ  نافعًا  فعاًل  ت�سامنًا  �ل�سقيقة  �لعربية  �لدول  مع  �لت�سامن 

ومنعة لأمتنا �لعربية �خلالدة، و�سالم و�أمن للعامل �أجمع.
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البـــــــــاب الأول

نظـــام احلــــكم

الـمــــــادة 1

�مل�سدر  هي  �لإ�سالمية  و�ل�سريعة  �لإ�سالم،  دينها  �سيادة،  ذ�ت  م�ستقلة  عربية  دولة  قطر 

�لرئي�سي لت�سريعها، ونظامها دميقر�طي، ولغتها �لر�سمية هي �للغة �لعربية.

 

الـمــــــادة 2

دولة قطر عا�سمتها مدينة �لدوحة.

ومتار�س �لدولة �سيادتها على جميع �لأر��سي و�ملياه �لإقليمية �لو�قعة د�خل حدودها �لدولية، 

ول يجوز لها �أن تتنازل عن �سيادتها �أو �أن تتخلى عن �أي جزء من �أر��سيها �أو مياهها.

 

الـمــــــادة  3

يحدد �لقانون علم �لدولة و�سعارها و�أو�سمتها و�سار�تها ون�سيدها �لوطني.

 

الـمــــــادة  4

جن�سية �لدولة يحددها �لقانون، ول يجوز �إ�سقاط �جلن�سية عن �ملو�طن، �أو �سحبها منه، �إل 

يف �حلالت �لتي يحددها �لقانون.
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الباب الثاين

املبادئ اجلوهرية املوجهة ل�صيا�صة الدولة

 

الـمــــــادة 5

املبادئ ال�سيا�سية:

�أ - حتافظ �لدولة على كيانها، وت�سون �سالمة هذ� �لكيان و�أمنه و��ستقر�ره، وتدفع عنه كل 

عدو�ن بكل �إمكاناتها.

ب - توؤمن �لدولة باأن �حتاد �لدول �لعربية يف �ملنطقة �سرورة م�سريية حتتمها �مل�سالح �لعربية 

�لعليا �مل�سرتكة يف �ملنطقة خا�سة ويف �لوطن �لعربي �لكبري عامة، وتكر�س �لدولة كل ما 

ميكن من جهودها لتاأييد ذلك �لحتاد و�لعمل على حتقيقه يف �أن�سب �سورة جتمع بينها وبني 

تلك �لدول �ل�سقيقة �لتي تربطها بها �أعمق �لرو�بط جذورً� و�أكرثها قوة و�أ�سدها �أ�سالة.

ج - توؤمن �لدولة باأخوة �لعرب جميعًا، وتعمل على توثيق عرى �لت�سامن مع �سقيقاتها �لدول 

وت�ساند بكل قو�ها �جلهد �مل�سرتك خلدمة  �لعربية،  �لأمة  لتدعيم وحدة  وت�سعى  �لعربية، 

ون�سرة �لق�سايا و�مل�سالح �لعربية، وتوؤيد �لدولة تاأييدً� تامًا جامعة �لدول �لعربية و�لأهد�ف 

�لعليا �لتي يرمي ميثاقها �إىل حتقيقها.

د - توجه �لدولة عنايتها يف كل �ملجالت لإر�ساء�لأ�س�س �ل�ساحلة لرت�سيخ دعائم �لدميوقر�طية 

�ل�سحيحة، و�إقامة نظام �إد�ري �سليم يكفل �لعدل و�لطماأنينة و�مل�ساو�ة للمو�طنني، ويوؤّمن 

�لحرت�م للنظام �لعام، وي�سون �أمن �لوطن و��ستقر�ره وم�ساحله �لعليا.

�أو��سر �ل�سد�قة مع جميع �لدول و�ل�سعوب  ه� - تهدف �ل�سيا�سة �خلارجية للدولة �إىل توثيق 

�لح��رت�م  من  �أ�سا�س  على  عامة،  لالإ�سالم  �ملحبة  و�ل�سعوب  و�ل��دول  خا�سة،  �لإ�سالمية 

�ملتبادل و�مل�سلحة �مل�سرتكة وعدم �لتدخل يف �ل�سوؤون �خلارجية.

تقرير  يف  �ل�سعوب  حق  تدعيم  �إىل  تهدف  �لتي  �ملتحدة  �لأمم  ميثاق  مبادئ  �لدولة  وتعتنق 

م�سريها، و�إمناء �لتعاون �لدويل خلري �لب�سرية جمعاء، و�إ�ساعة �ل�سالم و�لأمن يف �أرجاء �لعامل، 
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و�لتز�م �لدول بف�س خالفاتها بالطرق �ل�سليمة، و�إقامة عالقاتها فيما بينها على �أ�سا�س �لعد�لة 

و�مل�ساو�ة يف ظل �أحكام �لقانون �لدويل.

الـمــــــادة  6

املبادئ القت�سادية:

�لدولة �لجتماعي، وهي جميعًا حقوق  �أ�سا�سية لكيان  �مللكية ور�أ�س �ملال و�لعمل مقومات  �أ - 

فردية ذ�ت وظيفة �جتماعية ينظمها �لقانون.

ب - تكفل �لدولة حرية �لن�ساط �لقت�سادي يف حدود �ل�سالح �لعام، وللدولة �أن ت�سرف على 

�لقت�ساد �لوطني لتوجيهه مبا ي�سمن له �ل�سالمة خلري �لوطن، وينظم �لقانون قو�عد هذ� 

�لإ�سر�ف وحدوده وفقًا ملقت�سيات �ل�سالح �لعام.

ج - توجه �لدولة �لنه�سة �لقت�سادية بالتخطيط �لعلمي و�لتعاون �لفني مع �ملنظمات �لدولية 

�ملتخ�س�سة مبا يحقق �زدهار �لبالد ومبا ي�سمن �لعي�س �لكرمي للمو�طنني.

الـمــــــادة  7

املبادئ الجتماعية:

�لو�سائل  �لقانون  وينظم  �لوطن،  وحب  و�لأخ��الق  �لدين  قو�مها  �ملجتمع،  �أ�سا�س  �لأ�سرة   - �أ 

على  و�حلفاظ  �أو��سرها  وتقوية  كيانها  وتدعيم  �ل�سعف  عو�مل  كل  بحمايتها من  �لكفيلة 

�لأمومة و�لطفولة يف ظلها.

ب تعمل �لدولة على تاأ�سيل �ملبادئ �لدينية �لإ�سالمية �لقومية يف �ملجتمع، وعلى تطهريه من 

جميع �سور �لنحالل �خللقي.

ج - ترعى �لدولة �لن�سء وت�سونه من �أ�سباب �لف�ساد، وحتميه من �ل�ستغالل، وتقيه �سر �لإهمال 

�جل�سماين و�لروحي.

د - ت�سعى �لدولة جاهدة لتوفري تكافوؤ �لفر�س للمو�طنني، ومتكينهم من ممار�سة حق �لعمل، 

يف ظل قو�نني حتقق لهم �لعد�لة �لجتماعية.
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ه� - تعمل �لدولة بكل �إمكاناتها لتجنيب �ملو�طنني �أ�سباب �ملر�س و�جلهل و�حلاجة.

و - توفر �لدولة و�سائل �لرعاية �ل�سحية للمو�طنني.

�ل�سيخوخة  ح��الت  يف  للمو�طنني  �ملعونة  يكفل  �لجتماعي  لل�سمان  نظامًا  �لدولة  ت�سع   - ز 

و�ملر�س و�لكو�رث وغريها من �حلالت �مل�سببة �لعجز.

الـمــــــادة  8

املبادئ الثقافية:

�أ - �لتعليم دعامة �أ�سا�سية من دعائم رقي �ملجتمع ورفاهه، وهو حق لكل مو�طن، وت�سعى �لدولة 

لتحقيق �إلز�مية �لتعليم �لعام وجمانيته يف كل �ملر�حل.

ب - �لتعليم �أد�ة �لثقافة تكفله �لدولة وترعاه.

ج - هدف �لتعليم هو �إن�ساء �سعب قوي �جل�سم و�لتفكري و�ل�سخ�سية، موؤمن باهلل، حملى بالأخالق 

على  حري�س  لو�جباته،  مدرك  باملعرفة،  جمهز  �لإ�سالمي،  �لعربي  بالرت�ث  معتز  �لفا�سلة، 

حقوقه.

د - ترعى �لدولة �لرت�ث �لثقايف �لقومي وحتافظ عليه وت�ساعد على ن�سره، وت�سجع �لعلوم و�لفنون 

و�لآد�ب و�لبحوث �لعلمية.



233

النظام الد�ستوري يف دولة قطر

البـــاب الثــــالث

احلقـــوق والواجبـــــات العــــامة

 

الـمــــــادة  9

�لنا�س مت�ساوون يف �حلقوق و�لو�جبات �لعامة، وذلك دون �لتمييز بينهم ب�سبب �لعن�سر �أو 

�جلن�س �أو �لدين.

الـمــــــادة  10

�أ - ل ت�سري �أحكام �لقو�نني �إل على ما يقع من تاريخ �لعمل بها، ول يكون لها �أثر على ما يقع 

�لقانون على خالف  �لن�س يف  �لتالية، يجوز  �لفقرة  ومع مر�عاة حكم  �لتاريخ،  قبل هذ� 

ذلك.

ب - ل يجرم �أي فعل ول توقع �أية عقوبة �إل مبقت�سى قانون �سابق.

الـمــــــادة  11

�ملتهم بريء حتى تثبيت �إد�نته، وللمتهم �حلق يف حماكمة عادلة، كما �أن له �حلق يف �لدفاع 

عن نف�سه بالأ�سالة �أو بالوكالة.

الـمــــــادة  12

تكفل للنا�س حرمة �مل�ساكن، فال يجوز دخولها بغري �إذن �أهلها، �إل يف �لأحو�ل �لتي يعينها 

�لقانون وبالكيفية �ملن�سو�س عليها فيه.

الـمــــــادة  13

حرية �لن�سر و�ل�سحافة مكفولة وفقًا للقانون.

الـمــــــادة  14

�لوظائف �لعامة خدمة وطنية تناط بالقائمني بها، وي�ستهدف �ملوظف �لعام يف �أد�ء و�جبات 

وظيفته �مل�سلحة �لعامة وحدها.
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الـمــــــادة  15

مر�عاة �لنظام �لعام و�حرت�م �لآد�ب �لعامة و�جب على جميع �سكان �لدولة.

الـمــــــادة  16

للملكية �لفردية و�جلماعية حرمة، ول يجوز نزعها �إل للم�سلحة �لعامة ووفقًا للقانون.
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الباب الرابع

ال�صلطات

 الف�صــل الأول 

اأحـــــــــكـام عــــــــامــة

 

الـمــــــادة  17

ي�سدر �لأمري �لقو�نني بناء على �قرت�ح جمل�س �لوزر�ء وبعد �أخذ م�سورة جمل�س �ل�سورى على 

�لوجه �ملبني يف هذ� �لنظام �لأ�سا�سي.

الـمــــــادة  18

�لنظام  �ملبني يف هذ�  �لنحو  �لوزر�ء على  �لأمري مبعاونة جمل�س  يتولها  �لتنفيذية  �ل�سلطة 

�لأ�سا�سي.

الـمــــــادة  19

�ل�سلطة �لق�سائية تتولها �ملحاكم �لتي ت�سدر �أحكامها با�سم �لأمري يف حدود هذ� �لنظام 

�لأ�سا�سي ووفق �لقانون.
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 الف�صل الثاين 

رئيـــــ�س الـــــــدولة

الـمــــــادة  20

�لأمري هو رئي������س �ل�����دولة، وذ�ته م�س����ونة و�حرت�مه و�ج���ب.

الـمــــــادة  21

حكم �لدولة ور�ثي يف �أ�سرة �آل ثاين، وينتق���ل من �لأب �إىل �أحد �أبنائه، فاإن مل يوج�د فاإىل من 

يختاره �لأمري من �أ�سرة �آل  ثاين.  ويعني �لأمري ويل �لعهد باأمر �أمريي، بعد �لت�ساور مع �أهل �حلل 

و�لعقد يف �لبالد ومو�فقة �أغلبيتهم على هذ� �لتعيني، وينظم �سائر �لأحكام �خلا�سة بتو�رث �حلكم 

يف �لدولة قر�ر �أمريي ي�سدر لهذ� �لغر�س.

الـمــــــادة  22

لالأمري بقر�ر منه �أن يعهد باخت�سا�سات معينة �إىل ويل �لعهد، وينوب ويل �لعهد عن �لأمري 

يف مبا�سرة �سالحياته وممار�سة �سلطاته �أثناء غيابه خارج �لدولة.

ومع مر�عاة �لبند �لر�بع من �ل�م������ادة  23 من هذ� �لنظام، ير�أ�س ويل �لعهد جل�سات جمل�س 

�لوزر�ء �لتي يح�سرها. 

الـمــــــادة  23

يبا�سر الأمري الخت�سا�سات الآتية:

1 – ميثل �لدولة يف �لد�خل وجتاه �لدول �لأخرى، ويف جميع �لعالقات �لدولية.

�ل�سيا�سية  �ملجالت،  جميع  يف  للدولة  �لعامة  �ل�سيا�سة  �ل��وزر�ء،  جمل�س  مبعاونة  ي�سع،   –  2

و�لقت�سادية و�لثقافية و�لإد�رية، مبا يكفل للدولة �أكرب ق�سط من �لنهو�س يف هذه �ملجالت 

وفقًا للمبادئ �جلوهرية �ملوجهة ل�سيا�سة �لدولة �ملن�سو�س عليها يف هذ� �لنظام �لأ�سا�سي، 

ويكون له �لإ�سر�ف �لأعلى على تنفيذ هذه �ل�سيا�سة.
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3 - ي�سدق على �لقو�نني و�ملر��سيم، وي�سدرها، ويكون له �لإ�سر�ف �لأعلى على تنفيذها �سمانًا 

ل�سيادة �لقانون، ول تكون هذه �لت�سريعات نافذة �إل بعد ن�سرها يف �جلريدة �لر�سمية، ويجب 

�أن يتم ن�سرها يف هذه �جلريدة بعد �مل�سادقة عليها و�إ�سد�رها خالل �أ�سبوعني على �لأكرث 

من تاريخ �لإ�سد�ر، ويعمل بها بعد �سهر من تاريخ ن�سرها، ما مل ين�س على تاريخ �آخر يف 

�لت�سريع ذ�ته.

رئا�سة  له  وتكون  ذل��ك،  �لعامة  �مل�سلحة  �قت�ست  كلما  لالنعقاد  �ل��وزر�ء  جمل�س  يدعو   –  4

�جلل�سات �لتي يح�سرها، وله �أن يطلب تقارير من جمل�س �لوزر�ء �أو �لوزر�ء عن �أي �ساأن 

من �ل�سوؤون �لتي تدخل يف �خت�سا�ساتهم.

5 – يتوىل �لقيادة �لعليا للقو�ت �مل�سلحة و�لإ�سر�ف �لأعلى عليها.

6 – يعني �ملوظفني �ملدنيني و�لع�سكريني ويعزلهم، وفقًا للقانون.

7 – يقبل �عتماد روؤ�ساء �لبعثات �لدبلوما�سية و�لقن�سلية �لأجنبية.

8 – يعفو عن �أية عقوبة �أو يخففها.

9 – مينح �أو�سمة �ل�سرف، وفقًا للقانون.

10 – �أية �خت�سا�سات �أخرى يخولها له هذ� �لنظام �لأ�سا�سي �أو �لقانون.

الـمــــــادة  24

�لبيان،  من  يتنا�سب  م�سفوعة مبا  �ل�سورى  ويبلغها جمل�س  �ملعاهد�ت مبر�سوم  �لأمري  يربم 

وتكون للمعاهدة قوة �لقانون بعد �إبر�مها و�لت�سديق عليها ون�سرها يف �جلريدة �لر�سمية، ول يجوز 

يف �أي حال �أن تت�سمن �ملعاهدة �سروطًا �سرية تناق�س �سروطها �لعلنية.

الـمــــــادة  25

يعلن �لأمري �حلرب �لدفاعية مبر�سوم، �أما �حلرب �لهجومية فمحرمة.
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الـمــــــادة  26

 23 �ل�م������ادة   �لفقرة �خلام�سة من  �إليها يف  �مل�سار  باملهام  �ل�سطالع  �لأمري على  يعاون   - �أ 

جمل�س للدفاع يتبعه مبا�سرة.

ب - ي�سكل جمل�س �لدفاع مبر�سوم.

�لدفاع،  ب�سوؤون  يتعلق  ما  كل  يف  لالأمري  و�مل�سورة  �ل��ر�أي  باإبد�ء  �لدفاع  جمل�س  يخت�س   - ج 

وجتهيزها  وتدريبها  �مل�سلحة  �ل��ق��و�ت  و�إع���د�د  و�أمنها،  �ل��دول��ة  �سالمة  على  و�ملحافظة 

وتطويرها، وحتديد �أماكن �إقامتها ومع�سكر�تها. 

الـمــــــادة 27

�إذ� طر�أت �أحو�ل ��ستثنائية تتطلب �تخاذ تد�بري عاجلة ل تتحمل �لتاأخري ويقت�سي تنظيمها 

�إ�سد�ر قو�نني ومل يكن جمل�س �ل�سورى منعقدً�، جاز لالأمري �أن ي�سدر يف �ساأنها مر��سيم لها قوة 

�لقو�نني، على �أل تكون خمالفة للمبادئ �جلوهرية �ملوجهة ل�سيا�سة �لدولة، وتعر�س هذه �ملر��سيم 

على جمل�س �ل�سورى ل�ست�سارته فيها يف �أول �جتماع له.
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 الف�صـــل الثـــــالث 

جمـلــــــــ�س الـــــــــــــوزراء

 

الـمــــــادة 28

يقوم جمل�س �لوزر�ء مبعاونة �لأمري على �أد�ء مهامه وممار�سة �سلطاته، وفقًا لهذ� �لنظام 

�لأ�سا�سي و�أحكام �لقانون.

الـمــــــادة 29

باأمر  منا�سبهم  ويعفيهم من  ��ستقالتهم  ويقبل  و�لوزر�ء  �لوزر�ء  رئي�س جمل�س  �لأمري  يعني 

�أمريي، ويجوز له �أن يعهد �إىل رئي�س جمل�س �لوزر�ء مبهام وز�رة �أو �أكرث، وفقًا ملا يت�سمنه �لأمر 

�لأمريي بالتعيني.

الـمــــــادة 30

ل يلي �لوز�رة �إل من كانت جن�سيته �لأ�سلية جن�سية دولة قطر.

الـمــــــادة  31

�لقانون  �ل��وزر�ء، ويحدد  بناء على �قرت�ح رئي�س جمل�س  �أمريي  باأمر  �ل��وز�رة  ت�سكيل  يكون 

�سالحيات �لوزر�ء ويعني �خت�سا�سات �لوز�ر�ت و�لأجهزة �حلكومية �لأخرى.

الـمــــــادة  32

يوؤدي رئي�س جمل�س �ل���وزر�ء و�ل����وزر�ء، قبل توليهم منا�سبهم، �أم��ام �لأمري �ليم�ني �لتالية: 

�ل�سريعة  �أحرتم  و�أن  ولالأمري،  قطر،  لدولة  خمل�سًا  �أكون  �أن  �لعظيم  �لعلي  باهلل  �أق�سم   -

وذمة  باأمانة  و�جباتي  �أوؤدي  و�أن  �لبالد،  وقو�نني  للحكم،  �لأ�سا�سي  و�لنظام  �لإ�سالمية، 

و�سرف، و�أن �أرعى م�سالح �ل�سعب رعاية كاملة، و�أن �أحافظ حمافظة تامة على كيان �لدولة 

و�سالمة �أر��سيها.

الـمــــــادة  33

يتوىل رئي�س جمل�س �لوزر�ء رئا�سة جل�سات �ملجل�س و�إد�رة مناق�ساته، وي�سرف على تن�سيق 
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با�سم  ويوقع  ن�ساطها،  وتكامل  �حلكومية  �لأجهزة  لوحدة  حتقيقًا  �ملختلفة  �ل��وز�ر�ت  بني  �لعمل 

جمل�س �لوزر�ء ونيابة عنه �لقر�ر�ت �لتي ي�سدرها هذ� �ملجل�س، ويرفع �إىل �لأمري قر�ر�ت �ملجل�س 

�ملتعلقة بال�سوؤون �لتي ي�سدر بتحديدها قر�ر �أمريي للت�سديق عليها و�إ�سد�رها وفقًا لأحكام هذ� 

�لنظام �لأ�سا�سي.

الـمــــــادة  34

�لد�خلية  �ل�سوؤون  جميع  �إد�رة  �لعليا،  �لتنفيذية  �لهيئة  بو�سفه  �ل���وزر�ء،  مبجل�س  يناط 

و�خلارجية �لتي يخت�س بها وفقًا لهذ� �لنظام �لأ�سا�سي و�لقو�نني.

ويتوىل جمل�س �لوزر�ء، بوجه خا�س، �لخت�سا�سات �لتالية:

�ل�سورى  جمل�س  على  �لقو�نني  م�سروعات  وتعر�س  و�ملر��سيم،  �لقو�نني  م�سروعات  �ق��رت�ح   -  1

ملناق�ستها و�إبد�ء �لر�أي فها قبل رفعها لالأمري للت�سديق عليها و�إ�سد�رها وفقًا لأحكام هذ� 

�لنظام �لأ�سا�سي.

2 – �عتماد �للو�ئح و�لقر�ر�ت �لتي تعدها �لوز�ر�ت، كل فيما يخ�سه، لتنفيذ �لقو�نني مبا يطابق 

�أحكامها.

3 – �لإ�سر�ف على تنفيذ �لقو�نني، و�ملر��سيم، و�للو�ئح، و�لقر�ر�ت، و�أحكام �ملحاكم.

4 – �إن�ساء وتنظيم �لأجهزة �حلكومية و�لهيئات �لعامة وفقًا للقانون.

5 – �لرقابة �لعليا على �سري �لنظام �حلكومي �ملايل و�لإد�ري.

يف  �أو  �لأم��ري  �خت�سا�س  يف  يدخالن  ل  و�لعزل  �لتعيني  كان  متى  وعزلهم  �ملوظفني  تعيني   –  6

�خت�سا�س �لوزر�ء وفقًا للقانون.

7 – �لرقابة �لعليا على �سلوك موظفي �حلكومة و�سري �لعمل فيها بوجه عام.

�أرجاء  يف  �لنظام  على  و�ملحافظة  �لد�خلي،  �لأمن  با�ستتباب  �لكفيلة  �لعامة  �لقو�عد  – ر�سم   8

�لدولة وفقًا �لقانون.
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و�أحكام  �لأ�سا�سي  �لنظام  لهذه  طبقًا  �لعامة  ميز�نيتها  م�سروع  وو�سع  �لدولة،  مالية  �إد�رة   –  9

�لقانون.

10 – �عتماد �مل�سروعات �لقت�سادية وو�سائل تنفيذها.

11 – �لإ�سر�ف على طرق رعاية م�سالح �لدولة يف �خلارج، وعلى و�سائل �لعناية بعالقاتها �لدولية 

و�سوؤونها �خلارجية، وفقًا لأحكام �لقانون. 

12 - �إعد�د تقرير يف �أول كل �سنة مالية، يت�سمن عر�سًا تف�سيليًا لالأعمال �لهامة �لتي �أجنزت 

�ل�ساملة  �لنه�سة  بتحقيق  �لكفيلة  �لو�سائل  �أف�سل  تر�سم  بخطة  مقرونًا  وخارجيًا،  د�خليًا 

للدولة، وتوفري �أ�سباب تقدمها ورخائها، وتثبيت �أمنها و��ستقر�رها، وفقًا للمبادئ �جلوهرية 

�ملوجهة ل�سيا�سة �لدولة �ملن�سو�س عليها يف هذ� �لنظام �لأ�سا�سي. ويرفع هذ� �لتقرير لالأمري 

لإقر�ره.

13 – �أية �خت�سا�سات �أخرى يخولها له هذ� �لنظام �لأ�سا�سي �أو �لقانون.

الـمــــــادة  35

رئي�س جمل�س �لوزر�ء و�لوزر�ء م�سوؤولون بالت�سامن �أمام �لأمري عن تنفيذ �ل�سيا�سة �لعامة 

وممار�سة  و�جب�����اته  �أد�ء  طريقة  عن  �لأم��ري  �أم��ام  فردية  م�س��وؤولية  م�سوؤول  منهم  وكل  للدولة، 

�سالحياته.

الـمــــــادة  36

�أغلبية  ومبو�فقة  �لأع�ساء  �أغلبية  بح�سور  قر�ر�ته  وت�سدر  �سرية،  �ل��وزر�ء  جمل�س  م��د�ولت   - �أ 

�حلا�سرين، وعند ت�ساوي �لأ�سو�ت يرجح �جلانب �لذي منه �لرئي�س، وتلتزم �لأقلية بر�أي 

�لأغلبية، وي�سع �ملجل�س لئحته �لد�خلية �لالزمة لتنظيم �أعماله و�سائر �لإجر�ء�ت �لأخرى.

ب - تن�ساأ ملجل�س �لوزر�ء �سكرتارية عامة تزود بالعدد �لالزم من �ملوظفني.

الـمــــــادة  37

يخلو من�سب �لوزير يف �حلالت لتالية:
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�أ - عند وفاته.

ب - �إذ� �أعفاه �لأمري من من�سبه �أو قبل ��ستقالته.

ج - �إذ� �أدين يف جرمية خملة بال�سرف.

الـمــــــادة  38

ل يجوز للوزر�ء �أثناء توليهم منا�سبهم �أن يز�ولو� �أي عمل مهني �أو جتاري �أو �أن يدخلو� يف 

و�إنكار  �لعام  �ل�سالح  �إعالء كلمة  �سلوكهم جميعًا  ي�ستهدف  �أن  �لدولة، ويجب  معاملة جتارية مع 

كانت  �سورة  باأية  �لر�سمية  مر�كزهم  ي�ستغلو�  �أن  عليهم  وميتنع  كليًا،  �إنكارً�  �لذ�تية  �مل�سالح 

لفائدتهم �أو لفائدة من ت�سلهم به عالقة خا�سة، ويحدد �لقانون �لأفعال �لتي تقع من �لوزر�ء �أثناء 

توليهم منا�سبهم، �لتي ت�ستوجب م�ساءلتهم، كما يحدد طريقة هذه �مل�ساءلة.

الـمــــــادة  39

يعني �لقانون مرتبات رئي�س جمل�س �لوزر�ء و�لوزر�ء، وت�سري يف �ساأن رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

�سائر �لأحكام �خلا�سة بالوزر�ء، ما مل يرد ن�س على خالف ذلك.
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 الف�صل الرابع 

جملــــ�س ال�صــــــــورى

الـمــــــادة  40

هذ�  وي�سمى  مهامهما،  �أد�ء  يف  �ل��وزر�ء  وجمل�س  �لأم��ري  بر�أيه  ليعني  �ل�سورى  جمل�س  ين�ساأ 

�ملجل�س )جمل�س �ل�سورى(، ويعرب جمل�س �ل�سورى عن ر�أيه يف �سكل تو�سيات.

الـمــــــادة  41

يتاألف جمل�س �ل�سورى من خم�سة وثالثني ع�سوً� ي�سدر بتعيينهم قر�ر �أمريي، ويجوز لالأمري 

�أن يعني عددً� �آخر من �لأع�ساء �إذ� ما ر�أى �أن �ل�سالح �لعام يقت�سي ذلك.

الـمــــــادة  42

يجب �أن تتو�فر يف ع�سو جمل�س �ل�سورى �ل�سروط �لآتية:

�أ - �أن تكون جن�سيته �لأ�سلية جن�سية دولة قطر.

ب - �أل تقل �سنه عند تعيينه عن �أربع وع�سرين �سنة ميالدية.

ج - �أل يكون قد �سبق �حلكم عليه يف جرمية خملة بال�سرف ما مل يكن قد رد �إليه �عتباره طبقًا 

للقانون.

الـمــــــادة  43

ير�عى يف �ختيار �أع�ساء جمل�س �ل�سورى �أن يكونو� من ذوي �ملكانة من �أهل �لر�أي و�لكفاية 

يف جمالت خمتلفة.

الـمــــــادة  44

�أول  يف  للرئي�س  ونائبًا  رئي�سًا  �لن�سبية  وبالأغلبية  �ل�سري  بالقرت�ع  �ل�سورى  جمل�س  ينتخب 

جل�سة لدور �لنعقاد �لعادي �ل�سنوي، وير�أ�س هذه �جلل�سة �لأوىل �أكرب �لأع�ساء �سنًا.



244

النظام الد�ستوري يف دولة قطر

الـمــــــادة  45

مدة جمل�س �ل�سورى �ست �سنو�ت ميالدية تبد�أ من تاريخ �أول �جتماع له، ويجوز مد هذه �ملدة 

�إذ� �قت�ست �مل�سلحة �لعامة ذلك.

الـمــــــادة  46

ت�سكيله  يتم  ين�ساأ جمل�س  �ل�سابقة،  �ل�م������ادة  وفقًا لأحكام  �ل�سورى  �نتهاء مدة جمل�س  عند 

بالنتخاب �لعام �ل�سري �ملبا�سر طبقًا للقو�عد �لتي ي�سدر بها قانون خا�س ينظم ذلك �لنتخاب 

�لعام، ويجب �أن ي�سدر هذ� �لقانون خالل ثالثني يومًا من تاريخ �نتهاء مدة جمل�س �ل�سورى �مل�سار 

�إليها يف �ل�م������ادة  �ل�سابقة، و�أن تتم �إجر�ء�ت �لنتخاب خالل �ستني يومًا من تاريخ �سدور �لقانون 

�ملذكور. 

الـمــــــادة  47

يعني  �لأ�سباب،  من  �سبب  لأي  مدته  نهاية  قبل  �ل�سورى  جمل�س  �أع�ساء  �أحد  حمل  خال  �إذ� 

�لأمري ع�سوً� �آخر يف خالل �سهر من تاريخ �إعالن �ملجل�س هذ� �خللو، وتكون مدة �لع�سو �جلديد 

لنهاية مدة �سلفه، و�إذ� وقع �خللو يف خالل �ل�سهرين �ل�سابقني على �نتهاء �ملدة فال يجري �إحالل 

ع�سو بديل.

الـمــــــادة  48

يق�سم ع�سو جمل�س �ل�سورى �أمام �ملجل�س يف جل�سة علنية، وقبل �أن يتوىل �أعماله يف �ملجل�س، 

�ليمني �لتالية:

- �أق�سم باهلل �لعظيم �أن �أكون خمل�سًا لدولة قطر، ولالأمري، و�أن �أحافظ على �سالمة �لدولة، 

و�أن �أرعى م�سالح �ل�سعب، و�أن �أحرتم �لنظام �لأ�سا�سي للحكم وقو�نني �لبالد، و�أن �أوؤدي �أعمايل 

يف �ملجل�س وجلانه بالأمانة و�ل�سدق.

الـمــــــادة  49

يكون ملجل�س �ل�سورى مكتب يتاألف من �لرئي�س ونائب ومر�قبني، وتن�ساأ للمجل�س �سكرتارية 

عامة تزود بالعدد �لالزم من �ملوظفني.
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الـمــــــادة  50

�أحو�ل  بيان  يت�سمن  فيه خطابًا  ويلقي  �ل�سورى،  ملجل�س  �ل�سنوي  �لنعقاد  دور  �لأمري  يفتتح 

�لبالد و�أهم ما مت من �إجناز�ت وما تعتزم �لدولة �إجر�ءه من م�سروعات و�إ�سالحات خالل �لعام 

�جلديد.

الـمــــــادة  51

يخت�س جمل�س �ل�سورى بالآتي:

�أوًل - مناق�سة ما يلي:

تعر�سها  �لتي  و�لإد�ري��ة  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �لنو�حي  للدولة يف  �لعامة  – �ل�سيا�سة   1

عليه �حلكومة.

2 – �سوؤون �لدولة يف �ملجالت �لجتماعية و�لثقافية.

3 – م�سروعات �لقو�نني �لتي يقرتحها جمل�س �لوزر�ء ويعر�سها على جمل�س �ل�سورى قبل 

رفعها لالأمري للت�سديق عليها و�إ�سد�رها.

4 – م�سروع ميز�نية �مل�سروعات �لرئي�سية �لعامة.

ثانيًا - طلب �لبيانات عن �أي �ساأن من �ل�سوؤون �لد�خلة يف �خت�سا�سه من جمل�س �لوزر�ء بالن�سبة 

�لتي  للم�سائل  بالن�سبة  �لوزير �ملخت�س  �لعامة للحكومة، ومن  بال�سيا�سة  �ملت�سلة  للم�سائل 

تدخل يف �خت�سا�س وز�رته.

 ثالثًا - تقدمي �لتو�سيات و�إبد�ء �لرغبات فيما يتعلق بامل�سائل �مل�سار �إليها يف �لفقرتني �ل�سابقتني.

ول يجوز ملجل�س �ل�سورى �أن يتدخل يف �لأعمال �لتي تكون من �خت�سا�س �ل�سلطة �لتنفيذية 

�أو �لق�ساء. ول جتوز موؤ�خذة ع�سو جمل�س �ل�سورى بحال من �لأحو�ل عما يبديه يف �ملجل�س 

�أو جلانه من �آر�ء �أو �أقو�ل مو�سوعية بالن�سبة لالأمور �لد�خلة يف �خت�سا�س �ملجل�س، وجتوز 

حماكمة �لع�سو ب�سبب ما يقع منه، يف �ملجل�س �أو جلانه، من قذف �أو �سب يف �أي �سخ�س 

كان.
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الـمــــــادة  52

يجتمع جمل�س �ل�سورى يف �لعا�سمة، ويجوز لالأمري دعوته لالنعقاد يف جهة �أخرى، و�جتماع 

جمل�س �ل�سورى يف غري �ملكان �لقانوين ل يكون �سرعيًا وتعّد �أعماله باطلة بحكم �لقانون.

الـمــــــادة  53

تكون مدة �نعقاد جمل�س �ل�سورى ثمانية �أ�سهر على �لأقل يف �ل�سنة، ويجب �أن يعقد �ملجل�س 

�سهريًا خالل هذه �ل�م������دة .

الـمــــــادة  54

�أول �جتماع له يف ظرف مدة ل تتجاوز ثالثني يومًا من  �ل�سورى لعقد  يدعو �لأمري جمل�س 

تاريخ ن�سر �لأمر �لأمريي �ملت�سمن �أ�سماء �أع�ساء جمل�س �ل�سورى يف �جلريدة �لر�سمية.

الـمــــــادة  55

لالأمري�أن يوؤجل مبر�سوم �جتماع جمل�س �ل�سورى ملدة ل جتاوز �سهرً�.

الـمــــــادة  56

يدعو �لأمري جمل�س �ل�سورى لجتماع غري عادي، وذلك يف حالة �ل�سرورة، �أو بناًء على طلب 

بذلك موقع عليه من �أغلبية �أع�ساء جمل�س �ل�سورى.

�جتماعه  يكون  و�إل  �لنعقاد،  مدة  غري  يف  دعوة،  دون  �ل�سورى  جمل�س  يجتمع  �أن  يجوز  ول 

باطاًل، وتبطل بحكم �لقانون �لتو�سيات �لتي ي�سدرها.

كما ل يجوز يف �لجتماع غري �لعادي �أن ينظر جمل�س �ل�سورى يف غري �لأمور �لتي دعي من 

�أجلها.

الـمــــــادة  57

�للجان  �ل�سنوي  �جتماعه  من  �لأول  �لأ�سبوع  خالل  �أع�سائه  بني  من  �ل�سورى  جمل�س  يوؤلف 

�لالزمة لأعماله، ويجوز لهذه �للجان �أن تبا�سر مهامها خالل عطلة �ملجل�س متهيدً� لعر�سها عليه 

عند �جتماعه.
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الـمــــــادة  58

�أية جل�سة من جل�سات جمل�س  �أية م�ساألة من �مل�سائل يف  �أو بحث  �أن يجري عر�س  ل يجوز 

�ل�سورى �إل �إذ� كانت �مل�ساألة مدرجة بجدول �أعمال تلك �جلل�سة �لذي يكون �ملجل�س قد �أقره.

الـمــــــادة  59

ل تكون مد�ولت جمل�س �ل�سورى �سحيحة �إل �إذ� ح�سر �لجتماع �أغلبية �أع�ساء �ملجل�س على 

�لأق�ل،  فاإذ� مل يتكامل هذ� �لعدد يوؤجل �لجتماع يومني على �لأقل وثمانية �أيام على �لأكرث، وت�سدر 

�لأ�سو�ت  ت�ساوت  و�إذ�  �حلا�سرين،  �لأع�ساء  لأ�سو�ت  �ملطلقة  بالأغلبية  �ملجل�س  مد�ولت  نتيجة 

يرجح �جلانب �لذي منه �لرئي�س.

الـمــــــادة  60

تتعلق  م�ساألة  �لأعمال  ت�سمن جدول  كلما  �ملجل�س وجلانه  �لوزر�ء جل�سات  يح�سر  �أن  يجوز 

باخت�سا�سات وز�ر�تهم، وي�ستجاب �إىل طلبهم كلما طلبو� �لكالم، كما �أن لهم �أن ي�ستعينو� مبن 

يريدون من كبار موظفيهم �أو �أن ينيبوهم عنهم.

ولع�سو جمل�س �ل�سورى �أن يوجه �إىل �لوزير �ملخت�س �سوؤ�ًل بق�سد ��ستي�ساح �أمر معني من 

�لأمور �ملعرو�سة على �ملجل�س، ول يجوز �أن يوجه �ل�سوؤ�ل �إل من ع�سو و�حد ولوزير و�حد، ولل�سائل 

وحده حق �لتعقيب مرة و�حدة على �لإجابة، فاإن �أ�ساف �لوزير جديدً� جتدد حق �لع�سو يف �لتعقيب.

الـمــــــادة  61

لالأمري�أن يحل جمل�س �ل�سورى �إذ� �قت�ست �مل�سالح �لعليا ذلك، مع بيان �أ�سباب �حلل.

�أل يجاوز موعد �جتماع �ملجل�س  و�إذ� حل جمل�س �ل�سورى وجب ت�سكيل جمل�س جديد، على 

�جلديد �سهرً� و�حدً� من تاريخ �حلل.

الـمــــــادة  62

�إذ� فقد �لع�سو �لثقة و�لعتبار، فلالأمري �أن يقرر �إ�سقاط �لع�سوية عنه.

الـمــــــادة  63

�ليمني  تاريخ حلف  �أع�ساء �ملجل�س مكافاأة ي�سدر بتحديدها قانون، وت�ستحق من  يتقا�سى 
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�أمام �ملجل�س.

الـمــــــادة  64

تاأدية  �ل�سري يف  وطريقة  �لد�خلي،  �لنظام  مت�سمنة  �لد�خلية  لئحته  �ل�سورى  ي�سع جمل�س 

�لأ�سئلة، وطلب  و�لت�سويت، وتقدمي  �ملناق�سة،  و�أعمال جلانه، وتنظيم �جلل�سات، وقو�عد  �أعماله 

�لبيانات، و�إبد�ء �لتو�سيات، وت�سدر هذه �لالئحة بقانون.

الف�صل اخلام�س 

الق�صاء

الـمــــــادة  65

عدل �لق�ساء دعامة �أ�سا�سية للحكم يف �لدولة، و�لق�ساة م�ستقلون يف �أد�ء�خت�سا�ساتهم، ول 

يجوز لأية جهة �لتدخل يف �سري �لعد�لة.

الـمــــــادة  66

يعني بقانون �لنظام �لق�سائي �لعام للدولة وفقًا لأحكام هذ� �لنظام �لأ�سا�سي.
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الباب اخلام�س

اأحكام عامة وانتقالية

الـمــــــادة  67

�أن  ر�أى  ما  �إذ�  �لإ�سافة  �أو  �أو �حلذف  بالتعديل  �لأ�سا�سي  �لنظام  تنقيح هذ�  لالأمري  يجوز 

م�سالح �لدولة �لعليا تتطلب مثل هذ� �لتنقيح.

الـمــــــادة  68

�لنظام  بهذ�  �لعمل  عند  بها  �ملعمول  و�لقر�ر�ت  و�ملر��سيم  و�للو�ئح  �لقو�نني  قررته  ما  كل 

�لأ�سا�سي مما ل يتعار�س مع ن�س من ن�سو�سه يظل �ساريًا ما مل يعدل �أو يلغ وفقًا للقو�عد �ملقررة 

بهذ� �لنظام �لأ�سا�سي.

الـمــــــادة  69

كلما ��ستلزم هذ� �لنظام �لأ�سا�سي قانونًا لتنظيم م�ساألة معينة، ومل يكن مثل هذ� �لقانون 

ذلك  يف  �ل�سائدة  �لتنظيمية  بالتد�بري  �لعمل  ي�ستمر  �لنظام،  بهذ�  �لعمل  تاريخ  يف  بالفعل  قائمًا 

�سنتني  �لنظام خالل  هذ�  ي�ستلزمها  �لتي  �لقو�نني  وت�سدر  �لالزم،  �لقانون  ي�سدر  �لتاريخ حتى 

�عتبارً� من تاريخ �لعمل به، وذلك ما مل يحدد �لنظام �لأ�سا�سي مدة �أخرى ل�سدورها.

الـمــــــادة  70

يو�سع نظام �أ�سا�سي كامل د�ئم للدولة يحل حمل هذ� �لنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت �ملعدل، ويعمل 

به �إثر �نتهاء فرتة �لنتقال.

الـمــــــادة  71

ي�ستمر �لعمل بهذ� �لنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت �ملعدل حتى تاريخ �لعمل بالنظام �لأ�سا�سي �لكامل 

�مل�سار �إليه يف �ل�م������ادة  �ل�سابقة من هذ� �لنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت �ملعدل، وبا�ستثناء �لأحكام �لتي 

ورد ب�ساأنها ن�س يحدد موعدً� خا�سًا لتطبيقها، يعمل بهذ� �لنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت من تاريخ ن�سره 

يف �جلريدة �لر�سمية، وين�سر يف هذه �جلريدة خالل �أ�سبوع من تاريخ �سدوره.

خليفة بن حمد اآل ثاين

اأمري دولة قطر
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اإ�صــــــدار الد�صتور الدائم لدولة قطر

نحن حمد بن خليفة اآل ثاين                                                                     اأمري دولة قطر،

 حتقيقًا لأهد�فنا يف ��ستكمال �أ�سباب �حلكم �لدميقر�طي لوطننا �لعزيز باإقر�ر د�ستور د�ئم 

�لقر�ر، وي�سمن  �ل�سعبية يف �تخاذ  �مل�ساركة  للمجتمع، ويج�سد  �لأ�سا�سية  �لدعائم  للبالد، ير�سي 

�حلقوق و�حلريات لأبناء هذ� �لوطن �ملعطاء،

و�إدر�كًا منا لأهمية �نتمائنا �لعربي و�لإ�سالمي �لذي نعتز به،

�ليوم  يف  �أجري  �لذي  قطر  لدولة  �لد�ئم  �لد�ستور  على  �ل�ستفتاء  نتائج  عن  �لطالع  وبعد 

�لتا�سع و�لع�سرين من �سهر �إبريل ومو�فقة �لغالبية �لعظمى من �ملو�طنني على هذ� �لد�ستور،

وعلى �ل�م������ادة  )141( من �لد�ستور �لد�ئم،

�أ�سدرنا هذ� �لد�ستور، وين�سر يف �جلريدة �لر�سمية بعد �سنة من تاريخ �سدوره، يتم خاللها 

��ستكمال �ملوؤ�س�سات �لد�ستورية و�تخاذ�لإجر�ء�ت �لالزمة لذلك قانونًا.

حمــد بن خليفة اآل ثاين

اأمري دولــــــة قطـر

�سدر ف�ي �لديو�ن �لأمريي بتاريخ : 1425/4/20 ه�

                             �ملو�ف����������������������ق : 2004/6/8   م
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الد�صتور الدائم لدولة قطر

الباب الأول

الدولة واأ�ص�س احلكم 

 الـمــــــادة  1

قطر دولة عربية م�ستقلة ذ�ت �سيادة، دينها �لإ�سالم، و�ل�سريعة �لإ�سالمية م�سدر رئي�سي 

لت�سريعاتها، ونظامها دميقر�طي، ولغتها �لر�سمية هي �للغة �لعربية، و�سعب قطر جزء من �لأمة 

�لعربية. 

 الـمــــــادة  2

عا�سمة �لدولة �لدوحة، ويجوز �أن ي�ستبدل بها مكان �آخر بقانون، ومتار�س �لدولة �سيادتها 

على �إقليمها، ول يجوز لها �أن تتنازل عن �سيادتها �أو �أن تتخلى عن �أي جزء من �إقليمها. 

 الـمــــــادة  3

يحدد �لقانون علم �لدولة و�سعارها و�أو�سمتها و�سار�تها ون�سيدها �لوطني.

 الـمــــــادة  4

يحدد �لقانون �لنظام �ملايل و�مل�سريف للدولة، ويعني عملتها �لر�سمية. 

 الـمــــــادة  5

و��ستقر�رها،  و�أمنها  �إقليمها،  ووحدة  و�سالمة  و�سيادتها،  ��ستقاللها  على  �لدولة  حتافظ 

وتدفع عنها كل عدو�ن. 

 الـمــــــادة  6

حترتم �لدولة �ملو�ثيق و�لعهود �لدولية، وتعمل على تنفيذ جميع �لتفاقيات و�ملو�ثيق و�لعهود 

�لدولية �لتي تكون طرفًا فيها. 
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 الـمــــــادة  7

تقوم �ل�سيا�سة �خلارجية للدولة على مبد�أ توطيد �ل�سلم و�لأمن �لدوليني، عن طريق ت�سجيع 

ف�س �ملنازعات �لدولية بالطرق �ل�سلمية، ودعم حق �ل�سعوب يف تقرير م�سريها، وعدم �لتدخل يف 

�ل�سوؤون �لد�خلية للدول، و�لتعاون مع �لأمم �ملحبة لل�سالم. 

 الـمــــــادة  8

حكم �لدولة ور�ثي يف عائلة �آل ثاين، ويف ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد �هلل بن جا�سم 

من �لذكور، وتكون ور�ثة �حلكم �إىل �لبن �لذي ي�سميه �لأمري وليًا للعهد، فاإن مل يوجد �بن ينتقل 

�حلكم �إىل من ي�سميه �لأمري من �لعائلة وليًا للعهد، ويف هذه �حلالة تكون ور�ثة �حلكم يف ذريته 

من �لذكور، وينظم �سائر �لأحكام �خلا�سة بحكم �لدولة وور�ثته قانون خا�س ي�سدر خالل �سنة من 

تاريخ �لعمل بهذ� �لد�ستور، وتكون له �سفة د�ستورية. 

 الـمــــــادة  9

يعني �لأمري ويل �لعهد باأمر �أمريي، وذلك بعد �لت�ساور مع �لعائلة �حلاكمة و�أهل �حلل و�لعقد 

يف �لبالد، وي�سرتط يف ويل �لعهد �أن يكون م�سلمًا من �أم قطرية م�سلمة.

 الـمــــــادة  10

يوؤدي ويل �لعهد عند تعيينه �أمام �لأمري �ليمني �لتالية:

)�أق�سم باهلل �لعظيم �أن �أحرتم �ل�سريعة �لإ�سالمية و�لد�ستور و�لقانون، و�أن �أ�سون ��ستقالل 

�لبالد و�أحافظ على �سالمة �إقليمها، و�أن �أذود عن حريات �ل�سعب وم�ساحله، و�أن �أكون خمل�سًا 

للوطن و�لأمري(. 

 الـمــــــادة  11

�أثناء غياب  نيابًة عنه  �خت�سا�ساته  �لأمري وممار�سة  �لعهد مبا�سرة �سالحيات  يتوىل ويل 

�لأمري خارج �لبالد، �أو �إذ� قام به مانع موؤقت. 

 الـمــــــادة  12

�لعهد  ويل  �إىل  �خت�سا�ساته  بع�س  وممار�سة  �سالحياته  بع�س  مببا�سرة  يعهد  �أن  لالأمري 

مبوجب �أمر �أمريي، وير�أ�س ويل �لعهد جل�سات جمل�س �لوزر�ء �لتي يح�سرها. 
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 الـمــــــادة  13

مع مر�عاة �أحكام �ملادتني �ل�سابقتني، لالأمري عند تعذر نيابة ويل �لعهد عنه �أن يعني باأمر 

�أمريي نائبًا له من �لعائلة �حلاكمة ملبا�سرة بع�س �سالحياته و�خت�سا�ساته، فاإن كان من مت تعيينه 

ي�سغل من�سبًا �أو يتوىل عماًل يف �أية جهة، فاإنه يتوقف عن �لقيام مبهامه مدة نيابته عن �لأمري، 

ويوؤدي نائب �لأمري مبجرد تعيينه، �أمام �لأمري، ذ�ت �ليمني �لتي يوؤديها ويل �لعهد. 

 الـمــــــادة  14

�أع�ساءه من  �لأمري  �لعائلة �حلاكمة(، يعني  ي�سمى )جمل�س  �لأمري جمل�س  بقر�ر من  ين�ساأ 

�لعائلة �حلاكمة.

 الـمــــــادة  15

يقرر جمل�س �لعائلة �حلاكمة خلو من�سب �لأمري عند وفاته �أو �إ�سابته بعجز كلي مينعه من 

خلو  بينهما  م�سرتكة  �سرية  جل�سة  بعد  �ل�سورى  وجمل�س  �ل��وزر�ء  جمل�س  ويعلن  مهامه،  ممار�سة 

�ملن�سب، وُينادى بويل �لعهد �أمريً� للبالد. 

 الـمــــــادة  16

ث��م��ان��ي��ة ع�سر  �أق����ل م���ن  ل��ل��ب��الد  �أم�����ريً�  ب���ه  �مل���ن���اد�ة  �ل��ع��ه��د ع��ن��د  ���س��ن ويل  �إذ� ك��ان��ت 

�حلاكمة،  �لعائلة  جمل�س  ي��خ��ت��اره  و���س��اي��ة  جمل�س  �حل��ك��م  دف��ة  �إد�رة  ت��وىل  م��ي��الدي��ة،   ع��ام��ًا 

وي�سكل جمل�س �لو�ساية من رئي�س وعدد من �لأع�ساء ل يقل عن ثالثة ول يزيد على خم�سة، ويكون 

�لرئي�س و�أغلبية �لأع�ساء من �لعائلة �حلاكمة.

 الـمــــــادة  17

بتحديدها  ي�سدر  و�مل�ساعد�ت،  �لهبات  خم�س�سات  وكذلك  لالأمري،  �ملالية  �ملخ�س�سات 

قر�ر من �لأمري �سنويًا.



256

النظام الد�ستوري يف دولة قطر

الباب الثاين

املقومات الأ�صا�صية للمجتمع 

 الـمــــــادة  18

يقوم �ملجتمع �لقطري على دعامات �لعدل، و�لإح�سان، و�حلرية، و�مل�ساو�ة، ومكارم �لأخالق. 

 الـمــــــادة  19

ت�سون �لدولة دعامات �ملجتمع، وتكفل �لأمن و�ل�ستقر�ر وتكافوؤ �لفر�س للمو�طنني.

 الـمــــــادة  20

تعمل �لدولة على توطيد روح �لوحدة �لوطنية و�لت�سامن و�لإخاء بني �ملو�طنني كافة. 

 الـمــــــادة  21

�لأ�سرة �أ�سا�س �ملجتمع، قو�مها �لدين و�لأخالق وحب �لوطن، وينظم �لقانون �لو�سائل �لكفيلة 

بحمايتها، وتدعيم كيانها، وتقوية �أو��سرها، و�حلفاظ على �لأمومة و�لطفولة و�ل�سيخوخة يف ظلها.

 الـمــــــادة  22

ترعى �لدولة �لن�سء، وت�سونه من �أ�سباب �لف�ساد، وحتميه من �ل�ستغالل، وتقيه �سر �لإهمال 

�لبدين و�لعقلي و�لروحي، وتو�فر له �لظروف �ملنا�سبة لتنمية ملكاته يف �ستى �ملجالت، على هدى 

من �لرتبية �ل�سليمة.

 الـمــــــادة  23

وفقًا  و�لأوبئة  �لأمر��س  من  و�لعالج  �لوقاية  و�سائل  وتو�فر  �لعامة،  بال�سحة  �لدولة  تعنى 

للقانون.

 الـمــــــادة  24

ترعى �لدولة �لعلوم و�لآد�ب و�لفنون و�لرت�ث �لثقايف �لوطني، وحتافظ عليها وت�ساعد على 

ن�سرها، وت�سجع �لبحث �لعلمي.
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 الـمــــــادة  25

�لتعليم دعامة �أ�سا�سية من دعائم تقدم �ملجتمع، تكفله �لدولة وترعاه، وت�سعى لن�سره وتعميمه.

 الـمــــــادة  26

وهي جميعها حقوق  �لجتماعي،  �لدولة  لكيان  �أ�سا�سية  و�لعمل مقومات  �ملال  ور�أ�س  �مللكية 

فردية ذ�ت وظيفة �جتماعية، ينظمها �لقانون.

 الـمــــــادة  27

�مللكية �خلا�سة م�سونة، فال يحرم �أحد من ملكه �إل ب�سبب �ملنفعة �لعامة، ويف �لأحو�ل �لتي 

يبينها �لقانون، وبالكيفية �لتي ين�س عليها، وب�سرط تعوي�سه عنها تعوي�سًا عادًل.

 الـمــــــادة  28

تكفل �لدولة حرية �لن�ساط �لقت�سادي على �أ�سا�س �لعد�لة �لجتماعية و�لتعاون �ملتو�زن بني 

�لن�ساط �لعام و�خلا�س، لتحقيق �لتنمية �لقت�سادية و�لجتماعية، وزيادة �لإنتاج، وحتقيق �لرخاء 

للمو�طنني، ورفع م�ستوى معي�ستهم وتوفري فر�س �لعمل لهم، وفقًا لأحكام �لقانون.

 الـمــــــادة  29

�لرثو�ت �لطبيعية ومو�ردها ملك للدولة، تقوم على حفظها وح�سن ��ستغاللها وفقًا لأحكام 

�لقانون.

 الـمــــــادة  30

�لعالقة بني �لعمال و�أرباب �لعمل �أ�سا�سها �لعد�لة �لجتماعية، وينظمها �لقانون.

 الـمــــــادة  31

ت�سجع �لدولة �ل�ستثمار وتعمل على توفري �ل�سمانات و�لت�سهيالت �لالزمة له.

 الـمــــــادة  32

ينظم �لقانون قرو�س �لدولة.

 الـمــــــادة  33

و�مل�ستد�مة لكل  �ل�ساملة  للتنمية  �لطبيعي، حتقيقًا  �لبيئة وتو�زنها  �لدولة على حماية  تعمل 

�لأجيال.
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الباب الثالث

احلقوق والواجبات العامة 

 الـمــــــادة  34

�ملو�طنون مت�ساوون يف �حلقوق و�لو�جبات �لعامة.

 الـمــــــادة  35

�لنا�س مت�ساوون �أمام �لقانون، ل متييز بينهم يف ذلك ب�سبب �جلن�س، �أو �لأ�سل، �أو �للغة، �أو 

�لدين.

 الـمــــــادة  36

�حلرية �ل�سخ�سية مكفولة، ول يجوز �لقب�س على �إن�سان �أو حب�سه �أو تفتي�سه �أو حتديد �إقامته 

�أو تقييد حريته يف �لإقامة �أو �لتنقل �إل وفق �أحكام �لقانون.

يعاقب  �لتعذيب جرمية  ويعّد  بالكر�مة،  للمعاملة �حلاطة  �أو  للتعذيب  �إن�سان  �أي  يعر�س  ول 

عليها �لقانون.

 الـمــــــادة  37

�أو  خ�سو�سياته  يف  تدخل  لأي  �سخ�س  �أي  تعر�س  يجوز  فال  حرمتها،  �لإن�سان  خل�سو�سية 

�سوؤون �أ�سرته �أو م�سكنه �أو مر��سالته �أو �أية تدخالت مت�س �سرفه �أو �سمعته، �إل وفقًا لأحكام �لقانون 

وبالكيفية �ملن�سو�س عليها فيه.

 الـمــــــادة  38

ل يجوز �إبعاد �أي مو�طن عن �لبالد، �أو منعه من �لعودة �إليها.

 الـمــــــادة  39

�ملتهم بريء حتى تثبت �إد�نته �أمام �لق�ساء يف حماكمة تو�فر له فيها �ل�سمانات �ل�سرورية 

ملمار�سة حق �لدفاع.
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 الـمــــــادة  40

 ل جرمية ول عقوبة �إل بقانون، ول عقاب �إل على �لأفعال �لالحقة للعمل به، و�لعقوبة �سخ�سية. 

ول ت�سري �أحكام �لقو�نني �إل على ما يقع من تاريخ �لعمل بها، ول يرتتب عليها �أثر فيما وقع قبلها، 

�أع�ساء جمل�س �ل�سورى �لن�س على خالف  ومع ذلك يجوز يف غري �ملو�د �جلنائية وباأغلبية ثلثي 

ذلك. 

 الـمــــــادة  41

�جلن�سية �لقطرية و�أحكامها يحددها �لقانون، وتكون لتلك �لأحكام �سفة د�ستورية.

 الـمــــــادة  42

تكفل �لدولة حق �لنتخاب و�لرت�سيح للمو�طنني، وفقًا للقانون.

 الـمــــــادة  43

�ل�سر�ئب �أ�سا�سها �لعد�لة �لجتماعية، ول يجوز فر�سها �إل بقانون.

 الـمــــــادة  44

حق �ملو�طنني يف �لتجمع مكفول وفقًا لأحكام �لقانون. 

 الـمــــــادة  45

حرية تكوين �جلمعيات مكفولة، وفقًا لل�سروط و�لأو�ساع �لتي يبينها �لقانون. 

 الـمــــــادة  46

لكل فرد �حلق يف خماطبة �ل�سلطات �لعامة. 

 الـمــــــادة  47

حرية �لر�أي و�لبحث �لعلمي مكفولة، وفقًا لل�سروط و�لأحو�ل �لتي يحددها �لقانون. 

 الـمــــــادة  48

حرية �ل�سحافة و�لطباعة و�لن�سر مكفولة، وفقًا للقانون. 

 الـمــــــادة  49

�لتعليم حق لكل مو�طن، وت�سعى �لدولة لتحقيق �إلز�مية وجمانية �لتعليم �لعام، وفقًا للنظم 

و�لقو�نني �ملعمول بها يف �لدولة. 
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 الـمــــــادة  50

حرية �لعبادة مكفولة للجميع، وفقًا للقانون ومقت�سيات حماية �لنظام �لعام و�لآد�ب �لعامة. 

 الـمــــــادة  51

حق �لإرث م�سون وحتكمه �ل�سريعة �لإ�سالمية. 

 الـمــــــادة  52

لأحكام  وفقًا  وماله،  ل�سخ�سه  بحماية  م�سروعة  �إقامة  �لدولة  يف  مقيم  �سخ�س  كل  يتمتع 

�لقانون.

 الـمــــــادة  53

�لدفاع عن �لوطن و�جب على كل مو�طن. 

 الـمــــــادة  54

�أد�ء و�جبات وظيفته �مل�سلحة  �لوظائف �لعامة خدمة وطنية، وي�ستهدف �ملوظف �لعام يف 

�لعامة وحدها.

الـمــــــادة  55

لالأمو�ل �لعامة حرمة، وحمايتها و�جب على �جلميع، وفقًا للقانون. 

 الـمــــــادة  56

�مل�سادرة �لعامة لالأمو�ل حمظورة، ول تكون عقوبة �مل�سادرة �خلا�سة �إل بحكم ق�سائي، يف 

�لأحو�ل �ملبينة بالقانون. 

 الـمــــــادة  57

�حرت�م �لد�ستور، و�لمتثال للقو�نني �ل�سادرة عن �ل�سلطة �لعامة، و�للتز�م بالنظام �لعام 

و�لآد�ب �لعامة، ومر�عاة �لتقاليد �لوطنية و�لأعر�ف �مل�ستقرة، و�جب على جميع من ي�سكن دولة 

قطر، �أو يحل باإقليمها. 

 الـمــــــادة  58

ت�سليم �لالجئني �ل�سيا�سيني حمظور، ويحدد �لقانون �سروط منح �للجوء �ل�سيا�سي.
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الباب الرابع

تنظــيم ال�صـــلطات 

الف�صل الأول

اأحــــــكام عامــــــة 

 الـمــــــادة  59

�ل�سعب م�سدر �ل�سلطات، وميار�سها وفقًا لأحكام هذ� �لد�ستور. 

 الـمــــــادة  60

يقوم نظام �حلكم على �أ�سا�س ف�سل �ل�سلطات، مع تعاونها على �لوجه �ملبني يف هذ� �لد�ستور. 

 الـمــــــادة  61

�ل�سلطة �لت�سريعية يتولها جمل�س �ل�سورى على �لوجه �ملبني يف هذ� �لد�ستور. 

 الـمــــــادة  62

�ل�سلطة �لتنفيذية يتولها �لأمري، ويعاونه يف ذلك جمل�س �لوزر�ء على �لوجه �ملبني يف هذ� 

�لد�ستور. 

 الـمــــــادة  63

�ل�سلطة �لق�سائية تتولها �ملحاكم على �لوجه �ملبني يف هذ� �لد�ستور، وت�سدر �لأحكام با�سم 

�لأمري. 
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الفـــــــــ�صل الثـــــــاين

الأمـيــــــــر 

 الـمــــــادة  64

�لأمري هو رئي�س �لدولة، ذ�ته م�سونة و�حرت�مه و�جب. 

 الـمــــــادة  65

�لأمري هو �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة، ويكون له �لإ�سر�ف عليها، يعاونه يف ذلك جمل�س 

للدفاع يتبعه مبا�سرة، وي�سدر بت�سكيل �ملجل�س وحتديد �خت�سا�ساته قر�ر �أمريي. 

 الـمــــــادة  66

ميثل �لأمري �لدولة يف �لد�خل و�خلارج ويف جميع �لعالقات �لدولية. 

 الـمــــــادة  67

يبا�سر �لأمري �لخت�سا�سات �لتالية: 

1 - ر�سم �ل�سيا�سة �لعامة للدولة مبعاونة جمل�س �لوزر�ء. 

2 - �مل�سادقة على �لقو�نني و�إ�سد�رها، ول ي�سدر قانون ما مل ي�سادق عليه �لأمري. 

رئا�سة  له  وتكون  �لعامة ذلك،  �مل�سلحة  �قت�ست  كلما  لالنعقاد،  �ل��وزر�ء  - دعوة جمل�س   3

�جلل�سات �لتي يح�سرها.

4 - تعيني �ملوظفني �ملدنيني و�لع�سكريني و�إنهاء خدماتهم وفقًا للقانون. 

5 - �عتماد روؤ�ساء �لبعثات �لدبلوما�سية و�لقن�سلية. 

6 - �لعفو عن �لعقوبة �أو تخفيفها وفقًا للقانون. 

7 - منح �لأو�سمة �ملدنية و�لع�سكرية وفقًا للقانون. 
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8 - �إن�ساء وتنظيم �لوز�ر�ت و�لأجهزة �حلكومية �لأخرى وتعيني �خت�سا�ساتها. 

9 - �إن�ساء وتنظيم �لأجهزة �لتي تعينه بالر�أي و�مل�سورة على توجيه �ل�سيا�سات �لعليا للدولة، 

و�لإ�سر�ف عليها، وتعيني �خت�سا�ساتها. 

10 - �أي �خت�سا�سات �أخرى مبوجب هذ� �لد�ستور �أو �لقانون. 

 الـمــــــادة  68

يربم �لأمري �ملعاهد�ت و�لتفاقيات مبر�سوم، ويبلغها ملجل�س �ل�سورى م�سفوعة مبا ينا�سب من 

�لبيان، وتكون للمعاهدة �أو �لتفاقية قوة �لقانون بعد �لت�سديق عليها ون�سرها يف �جلريدة �لر�سمية، 

على �أن معاهد�ت �ل�سلح و�ملعاهد�ت �ملتعلقة باإقليم �لدولة �أو بحقوق �ل�سيادة �أو حقوق �ملو�طنني 

�لعامة �أو �خلا�سة �أو �لتي تت�سمن تعدياًل لقو�نني �لدولة، يجب لنفاذها �أن ت�سدر بقانون، ول يجوز 

يف �أي حال �أن تت�سمن �ملعاهدة �سروطًا �سرية تناق�س �سروطها �لعلنية. 

 الـمــــــادة  69

�لتي  �ل�ستثنائية  �لأح��و�ل  يف  وذلك  �لبالد،  يف  �لعرفية  �لأحكام  مبر�سوم  يعلن  �أن  لالأمري 

يهدد  �أي خطر  ملو�جهة  �لالزمة  �ل�سريعة  �لإج��ر�ء�ت  كل  �تخاذ  وله عند ذلك  �لقانون،  يحددها 

�أد�ء  عن  �لدولة  موؤ�س�سات  يعوق  �أو  وم�ساحله،  �سعبها  �أمن  �أو  �إقليمها  وحدة  �أو  �لدولة  �سالمة 

مهامها، على �أن يت�سمن �ملر�سوم طبيعة �حلالة �ل�ستثنائية �لتي �أعلنت �لأحكام �لعرفية من �أجلها، 

�ل�سورى بهذ� �ملر�سوم خالل �خلم�سة ع�سر  �ملتخذة ملو�جهتها، ويخطر جمل�س  �لإج��ر�ء�ت  وبيان 

يومًا �لتالية ل�سدوره، ويف حالة غيبة �ملجل�س لأي �سبب من �لأ�سباب يخطر �ملجل�س باملر�سوم عند 

�أول �جتماع له. 

ويكون �إعالن �لأحكام �لعرفية ملدة حمدودة، ول يجوز متديدها �إل مبو�فقة جمل�س �ل�سورى.

 الـمــــــادة  70

�لتاأخري،  �تخاذ تد�بري عاجلة  ل حتتمل  �لتي تتطلب  �لأحو�ل �ل�ستثنائية  يجوز لالأمري يف 

ويقت�سي �تخاذها �إ�سد�ر قو�نني، ومل يكن جمل�س �ل�سورى منعقدً�، �أن ي�سدر يف �ساأنها مر��سيم 

لها قوة �لقانون، وتعر�س هذه �ملر��سيم بقو�نني على جمل�س �ل�سورى يف �أول �جتماع له، وللمجل�س يف 

موعد �أق�ساه �أربعون يومًا من تاريخ عر�سها عليه وباأغلبية ثلثي �أع�سائه �أن يرف�س �أيًا منها �أو �أن 
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يطلب تعديلها خالل �أجل حمدد، ويزول ما لهذه �ملر��سيم من قوة �لقانون من تاريخ رف�س �ملجل�س 

لها �أو �نق�ساء �لأجل �ملحدد للتعديل دون �إجر�ئه. 

 الـمــــــادة  71

ي�سدر باإعالن �حلرب �لدفاعية �أمر �أمريي، و�حلرب �لهجومية حمرمة. 

 الـمــــــادة  72

�أم��ريي،  ب��اأم��ر  من�سبه  م��ن  ويعفيه  ��ستقالته  ويقبل  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لأم���ري   يعني 

قبول  حالة  ويف  �ل���وزر�ء،  جميع  من�سبه  من  �إع��ف��اوؤه  �أو  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  ��ستقالة  وت�سمل 

تعيني  يتم  �لأمور حتى  �لعاجل من  �لوز�رة يف ت�سريف  ت�ستمر  �ملن�سب  �لإعفاء من  �أو  �ل�ستقالة 

�لوز�رة �جلديدة. 

 الـمــــــادة  73

يعني �لأمري �لوزر�ء باأمر �أمريي بناء على تر�سيح رئي�س جمل�س �لوزر�ء، ويقبل ��ستقالتهم 

ويعفيهم من منا�سبهم بذ�ت �لأد�ة، ويف حال قبول ��ستقالة �لوزير يجوز �أن يعهد �إليه بت�سريف 

�لعاجل من �لأمور حتى يتم تعيني خلف له. 

 الـمــــــادة  74

يوؤدي �لأمري قبل مبا�سرة �سالحياته يف جل�سة خا�سة ملجل�س �ل�سورى �ليمني �لتالية: )�أق�سم 

باهلل �لعظيم �أن �أحرتم �ل�سريعة �لإ�سالمية و�لد�ستور و�لقانون، و�أن �أ�سون ��ستقالل �لبالد و�أحافظ 

على �سالمة �إقليمها، و�أن �أذود عن حريات �ل�سعب وم�ساحله(. 

 الـمــــــادة  75

لالأمري �أن ي�ستفتي �ملو�طنني يف �لق�سايا �لهامة �لتي تت�سل مب�سالح �لبالد، ويعّد مو�سوع 

�ل�ستفتاء مو�فقًا عليه �إذ� �أقرته �أغلبية من �أدلو� باأ�سو�تهم، وتكون نتيجة �ل�ستفتاء ملزمة ونافذة 

من تاريخ �إعالنها، وتن�سر يف �جلريدة �لر�سمية. 
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الف�صل الثالث

ال�صلطة الت�صريعية 

 الـمــــــادة  76

يتوىل جمل�س �ل�سورى �سلطة �لت�سريع، ويقر �ملو�زنة �لعامة للدولة، كما ميار�س �لرقابة على 

�ل�سلطة �لتنفيذية، وذلك على �لوجه �ملبني يف هذ� �لد�ستور. 

 الـمــــــادة  77

يتاألف جمل�س �ل�سورى من خم�سة و�أربعني ع�سوً�، يتم �نتخاب ثالثني منهم عن طريق �لقرت�ع 

�لعام �ل�سري �ملبا�سر، ويعني �لأمري �لأع�ساء �خلم�سة ع�سر �لآخرين من �لوزر�ء �أو غريهم، وتنتهي 

ع�سوية �ملعينني يف جمل�س �ل�سورى با�ستقالتهم �أو �إعفائهم. 

 الـمــــــادة  78

ي�سدر نظام �لنتخاب بقانون، حتدد فيه �سروط و�إجر�ء�ت �لرت�سيح و�لنتخاب.

 الـمــــــادة  79

حتدد �لدو�ئر �لنتخابية �لتي تق�سم �إليها �لدولة ومناطق كل منها مبر�سوم.

 الـمــــــادة  80

يجب �أن تتو�فر يف ع�سو جمل�س �ل�سورى �ل�سروط �لتالية: 

1- �أن تكون جن�سيته �لأ�سلية قطرية. 

2- �أل تقل �سنه عند قفل باب �لرت�سيح عن ثالثني �سنة ميالدية. 

3- �أن يجيد �للغة �لعربية قر�ءة وكتابة. 

4- �أل يكون قد �سبق �حلكم عليه نهائيًا يف جرمية خملة بال�سرف �أو �لأمانة، ما مل يكن قد رد 

�إليه �عتباره وفقًا للقانون. 
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5- �أن تتو�فر فيه �سروط �لناخب وفقًا لقانون �لنتخاب. 

 الـمــــــادة  81

مدة �ملجل�س �أربع �سنو�ت ميالدية تبد�أ من تاريخ �أول �جتماع له، وجترى �نتخابات �ملجل�س 

�إعادة �نتخاب من �نتهت مدة  �جلديد خالل �لت�سعني يومًا �ل�سابقة على نهاية تلك �ملدة، ويجوز 

�لأ�سباب،  من  �سبب  لأي  تاأخرت  �أو  �ملجل�س،  مدة  �نتهاء  عند  �لنتخابات  تتم  مل  و�إذ�  ع�سويته، 

يبقى �ملجل�س قائمًا حتى يتم �نتخاب �ملجل�س �جلديد، ول يجوز مد �لف�سل �لت�سريعي �إل لل�سرورة 

ومبر�سوم، على �أل يتجاوز ذلك �ملد ف�ساًل ت�سريعيًا و�حدً�. 

 الـمــــــادة  82

يعني �لقانون �جلهة �لق�سائية �ملخت�سة بالف�سل يف �سحة �نتخاب �أع�ساء جمل�س �ل�سورى. 

 الـمــــــادة  83

�إذ� خال حمل �أحد �أع�ساء جمل�س �ل�سورى �ملنتخبني قبل نهاية مدته ب�ستة �أ�سهر على �لأقل 

لأي �سبب من �لأ�سباب، �نتخب خلف له خالل �سهرين من تاريخ �إبالغ �ملجل�س بخلو �ملكان، و�إذ� 

خال حمل �أحد �لأع�ساء �ملعينني عني ع�سو جديد خلفًا له، ويف كلتا �حلالتني يكمل �لع�سو �جلديد 

مدة �سلفه. 

 الـمــــــادة  84

تكون مدة دور �نعقاد �ملجل�س ثمانية �أ�سهر يف �ل�سنة على �لأقل، ول يجوز ف�س دور �لنعقاد 

قبل �عتماد مو�زنة �لدولة. 

 الـمــــــادة  85

يعقد جمل�س �ل�سورى دور �نعقاده �ل�سنوي �لعادي بدعوة من �لأمري خالل �سهر �كتوبر من 

كل عام. 

 الـمــــــادة  86

يلي  �جتماع  لأول  �ل�سورى  جمل�س  �لأم��ري  يدعو  �ل�سابقتني،  �ملادتني  �أحكام  من  ��ستثناء 

�لنتخابات �لعامة للمجل�س خالل �سهر من �نتهاء تلك �لنتخابات، و�إذ� تاأخر �نعقاد �ملجل�س يف 
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هذ� �لدور عن �مليعاد �ل�سنوي �ملن�سو�س عليه يف �ل�م������ادة �ل�سابقة خف�ست مدة �لنعقاد مبقد�ر 

�لفارق بني �مليعادين. 

 الـمــــــادة  87

يفتتح �لأمري �أو من ينيبه دور �لنعقاد �ل�سنوي ملجل�س �ل�سورى ويلقي فيه خطابًا �ساماًل يتناول 

فيه �سوؤون �لبالد. 

 الـمــــــادة  88

يدعو �لأمري مبر�سوم جمل�س �ل�سورى لجتماع غري عادي يف حالة �ل�سرورة، �أو بناًء على طلب 

�أغلبية �أع�ساء �ملجل�س، ول يجوز يف دور �لنعقاد غري �لعادي �أن ينظر �ملجل�س يف غري �لأمور �لتي 

دعي من �أجلها. 

 الـمــــــادة  89

تكون دعوة جمل�س �ل�سورى لالنعقاد يف �أدو�ره �لعادية وغري �لعادية وف�سها مبر�سوم. 

 الـمــــــادة  90

لالأمري �أن يوؤجل مبر�سوم �جتماع جمل�س �ل�سورى ملدة ل تتجاوز �سهرً�، ول يتكرر �لتاأجيل يف 

دور �لنعقاد �لو�حد �إل مبو�فقة �ملجل�س وملدة و�حدة، ول حت�سب مدة �لتاأجيل �سمن فرتة �لنعقاد. 

 الـمــــــادة  91

يعقد �ملجل�س �جتماعاته يف مقره مبدينة �لدوحة، ويجوز لالأمري دعوته لالجتماع يف �أي مكان 

�آخر. 

 الـمــــــادة  92

�ليمني  علنية  ويف جل�سة  �ملجل�س  �أمام  �أعمالهم  مبا�سرة  قبل  �ل�سورى  �أع�ساء جمل�س  يوؤدي 

�لإ�سالمية  �ل�سريعة  �أحرتم  و�أن  للوطن ولالأمري،  �أكون خمل�سًا  �أن  �لعظيم  : )�أق�سم باهلل  �لتالية 

و�لد�ستور و�لقانون، و�أن �أرعى م�سالح �ل�سعب، و�أن �أوؤدي عملي باأمانة و�سدق(.

 الـمــــــادة  93

ينتخب �ملجل�س يف �أول �جتماع له، وملدة �ملجل�س، رئي�سًا ونائبًا للرئي�س من بني �أع�سائه، و�إذ� 
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خال مكان �أي منهما �نتخب �ملجل�س من يحل حمله لنهاية مدة �ملجل�س، ويكون �لنتخاب بالقرت�ع 

�ملرة  يف  �لأغلبية  هذه  تتحقق  مل  فاإن  �حلا�سرين،  �لأع�ساء  لأ�سو�ت  �ملطلقة  بالأغلبية  �ل�سري 

�لأوىل �أعيد �لنتخاب بني �لثنني �حلائزين على �أكرث �أ�سو�ت �لأع�ساء �حلا�سرين، فاإن ت�ساوى 

مع ثانيهما غريه يف عدد �لأ�سو�ت ��سرتك معهما يف �نتخاب �ملرة �لثانية، ويكون �لنتخاب يف هذه 

�حلالة بالأغلبية �لن�سبية، فاإن ت�ساوى �أكرث من و�حد يف �حل�سول على �لأغلبية �لن�سبية مت �لختيار 

بينهم بالقرعة، وير�أ�س �جلل�سة حلني �نتخاب �لرئي�س �أكرب �لأع�ساء �سنًا. 

 الـمــــــادة  94

ي�سكل �ملجل�س من بني �أع�سائه خالل �أ�سبوعني من بدء دور �نعقاده �ل�سنوي �للجان �لالزمة 

لأعماله، ويجوز لهذه �للجان �أن تبا�سر �سالحيتها خالل عطلة �ملجل�س متهيدً� لعر�س نتائج �أعمالها 

عليه يف بد�ية دور �نعقاده �لتايل. 

 الـمــــــادة  95

يكون للمجل�س مكتب يتاألف من �لرئي�س ونائبه وروؤ�ساء �للجان، و�أمانة عامة تعاونه على �أد�ء 

مهامه. 

 الـمــــــادة  96

حفظ �لنظام يف �ملجل�س من �خت�سا�س رئي�س �ملجل�س. 

 الـمــــــادة  97

يف  �لعمل  �سري  وطريقة  �لد�خلي،  �لنظام  مت�سمنة  �لد�خلية  لئحته  �ل�سورى  جمل�س  ي�سع 

�ل�سالحيات  و�سائر  و�لت�سويت،  �ملناق�سة،  وقو�عد  �جلل�سات،  وتنظيم  جلانه،  و�أعمال  �ملجل�س، 

�لع�سو  خمالفة  على  تقرر  �لتي  �جل��ز�ء�ت  �لالئحة  وحت��دد  �لد�ستور،  هذ�  يف  عليها  �ملن�سو�س 

للنظام، �أو تخلفه عن جل�سات �ملجل�س �أو �للجان دون عذر مقبول، وت�سدر �لالئحة بقانون. 

 الـمــــــادة  98

تكون جل�سات جمل�س �ل�سورى علنية، ويجوز عقدها �سرية بناء على طلب ثلث �أع�ساء �ملجل�س، 

�أو بناًء على طلب من جمل�س �لوزر�ء. 
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 الـمــــــادة  99

�أو  ي�سرتط ل�سحة �نعقاد �ملجل�س ح�سور �أغلبية �أع�سائه، على �أن يكون من بينهم �لرئي�س 

نائب �لرئي�س، فاإن مل يكتمل �لعدد �ملطلوب توؤجل �جلل�سة �إىل �جلل�سة �لتي تليها. 

 الـمــــــادة  100

ت�سدر قر�ر�ت �ملجل�س بالأغلبية �ملطلقة لالأع�ساء �حلا�سرين، وذلك يف غري �حلالت �لتي 

ت�سرتط فيها �أغلبية خا�سة، و�إذ� ت�ساوت �لأ�سو�ت يرجح �جلانب �لذي منه �لرئي�س. 

 الـمــــــادة  101

تنتهي �لع�سوية يف جمل�س �ل�سورى باأحد �لأ�سباب �لتالية:

1- �لوفاة �أو �لعجز �لكلي.

2- �نتهاء مدة �لع�سوية.

 3- �ل�ستقالة.

4- �إ�سقاط �لع�سوية.

5- حل �ملجل�س. 

 الـمــــــادة  102

تكون ��ستقالة ع�سو �ملجل�س كتابة �إىل رئي�س �ملجل�س، وعلى �لرئي�س �أن يعر�س �ل�ستقالة على 

�ملجل�س ليقرر قبولها �أو رف�سها، وتنظم �لالئحة �لد�خلية �لأحكام �ملتعلقة بهذ� �ل�ساأن. 

 الـمــــــادة  103

ل يجوز �إ�سقاط ع�سوية �أحد �أع�ساء �ملجل�س �إل �إذ� فقد �لثقة و�لعتبار، �أو فقد �أحد �سروط 

�إ�سقاط  قر�ر  ي�سدر  �أن  ويجب  ع�سويته،  بو�جبات  �أخل  �أو  �أ�سا�سها،  على  �نتخب  �لتي  �لع�سوية 

�لع�سوية من �ملجل�س باأغلبية ثلثي �أع�سائه. 

 الـمــــــادة  104

لالأمري �أن يحل جمل�س �ل�سورى مبر�سوم يبني فيه �أ�سباب �حلل، على �أنه ل يجوز حل �ملجل�س 
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ل  �ملجل�س �جلديد يف موعد  �نتخابات  �إجر�ء  �ملجل�س وجب  و�إذ� حل  �أخرى،  �لأ�سباب مرة  لذ�ت 

يتجاوز �ستة �أ�سهر من تاريخ �حلل، و�إىل �أن يجري �نتخاب �ملجل�س �جلديد يتوىل �لأمري مبعاونة 

جمل�س �لوزر�ء �سلطة �لت�سريع. 

 الـمــــــادة  105

1- لكل ع�سو من �أع�ساء �ملجل�س حق �قرت�ح �لقو�نني، ويحال كل �قرت�ح �إىل �للجنة �ملخت�سة يف 

�ملجل�س لدر��سته و�إبد�ء �لر�أي ب�ساأنه، وعر�سه على �ملجل�س بعد ذلك، فاذ� ر�أى �ملجل�س قبول 

�لقرت�ح �أحاله �إىل �حلكومة بعد و�سعه يف �سيغة م�سروع قانون لدر��سته و�إبد�ء �لر�أي ب�ساأنه 

و�إعادته للمجل�س يف دور �لنعقاد ذ�ته �أو �لذي يليه.

2- كل �قرت�ح بقانون رف�سه �ملجل�س ل يجوز تقدميه ثانية يف دور �لنعقاد ذ�ته.

 الـمــــــادة  106

1- كل م�سروع قانون �أقره جمل�س �ل�سورى يرفع �إىل �لأمري للت�سديق عليه. 

2- �إذ� مل ير �لأمري �لت�سديق على م�سروع �لقانون رده �إىل �ملجل�س يف غ�سون ثالثة �أ�سهر من تاريخ 

رفعه �إليه م�سفوعًا باأ�سباب عدم �لت�سديق. 

3- �إذ� رد م�سروع �أي قانون خالل �ملدة �ملبينة يف �لبند �ل�سابق و�أقره جمل�س �ل�سورى مرة ثانية 

مبو�فقة ثلثي �لأع�ساء �لذين يتاألف منهم �ملجل�س �سدق عليه �لأمري و�أ�سدره، ويجوز لالأمري 

حتقق  �أنها  يقدر  �لتي  للمدة  �لقانون  بهذ�  �لعمل  باإيقاف  ياأمر  �أن  �لق�سوى  �ل�سرورة  عند 

�مل�سالح �لعليا للبالد، فاإذ� مل يح�سل �مل�سروع على مو�فقة �لثلثني فال يجوز �إعادة �لنظر فيه 

خالل ذ�ت �لدورة.

 الـمــــــادة  107

يجب عر�س م�سروع �ملو�زنة �لعامة على جمل�س �ل�سورى قبل �سهرين على �لأقل من بدء �ل�سنة 

�ملالية، ول تعترب نافذة �إل باإقر�ره لها. 

ويجوز ملجل�س �ل�سورى �أن يعدل م�سروع �ملو�زنة مبو�فقة �حلكومة، و�إذ� مل يتم �عتماد �ملو�زنة 

ويحدد  �ملو�زنة �جلديدة،  �إقر�ر  �إىل حني  �ل�سابقة  باملو�زنة  ُعمل  �ملالية  �ل�سنة  بدء  قبل  �جلديدة 
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�لقانون طريقة �إعد�د �ملو�زنة، كما يحدد �ل�سنة �ملالية. 

 الـمــــــادة  108

�حلكومة  على  تعذر  و�إن  �لعامة،  �مل�سائل  يف  للحكومة  �لرغبات  �إب��د�ء  حق  �ل�سورى  ملجل�س 

�لأخذ بهذه �لرغبات وجب �أن تبني للمجل�س �أ�سباب ذلك، وللمجل�س �أن يعقب مرة و�حدة على بيان 

�حلكومة. 

 الـمــــــادة  109

ل��كل ع�سو من �أع�ساء جمل�س �ل�سورى �أن يوجه �إىل رئي�س جمل�س �لوزر�ء و�إىل �أحد �لوزر�ء 

�أ�سئلة ل�ستي�ساح �لأمور �لد�خلة يف �خت�سا�ساتهم، ولل�سائل وحده حق �لتعقيب مرة و�حدة على 

�لإجابة. 

 الـمــــــادة  110

لكل ع�سو من �أع�ساء جمل�س �ل�سورى �أن يوجه ��ستجو�بًا �إىل �لوزر�ء يف �لأمور �لد�خلة يف 

�أع�ساء �ملجل�س، ول جترى مناق�سة  �إل مبو�فقة ثلث  �خت�سا�ساتهم، ول يجوز توجيه �ل�ستجو�ب 

مو�فقة  وب�سرط  �ل�ستعجال  حالة  يف  �إل  توجيهه،  من  �لأقل  على  �أيام  ع�سرة  بعد  �إل  �ل�ستجو�ب 

�لوزير على تق�سري �ملدة. 

 الـمــــــادة  111

كل وزير م�سوؤول �أمام جمل�س �ل�سورى عن �أعمال وز�رته، ول يجوز طرح �لثقة عن �لوزير �إل 

بعد مناق�سة ��ستجو�ب موجه �إليه، ويكون طرح �لثقة بناًء على رغبته �أو طلب موقع عليه من خم�سة 

ع�سر ع�سوً�، ول يجوز للمجل�س �أن ي�سدر قر�ره يف هذ� �ل�ساأن قبل ع�سرة �أيام على �لأقل من تاريخ 

تقدمي �لطلب �أو �إبد�ء �لرغبة، ويكون �سحب �لثقة من �لوزير باأغلبية ثلثي �لأع�ساء �لذين يتاألف 

منهم �ملجل�س، ويعّد �لوزير معتزًل �لوز�رة من تاريخ قر�ر �سحب �لثقة. 

 الـمــــــادة  112

�أو �أقو�ل بالن�سبة  ل جتوز موؤ�خذة ع�سو �ملجل�س عما يبديه �أمام �ملجل�س �أو جلانه من �آر�ء 

لالأمور �لد�خلة يف �خت�سا�س �ملجل�س.
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 الـمــــــادة  113

�أو  تفتي�سه  �أو  حب�سه  �أو  �ل�سورى  جمل�س  ع�سو  على  �لقب�س  �لتلب�س  ح��الت  غري  يف  يجوز  ل   -  1

��ستجو�به �إل باإذن �سابق من �ملجل�س، و�إذ� مل ي�سدر �ملجل�س قر�ره يف طلب �لإذن خالل �سهر 

من تاريخ و�سول �لطلب �إليه �عترب ذلك مبثابة �إذن، وي�سدر �لإذن من رئي�س �ملجل�س يف غري 

�أدو�ر �لنعقاد. 

2 - يف حالة �لتلب�س يجب �إخطار �ملجل�س مبا �تخذ من �إجر�ء�ت يف حق �لع�سو �ملخالف، ويف غري 

دور �نعقاد �ملجل�س يتعني �أن يتم ذلك �لإخطار عند �أول �نعقاد لحق له.

 الـمــــــادة  114

ل يجوز �جلمع بني ع�سوية جمل�س �ل�سورى وتويل �لوظائف �لعامة، وذلك يف ما عد� �حلالت 

�لتي يجوز فيها �جلمع وفقًا للد�ستور.

 الـمــــــادة  115

على �أع�ساء جمل�س �ل�سورى �أن ي�ستهدفو� يف �سلوكهم م�سالح �لوطن، و�أل ي�ستغلو� �لع�سوية 

باأية �سورة كانت لفائدتهم �أو لفائدة من ت�سله بهم عالقة خا�سة، ويحدد �لقانون �لأعمال �لتي ل 

يجوز لع�سو جمل�س �ل�سورى �لقيام بها.

 الـمــــــادة  116

يتقا�سى رئي�س �ملجل�س ونائبه و�لأع�ساء مكافاأة ي�سدر بتحديدها قانون، وت�ستحق من تاريخ 

حلف �ليمني �أمام �ملجل�س. 
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الف�صل الرابع

ال�صلطة التنفيذية

 الـمــــــادة  117

ل يلي �لوز�رة �إل من كانت جن�سيته �لأ�سلية قطرية.

 الـمــــــادة  118

لالأمري  �لوزر�ء، ويجوز  جمل�س  رئي�س  �ق��رت�ح  على  بناًء  �أم��ريي  باأمر  �ل��وز�رة  ت�سكيل  يكون 

�لقانون  �أكرث، ويحدد  �أو  وز�رة  �ل��وزر�ء مبهام  �أي من  �إىل  �أو  �ل��وزر�ء  �إىل رئي�س جمل�س  يعهد  �أن 

�سالحيات �لوزر�ء.

 الـمــــــادة  119

�لتالية:  �ليمني  منا�سبهم  توليهم  قبل  �لأم��ري  �أم��ام  و�ل��وزر�ء  �ل��وزر�ء  رئي�س جمل�س  ي��وؤدي 

)�أق�سم باهلل �لعظيم �أن �أكون خمل�سًا للوطن ولالأمري، و�أن �أحرتم �ل�سريعة �لإ�سالمية و�لد�ستور 

و�أن  و�سرف،  باأمانة وذمة  و�جباتي  �أوؤدي  و�أن  كاملة،  �ل�سعب رعاية  �أرعى م�سالح  و�أن  و�لقانون، 

�أحافظ حمافظة تامة على كيان �لبالد و�سالمة �إقليمها(. 

 الـمــــــادة  120

يقوم جمل�س �لوزر�ء مبعاونة �لأمري على �أد�ء مهامه وممار�سة �سلطاته، وفقًا لهذ� �لد�ستور 

و�أحكام �لقانون. 

 الـمــــــادة  121

�لد�خلية  �ل�سوؤون  جميع  �إد�رة  �لعليا،  �لتنفيذية  �لهيئة  بو�سفه  �ل���وزر�ء،  مبجل�س  يناط 

و�خلارجية �لتي يخت�س بها وفقًا لهذ� �لد�ستور و�أحكام �لقانون. 

ويتوىل جمل�س �لوزر�ء، بوجه خا�س، �لخت�سا�سات �لتالية: 

1 - �قرت�ح م�سروعات �لقو�نني و�ملر��سيم، وتعر�س م�سروعات �لقو�نني على جمل�س �ل�سورى 
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ملناق�ستها، ويف حالة �ملو�فقة عليها ُترفع لالأمري للت�سديق عليها و�إ�سد�رها وفقًا لأحكام 

هذ� �لد�ستور. 

2 - �عتماد �للو�ئح و�لقر�ر�ت �لتي تعدها �لوز�ر�ت و�لأجهزة �حلكومية �لأخرى، كل فيما 

يخ�سه، لتنفيذ �لقو�نني مبا يطابق �أحكامها. 

3 - �لإ�سر�ف على تنفيذ �لقو�نني، و�ملر��سيم، و�للو�ئح، و�لقر�ر�ت. 

4 - �قرت�ح �إن�ساء وتنظيم �لأجهزة �حلكومية و�لهيئات و�ملوؤ�س�سات �لعامة وفقًا للقانون. 

5 - �لرقابة �لعليا على �سري �لنظام �حلكومي �ملايل و�لإد�ري. 

6 - تعيني �ملوظفني وعزلهم متى كان �لتعيني و�لعزل ل يدخالن يف �خت�سا�س �لأمري �أو يف 

�خت�سا�س �لوزر�ء وفقًا للقانون. 

7 - ر�سم �لقو�عد �لعامة �لكفيلة با�ستتباب �لأمن �لد�خلي، و�ملحافظة على �لنظام يف �أرجاء 

�لدولة وفقًا للقانون. 

8 - �إد�رة مالية �لدولة وو�سع م�سروع مو�زنتها �لعامة طبقًا لهذ� �لد�ستور و�أحكام �لقانون. 

9 - �عتماد �مل�سروعات �لقت�سادية وو�سائل تنفيذها. 

10 - �لإ�سر�ف على طرق رعاية م�سالح �لدولة يف �خلارج، وعلى و�سائل �لعناية بعالقاتها 

�لدولية و�سوؤونها �خلارجية. 

�لتي  �ملهمة  لالأعمال  تف�سيليًا  عر�سًا  يت�سمن  مالية،  �سنة  كل  �أول  يف  تقرير  �إع��د�د   -  11

�أجنزت د�خليًا وخارجيًا، مقرونًا بخطة تر�سم �أف�سل �لو�سائل �لكفيلة بتحقيق �لنه�سة 

وفقًا  و��ستقر�رها،  �أمنها  وتثبيت  ورخائها،  تقدمها  �أ�سباب  وتوفري  للدولة،  �ل�ساملة 

ويرفع  �لد�ستور،  �ملن�سو�س عليها يف هذ�  �لدولة  ل�سيا�سة  �ملوجهة  للمبادئ �جلوهرية 

هذ� �لتقرير لالأمري لإقر�ره. 

12 - �أية �خت�سا�سات �أخرى يخولها له هذ� �لد�ستور �أو �لقانون.
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 الـمــــــادة  122

�أن يطلب  للحكومة، كل يف حدود �خت�سا�سه، ولالأمري  �لعامة  �ل�سيا�سة  تنفيذ  �لوزر�ء  على 

يف  تدخل  �لتي  �ل�سوؤون  من  �ساأن  �أي  عن  تقارير  تقدمي  �ل��وزر�ء  ومن  �ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  من 

�خت�سا�ساتهم. 

 الـمــــــادة  123

رئي�س جمل�س �لوزر�ء و�لوزر�ء م�سوؤولون بالت�سامن �أمام �لأمري عن تنفيذ �ل�سيا�سة �لعامة 

للحكومة، وكل منهم م�سوؤول م�سوؤولية فردية �أمام �لأمري عن �أد�ء و�جباته وممار�سة �سالحياته. 

 الـمــــــادة  124

يعني �لقانون مرتبات رئي�س جمل�س �لوزر�ء و�لوزر�ء، وت�سري يف �ساأن رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

�سائر �لأحكام �خلا�سة بالوزر�ء ما مل يرد ن�س على خالف ذلك.

 الـمــــــادة  125

يتوىل رئي�س جمل�س �لوزر�ء رئا�سة جل�سات �ملجل�س، و�إد�رة مناق�ساته، وي�سرف على تن�سيق 

با�سم  ويوقع،  ن�ساطها،  وتكامل  �حلكومية  �لأجهزة  لوحدة  حتقيقًا  �ملختلفة  �ل��وز�ر�ت  بني  �لعمل 

�ملجل�س  قر�ر�ت  �لأمري  �إىل  ويرفع  �ملجل�س،  ي�سدرها  �لتي  �لقر�ر�ت  عنه،  ونيابة  �لوزر�ء  جمل�س 

�ملتعلقة بال�سوؤون �لتي ي�سدر بتحديدها قر�ر �أمريي للت�سديق عليها و�إ�سد�رها وفقًا لأحكام هذ� 

�لد�ستور. 

 الـمــــــادة  126

تكون �جتماعات جمل�س �لوزر�ء �سحيحة بح�سور �أغلبية �أع�سائه، على �أن يكون من بينهم 

�لرئي�س �أو نائبه، ومد�ولت �ملجل�س �سرية، وت�سدر قر�ر�ته مبو�فقة �أغلبية �لأع�ساء �حلا�سرين، 

وعند ت�ساوي �لأ�سو�ت يرجح �جلانب �لذي منه �لرئي�س، وتلتزم �لأقلية بر�أي �لأغلبية. 

 الـمــــــادة  127

ي�سع جمل�س �لوزر�ء لئحته �لد�خلية لتنظيم �أعماله، وتكون له �أمانة عامة تعاونه على �أد�ء 

مهامه. 
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 الـمــــــادة  128

على �لوزر�ء �أثناء توليهم منا�سبهم �أن ي�ستهدفو� يف �سلوكهم م�سالح �لوطن، و�أل ي�ستغلو� 

لفائدة من ت�سله بهم عالقة خا�سة، ويحدد  �أو  لفائدتهم،  باأية �سورة كانت  �لر�سمية  منا�سبهم 

�لقانون �لأعمال �ملحظورة على �لوزر�ء، و�لأفعال �لتي تقع منهم �أثناء توليهم منا�سبهم وت�ستوجب 

م�ساءلتهم، كما يحدد طريقة هذه �مل�ساءلة. 
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الف�صــل اخلــام�س

ال�صـــلطة الق�صــــــائية 

 الـمــــــادة  129

�سمان  وعدلهم  �لق�ساة  ونز�هة  �لق�ساء  و�سرف  �لدولة،  يف  �حلكم  �أ�سا�س  �لقانون  �سيادة 

للحقوق و�حلريات. 

 الـمــــــادة  130

�ل�سلطة �لق�سائية م�ستقلة وتتولها �ملحاكم على �ختالف �أنو�عها ودرجاتها، وت�سدر �أحكامها 

وفق �لقانون. 

 الـمــــــادة  131

�لق�ساة م�ستقلون، ل �سلطان عليهم يف ق�سائهم لغري �لقانون، ول يجوز لأية جهة �لتدخل يف 

�لق�سايا �أو يف �سري �لعد�لة.

 الـمــــــادة  132

�أنو�عها ودرجاتها، ويبني �سالحياتها و�خت�سا�ساتها،  يرتب �لقانون �ملحاكم على �ختالف 

�لع�سكرية  �لعرفية، على �جلر�ئم  �لأحكام  �لع�سكرية، يف غري حالة  �ملحاكم  ويقت�سر �خت�سا�س 

�لتي تقع من �أفر�د �لقو�ت �مل�سلحة وقو�ت �لأمن، وذلك يف �حلدود �لتي يقررها �لقانون. 

 الـمــــــادة  133

جل�سات �ملحاكم علنية، �إل �إذ� قررت �ملحكمة جعلها �سرية مر�عاة للنظام �لعام �أو �لآد�ب 

�لعامة، ويف جميع �لأحو�ل يكون �لنطق باحلكم يف جل�سة علنية.

 الـمــــــادة  134

�لق�ساة غري قابلني للعزل �إل يف �حلالت �لتي يحددها �لقانون، كما يحدد �لقانون �لأحكام 

�خلا�سة بهم وينظم م�ساءلتهم تاأديبيًا.
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 الـمــــــادة  135

و�أو�ساع ممار�سة هذ�  �إجر�ء�ت  �لقانون  ويبني  للنا�س كافة،  �لتقا�سي حق م�سون ومكفول 

�حلق. 

 الـمــــــادة  136

تتوىل �لنيابة �لعامة �لدعوى �لعمومية با�سم �ملجتمع، وت�سرف على �سوؤون �ل�سبط �لق�سائي 

ويبني  �خت�سا�ساتها،  وينظم  �لهيئة،  �لقانون هذه  ويرتب  �لقو�نني �جلنائية،  تطبيق  على  وت�سهر 

�ل�سروط و�ل�سمانات �خلا�سة مبن يولون وظائفها. 

 الـمــــــادة  137

يكون للق�ساء جمل�س �أعلى ي�سرف على ح�سن �سري �لعمل يف �ملحاكم و�لأجهزة �ملعاونة لها، 

ويبني �لقانون ت�سكيله و�سالحياته و�خت�سا�ساته.

 الـمــــــادة  138

يحدد �لقانون �جلهة �ملخت�سة بالف�سل يف �ملنازعات �لإد�رية ويبني نظامها وكيفية ممار�ستها 

لعملها. 

 الـمــــــادة  139

تنازع  ويف  �لق�ساء  جهات  بني  �لخت�سا�س  على  �خل��الف  يف  �لبت  طريقة  �لقانون  ينظم 

�لأحكام. 

 الـمــــــادة  140

يعني �لقانون �جلهة �لق�سائية �لتي تخت�س بالف�سل يف �ملنازعات �ملتعلقة بد�ستورية �لقو�نني 

�آثار  �لقانون  �أمامها، كما يبني  تتبع  �لتي  و�للو�ئح، ويبني �سالحياتها وكيفية �لطعن و�لإج��ر�ء�ت 

�حلكم بعدم �لد�ستورية. 
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الباب اخلام�س

الأحكام اخلتامية

 الـمــــــادة  141

ي�سدر �لأمري هذ� �لد�ستور، ويعمل به من �ليوم �لتايل لتاريخ ن�سره يف �جلريدة �لر�سمية.

 الـمــــــادة  142

تن�سر �لقو�نني بعد �مل�سادقة عليها و�إ�سد�رها يف �جلريدة �لر�سمية، وذلك خالل �أ�سبوعني 

من تاريخ �سدورها، ويعمل بها بعد �سهر من تاريخ ن�سرها، ما مل ين�س على تاريخ �آخر يف �لقانون 

ذ�ته. 

 الـمــــــادة  143

يبقى �سحيحًا ونافذً� ما قررته �لقو�نني و�للو�ئح �ل�سادرة قبل �لعمل بهذ� �لد�ستور ما مل 

يجر تعديلها وفقًا لأحكامه، ول يرتتب على �لعمل بالد�ستور �لإخالل باأحكام �ملعاهد�ت و�لتفاقيات 

�لدولية �لتي تكون �لدولة طرفًا فيها. 

 الـمــــــادة  144

لكل من �لأمري ولثلث �أع�ساء جمل�س �ل�سورى حق طلب تعديل مادة �أو �أكرث من هذ� �لد�ستور، 

فاإذ� و�فقت �أغلبية �أع�ساء �ملجل�س على �لتعديل من حيث �ملبد�أ، ناق�سه �ملجل�س مادًة مادة، وي�سرتط 

لإقر�ر �لتعديل مو�فقة ثلثي �أع�ساء �ملجل�س، ول ي�سري �لتعديل �إل بعد ت�سديق �لأمري عليه ون�سره 

�أو من حيث �ملو�سوع فال  يف �جلريدة �لر�سمية، و�إذ� رف�س �قرت�ح طلب �لتعديل من حيث �ملبد�أ 

يجوز عر�سه من جديد قبل م�سي �سنة على هذ� �لرف�س. 

 الـمــــــادة  145

�لأحكام �خلا�سة بحكم �لدولة وور�ثته ل يجوز طلب تعديلها.

 الـمــــــادة  146

�لأحكام �خلا�سة باحلقوق و�حلريات �لعامة ل يجوز طلب تعديلها �إل يف �حلدود �لتي يكون 
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�لغر�س منها منح مزيد من �حلقوق و�ل�سمانات ل�سالح �ملو�طن.

 الـمــــــادة  147

�خت�سا�سات �لأمري �ملبينة يف هذ� �لد�ستور ل يجوز طلب تعديلها يف فرتة �لنيابة عنه.

 الـمــــــادة  148

ل يجوز طلب تعديل �أي من مو�د هذ� �لد�ستور قبل م�سي ع�سر �سنو�ت من تاريخ �لعمل به. 

 الـمــــــادة  149

ل يجوز تعطيل �أي حكم من �أحكام هذ� �لد�ستور �إل �أثناء فرتة �سريان �لأحكام �لعرفية ويف 

�أو �مل�سا�س بح�سانة  �أنه ل يجوز تعطيل �نعقاد جمل�س �ل�سورى  �حلدود �لتي يبينها �لقانون، غري 

�أع�سائه خالل هذه �لفرتة.

 الـمــــــادة  150

يلغى �لنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت �ملعدل �ملعمول به يف �لدولة و�ل�سادر يف 1972/4/19، وتبقى 

�سارية �لأحكام �خلا�سة مبجل�س �ل�سورى �حلايل �إىل �أن يتم �نتخاب جمل�س �ل�سورى �جلديد.
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املذكرة التف�صريية للد�صتور الدائم

نحن حمد بن خليفة اآل ثاين    اأمري دولة قطر

بعد �لطالع على �لد�ستور،

�لتي  �لتف�سريية،  �إ�سد�ر �ملذكرة  �أهمية  �لد�ستور من  �إعد�د  �إليه جلنة  �نتهت  وبناًء على ما 

قامت باإعد�دها، ليكون ما ورد فيها مرجعًا لتف�سري �أحكامه،

�أ�سدرنا هذه �ملذكرة، وتن�سر يف �جلريدة �لر�سمية.

حمد بن خليفة اآل ثاين

اأمري دولة قطر

�سدر يف �لديو�ن �لأمريي بتاريخ : 1426/5/14ه�

                                 �ملو�ف������������ق : 2005/6/21
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املذكرة التف�صريية للد�صتور الدائم

الأ�ص�س التي يقوم عليها الد�صتور:

�لدولة ونظم �سلطاتها  1972م نظام �حلكم يف  ل�سنة  �ملعدل  �ملوؤقت  �لأ�سا�سي  �لنظام  حدد 

و�أر�سى �لأ�س�س �جلوهرية ل�سيا�ستها، وقد �نق�سى منذ ذلك �حلني �أكرث من ثالثني عامًا حتددت 

و�كت�سبت  و�لإ�سالمية،  و�لعربية  �خلليجية  و�نتماء�تها  �لدولة  �سيا�سات  و�أه��د�ف  معامل  خاللها 

�لد�خلي  �مل�ستويني  على  �لفعلية  �ملمار�سات  من  �مل�ستمدة  �خلرب�ت  �ملختلفة  و�أجهزتها  �سلطاتها 

و�خلارجي، وقد كانت قطر د�ئمًا �سريكًا يف ق�سايا �أمتها �لعربية و�لإ�سالمية، ومل تكن �أبدً� مبناأى 

عن �لأحد�ث و�لتطور�ت �لعاملية.

ومتابعة لركب تر�ثنا �لإ�سالمي يف بناء �ملجتمع، و�إر�ساء لقو�عد �حلكم، وتكري�سًا لل�سورى 

يف  ياأخذ  للبالد  د�ئم  د�ستور  و�سع  �أهمية  من  و�نطالقًا  �لقر�ر�ت،  �تخاذ  يف  �ل�سعبية  و�مل�ساركة 

تعمقت يف  �لتي  �ملا�سية،  �لفرتة  �ملجالت خالل  �لدولة من تطور يف خمتلف  �سهدته  ما  �لعتبار 

ظلها �لتجربة �ل�سعبية وتعززت قدر�ت �سلطات �لدولة �لتنفيذية و�لت�سريعية و�لق�سائية على �أد�ء 

مهامها بكفاءة و�قتد�ر، فقد �جتهت �إر�دة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حمد بن خليفة �آل ثاين �أمري دولة 

قطر �إىل ��ستكمال بناء �لدولة �حلديثة بتعزيز دور �ل�سورى و�لدميقر�طية مب�ساركة �ملو�طنني يف 

تقرير �أمرهم وحتديد م�سارهم ور�سم �سيا�سات وطنهم، وهكذ� �أ�سدر �سموه قر�رً� �أمرييًا بت�سكيل 

جلنة من �أهل �لفكر و�لر�أي و�خلربة لو�سع د�ستور للبالد يكون مبثابة �ملو�سح ملعامل �لطريق وكيفيه 

�لبناء، �ملحدد لنظام �حلكم، �ملبني ل�سلطات �لدولة و�خت�سا�ساتها وعالقتها ببع�سها وعالقتها 

باملو�طنني، مبنيًا على مبادئ �لدين �لإ�سالمي �حلنيف و�لتقاليد �لعربية �لأ�سيلة وو�قع �لنتماء 

�خلليجي و�لعربي و�لإ�سالمي، مت�سمًا بالثبات و�ل�ستقر�ر، يفي باآمال وتطلعات �ملو�طنني.

بحرية  �ملناق�سات  وجرت  �لد�ستور،  لأحكام  �ملختلفة  �لت�سور�ت  بو�سع  �للجنة  قامت  وقد 

و�سفافية ومو�سوعية وحر�س على �ختيار ما يتنا�سب وظروف �ملجتمع �لقطري �لدينية و�لتاريخية 

و�لثقافية و�لقت�سادية و�لعاد�ت و�لتقاليد �لأ�سيلة، و�أ�سفر ذلك عن د�ستور للدولة يقوم على عدة 

�أ�س�س:
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�أولها: �أن �لإ�سالم هو دين �لدولة وعقيدتها، وهو �ملكون �لأ�سا�سي حل�سارتها، و�مل�سدر �خل�سب 

�لذي ل ين�سب على مر �لع�سور لت�سريعاتها وقو�نينها.

وثانيها: �أن دولة قطر دولة عربية م�ستقلة، وهي جزء ل يتجز�أ من �لأمة �لعربية، وع�سو يف جمل�س 

�لتعاون لدول �خلريج �لعربي و�جلامعة �لعربية ومنظمة �ملوؤمتر �لإ�سالمي و�لأمم �ملتحدة.

وثالثها: �أن خ�سائ�س �ملجتمع �لقطري �ملتعارف عليها عرب �لأجيال و�ملتو�رثة من جيل �إىل جيل، 

و�أهمها ما �متازت به دولة قطر عرب �لع�سور من نظام �أ�سري كان لبنة يف ��ستقر�ر هذ� 

�لوطن نتج عنه ن�سيج �جتماعي قوي �لبنية كان عاماًل حا�سمًا لتقوية �لعالقة بني �حلاكم 

و�ملحكوم، من هنا ن�س �لد�ستور على �أن حكم �لدولة ور�ثي يف عائلة �آل ثاين ويف ذرية حمد 

بن خليفة بن حمد بن عبد �هلل بن جا�سم من �لذكور، وملا كان نظام حكم �لدولة وتو�رثه 

معلمًا د�ستوريًا �أ�سا�سيًا يف �لنظام �لد�ستوري �لقطري، حر�س �لد�ستور على �أن يظل �لأمري 

لال�ستقر�ر  وم�سدرً�  �ل�سلطات  خمتلف  بني  وحكمًا  �لوطن  هذ�  لأبناء  و�أب��ًا  للدولة  رئي�سًا 

و�لثبات، ذ�ته م�سونة و�حرت�مه و�جب.

ور�بعها: تعزيز �لدعامات و�ملقومات �لأ�سا�سية �لتي يقوم عليها �ملجتمع �لقطري من عدل و�إح�سان 

وحرية وم�ساو�ة ومكارم �أخالق، وقد �ألقى �لد�ستور على عاتق �لدولة �سيانة هذه �لدعامات، 

وكفالة �لأمن و�ل�ستقر�ر، وتكافوؤ �لفر�س بني �ملو�طنني، و�لعمل على توطيد روح �لوحدة 

�ملال  ور�أ�س  �خلا�سة  �مللكية  �لد�ستور حماية  كفل  كما  بينهم،  و�لإخاء  و�لت�سامن  �لوطنية 

و�لعمل وجعلها من �ملقومات �لأ�سا�سية لكيان �لدولة �لجتماعي و�لقت�سادي.

و�أبرز �لد�ستور دور �لأ�سرة باعتبارها �أ�سا�س �ملجتمع، قو�مها �لدين و�لأخالق وحب �لوطن، 

وحدد و�جب �لدولة نحوها،كما �هتم بالن�سء، و�أوجب �سيانته من �أ�سباب �لف�ساد، وحمايته 

من �ل�ستغالل، ووقايته من �سر �لإهمال �لبدين و�لعقلي و�لروحي، وتوفري �لظروف �ملنا�سبة 

لتنمية ملكاته على هدي من �لرتبية �لإ�سالمية �ل�سليمة.

وقد ��ستهدى �لد�ستور وهو يبني �ملقومات �لأ�سا�سية للدولة بالرت�ث �لإ�سالمي �لعظيم �لذي 

نادى بالتكافل �لجتماعي منذ �أكرث من �أربعة ع�سر قرنًا، �لذي رعى �لأ�سرة وحافظ على 

كيانها و�أقامها على �جلادة �لتي �أقرها �سرع �هلل.
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وخام�سها: كفالة �حلقوق و�حلريات �لعامة للمو�طنني، ومنها �حلقوق �ل�سيا�سة، كحق �لنتخابات 

و�لرت�سيح )�مل�ادة 42(، �إىل جانب �حلريات �ل�سخ�سية، �سو�ء �لل�سيقة بالفرد �أو غريها، 

كحرية �ل�سحافة و�لطباعة و�لن�سر )�مل�ادة 48(، وحرية تكوين �جلمعيات )�مل�ادة 45(، كما 

�هتم �لد�ستور بحماية �لأمو�ل �لعامة و�عترب حق �لإرث م�سونًا حتكمه �ل�سريعة �لإ�سالمية 

34(. ففي ظل  �لعامة )�مل�ادة  51(، و�ساوى بني �ملو�طنني يف �حلقوق و�لو�جبات  )�مل�ادة 

�لتمتع بهذه �حلقوق تنمو �لثقافة �لدميقر�طية يف �ملجتمع ويزد�د �لوعي بها، ويدرك �ملو�طن 

مكانته يف �ملجتمع، وقد �أكد �لد�ستور على عدم �لت�سييق على هذه �حلقوق �أو �لنتقا�س منها 

بحجة تنظيمها �أو تعديلها، فن�ست �مل�ادة )146( على �أنه ل يجوز تعديل �لأحكام �خلا�سة 

باحلقوق و�حلريات �لعامة �إل يف �حلدود �لتي يكون �لغر�س منها منح �ملزيد من �ل�سمانات 

ل�سالح �ملو�طن، كما �أن �لد�ستور قد ربط هذه �حلقوق ببع�س �لو�جبات، فمثلما للمو�طن 

من حقوق فعليه �أي�سًا و�جبات.

و�ساد�ُسها: �أن �لنظام �لأمريي �لدميقر�طي و�سيلة �أ�سا�سية للحكم بكل ما يرتتب على هذ� �لنظام 

�لعامة عن طريق ممثليه يف  �حلياة  �لقر�ر يف  �تخاذ  وم�ساهمته يف  �ل�سعب  م�ساركة  من 

جمل�س �ل�سورى، لذلك ن�س �لد�ستور على �أن �ل�سعب م�سدر �ل�سلطات، و�أنه ميار�سها على 

نحو ما ر�سمه وحدده �لد�ستور يف �سائر مو�ده، كذلك �أر�سى �لد�ستور مبد�أ وجود �سلطات 

�لأخرى  على  �إحد�ها  تطغى  ل  بحيث  ومتعاونة  بع�سًا  بع�سها  وم�ستقلة عن  متو�زنة  ثالث 

�لد�ستور  �أعطى  �لذي  �لوقت  ففي  �لعام،  �ل�سالح  يحقق  �لرقابة مبا  نوع من  بينها  ويقوم 

مثاًل �حلق �لأ�سا�سي يف �لت�سريع ملجل�س �ل�سورى �ملمثل لل�سعب، وكذلك حق م�ساءلة �لوزر�ء 

على �لنحو �لذي بينه، حر�س �لد�ستور على ��ستقر�ر �ل�سلطة �لتنفيذية باعتبارها �لعمود 

�لفقري يف �لدولة �حلديثة، ولذلك مل ياأخذ بفكرة �مل�سوؤولية �لت�سامنية للوز�رة �أمام جمل�س 

�إهد�ر  �إىل  توؤدي  للوزر�ء بعدد من �ل�سو�بط بحيث ل  �لفردية  �ل�سورى، و�أحاط �مل�سوؤولية 

�أمرً� �سهاًل يف يد جمل�س �ل�سورى  مبد�أ �مل�سوؤولية �لوز�رية كلية، ويف ذ�ت �لوقت ل جتعله 

يهدد به �ل�ستقر�ر �لوز�ري متى �ساء. 

و�سابعها: �حلر�س على ��ستقر�ر �ل�سلطة �لق�سائية باعتبار �أن �لعدل �أ�سا�س �مللك، ومل يجعل على 

�لق�ساة �سلطانًا لغري �لقانون، وعول �لد�ستور على �سرف �لق�ساة وجتردهم ل�سمان حقوق 
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�لنا�س وحرياتهم.

كذلك �جته �لد�ستور �إىل �لأخذ بفكرة �لرقابة على د�ستورية �لقو�نني، وترك للقانون تنظيم 

هذه �لرقابة، وهو �جتاه تاأخذ به �أغلب �لد�ساتري �حلديثة.

و�لأخذ بفكرة �لرقابة على د�ستورية �لقو�نني هو نوع من �أعمال �لرقابة �لق�سائية على �لعملية 

�لت�سريعية حتى ل تخالف �أحكام �لد�ستور، وهذه من �أهم �سور �لتو�زن بني �ل�سلطات.

وعلى �سوء هذه �لأ�س�س �لتي �رتكز عليها �لد�ستور، ومن خالل ما د�ر من �آر�ء ومناق�سات عند 

و�سع مو�د �لد�ستور، تف�سر بع�س �أحكامها على �لنحو �لتايل:

 املـادة )1(

توؤكد هذه �مل�ادة �لنتماء �لعربي لدولة قطر، وحر�ست يف �سدرها على تاأكيد ��ستقالل دولة 

قطر ومتتعها بال�سيادة على كامل �إقليمها.

وعبارة دين �لدولة هو �لإ�سالم لي�ست جمرد عبارة نظرية، و�إمنا هي عبارة لها نتيجة عملية 

�أ�سا�سية هي �أن �ل�سريعة �لإ�سالمية م�سدر رئي�سي لت�سريعاتها وقو�نينها ونظمها، وقد ثار نقا�س 

مو�سوعي جاد عند �سياغة هذه �لفقرة من �مل�ادة �لأوىل، وكان هناك �جتاهان، �جتاه يرى �أن تكون 

�ل�سريعة م�سدرً� رئي�سيًا للت�سريعات، �إل �أن �لكل يجمع على �أنه ل يجوز �أن ي�سدر ت�سريع يف قطر 

يخالف �ملبادئ �لقطعية �لثبوت قطعية �لدللة من �أحكام �ل�سريعة �لإ�سالمية �لغر�ء، وقد ق�سد 

�لد�ستور من هذه �مل�ادة �أن يحمل جمل�س �ل�سورى �أمانة �لأخذ باأحكام �ل�سريعة �لإ�سالمية، وبحيث 

ل تفهم �مل�ادة فهمًا �سليبًا وكاأنها دعوة للتخلي عن �لأحكام ومبادئ �ل�سريعة �لإ�سالمية.

 املـادة )6(

ن�س �لد�ستور على �أن تلتزم دولة قطر باملو�ثيق و�لعهود �لدولية وتعمل على و�سعها مو�سع 

�لتنفيذ طاملا �أنها وقعت عليها و�رت�ستها و�أ�سبحت طرفًا فيها، �متثاًل لقوله تعاىل:{ و�أوفو� بالعهد 

�إن �لعهد كان م�سوؤوًل }.

املـادة )8(

ور�ثي مبنظور  دولة قطر هو حكم  �أن �حلكم يف  وهو  و��سح،  �مل�ادة  �لد�ستور يف هذه  ن�س 
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رئا�سة �لدولة، وهو حكم ور�ثي يف عائلة �آل ثاين، ويف فرع معني من هذه �لعائلة هو �لفرع �لذي 

�أبًا للد�ستور وموؤ�س�س  ينحدر من ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد �هلل بن جا�سم، باعتباره 

�لدولة �حلديثة، و�حلكم يف ذريته من �لذكور دون �لإناث.

�أكرب  ي�سمي  �أن  �لأمري  �إلز�م على  ل  �أنه  �لعهد، مبعنى  ي�سمي ويل  �لذي  هو  �لقائم  و�لأمري 

�لأبناء، فله �أن يختار من �أبنائه �لذكور من ي�ساء وي�سميه وليًا للعهد، فاإذ� مل يكن لالأمري �لقائم �بن 

فاإنه يختار وليًا للعهد من �لذكور مع مر�عاة �لأحكام �مل�سار �إليها يف ما تقدم.

وقد و�سع �لد�ستور يف هذه �مل�ادة �ملبادئ �لأ�سا�سية �لتي حتكم مو�سوع �لور�ثة، ولكنه ترك 

لقانون خا�س تف�سيل �سائر �لأحكام �خلا�سة بحكم �لدولة وور�ثته، على �أنه ي�سدر هذ� �لقانون 

خالل �سنة من تاريخ �لعمل بالد�ستور، وتكون لهذ� �لقانون �سفة د�ستورية، �أي �أن مو�ده تاأخذ حكم 

�ملو�د �لد�ستورية من حيث حت�سينها.

وهذه �مل�ادة من �لد�ستور – �مل�ادة �لثامنة – هي من �ملو�د �لتي مل يجز �لد�ستور تعديلها على 

وجه �لإطالق.

املـادة )13(

عن  ينوب  �لذي  هو  �لعهد  ويل  فاإن  �لبالد  عن  �لأمري  تغيب  �إذ�  �أنه  لالأمور  �لعادي  �لو�سع 

�لأ�سباب  �لبالد لأي �سبب من  �أو متغيبًا عن  �لعهد قا�سرً�  �أن يكون ويل  �لأمري، ولكن قد يحدث 

يتعذر معه �أن ينوب عن �لأمري، فلالأمري يف هذه �حلالة �أن يعني باأمر �أمريي نائبًا له ملبا�سرة بع�س 

�سالحياته و�خت�سا�ساته �لتي يحددها �لأمري يف �أمر تعيينه، ولي�س لنائب �لأمري �أن يبا�سر غري 

هذه �لخت�سا�سات و�ل�سالحيات، ويكون نائب �لأمري من �لعائلة �حلاكمة.

وقد قدر �لد�ستور �أن هذ� �لذي يختاره �لأمري نائبًا عنه قد يكون ممن ي�سغلون وظيفة عامة 

�أن  �حل��الت  هذه  �لد�ستور يف  ��سرتط  وقد  �أو خارجها،  �لدولة  د�خل  �أي جهة  عماًل يف  يتوىل  �أو 

يتوقف ذلك �ل�سخ�س متامًا عن �لقيام مبهام عمله �أيًا كان ذلك �لعمل، وذلك حتى يتفرغ للمهام 

و�لخت�سا�سات �لتي �أنابه �لأمري للقيام بها.

�ل�سالحيات  يف  لالأمري  نائبًا  �ل�سخ�س  ه��ذ�  بتعيني  �لأم���ريي  �لأم��ر  ي�سدر  �أن  ومبجرد 

�أمام �لأمري ميينًا د�ستورية بذ�ت �سياغة  �لتي حددها �لأمر �لأمريي فاإنه يوؤدي  و�لخت�سا�سات 
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ميني ويل �لعهد.

 املـادة )15(

للنا�س  يعر�س  ملا  و�لأمري عر�سة  �أمرً� م�سمونًا،  لي�س  �ل�سحة  و��ستمر�ر  �هلل،  بيد  �لأعمار 

جميعًا، فاإذ� حل �لأجل وتويف �لأمري �أو �إذ� �أمل به مر�س ع�سال �أ�سابه بعجز كلي – ل قدر �هلل 

– فاإن �أمور �لبالد ل ميكن �أن ترتك �سدى، ول بد �أن تو�جه تلك �حلقيقة مهما كان مبلغها من 
�لإيالم.

وقد نظم �لد�ستور هذ� �لأمر يف خطوتني، �خلطوة �لأوىل هي قر�ر من جمل�س �لعائلة �حلاكمة 

– وهو �ملجل�س �لذي يعينه �لأمري من �أفر�د هذه �لعائلة – يعلن خلو من�سب �لأمري نظرً� لوفاة 
�ساغله �أو لإ�سابته بعجز كلي ل برء منه، ويحدد �لقانون �خلا�س بحكم �لدولة وور�ثته �خت�سا�سات 

�سرية  يلي ذلك وهو عقد جل�سة  �لذي  �لر�سمي  �لإجر�ء  �لثانية فهي  �أما �خلطوة  �لعائلة،  جمل�س 

�أمريً�  �لعهد  بويل  و�ملناد�ة  �ملن�سب  خلو  فيها  يعلنان  �ل�سورى  وجمل�س  �ل��وزر�ء  ملجل�س  م�سرتكة 

�لأمري  من�سب  خلو  لطارئ  �لت�سدي  يف  و�لت�سريعية  �لتنفيذية  �ل�سلطتان  ت�سرتك  وهكذ�  للبالد، 

و�إعالن ويل عهده خلفًا له.

املـادة )16(

تعالج هذه �مل�ادة �فرت��س خلو من�سب �لأمري – �سو�ء بالوفاة �أو بالعجز �لكلي – يف وقت مل 

يكمل فيه ويل �لعهد ثمانية ع�سر عامًا ميالدية.

وهنا عهد �لد�ستور �إىل جمل�س �لعائلة �حلاكمة �ختيار جمل�س و�ساية يكون �لرئي�س وغالبية 

�أع�سائه من �لعائلة �حلاكمة، ل يقل عدد �أع�سائه عن ثالثة ول يزيد عن خم�سة.

ومن �لطبيعي �أن تكون �أحد مهام جمل�س �لو�ساية – �إىل جو�ر �إد�رة دفة �حلكم يف �لبالد وفق 

ن�س �لد�ستور – �أن ي�ساعد يف �إعد�د ويل �لعهد لتحمل م�سوؤولياته �مل�ستقبلية، و�أن يهيئه ملمار�سة 

�سالحياته �لد�ستورية وفقًا للقانون �خلا�س �مل�سار �إليه يف �مل�ادة �لثامنة من �لد�ستور.

 املـادة )21(

بينت �مل�ادة �أن �لأ�سل يف �حلفاظ على �لطفولة ورعايتها يف ظل �لأ�سرة هي �لتي يح�س عليها 

�لدين ويحر�س عليها �ملجتمع، وهذ� لي�س معناه ��ستبعاد رعاية �لأطفال غري �ل�سرعيني من �حلماية 
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�ملن�سو�س عليها يف هذه �مل�ادة، �إذ �أنهم �سحية جرمية ل يقرها �لدين ول �لأخالق، ولعل �عتبارهم 

�سحايا هذه �جلرمية يجعلهم �أوىل بالرعاية ل�سمان �ندماجهم يف �ملجتمع، �أما بالن�سبة لل�سيخوخة 

�لذي يقره  �لأ�سرة، مكانها �لطبيعي  �إطار  �أهمية �حلفاظ عليها يف  �لد�ستور قد حر�س على  فاإن 

�لدين و�ملجتمع م�سد�قًا لقوله تعاىل )وبالو�لدين �إح�سانًا(، وتقوم �لدولة يف هذ� �لإطار بتوفري 

�لرعاية �لالزمة قدر �إمكانياتها �ملتاحة.

 املـادة )23(

و�سائل  توفري  �إىل  �ملتاحة  �إمكاناتها  بح�سب  وت�سعى  �لعامة،  �ل�سحة  مب�سائل  �لدولة  تهتم 

�أو بتوفريه  �لتاأمني �ل�سحي  �لعالج و�لوقاية من �لأمر��س جمانًا جلميع �ملو�طنني، �سو�ء بطريق 

مبا�سرة، وينظم �لقانون �مل�سائل �خلا�سة بذلك.

املـادة )29(

ملا كانت �لرثو�ت �لطبيعية �لتي حبا �هلل بها �لدولة هي �لع�سب �لأ�سا�سي للتنمية و�لرخاء، 

بكل  �لدولة  و�أن  للدولة،  �لعامة  �مللكية  قبيل  من  هي  جميعًا  �ل��رثو�ت  هذه  �أن  �لد�ستور  �أكد  فقد 

�أجهزتها م�سوؤولة عن �ملحافظة عليها وح�سن ��ستغاللها من �أجل �حلا�سر و�مل�ستقبل، وملا كانت هذه 

�مللكية �لعامة هي مبثابة �ملال �لعام فاإنها تتمتع باحلماية �جلنائية �لتي يتمتع بها �ملال �لعام، ويكون 

��ستغالل تلك �لرثو�ت �لطبيعية �ململوكة للدولة وفقًا للقانون، ولي�س �ملق�سود بذلك �أن ي�سدر قانون 

خا�س لكل م�سروع على حدة يتعلق با�ستغالل تلك �لرثو�ت �لطبيعية، ولكن �ملق�سود �أن تر�عى يف 

تلك �مل�سروعات �أحكام �لقو�نني �ل�سارية يف �لدولة ب�ساأنها.

 املـادة )33(

نظرً� لأهمية �لبيئة يف حياة �لنا�س وتو�زنها �لطبيعي ل�سيانة �ملو�رد، فقد ن�ست �مل�ادة على 

�سرورة قيام �لدولة و�ملجتمع بحماية �لبيئة من كل ما من �ساأنه �لإ�سر�ر بها، حفاظًا على تو�زنها 

�لطبيعي وحتقيقًا للتنمية �مل�ستد�مة و�ل�ساملة مبا يعود باملنفعة على �لأجيال �لقادمة.

 املادتان )34 ، 35(

هناك حقوق وو�جبات عامة ي�سرتك فيها �لنا�س جميعًا، قطريني وغري قطريني، وهنا ��ستعمل 

�لد�ستور لفظ �لأفر�د �أو �لنا�س �أو ما �إىل ذلك مما يوحي بالتعميم وعدم �لتخ�سي�س، فاملو�طنون 
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على  �ملقيمني  �أي جميع  �لنا�س،  �أن  34(، يف حني  �لعامة )مادة  و�لو�جبات  مت�ساوون يف �حلقوق 

�إقليم �لدولة، مت�ساوون �أمام �لقانون، ل متييز بينهم يف ذلك ب�سبب �جلن�س، �أو �لأ�سل، �أو �للغة، �أو 

�لدين )مادة 35(، وهذه �مل�ادة ت�ساوي بني �لنا�س جميعًا )�لنا�س �سو��سية كاأ�سنان �مل�سط(، لذلك 

فقد حظر �لد�ستور �لتمييز بني �لنا�س ب�سبب �أ�سولهم �أو �أجنا�سهم �أو ما �إىل ذلك، وهو ما جرت 

به باقي �أحكام هذ� �لباب من �لد�ستور، فهي �ساوت بني �لنا�س جميعًا يف �حلرية �ل�سخ�سية، ويف 

�لكر�مة �لإن�سانية، ويف عدم جو�ز �لقب�س عليهم �أو حب�سهم �أو تفتي�سهم �أو غري ذلك من مقيد�ت 

�حلرية �إل وفق �أحكام �لقانون.

املـادة )45(

بينها  �لتي  و�لأو�ساع  لل�سروط  وفقًا  متاحة  �جلمعيات  تكوين  حرية  �أن  على  �مل�ادة  ن�ست 

�لقانون، ومل يت�سمن ن�س �مل�ادة حرية تكوين �لنقابات، كما �أن �مل�ادة مل تن�س على حرية تكوين 

�لهيئات �لتي تعني يف مدلولها �لعام �لأحز�ب �ل�سيا�سية.

 املـادة )49(

بينت هذه �مل�ادة من �لد�ستور �أن �لتعليم حق لكل مو�طن، وعلى �لدولة كفالته ورعايته و�لعمل 

على ن�سره وتعميمه باعتباره من �لدعائم �لأ�سا�سية لتقدم �ملجتمع ورقيه، وعلى �لدولة �أن تعمل، يف 

حدود �إمكاناتها �ملتاحة، على حتقيق �إلز�مية �لتعليم وجمانيته، وقد ف�سل �لد�ستور ذلك يف معر�س 

تنظيمه للحقوق و�لو�جبات �لعامة.

 املـادة )50(

نظم �لد�ستور حرية �لعبادة على �أل تكون و�سيلة جلرح م�ساعر �لآخرين �أو �لعدو�ن عليهم، 

ولذ� يقرر �لد�ستور �أن متار�س هذه �حلرية وفقًا ملا متليه مقت�سيات �لنظام �لعام و�لآد�ب �لعامة 

و�أل يرتك �لأمر فيه فرطًا.

املـادة )57(

تقرر هذه �مل�ادة �أحكامًا عامة تتعني مر�عاتها حتى بغري ن�س، ولكن �لد�ستور حر�سًا منه على 

تو�سيح �أهمية هذه �لأحكام و�لو�جبات �سملها بن�س د�ستوري خا�س ليو�سح مدى حيويتها و�أهميتها. 

ويبد�أ �لن�س بتقرير �حرت�م �لد�ستور، وهذ� �لحرت�م و�جب بغري ��ستثناء على �ل�سلطة �لعامة وعلى 
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كل مو�طن وكل مقيم على �أر�س قطر وكل من يحل باإقليمها، فالد�ستور هو قو�م �لدولة وهو جماع 

فل�سفتها �لجتماعية و�لقانونية، ولذلك فاإنه ل يت�سور �أن ترتك �أحكامه لجتهاد�ت و�ختالفات. 

�إن �حرت�م �لد�ستور و�لعمل مبقت�ساه �أمر يحتمه �لد�ستور نف�سه ويحتمه وجود �لدولة ذ�ته، ويجري 

نف�س �ملجرى �لمتثال للقو�نني، فالقو�نني و�سعت لكي ي�سدع �لنا�س باأحكامها ويتمثلون لأو�مرها، 

وهم �إن مل يفعلو� ذلك طوعًا فعلوه جربً� بو��سطة �ل�سلطة �لتي متلكها �لدولة، و�إذ� كان هذ� هو �أمر 

�لد�ستور و�لقانون فاإن �لنظام �لعام و�لآد�ب �لعامة و�لأعر�ف �مل�ستقرة و�لتقاليد �ملرعية كلها تكون 

كل  عليها من  و�حلر�س  مر�عاتها  يتعني  منظومة  وتكون  و�لجتماعي،  �لوطني  �لن�سيج  من  جزءً� 

مو�طن قطري، ومن كل من يعي�س على �أر�س قطر حتى ولو مل يكن من مو�طنيها، بل �إن �لعابرين 

�ملارين �لعار�سني هم �أي�سًا يلتزمون بكل ما تقدم.

 املـادة )69(

�إن حياة �لدول ل متر بوترية و�حدة، وهي لي�ست د�ئمًا �سخاًء رخاًء و�أمنًا، و�إمنا يحدث �أحيانًا 

�أن تع�سف بالدولة عو��سف تكدر �أمنها وتهددها بكثري من �ملخاطر، وقد ل تكفي �لقو�عد �لقانونية 

�لعامة ملو�جهة هذه �لأخطار و�لنو�زل، لذلك قدرت �لد�ساتري يف �لبالد �ملختلفة، مهما بلغ �ساأنها 

من �لدميقر�طية، �أن هذه �لأحو�ل و�لنو�زل تقت�سي �أحيانًا �خلروج على مبادئ �مل�سروعية �لعادية 

تبيح  �لتي  �ل�سرور�ت  على  ون��زوًل  �لد�ساتري  �أباحت  ولذلك  �ل�ستثنائية،  �مل�سروعية  من  نوع  �إىل 

�ملحظور�ت لقمة �ل�سلطة �لتنفيذية �أن تلجاأ �إىل �إجر�ء�ت قانونية ��ستثنائية ملو�جهة �خلطر.

و��ستنادً� �إىل حالة �ل�سرورة قررت هذه �مل�ادة من �لد�ستور �أنه يجوز يف هذه �حلالت لالأمري 

�ل�ستثنائية  �لعرفية يف هذه �حلالت  �لأحكام  �إعالن  وعند  �لبالد،  �لعرفية يف  �لأحكام  يعلن  �أن 

يجوز لالأمري �أن يتخذ كل �لإجر�ء�ت �ل�سريعة �لالزمة ملو�جهة �ملخاطر �لتي تهدد �سالمة �لدولة �أو 

وحدة �إقليمها �أو �أمن �سعبها �أو تعوق موؤ�س�سات �لدولة عن �أد�ء مهامها، وهذه �لأمثلة �لتي �سربها 

�لد�ستور تك�سف عن مدى �خلطورة ومدى �حلاجة لالإجر�ء�ت �ل�ستثنائية.

و�ملر�سوم �لأمريي �لذي يعلن �لأحكام �لعرفية لبد �أن يكون موؤقتًا مبدة معينة، و�أن يت�سمن 

طبيعة �حلالة �ل�ستثنائية �لتي �أعلنت �لأحكام �لعرفية من �أجلها، وكذلك بيان �لإجر�ء�ت �ملتخذة 

من �أجل مو�جهتها، وين�س �لد�ستور على �أنه ل بد من �إخطار جمل�س �ل�سورى باملر�سوم �لذي يعلن 

�لأحكام �لعرفية خالل خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ �سدور ذلك �ملر�سوم، كذلك ن�س �لد�ستور على 
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�أن متديد فرتة �حلكم �لعريف يكون مبو�فقة جمل�س �ل�سورى، ويفهم من �لن�س �لد�ستوري �أنه يجب 

�أن يوجد قانون يحدد �لأحو�ل �لتي يجوز فيها �للجوء �إىل �لأحكام �لعرفية و�ل�سلطات �لتي متنحها 

هذه �لأحكام للجهة �لقائمة عليها.

املـادة )76(

حددت هذه �مل�ادة �سالحيات جمل�س �ل�سورى يف و�سع �لت�سريعات، و�إقر�ر �ملو�زنة �لعامة، 

وممار�سة �لرقابة على �ل�سلطة �لتنفيذية، بالو�سائل �لتي حددها �لد�ستور. و�ملق�سود بالرقابة على 

عنها،  �ملتفرعة  و�لأجهزة  �لدولة  وز�ر�ت  على  �ملجل�س  ميار�سها  �لتي  تلك  هي  �لتنفيذية  �ل�سلطة 

توجيه  و�مل�سورة على  بالر�أي  لتعينه  �لأمري  ي�سكلها  �لتي  و�لأجهزة �خلا�سة  �لهيئات  �إىل  ول متتد 

�ل�سيا�سات �لعليا للدولة يف جمالت معينة مبوجب �لفقرة )9( من �مل�ادة )67(، كاملجل�س �لأعلى 

�جلهات  من  وغريها  �لدولة  �حتياطي  ل�ستثمار  �لأعلى  و�ملجل�س  �لقومي  �لأم��ن  وجمل�س  للدفاع 

و�لهيئات �ملماثلة.

 املـادة )77(

تبني هذه �مل�ادة �لعدد �لذي يتاألف منه جمل�س �ل�سورى، وكذلك طريقة ت�سكيله، فالعدد �لذي 

يتكون منه �ملجل�س هو خم�سة و�أربعون ع�سوً�.

ومل ياأخذ �لد�ستور بوجود جمل�سني �أحدهما منتخب و�لآخر معني، و�إمنا عدل عن ذلك �إىل 

جمل�س و�حد ي�سم �ملنتخبني و�ملعينني، على �أن يكون للمنتخبني �أغلبية و��سحة، فاملعينون هم ثلث 

�ملجل�س، �أي خم�سة ع�سر ع�سوً�، �أما بقية �لأع�ساء، وهم ثالثون، فهم ينتخبون عن طريق �لقرت�ع 

ي�سدر  �أن  بد  ل  كذلك  �لعامة،  �لنتخابات  ينظم  قانون  وجود  من  بد  ول  �ملبا�سر،  �ل�سري  �لعام 

مر�سوم يحدد �لدو�ئر �لنتخابية. وتتناول �لفقرة �لثانية من �مل�ادة كيفية �نتهاء ع�سوية �لأع�ساء 

و�ل�سبب  �ل�ستقالة  هو  �لأول  �ل�سبب  �لع�سوية،  لنتهاء  �سببني  وتبني  �ل�سورى،  جمل�س  يف  �ملعينني 

�لثاين هو �لإعفاء، وهذ� يعني �أن ع�سو جمل�س �ل�سورى �ملعني ميكن �إعفاوؤه من �لع�سوية يف �أي وقت 

خالل مدة �نعقاد �ملجل�س.

 املـادة )81(

تن�س هذه �مل�ادة يف فقرتها �لأخرية على �أنه ل يجوز مد �لف�سل �لت�سريعي ملجل�س �ل�سورى �إل 
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لل�سرورة ومبر�سوم، على �أن ل يتجاوز ذلك �ملد ف�ساًل ت�سريعيًا و�حدً�، و�ملق�سود بعبارة �لف�سل 

�لت�سريعي هنا هو مدة �ملجل�س، وهي �أربع �سنو�ت ميالدية كما ورد يف �سدر �مل�ادة، و�ل�سرورة هنا 

يقدرها �لأمري.

 املـادة )83(

تعالج هذه �مل�ادة �فرت��سًا يحدث كثريً� يف �حلياة �لنيابية، ويتمثل يف خلو حمل �أحد �أع�ساء 

جمل�س �ل�سورى، �سو�ء بالوفاة �أو بال�ستقالة �أو باإ�سقاط �لع�سوية �أو باأي �سبب �آخر.

ويف هذ� يفرق �لد�ستور بني �لأع�ساء �ملنتخبني و�لأع�ساء �ملعينني، فاإذ� كان �ملحل �لذي �أعلن 

خلوه هو حمل ع�سو منتخب فاإن �ملجل�س يعلن خلو �ملحل وجترى �لنتخابات لختيار خلف له خالل 

�سهرين من �إعالن خلو �ملكان، وذلك م�سروط باأن يكون خلو �ملكان قد حدث قبل نهاية مدة �ملجل�س 

ب�ستة �أ�سهر على �لأقل، فاإذ� خال حمل �أحد �لأع�ساء �ملنتخبني باأقل من نهاية مدة �ملجل�س ب�ستة 

�أ�سهر على �لأقل فقد قرر �لد�ستور �أنه ل �سرورة لبذل �جلهد �لذي تتطلبه �لعملية �لنتخابية من 

�أجل هذه �ملدة �لق�سرية، و�أنه من �ملالئم �لرتيث �إىل �أن تاأتي �لنتخابات �لعامة ويتجدد �ملجل�س 

كله، �أما �إذ� كان �ملحل �لذي خال هو حمل �أحد �لأع�ساء �ملعينني فقد قرر �لد�ستور باأنه نظرً� لأن 

�لأمر ل يقت�سي �إجر�ء �نتخابات جديدة بكل ما تقت�سيه �لنتخابات من وقت وجهد ومال، و�إمنا 

يقت�سر على قر�ر بتعيني خلف للع�سو �ملعني �لذي خال مكانه، وهنا مل يلتزم �لد�ستور مبدة �ل�ستة 

�أ�سهر �أو غريها لإمكانية �سغل مكان �ملعني �لذي خال، ويف كل �لأحو�ل فاإن �لع�سو �جلديد منتخبًا 

�أو معينًا يكمل �ملدة �لباقية للمجل�س فقط وتنتهي ع�سويته بانتهاء مدة �ملجل�س.

 املـادة )93(

تن�س �لفقرة �لأخرية من هذه �مل�ادة على �أن ير�أ�س �جلل�سة �لأوىل ملجل�س �ل�سورى �إىل حني 

�أكرب  �إذ� مل يح�سر �ملجل�س �لأوىل  �أنه  �أكرب �لأع�ساء �سنًا، ويق�سد بهذ� �لن�س  �لرئي�س  �نتخاب 

�لأع�ساء �سنًا توىل �لرئا�سة �كرب �لأع�ساء �حلا�سرين �سنًا.

 املـادة )98(

و�ملتابعة،  �حل�سور  يف  �لإع��الم  و�أجهزة  �ملو�طنني  حق  كفالة  هو  �جلل�سة  بعالنية  �ملق�سود 

ولي�س �لق�سد من ذلك هو �إذ�عة هذه �جلل�سة بو��سطة �أجهزة �لإعالم �ملرئية و�مل�سموعة، وذلك 
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حتقيقًا لدو�عي �مل�سلحة �لعامة �لتي تتعار�س مع هذ� �لبث بالنظر لأهمية وخطورة �ملو�سوعات 

�لتي تطرح على �ملجل�س، �إل �إذ� و�فق ثلثي �أع�ساء �ملجل�س على بث بع�س �جلل�سات.

املـادة )104(

يقوم �لنظام �لربملاين على نوع من �لتو�زن بني �ل�سلطتني �لت�سريعية و�لتنفيذية، و�إذ� كانت 

�ل�سلطة �لت�سريعية متلك م�ساءلة �ل�سلطة �لتنفيذية ومر�قبتها على �لنحو �لذي بينه �لد�ستور فاإن 

�ل�سلطة �لتنفيذية ممثلة يف �لأمري متلك حق حل جمل�س �ل�سورى، وقد ن�ست هذه �مل�ادة على ذلك 

�حلق باأن �أعطت �لأمري �سالحية حل جمل�س �ل�سورى مبر�سوم، وحر�س �لد�ستور على �سرورة �أن 

يت�سمن هذ� �ملر�سوم �أ�سباب حل �ملجل�س، وذلك لكي ل يتكرر حل �ملجل�س لذ�ت �لأ�سباب �لتي �سبق 

حله من �أجلها مرة �أخرى. و�أكد �لد�ستور حر�سًا منه على ��ستمر�ر �حلياة �لنيابية �أنه يف حالة حل 

�أ�سهر من تاريخ  �أن تتم �نتخابات �ملجل�س �جلديد يف موعد ل يتجاوز �ستة  جمل�س �ل�سورى يجب 

حل �ملجل�س �ل�سابق، ومن �لطبيعي �أن يو�جه �لد�ستور �لفرتة �لتي يغيب فيها جمل�س �ل�سورى، فقد 

�إىل �لأمري يعاونه يف  �لد�ستور  �إىل قو�نني وت�سريعات، وعندئذ عهد  حتتاج �لبالد يف هذه �لفرتة 

�لت�سريع  فيها وظيفة  تنتقل  �لتي  �لقو�نني، وهذه من �حلالت  �إ�سد�ر  �لوزر�ء مهمة  ذلك جمل�س 

كاملة �إىل �ل�سلطة �لتنفيذية.

املـادة )106(

تتحدث هذه �مل�ادة عن �لأو�ساع �لطبيعية للعملية �لت�سريعية، ومن �ملعروف �أن �قرت�ح �لقو�نني 

ياأتي من �حلكومة ومن �أع�ساء جمل�س �ل�سورى، وبعد ذلك مير �لقرت�ح يف �لقنو�ت �لتي يحددها 

�لد�ستور ولئحة �ملجل�س، وعندما يقر جمل�س �ل�سورى ت�سريعًا من �لت�سريعات فاإن ذلك �لت�سريع 

يرفع �إىل �لأمري للت�سديق عليه.

عليها  ن�س  �لتي  بالأغلبية  �ملجل�س  �أقرها  �لتي  �لت�سريعات  على  ي�سادق  �لأمري  �أن  و�لأ�سل 

�لد�ستور، ولكن قد يرى �لأمري لأ�سباب يقدر �أنها حتقق �مل�سلحة �لعامة �أن ل ي�سدق على �لقانون 

�لذي و�فق عليه �ملجل�س ورفع �إليه، عندئذ يرد �لقانون �إىل جمل�س �ل�سورى يف غ�سون ثالثة �أ�سهر 

من تاريخ رفعه �إىل �لأمري، ويرفق بالقانون �لذي رده �لأمري �لأ�سباب �لتي بني عليها عدم مو�فقته 

على �لت�سديق.
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ولكن �إذ� رد م�سروع �لقانون �إىل جمل�س �ل�سورى خالل ثالثة �أ�سهر مع �أ�سباب عدم �لت�سديق 

عليه فاإن جمل�س �ل�سورى يتخذ منه �أحد موقفني:

�أ- �إما �أن يقبل �أ�سباب �لرف�س.

�أع�ساء  ثلثي  �أغلبية  تتو�فر  �أن  يتعني  �ل�سابق، وعندئذ  بر�أيه  �ملجل�س  يتم�سك  �أن  و�إما  ب- 

�مل�سروع  على  �لأمري  و�سدق  �ل�سعب  و�سح �جتاه ممثلي  فاإذ� حتقق ذلك  �ملجل�س، 

و�أ�سدره لي�سبح قانونًا، ولكن ميلك �لأمري عند �ل�سرورة �لق�سوى �أن ياأمر بوقف 

�إذ� مل يحَظ  �أما  �لعليا،  �لدولة  �أنها حتقق م�سالح  �لتي يرى  للمدة  �لقانون  تنفيذ 

م�سروع �لقانون بعد �إعادته من لدن �سمو �لأمري باأغلبية ثلثي �أع�ساء �ملجل�س فاإنه ل 

يجوز �إعادة �لنظر فيه خالل ذ�ت �لدورة، وميكن �أن يعاد �قرت�ح �مل�سروع من جديد 

من قبل �حلكومة �أو من قبل �لأع�ساء يف دورة لحقة.

 املـادة )109(

لكل ع�سو يف جمل�س �ل�سورى �أن يوجه �أ�سئلة �إىل رئي�س جمل�س �لوزر�ء �أو �إىل �أحد �لوزر�ء 

ل�ستي�ساح �أمر من �لأمور �ملتعلقة باأعمال �حلكومة �أو بامل�سائل �لتنفيذية �لتي تدخل يف �خت�سا�س 

وز�رة من �لوز�ر�ت، و�ل�سوؤ�ل يقيم حو�رً� حمدودً� بني �ل�سائل و�ملجيب، مبعنى �أن �ل�سوؤ�ل ل ي�ستتبع 

�أع�ساء  �أن يعلق على �لإجابة مرة و�حدة، ول يجوز لأحد من  مناق�سة عامة يف �ملجل�س، ولل�سائل 

�ملجل�س �ل�سرت�ك يف �ملناق�سة �إل �إذ� و�فق على ذلك من وجه �إليه �ل�سوؤ�ل.

 املادتان )110، 111(

�ملن�سو�س  �لثقة  بطرح  وينتهي   )110( �مل�ادة  يف  عليه  �ملن�سو�س  بال�ستجو�ب  �لأمر  يبد�أ 

عليها يف �مل�ادة )111(، وملا كان �أمر طرح �لثقة ل يت�سور �إل بعد �ل�ستجو�ب فاإن �لأمور جتري 

على �لنحو �لتايل:

حر�س  ولذلك  �لتهام،  معنى  يحمل  قد  بل  و�ملعار�سة،  �ملو�جهة  معنى  يحمل  �ل�ستجو�ب 

�لد�ستور  �ل�سورى �حلق يف توجيه �ل�ستجو�ب، لكن  �أن يعطي لكل ع�سو يف جمل�س  �لد�ستور على 

�أنه  �ل��وزر�ء، مبعنى  على  �ل�ستجو�ب مق�سورً�  توجيه  �لوز�ري جعل  �ل�ستقر�ر  على  منه  وحر�سًا 

�أمر منطقي،  �ل�ساأن  �لد�ستور يف هذ�  �ل��وزر�ء. ونهج  �إىل رئي�س جمل�س  ��ستجو�ب  ل يجوز توجيه 
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�إليه �ل�ستجو�ب، وملا  ذلك لأن �ل�ستجو�ب قد يوؤدي يف مرحلة لحقة �إىل طرح �لثقة فيمن وجه 

كان �لد�ستور مل ياأخذ مببد�أ �مل�سوؤولية �لت�سامنية للوزر�ء �أمام �ملجل�س فاإنه ر�أى �أن يقت�سر توجيه 

�ل�ستجو�ب على �لوزر�ء وحدهم ول يجوز توجيه ��ستجو�ب �إىل رئي�س �لوزر�ء قد يوؤدي �إىل طرح 

�لثقة به.

و�إذ� كان �لد�ستور مل يبح توجيه �ل�ستجو�ب �إل للوزر�ء، فاإنه �أحاط هذ� �حلق بعدة �سمانات 

�أحد  �إىل  ��ستجو�ب  توجيه  يجوز  ل  �أنه  �ل�سمانات  و�أول هذه  ��ستعماله،  ي�ساء  ل  و�إج��ر�ء�ت حتى 

�أن على  يعني  �لأقل، وهذ�  �أي خم�سة ع�سر ع�سوً� على  �ملجل�س،  �أع�ساء  ثلث  �إل مبو�فقة  �لوزر�ء 

�أع�ساء �ملجل�س باملو�فقة على توجيه �ل�ستجو�ب، فاإذ�  �أن يجمع توقيعات ثلث  مقدم �ل�ستجو�ب 

حلظة  يف  يقدم  قد  �ل�ستجو�ب  �أن  �لد�ستور  قدر  وقد  �ل�ستجو�ب.  مناق�سة  دور  جاء  ذلك  حدث 

�لأقل  �أيام على  �إل بعد ع�سرة  يناق�س �ل�ستجو�ب  �أن ل  �لد�ستور  �رتاأى  �نفعال، ولذلك  �أو  غ�سب 

من تقدميه، �إل �أن �لد�ستور �أجاز �أن يناق�س �ل�ستجو�ب قبل هذه �لفرتة – �لع�سرة �أيام – ب�سرط 

�أو  �لأمر عاجاًل  كان  �إذ�  ما  يقرر  للمجل�س،  تقديره  �أمر مرتوك  وهذ�  �ل�ستعجال،  �أمرين:  تو�فر 

�ل�ستجو�ب على  �إليه  �ملوجه  �لوزير  �إىل جانب مو�فقة  �لعادية،  بالأغلبية  و�ملجل�س يقرر ذلك  ل، 

عند  يتبع  �لذي  �لنظام  تبني  �ملجل�س  ولئحة  مفتوحة،  مناق�سة  يقيم  و�ل�ستجو�ب  �ملدة.  تق�سري 

مناق�سة �ل�ستجو�بات، ولكن �لعمل جرى يف �أغلب برملانات �لعامل على �أن ي�سرح مقدم �ل�ستجو�ب 

��ستجو�به �أوًل ثم يرد عليه من وجه �إليه �ل�ستجو�ب على �لفور �أو بعد فرتة يحددها �ملجل�س.

وبعد مناق�سة �ل�ستجو�ب هناك �أحد �حتمالني:

�أ- �لحتمال �لأول: �أن يقرر �ملجل�س �نتهاء نظر �ل�ستجو�ب ويقرر �لنتقال �إىل جدول �أعمال 

�ملجل�س �لعادية، وللمجل�س �أن يقرر �سكر �لوزير �أو ل�ه �أن ي�سكت عن هذ� �ل�سكر بعد 

�نتهاء �ملناق�سة مكتفيًا بالنتقال �إىل جدول �لأعمال.

ب- �أما �لحتمال �لثاين فهو �لذي ي�سل بنا �إىل �أ�سد �سور �لرقابة �لربملانية �لتي �أباحها 

�لد�ستور وهي طرح �لثقة بالوزير �مل�ستجوب.

وهكذ� يتبني �أن �ل�ستجو�ب هو مبثابة �ملقدمة �ل�سرورة لطرح �لثقة بوزير من �لوزر�ء، فال 

يت�سور طلب طرح �لثقة �إل بعد تقدمي ��ستجو�ب ومناق�سته على �لنحو �ملتقدم.
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وتطرح �لثقة بالوزير بعد مناق�سة �ل�ستجو�ب باإحدى �سورتني:

�أ- �أن يطلب �لوزير �مل�ستجوب نف�سه طرح �لثقة به لكي يتاأكد من �أن ممثلي �ل�سعب ما ز�لو� 

�لثقة  طرح  يطلب  عندما  و�لوزير  �لثقة.  هذه  يفقد  مل  و�أنه  ثقتهم  مو�سع  يع�ّدونه 

نف�سه وعن مدى  ثقته يف  – �إمنا يعرب عن مدى  له  ��ستجو�ب قدم  – بعد  بنف�سه 

�سالمة موقفه ورغبته يف حتديد �لأمور.

ب- �أن يتقدم خم�سة ع�سر ع�سوً� من �ملجل�س بطلب موقع منهم لعر�س �أمر �لثقة يف �لوزير 

�مل�ستجوب على �ملجل�س.

وملا كان طرح �لثقة يف �ل�سورتني يكون بعد مناق�سة ��ستجو�ب من �ل�ستجو�بات، فاإن �لأمر 

يقت�سي من �ملجل�س �أن يقرر هل يثق بالوزير �أم ل يثق به، ول يجوز للمجل�س �أن يتخذ قر�ره يف هذ� 

�ل�ساأن �إل بعد ع�سرة �أيام من تاريخ تقدمي �لطلب ب�سحب �لثقة �ملقدم من خم�سة ع�سر ع�سوً� على 

�لأقل..

منهم  يتاألف  �لذين  �لأع�ساء  ثلثي  باأغلبية  ي�سدر  �لوزير  من  �لثقة  ب�سحب  �ملجل�س  وقر�ر 

�ملجل�س، ويعّد �لوزير معتزًل �لوز�رة من تاريخ قر�ر �ملجل�س ب�سحب �لثقة على �لنحو �ل�سالف، وعلى 

ذلك فاإن �لوزير �لذي �سحبت منه �لثقة يعتزل عمله فورً�.

 املـادة )112(

تن�س هذه �مل�ادة �أنه ل جتوز موؤ�خذة ع�سو جمل�س �ل�سورى عما يبديه يف �ملجل�س �أو جلانه من 

�آر�ء �أو �أفكار، وباأي حال من �لأحو�ل يجب �أن ل يكون يف �لر�أي �ل�سادر عنه م�سا�س باأ�س�س �لعقيدة 

�أو بوحدة �لوطن �أو بالحرت�م �لو�جب لالأمري.

املـادة )113(

تتناول هذه �مل�ادة �حل�سانة �لإجر�ئية، فالد�ستور قدر �أنه يف حالت �لتلب�س، وهي �حلالت 

�لتي حتددها �لقو�نني �جلز�ئية �ملو�سوعية و�لإجر�ئية، ل يتمتع �لع�سو باأي ح�سانة ويجري عليه 

ما يجري على غريه من �ملو�طنني، �أما �إذ� مل يكن �لفعل متلب�سًا به فقد ن�س �لد�ستور على �أنه ل 

يجوز �لقب�س على ع�سو جمل�س �ل�سورى �أو تفتي�سه �أو حب�سه �أو ��ستجو�به �إل بعد ��ستئذ�ن �ملجل�س 

و�حل�سول منه على �إذن ي�سمح مببا�سرة �لإجر�ء�ت �جلنائية �سد �لع�سو حمل �مل�ساءلة، وعلى �أن 
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�ملجال�س  �أن  �أحيانًا  ولكن يحدث  �لنعقاد.  �أدو�ر  �ل�سورى يف غري  �لإذن من رئي�س جمل�س  ي�سدر 

�لنيابية قد ترتك طلب �لإذن ول ترد عليه، وقد تطول �ملدة وت�سيع معامل �جلرمية حمل �مل�ساءلة، 

ولذلك و�جه �لد�ستور هذه �حلالة مقررً� �أنه �إذ� مل ي�سدر �ملجل�س قر�ره يف طلب �لإذن خالل �سهر 

من تاريخ و�سول �لطلب �إليه فاإن ذلك يعّد مبثابة �إذن، وت�ستطيع �لنيابة �لعامة و�ل�سلطات �ملخت�سة 

�أن ت�سرع يف �تخاذ �لإجر�ء�ت �ملطلوبة من قب�س وتفتي�س وحب�س وما �إىل ذلك.

هذه هي �حل�سانة �لإجر�ئية �لتي تن�س عليها �لد�ساتري يف غري حالت �لتلب�س، ولكن حتى 

يف حالت �لتلب�س فاإن من حق �ملجل�س �أن يعرف ما يحدث بالن�سبة لأي ع�سو من �أع�سائه، ولذلك 

�أوجب �لد�ستور �أنه يف حالت �لتلب�س �لتي تبيح �تخاذ جميع �لإجر�ء�ت �جلنائية فاإنه يجب �إخطار 

�ملجل�س مبا �تخذ من �إجر�ء�ت يف حق �لع�سو �لذي �رتكب �ملخالفة، و�إذ� مل يكن �ملجل�س منعقدً� 

فاإنه يتعني �إخطار �ملجل�س عند �أول �نعقاد لحق له.

وقد يجوز �أخذً� بالأحوط �أن يخطر رئي�س �ملجل�س �أو مكتب �ملجل�س مبا �تخذ من �إجر�ء�ت 

�إىل �أن يعود �ملجل�س لالنعقاد، وعندئذ يجري �إخطاره بكل ما �تخذ من �إجر�ء�ت يف حق �لع�سو.

 املـادة )144(

تعّر�س �لد�ستور يف هذه �مل�ادة لطريقة تعديله و�ختار طريقة �أ�سد من �لطريقة �لتي تعّدل بها 

�لقو�نني �لعادية، وبذلك يعّد �لد�ستور من هذه �لناحية جامدً�. وتبد�أ �إجر�ء�ت �لتعديل بطلب من 

�لأمري �أو بطلب من ثلث �أع�ساء جمل�س �ل�سورى باقرت�ح تعديل مادة �أو �أكرث من مو�د �لد�ستور غري 

ما حظر تعديله حظرً� �أبديًا �أو موؤقتًا �إىل �أن تنتهي مدة منع طلب تعديله، فاإذ� تقدم �لأمري �أو ثلث 

�أو �أكرث، فاإن ذلك �لأمر يعر�س على جمل�س �ل�سورى لكي يقر  �أع�ساء �ملجل�س بطلب تعديل مادة 

�إليه  �أو يرف�سه، ويكون ذلك باأغلبية �أع�ساء جمل�س �ل�سورى )ن�سف �لعدد م�سافًا  مبد�أ �لتعديل 

و�حد(، فاإن و�فقت �أغلبية �أع�ساء �ملجل�س على مبد�أ �لتعديل بد�أ �ملجل�س يف مناق�سة �ملو�د �ملطلوب 

تعديلها مادًة مادة. وي�سرتط لإقر�ر تعديل �أي مادة يف �لد�ستور مو�فقة ثلثي �أع�ساء �ملجل�س، ول بد 

�أن تقرتن هذه �ملو�فقة بت�سديق �لأمري حتى ي�سبح �لتعديل نافذً�.

وهكذ� فاإن طلب �لتعديل يكون من �لأمري �أو ثلث �أع�ساء �ملجل�س كل منهما على �نفر�د، ولكن 

�ملو�فقة على �لتعديل تقت�سي مو�فقة �لأمري وثلثي �أع�ساء �ملجل�س جمتمعني، وبطبيعة �حلال فاإن 
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�لتعديل ي�سري بعد ن�سره يف �جلريدة �لر�سمية.

املـادة )145(

يف  جاء  فاإنه  �لد�ستور  مو�د  بع�س  تعديل  منه   )144( �مل�ادة  يف  �أجاز  قد  �لد�ستور  كان  �إذ� 

�لدولة  بحكم  تتعلق  �لتي  تلك  وهي  �لد�ستور،  مو�د  بع�س  تعديل  على  �أبدي  بحظر   )145 )�مل�ادة 

وطريقة تو�رثه بني �لذكور من ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد �هلل بن جا�سم، فحكم �لدولة 

وور�ثته على نحو ما جاء يف هذ� �لد�ستور غري قابل للتعديل، وكذلك ن�س �مل�ادة ذ�تها )145( من 

�لد�ستور.

 املـادة )146(

نظرً�  �لعامة  و�حلريات  باحلقوق  �خلا�سة  �لأحكام  �لد�ئم  �حلظر  ي�سمل  �مل�ادة  هذه  يف 

ذلك  كان  �إذ�  �إل  �لأحكام  هذه  تعديل  حال  باأي  يجوز  ل  ذلك  وعلى  �ملو�طن،  حياة  يف  لأهميتها 

�لد�ئم  �حلظر  فاإن  وبالتايل  �ملو�طن،  ل�سالح  �ل�سمانات  من  �ملزيد  �إعطاء  �إىل  يهدف  �لتعديل 

�ملق�سود يف هذه �مل�ادة هو �لذي مينع �لتعديل باحلذف، ولكنه يبيح �لتعديل بالإ�سافة متى كانت 

هذه �لإ�سافة ت�سب يف �سالح �ملو�طن.

ووفقاً لالأ�س�س والأحكام التف�سريية لبع�س املواد الواردة اأعاله، يتم تف�سري د�ستور دولة 

قطر.

 وباهلل التوفيق



299

النظام الد�ستوري يف دولة قطر

قانون رقم 15 ل�صنة 2006

ب�صــــاأن حـــكم الـــــدولة ووراثتـــــه

اأمري دولة قطر، نحن حمد بن خليفة اآل ثاين     

بعد �لطالع على �لد�ستور،

وعلى �لقانون رقم )38( ل�سنة 2005 ب�ساأن �جلن�سية �لقطرية،

وعلى م�سروع �لقانون �ملقدم من جمل�س �لوزر�ء،

وبعد �أخذ ر�أي جمل�س �ل�سورى،

قررنا �لقانون �لآتي:

مادة )1(

حكم �لدولة ور�ثي يف عائلة �آل ثاين، ويف ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد �هلل بن جا�سم 

من �لأبناء �لذكور، وفقًا للرتتيب �لتايل:

�لأبن�������اء. 1

�أبن�������اء �لأبن�������اء. 2

�لإخ��������وة. 3

�أبن������اء �لإخ�������وة. 4

وحتجب كل طبقة �لطبقات �لتالية لها.

 الـمــــــادة  2

�لأمري هو رئي�س �لدولة، ذ�ته م�سونة، و�حرت�مه و�جب، ويكون لقبه )ح�سرة �ساحب �ل�سمو 

�أمي���ر دول�����ة ق�ط�ر(. 
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 الـمــــــادة  3

ينتقل �حلكم �إىل �لبن �لذي ي�سميه �لأمري وليًا للعهد، فاإن مل يوجد �بن فلمن ي�سميه �لأمري 

من �لعائلة من �لطبقات �ملبينة يف �مل������ادة )1( من هذ� �لقانون ووفقًا لأحكامها.

 الـمــــــادة  4

يعني �لأمري ويل �لعهد باأمر �أمريي، بعد �لت�ساور مع �لعائلة �حلاكمة و�أهل �حلل و�لعقد يف 

�لبالد، ويكون لقبه )�سمو ويل �لعهد(. 

 الـمــــــادة  5

�أم  من  يكون  و�أن  �ملن�سب،  باأعباء  للقيام  �ساحلًا  م�سلمًا،  يكون  �أن  �لعهد  ويل  يف  ي�سرتط 

م�سلمة، قطرية وفقًا حلكم �ملادتني )1( و )7( من �لقانون رقم )38( ل�سنة 2005 �مل�سار �إليه. 

ويقرر �ل�سالحية للقيام باأعباء �ملن�سب، �لأمري حال حياته، وجمل�س �لعائلة �حلاكمة يف غري 

هذه �حلالة. 

 الـمــــــادة  6

يعفي �لأمري ويل �لعهد ويقبل تنازله بنف�س طريقة �لتعيني. 

 الـمــــــادة  7

ين�ساأ بقر�ر من �لأمري جمل�س ي�سمى )جمل�س �لعائلة �حلاكمة(، ير�أ�سه �لأمري، ويعني �أع�ساوؤه 

من �لعائلة �حلاكمة، ويكون من بينهم ويل �لعهد، على �أل يقل عددهم عن خم�سة ول يزيد على 

ت�سعة، ويعقد �ملجل�س جل�ساته بدعوة من �لأمري. 

ول يكون �نعقاد �ملجل�س �سحيحًا �إل بح�سور �أغلبية �لأع�ساء مبن فيهم �لرئي�س. 

 الـمــــــادة  8

يف حالة قيام مانع من دعوة جمل�س �لعائلة �حلاكمة من �لأمري، يقوم ويل �لعهد بالدعوة �إىل 

�جتماعات �ملجل�س ويرت�أ�س جل�ساته، فاإن تعذر ذلك ب�سبب �سغر �سن ويل �لعهد، توجه �لدعوة من 

�ثنني من �أع�ساء �ملجل�س على �لأقل. 
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 الـمــــــادة  9

ت�سدر قر�ر�ت جمل�س �لعائلة �حلاكمة بالأغلبية �ملطلقة لأ�سو�ت �لأع�ساء �حلا�سرين، فاإذ� 

ت�ساوت �لأ�سو�ت يرجح �جلانب �لذي منه �لرئي�س، فيما عد� قر�ر خلو من�سب �لأمري، فال يكون 

�إل باإجماع �حلا�سرين. 

 الـمــــــادة  10

يقرر جمل�س �لعائلة �حلاكمة خلو من�سب �لأمري عند وفاته �أو �إ�سابته بعجز كلي �أو مر�س 

مينعه ب�سفة د�ئمة من ممار�سة مهامه، ويعلن جمل�س �لوزر�ء وجمل�س �ل�سورى بعد جل�سة �سرية 

م�سرتكة بينهما خلو �ملن�سب، وُينادى بويل �لعهد �أمريً� للبالد. 

 الـمــــــادة  11

�إذ� خال من�سب �لأمري ومل يكن قد مت تعيني ويل للعهد، �نتقل �حلكم �إىل من يختاره جمل�س 

�لعائلة �حلاكمة �أمريً� للبالد من �لذكور وفقًا للرتتيب �مل�سار �إليه يف �ل�م������ادة  )1( من هذ� �لقانون 

ووفقًا لأحكامها، وذلك بعد �لت�ساور مع �لعائلة �حلاكمة و�أهل �حلل و�لعقد يف �لبالد. 

 الـمــــــادة  12

�أقل من ثمانية ع�سر عامًا ميالدية،  �أمريً� للبالد  �إذ� كانت �سن ويل �لعهد عند �ملناد�ة به 

توىل �إد�رة دفة �حلكم جمل�س و�ساية يختاره جمل�س �لعائلة �حلاكمة، �إذ� مل يكن �لأمري قد �ختاره 

حال حياته.

وي�سكل جمل�س �لو�ساية من رئي�س وعدد من �لأع�ساء ل يقل عن ثالثة ول يزيد على خم�سة، 

ويكون �لرئي�س و�أغلبية �لأع�ساء من �لعائلة �حلاكمة.

وي�سدر بتعيني رئي�س و�أع�ساء جمل�س �لو�ساية قر�ر من �لأمري، �أو من جمل�س �لعائلة �حلاكمة 

بح�سب �لأحو�ل.

 الـمــــــادة  13

بالإ�سافة �إىل �لخت�سا�سات �ملقررة ملجل�س �لعائلة �حلاكمة يف �لد�ستور �أو يف هذ� �لقانون، 

يخت�س �ملجل�س مبا يلي:



302

النظام الد�ستوري يف دولة قطر

�أ- �لإ�سر�ف على �أد�ء جمل�س �لو�ساية ملهامه.

ب - �إعفاء ع�سو جمل�س �لو�ساية من من�سبه �أو قبول ��ستقالته.

ج�- تعيني �أع�ساء جدد بدًل من �أع�ساء جمل�س �لو�ساية �لذين تنتهي ع�سويتهم ب�سبب �لإعفاء �أو 

�ل�ستقالة �أو �لوفاة �أو �لعجز �لكلي.

د- �أية �أمور �أخرى يكلفه بها �لأمري.

 الـمــــــادة  14

يجوز لالأمري، �إذ� عني جمل�س �لو�ساية حال حياته، �أن يحدد مهام �ملجل�س و�سالحياته، فاإن 

مل يحدد تلك �ملهام و�ل�سالحيات، �أو كان تعيني جمل�س �لو�ساية من قبل جمل�س �لعائلة �حلاكمة، 

ميار�س جمل�س �لو�ساية، نيابة عن �لأمري، �ل�سالحيات �ملقررة له يف �لد�ستور و�لقو�نني، وي�سدر 

قر�رته با�سم �لأمري.

 الـمــــــادة  15

�لرئي�س،  فيهم  مبن  �لأع�ساء  �أغلبية  بح�سور  �إل  �سحيحًا  �لو�ساية  جمل�س  �نعقاد  يكون  ل 

يرجح  �لأ�سو�ت  ت�ساوت  فاإذ�  �حلا�سرين،  �لأع�ساء  لأ�سو�ت  �ملطلقة  بالأغلبية  قر�ر�ته  وت�سدر 

�جلانب �لذي منه �لرئي�س، ويوقع رئي�س �ملجل�س وجميع �لأع�ساء �لقر�ر�ت �ل�سادرة عنه. 

 الـمــــــادة  16

يوؤدي رئي�س و�أع�ساء جمل�س �لو�ساية، قبل توليهم منا�سبهم، �أمام جمل�س �لعائلة �حلاكمة 

�أحرتم �لد�ستور  و�أن  �أكون خمل�سًا لدولة قطر، ولالأمري،  �أن  »�أق�سم باهلل �لعظيم  �لتالية:  �ليمني 

و�لقانون، و�أن �أوؤدي مهمتي كو�سي باإخال�س و�أمانة و�سرف«. 

 الـمــــــادة  17

�لأمري  ويبا�سر  �لثامنة ع�سر عامًا ميالدية،  �لأمري �سن  ببلوغ  �لو�ساية  تنتهي مهمة جمل�س 

�سالحياته �عتبارً� من ذلك �لتاريخ، وعلى جمل�س �لو�ساية �أن يتخذ طو�ل فرتة قيام �لو�ساية جميع 

�لإجر�ء�ت �لالزمة لإعد�د �لأمري لتويل مهامه �لد�ستورية. 
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 الـمــــــادة  18

تاريخ  من  به  ويعمل  �لقانون،  هذ�  تنفيذ  يخ�سه،  فيما  كل  �ملخت�سة،  �جلهات  جميع  على 

�سدوره وين�سر يف �جلريدة �لر�سمية. 
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قانون رقم )12( ل�صنة 2008

باإن�صـــاء املحـــكمة الد�صـــــتورية العليــــا

نحن حمد بن خليفة اآل ثاين                                  اأمري دولة قطر،

بعد �لطالع على �لد�ستور،

وعلى قانون �ملر�فعات �ملدنية و�لتجارية �ل�سادر بالقانون رقم )13( ل�سنة 1990، و�لقو�نني 

�ملعدلة له،

وعلى قانون �خلدمة �ملدنية �ل�سادر بالقانون رقم )1( ل�سنة 2001، �ملعدل باملر�سوم بقانون 

رقم )25( ل�سنة 2007،

وعلى قانون �ل�سلطة �لق�سائية �ل�سادر بالقانون رقم )10( ل�سنة 2003،

وعلى �لقانون رقم )6( ل�سنة 2007 ب�ساأن �لف�سل يف �ملنازعات �لد�ستورية،

وبعد �أخذ ر�أي �ملجل�س �لأعلى للق�ساء،

وعلى م�سروع �لقانون �ملقدم من جمل�س �لوزر�ء،

وبعد �أخذ ر�أي جمل�س �ل�سورى،

قررنا �لقانون �لآتي:

الف�صل الأول 

اإن�صاء املحكمة وت�صكيلها 

 الـمــــــادة  1

م�ستقلة،  مو�زنة  لها  تكون  �لعليا(  �لد�ستورية  )�ملحكمة  ت�سمى  م�ستقلة  ق�سائية  هيئة  ُتن�ساأ 

ويكون مقرها مدينة �لدوحة.
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 الـمــــــادة  2

ويكون  �أمريي،  �أمر  �ملحكمة  رئي�س  بتعيني  وي�سدر  �أع�ساء،  و�ستة  رئي�س  �ملحكمة من  ُت�سكل 

بدرجة وزير، ويعني باقي �لأع�ساء باأمر �أمريي يحدد �أقدمياتهم.

وير�أ�س  �لأق��ل،  على  �أع�ساء  و�أربعة  رئي�سها  بح�سور  �إل  �سحيحًا  �ملحكمة  �نعقاد  يكون  ول 

�أو وجود مانع لديه يقوم  �أو غيابه  �أع�سائها، وعند خلو من�سب �لرئي�س  �أقدم  �أو  جل�ستها رئي�سها 

مقامه �لأقدم فالأقدم من �أع�سائها يف جميع �خت�سا�ساته.

وت�سدر �ملحكمة �أحكامها وقر�ر�تها م�سببة باأغلبية �آر�ء �حلا�سرين، و�إذ� ت�ساوت �لأ�سو�ت 

يرجح �جلانب �لذي منه �لرئي�س.

 الـمــــــادة  3

يجب �أن تتو�فر فيمن يعني ع�سوً� باملحكمة �ل�سروط �ملتطلبة لتويل �لق�ساء �ملن�سو�س عليها 

يف قانون �ل�سلطة �لق�سائية، على �أل يقل عمره عن �أربعني عامًا، و�أن تكون لديه خربة يف �لعمل 

�لقانوين ل تقل عن خم�س ع�سرة �سنة.

 الـمــــــادة  4

يوؤدي رئي�س و�أع�ساء �ملحكمة قبل مبا�سرة �أعمالهم �أمام �لأمري �ليمني بال�سيغة �لتالية:

»�أق�سم باهلل �لعظيم �أن �أحرتم �أحكام �لد�ستور و�لقانون و�أن �أحكم بالعدل«.

 الـمــــــادة  5

تكون للمحكمة جمعية عامة توؤلف من جميع �أع�سائها، تخت�س بالإ�سافة �إىل �خت�سا�ساتها 

�لد�خلية  و�أمورها  �ملحكمة  بنظام  �ملتعلقة  �مل�سائل  يف  بالنظر  �لقانون  هذ�  يف  عليها  �ملن�سو�س 

وجميع �ل�سوؤون �خلا�سة باأع�سائها، ويجوز بقر�ر من �جلمعية �لعامة للمحكمة �إن�ساء �أجهزة فنية 

�أو �إد�رية ملعاونة �ملحكمة يف ممار�سة �خت�سا�ساتها، ويجب �أخذ ر�أي �جلمعية �لعامة يف م�سروعات 

�لقو�نني �ملتعلقة باملحكمة.

 الـمــــــادة  6

جتتمع �جلمعية �لعامة للمحكمة بدعوة من رئي�سها، ول يكون �نعقادها �سحيحًا �إل بح�سور 
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�أغلبية �لأع�ساء، وير�أ�س �جلمعية �لعامة رئي�س �ملحكمة، ويف حالة غيابه �أو وجود مانع لديه تكون 

�لرئا�سة ملن يليه يف �لأقدمية من �أع�ساء �ملحكمة، وت�سدر �جلمعية �لعامة قر�ر�تها باأغلبية �أ�سو�ت 

�لأع�ساء �حلا�سرين، وعند �لت�ساوي يرجح �جلانب �لذي منه �لرئي�س.

 الـمــــــادة  7

�ملوظفني  من  كاٍف  وعدد  مبر�سوم،  يعني  عام  �أمني  من  تتاألف  عامة  �أمانة  للمحكمة  تكون 

�ملقررة يف  �لوزير  �سلطات  �لعام عليهم  وتكون لالأمني  �ملحكمة،  رئي�س  بتعيينهم قر�ر من  ي�سدر 

�لقو�نني و�للو�ئح.

الف�صل الثاين

�صمانات اأع�صاء املحكمة وواجباتهم 

 الـمــــــادة  8

حتدد رو�تب وعالو�ت وبدلت �أع�ساء �ملحكمة بقر�ر �أمريي.

 الـمــــــادة  9

�لدول  �أو  �لدولية  بالهيئات  �لقانونية  لالأعمال  �إل  �ملحكمة  �أع�ساء  �إع��ارة  �أو  ندب  يجوز  ل 

�لأجنبية �أو للقيام مبهام علمية.

 الـمــــــادة  10

ت�سري يف �ساأن عدم �سالحية رئي�س �أو ع�سو �ملحكمة وتنحيته ورده �لأحكام �ملن�سو�س عليها 

يف قانون �ملر�فعات �ملدنية و�لتجارية، وتف�سل �ملحكمة يف طلب �لرد بكامل ت�سكيلها، عد� �لرئي�س 

�أو �لع�سو �ملعني بالطلب �أو �لدعوى، و�إذ� ت�ساوت �لأ�سو�ت يرجح �جلانب �لذي منه �لرئي�س، ول 

يقبل رد جميع �أع�ساء �ملحكمة �أو بع�سهم بحيث يقل عدد �لباقني عن خم�سة �أع�ساء.

 الـمــــــادة  11

فيما مل يرد ب�ساأنه ن�س خا�س يف هذ� �لقانون، ت�سري يف �ساأن رئي�س و�أع�ساء �ملحكمة جميع 

�ل�سمانات و�ملز�يا و�حلقوق و�لو�جبات �ملقررة للق�ساة يف قانون �ل�سلطة �لق�سائية.
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الف�صل الثالث

الخت�صا�صات والإجراءات

 الـمــــــادة  12

تخت�س �ملحكمة دون غريها مبا ياأتي:

�أوًل: �لف�سل يف �ملنازعات �ملتعلقة بد�ستورية �لقو�نني و�للو�ئح.

ثانيًا: �لف�سل يف تنازع �لخت�سا�س بتحديد �جلهة �ملخت�سة بالف�سل يف �لدعوى من بني جهات 

�لق�ساء �أو �لهيئات ذ�ت �لخت�سا�س �لق�سائي، وذلك �إذ� رفعت �لدعوى عن مو�سوع و�حد 

�أمام جهتني منها ومل تتخل �إحد�هما عن نظرها �أو تخلت كلتاهما عنها.

ثالثًا: �لف�سل يف �ملنازعات �لتي تن�ساأ ب�ساأن تنفيذ �لأحكام �لنهائية �ملتناق�سة �ل�سادرة عن جهات 

ق�سائية �أو جهات ذ�ت �خت�سا�س ق�سائي.

ر�بعًا: تف�سري ن�سو�س �لقو�نني �إذ� �أثارت خالفًا يف �لتطبيق وكان لها من �لأهمية ما يقت�سي توحيد 

تف�سريها، وذلك بطلب يقدم من رئي�س جمل�س �لوزر�ء �أو رئي�س جمل�س �ل�سورى.

 الـمــــــادة  13

تتوىل �ملحكمة �لف�سل يف �ملنازعات �ملتعلقة بد�ستورية �لقو�نني و�للو�ئح على �لوجه �لتايل:

�إحدى  نظر  �أثناء  �لق�سائي  �لخت�سا�س  ذ�ت  �لهيئات  �أو  �ملحاكم  لإح��دى  ت��ر�ءى  1- �إذ� 

و�أحالت  �أوقفت �لدعوى  �لنز�ع،  للف�سل يف  �أو لئحة لزم  �لدعاوى عدم د�ستورية ن�س يف قانون 

�لأور�ق �إىل �ملحكمة �لد�ستورية للف�سل يف د�ستوريته.

2- �إذ� دفع �أحد �خل�سوم �أثناء نظر دعوى �أمام �إحدى �ملحاكم �أو �لهيئات ذ�ت �لخت�سا�س 

�أوقفت نظر  �لدفع،  �لهيئة جدية  �أو  �ملحكمة  ور�أت  �أو لئحة  قانون  د�ستورية ن�س  بعدم  �لق�سائي 

�أمام �ملحكمة  �أثار �لدفع ميعادً� ل يجاوز �ستني يومًا لرفع دعو�ه �لد�ستورية  �لدعوى وحددت ملن 

�لد�ستورية، فاإن مل ترفع �لدعوى يف �مليعاد �ملحدد �عترب �لدفع كاأن مل يكن.
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 الـمــــــادة  14

يجوز للمحكمة يف جميع �لأحو�ل �أن تت�سدى من تلقاء نف�سها للف�سل يف د�ستورية �أي ن�س يف 

قانون �أو لئحة يعر�س لها مبنا�سبة ممار�سة �خت�سا�ساتها ويت�سل بالنز�ع �ملطروح عليها.

 الـمــــــادة  15

يجب �أن يت�سمن �لقر�ر �ل�سادر بالإحالة �إىل �ملحكمة �أو �سحيفة �لدعوى �ملرفوعة �إليها وفقًا 

حلكم �ل�م������ادة  )13( من هذ� �لقانون بيان �لن�س �ملطعون بعدم د�ستوريته و�لن�س �لد�ستوري 

�ملدعى مبخالفته و�أوجه �ملخالفة.

 الـمــــــادة  16

لكل ذي �ساأن �أن يطلب من �ملحكمة تعيني �جلهة �ملخت�سة بنظر �لدعوى يف �حلالة �ملن�سو�س 

عليها يف �لبند ثانيًا من �ل�م������ادة  )12( من هذ� �لقانون، ويجب �أن يبني يف طلبه مو�سوع �لنز�ع 

�لدعاوى  وقف  �لطلب  تقدمي  على  ويرتتب  �ساأنه،  يف  منها  كل  �تخذته  وما  نظرته  �لتي  و�جلهات 

�ملتعلقة به حتى �لف�سل فيه.

 الـمــــــادة  17

نهائيني  تنفيذ حكمني  ب�ساأن  �لقائم  �لنز�ع  �لف�سل يف  �أن يطلب من �ملحكمة  �ساأن  لكل ذي 

متناق�سني �سادرين يف �حلالة �ملن�سو�س عليها يف �لبند ثالثًا من �ل�م������ادة  )12( من هذ� �لقانون، 

ويجب �أن يبني يف طلب �لنز�ع �لقائم حول �لتنفيذ وجه �لتناق�س بني �حلكمني، مرفقًا به �سورة 

ر�سمية من كل منهما، ولرئي�س �ملحكمة �أن ياأمر بناًء على طلب ذوي �ل�ساأن بوقف تنفيذ �حلكمني 

�أو �أحدهما حتى �لف�سل يف �لنز�ع.

 الـمــــــادة  18

 مقبول للح�سور 
ٍ
يجب �أن يكون �لتوقيع على �سحف �لدعاوى و�حل�سور �أمام �ملحكمة من حمام

�أمام حمكمة �لتمييز.

 الـمــــــادة  19

تقيد �لأمانة �لعامة قر�ر�ت �لإحالة و�لدعاوى و�لطلبات �لو�ردة �إىل �ملحكمة يف يوم ورودها 

�أو تقدميها يف �سجل يخ�س�س لذلك، وعلى �لأمانة �لعامة �إعالن ذوي �ل�ساأن بالقر�ر�ت �أو �لدعاوى 
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�ملن�سو�س عليها يف �لفقرة �ل�سابقة خالل خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ قيدها يف �ل�سجل، وتعترب 

�حلكومة من ذوي �ل�ساأن يف �لدعاوى �لد�ستورية.

 الـمــــــادة  20

لكل من تلقى �إعالنًا بقر�ر �إحالة �أو ب�سحيفة دعوى �أن يودع �لأمانة �لعامة، خالل خم�سة ع�سر 

يومًا من تاريخ �إعالنه، مذكرة مبالحظاته م�سفوعة بامل�ستند�ت، وخل�سمه �لرد على ذلك مبذكرة 

م�سفوعة بامل�ستند�ت خالل �خلم�سة ع�سر يومًا �لتالية لنتهاء �مليعاد �ملبني بالفقرة �ل�سابقة، فاإذ� 

��ستعمل �خل�سم حقه يف �لرد كان لالأول �لتعقيب مبذكرة خالل �خلم�سة ع�سر يومًا �لتالية.

 الـمــــــادة  21

�لعامة  �لأمانة  ترفع  لتقدميها،  �ملو�عيد �ملحددة  �نق�ساء  بعد  �أور�ق  �أو  �إذ� قدمت مذكر�ت 

مذكرة بذلك لرئي�س �ملحكمة تثبت فيها تاريخ تقدميها و��سم مقدمها و�سفته، ليقرر ب�ساأنها ما 

ير�ه منا�سبًا.

 الـمــــــادة  22

هذ�  من   )20( �ل�م������ادة   يف  عليها  �ملن�سو�س  �ملو�عيد  �نق�ساء  بعد  �لعامة،  �لأمانة  تقوم 

�لقانون، بت�سليم ملف �لدعوى �أو �لطلب �إىل رئي�س �ملحكمة ليحدد تاريخ �جلل�سة �لتي تنظر فيها 

�ل�ساأن بكتاب م�سجل م�سحوب بعلم �لو�سول  �إخطار ذوي  �لعام  �أو �لطلب، وعلى �لأمني  �لدعوى 

بتاريخ �جلل�سة قبل �نعقادها بع�سرة �أيام على �لأقل.

 الـمــــــادة  23

تف�سل �ملحكمة يف �لدعاوى �ملعرو�سة عليها بعد �طالعها على �لأور�ق بغري مر�فعة �سفوية، 

فاإذ� ر�أت �ملحكمة �سرورة �ملر�فعة �ل�سفوية فلها �سماع دفاع �أطر�ف �لنز�ع، ولها �أن ترخ�س لهم 

باإيد�ع مذكر�ت يف �ملو�عيد �لتي حتددها.

 الـمــــــادة  24

ل ت�سري على �لدعاوى و�لطلبات �ملعرو�سة على �ملحكمة قو�عد �حل�سور �أو �لغياب �ملقررة يف 

قانون �ملر�فعات �ملدنية و�لتجارية.
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 الـمــــــادة  25

مقد�ره  ثابت  ر�سم  يفر�س  �لق�سائية،  �لر�سوم  من  يعفي  قانون  ب��اأي  �لإخ���الل  ع��دم  مع 

)10،000( ع�سرة �آلف ريال على �لدعاوى �ملقدمة �إىل �ملحكمة يودع خز�نتها.

الف�صــل الــــرابع

الأحـــــــــكام والقــــــرارات 

 الـمــــــادة  26

تف�سل �ملحكمة، من تلقاء نف�سها، يف جميع �مل�سائل �لفرعية.

 الـمــــــادة  27

�أحكام �ملحكمة وقر�ر�تها بالتف�سري نهائية وغري قابلة للطعن، وتكون ملزمة جلميع �سلطات 

�لدولة وللكافة.

 الـمــــــادة  28

�جلريدة  يف  بالتف�سري  وقر�ر�تها  �لد�ستورية  �مل�سائل  يف  �ل�سادرة  �ملحكمة  �أحكام  تن�سر 

�لر�سمية خالل خم�سة ع�سر يومًا على �لأكرث من تاريخ �سدورها، ويرتتب على �حلكم بعدم د�ستورية 

ن�س قانون �أو لئحة عدم جو�ز تطبيقه من �ليوم �لتايل لتاريخ ن�سره، ما مل يحدد �حلكم لذلك 

تاريخًا �آخر، فاإذ� كان �حلكم بعدم �لد�ستورية متعلقًا بن�س جنائي فتعترب �لأحكام �لتي �سدرت 

بالإد�نة ��ستنادً� �إىل ذلك �لن�س كاأن مل تكن، ويقوم �لأمني �لعام بتبليغ �لنائب �لعام باحلكم فور 

�لنطق به لإعمال مقت�ساه.

 الـمــــــادة  29

تف�سل �ملحكمة دون غريها يف جميع �ملنازعات �ملتعلقة بتنفيذ �لأحكام �ل�سادرة عنها.

 الـمــــــادة  30

فيما مل يرد ب�ساأنه ن�س يف هذ� �لقانون، ت�سري �أحكام قانون �ملر�فعات �ملدنية و�لتجارية، 

وقانون �ل�سلطة �لق�سائية، �مل�سار �إليهما، و�لقانون �ملنظم للخدمة �ملدنية يف �لدولة.
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 الـمــــــادة  31

يلغى �لقانون رقم )6( ل�سنة 2007 �مل�سار �إليه، كما يلغى كل حكم يخالف �أحكام هذ� �لقانون، 

وحتال �لق�سايا �لتي رفعت �أمام �لد�ئرة �لد�ستورية �إىل �ملحكمة �لد�ستورية �لعليا.

 الـمــــــادة  32

على جميع �جلهات �ملخت�سة، كل فيما يخ�سه، تنفيذ هذ� �لقانون، ويعمل به من �لأول من 

�أكتوبر 2008 وين�سر يف �جلريدة �لر�سمية.

حـــمـــد بــــن خــلــيــفــة اآل ثـــاين

اأمري دولة قطر،
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قانون رقم )6( ل�صنة 1979م

بالالئحة الداخلية ملجل�س ال�صورى

اأمري دولة قطر نحن خليفة بن حمد اآل ثاين    

بعد �لطالع على �لنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت �ملعدل للحكم يف دولة قطر، وبخا�سة �ملو�د )23(، 

)24(، )27(، )34(، )51(، )64( منه و�لقر�ر�ت �لأمريية �ملعدلة له،

وعلى �لالئحة �لد�خلية ملجل�س �ل�سورى �ل�سادرة يف 1972/5/22،

وعلى م�سروع �لالئحة �لد�خلية �ملقدم من جمل�س �ل�سورى،

وعلى م�سروع �لقانون �ملقدم من جمل�س �لوزر�ء،

وبعد �أخذ ر�أي جمل�س �ل�سورى،

قررنا �لقانون �لآتي:

عنها  وي�ستعا�س   ،1972/5/22 يف  �ل�سادرة  �ل�سورى  ملجل�س  �لد�خلية  �لالئحة  تلغى   :1 مــادة 

بالالئحة �ملر�فقة، ويلغى كل حكم �آخر يخالف �أحكام هذ� �لقانون.

2: على جميع �جلهات �ملخت�سة، كل فيما يخ�سه، تنفيذ هذ� �لقانون، ويعمل به من تاريخ  مادة 

ن�سره يف �جلريدة �لر�سمية.

خليفة بن حمد اآل ثاين

اأمري دولة قطر

�سدر يف ق�سر �لدوحة بتاريخ: 1399/9/29 ه�

                                    �ملو�فق: 1979/8/22 م
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الباب الأول

تاأليف املجل�س واأحكام الع�صوية

الـمــــــادة  1

يتاألف جمل�س �ل�سورى من عدد من �لأع�ساء ل يجاوز ثالثني ع�سوً�، ي�سدر بتعيينهم قر�ر 

�أمريي.

الـمــــــادة  2

تثبت �سفة �لع�سوية لع�سو جمل�س �ل�سورى �عتبارً� من تاريخ �سدور �لقر�ر �لأمريي بتعيينه 

حتى نهاية مدة �ملجل�س ما مل ت�سقط عنه تلك �ل�سفة قبل ذلك لأي �سبب من �لأ�سباب.

الـمــــــادة  3

ت�سقط �سفة �لع�سوية عن ع�سو �ملجل�س بقر�ر من �لأمري يف �حلالت �لآتية:

1 -�إذ� فقد �لع�سو �لثقة و�لعتبار طبقًا للمادة )62( من �لنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت �ملعدل.

2 -�إذ� ��ستقال �لع�سو من من�سبه طبقًا لأحكام هذه �لالئحة.

3 -�إذ� فقد �لع�سو �أحد �سروط �لع�سوية �ملن�سو�س عليها يف �ل�م������ادة  )42(من �لنظام �لأ�سا�سي 

�ملوؤقت �ملعدل.

الـمــــــادة  4

تلي جل�سة  �أول  يف  �ملجل�س  على  عر�سها  وعليه  �ملجل�س،  رئي�س  �إىل  كتابة  �ل�ستقالة   تقدم 

�ملجل�س،  ر�أي  �أخذ  بعد  بقبولها  �أمريي  قر�ر  �سدور  بعد  �إل  نهائية  �ل�ستقالة  تعترب  ول  تقدميها، 

ويجوز للع�سو �مل�ستقيل �لعدول عن ��ستقالته قبل قبولها.

الـمــــــادة  5

ل يجوز للع�سو �لغياب عن �إحدى جل�سات �ملجل�س �أو �للجان �إل بعد �إخطار �لرئي�س بذلك مع 

�أكرث من جل�سة و�حدة وجب ��ستئذ�ن �لرئي�س، ول يجوز  للغياب عن  و�إذ� ��سطر  بيان �لأ�سباب، 

طلب �لإذن بالغياب ملدة غري حمددة. وعند ح�سور �جلل�سة ل يجوز للع�سو مغادرتها قبل ختامها 
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�إل باإذن �لرئي�س بالن�سبة جلل�سات �ملجل�س، ومقرر �للجنة بالن�سبة جلل�سات �للجان، ويتعني على 

وغيابهم  �للجان  �أع�ساء  ح�سور  عن  ببيان  �جتماع  كل  عقب  �ملجل�س  رئي�س  �إخطار  �للجنة  مقرر 

و�ن�سر�فهم.

الـمــــــادة  6

�إذ� تكرر غياب �لع�سو يف دور �لنعقاد �لو�حد خم�س جل�سات متو�لية �أو ع�سر جل�سات غري 

متو�لية دون عذر مقبول، قطعت مكافاأة �لع�سوية عن مدة �لغياب، وي�سرتط لقطع �ملكافاأة �أن يوجه 

�لرئي�س �إىل �لع�سو �إنذ�رً� كتابيًا بذلك قبل �جلل�سة �لأخرية �لتي يرتتب على �لغياب فيها �سريان 

على  �لع�سو  هذ�  �أمر  �لرئي�س  عر�س  مقبول  عذر  دون  ذلك  بعد  �لغياب  تكرر  و�إذ�  �حلكم،  هذ� 

�ملجل�س، ويجوز للمجل�س باأغلبية �حلا�سرين رفع تو�سية لالأمري باعتباره م�ستقياًل.

الـمــــــادة  7

�إذ� خال حمل �أحد �أع�ساء �ملجل�س قبل نهاية مدته بالوفاة �أو �ل�ستقالة �أو غريها �أعلن �ملجل�س 

خلو مكانه ووجب على �لرئي�س �إخطار �لأمري بذلك فورً� لتعيني ع�سو �آخر طبقًا لأحكام �ل�م������ادة  

)47( من �لنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت �ملعدل.
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الباب الثاين

اأجهزة املجل�س الرئي�صية واخت�صا�صاتها

الـمــــــادة  8

�أجهزة �ملجل�س �لرئي�سية هي:

1 - رئا�سة �ملجل�س.

2 - مكتب �ملجل�س.

3 - �للجان.

وميار�س كل جهاز منها �لخت�سا�سات �لتي ينوطه بها �لنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت �ملعدل �أو هذه 

�لالئحة.

الف�صل الأول

رئا�صــــــــة املجــلــ�س

الـمــــــادة  9

للرئي�س،  ونائبًا  رئي�سًا  �ل�سنوي  �لعادي  �نعقاده  لدور  جل�سة  �أول  يف  �ل�سورى  جمل�س  ينتخب 

�ل�سابق  �ليوم  نهاية  حتى  ونائبه  �لرئي�س  مدة  وت�ستمر  �سنًا،  �لأع�ساء  �أكرب  �جلل�سة  تلك  وير�أ�س 

�نتخاب  ويتم  ونائبه.  �ملجل�س  رئي�س  �نتخاب  �إع��ادة  ويجوز  �لتايل،  �لعادي  �لنعقاد  دور  لفتتاح 

�لرئي�س ونائبه بالقرت�ع �ل�سري و�لأغلبية �لن�سبية، وعند ت�ساوي �أكرث من مر�سح يف �حل�سول على 

تلك �لأغلبية يجري �لنتخاب بطريق �لقرعة.

الـمــــــادة  10

يتوىل رئي�س �ملجل�س �لخت�سا�سات �لتي يخولها له �لنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت �ملعدل، �أو هذه 

�لالئحة، وعلى وجه �خل�سو�س �لخت�سا�سات �لآتية:
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�لنظام  �أحكام  تطبيق  مر�عاة  وعلى  و�أجهزته،  �ملجل�س  �أعمال  جميع  على  �لعام  -�لإ���س��ر�ف   1

�لأ�سا�سي �ملوؤقت �ملعدل، و�لالئحة �لد�خلية للمجل�س.

�لكالم  و�لإذن يف  �ملناق�سات،  و�إد�رة  �نتهائها،  و�إعالن  و�إد�رتها  و�فتتاحها  رئا�سة �جلل�سات   -  2

وتلقي �لأ�سئلة وتوجيهها، وطرح �ملو�سوعات للت�سويت و�إعالن نتيجته.

3 - �ل�سرت�ك يف �ملناق�سات.

4 - �سبط �لأمن و�لنظام د�خل �ملجل�س، وطلب معونة رجال �ل�سرطة عند �لقت�ساء.

�ملجل�س  مكتب  على  وعر�سهما  �خلتامي  وح�سابه  �ملجل�س  ميز�نية  حت�سري  على  �لإ���س��ر�ف   -  5

ملناق�ستهما، ثم على �ملجل�س لإقر�رهما، و�لإ�سر�ف على �ل�سرف من �مليز�نية بعد �عتمادها 

طبقًا للقانون.

6 - �لإذن بح�سور �لزو�ر جل�سات �ملجل�س، و�إخر�جهم منها �إذ� �أخلو� بنظامها.

7 - متثيل �ملجل�س يف �ت�ساله بالهيئات �لأخرى، و�لأفر�د، و�جلهات �لأجنبية �لتي يخت�س �ملجل�س 

بالت�سال بها.

الـمــــــادة  11

1 - عند غياب �لرئي�س لأي �سبب من �لأ�سباب، يحل حمله نائب �لرئي�س، وعند غيابهما معًا تكون 

�لرئا�سة لأحد �ملر�قبني بالتناوب بينهم �أ�سبوعيًا، فاإن غاب هوؤلء جميعًا عقدت �لرئا�سة 

لأكرب �لأع�ساء �حلا�سرين �سّنًا، ويتوىل من يحل حمل �لرئي�س جميع �خت�سا�ساته طو�ل 

فرتة غيابه.

2- يف حالة خلو مكان �لرئي�س �أو نائبه، �أثناء دور �لنعقاد �لعادي �ل�سنوي، لأي �سبب من �لأ�سباب، 

ينتخب �ملجل�س من يحل حمله خالل �أ�سبوعني من تاريخ �خللو وفقًا لأحكام �ل�م������ادة  )9( 

من هذه �لالئحة.
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الف�صـــل الثــــاين

مــــــكتب املجــــل�س

الـمــــــادة  12

1 - ي�سكل مكتب �ملجل�س من �لرئي�س ونائبه ومر�قبني �ثنني �أو �أكرث ح�سب �حلاجة، ول يجوز �إجر�ء 

�أي مناق�سة يف �ملجل�س �أو �ختيار �للجان قبل ت�سكيل هذ� �ملكتب.

�لنعقاد  لدور  جل�سة  �أول  يف  �لن�سبية  وبالأغلبية  �ل�سري  بالقرت�ع  �ملر�قبني  �ملجل�س  ينتخب   -  2

�لعادي �لتايل، و�إذ� خال مكان �أحد �ملر�قبني �أثناء دور �لنعقاد لأي �سبب من �لأ�سباب، �نتخب 

�ملجل�س من يحل حمله خالل �أ�سبوعني من تاريخ �خللو، ويجوز �إعادة �نتخاب �ملر�قبني.

3 -�إذ� ت�ساوى �أكرث من مر�سح للمر�قبة يف �حل�سول على �لأغلبية �لن�سبية، �أجريت �لقرعة بينهم 

لختيار �أحدهم �أو بع�سهم.

الـمــــــادة  13

يجتمع مكتب �ملجل�س بدعوة من �لرئي�س، ويتوىل �ملكتب �لخت�سا�سات �لتي يخولها له �لنظام 

�لأ�سا�سي، �أو هذه �لالئحة، وعلى وجه �خل�سو�س �ل�سالحيات �لآتية:

على  �عرت��سات  من  �ملجل�س  يحيله  فيما  و�لف�سل  �جلل�سات،  على حترير حما�سر  -�لإ�سر�ف   1

م�سمون هذه �ملحا�سر.

2 - �لنظر يف م�سروع �مليز�نية �ل�سنوية للمجل�س، وم�سروع ح�سابه �خلتامي، بناء على �إحالتهما �إليه 

من �لرئي�س، وذلك قبل عر�سهما على �ملجل�س لإقر�رهما.

3 - تر�سيح �لوفود لتمثيل �ملجل�س يف �لد�خل �أو �خلارج، وعر�س هذه �لرت�سيحات على �ملجل�س للبت 

فيها، وتعر�س هذه �لوفود على �ملكتب تقارير عن مهامها قبل عر�سها على �ملجل�س.

4 - ممار�سة �خت�سا�سات رئي�س �ملجل�س �لإد�رية بناء على طلبه، فيما بني �أدو�ر �لنعقاد.

5 - متابعة �أعمال �للجان، ومعاونتها يف و�سع �لقو�عد �ملنظمة لهذه �لأعمال و�لتن�سيق بني �أوجه 

ن�ساطها.
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6 -�لإ�سر�ف �ملبا�سر على �ل�سكرتارية �لعامة، ومتابعة �أعمالها، ومعاونتها يف و�سع �لقو�عد �ملنظمة 

لهذه �لأعمال و�لتن�سيق بني �أوجه ن�ساطها.

7 - جميع �مل�سائل �لأخرى �لتي حتال �إليه من �ملجل�س �أو �لرئي�س.

الـمــــــادة  14

)�أ( يتوىل �ملر�قبون �لخت�سا�سات �لتي يخولها لهم �لنظام �لأ�سا�سي، �أو هذه �لالئحة، وعلى وجه 

�خل�سو�س �ل�سالحيات �لآتية:

1 - �لإ�سر�ف على ت�سجيل ح�سور �لأع�ساء وغيابهم.

2 - قيد �أ�سماء �لأع�ساء �لذين يطلبون �لكالم وفقًا لرتتيب طلباتهم.

3 - �إثبات �لتنبيهات باملحافظة على �لنظام يف �جلل�سات.

4 - ت�سجيل نتائج �لقرت�ع.

5 - �لإ�سر�ف على �ل�سوؤون �ملتعلقة باحتفالت �ملجل�س.

6 - �أية �خت�سا�سات �أخرى يعهد بها �إليهم من �لرئي�س.

)ب( يوزع �لعمل بني �ملر�قبني بقر�ر من رئي�س �ملجل�س.

الف�صــــــل الثــــالث

اللجـــــان

الـمــــــادة  15

) �أ ( ي�سكل جمل�س �ل�سورى من بني �أع�سائه، بناء على تر�سيح �ملكتب، وخالل �لأ�سبوع �لأول من 

دور �نعقاده �ل�سنوي �لعادي، �للجان �لد�ئمة �لآتية:

1 - جلنة �ل�سوؤون �لقانونية و�لت�سريعية.

2 - جلنة �ل�سوؤون �ملالية و�لقت�سادية.
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3 - جلنة �خلدمات و�ملر�فق �لعامة.

4 - جلنة �ل�سوؤون �لد�خلية و�خلارجية.

5 - جلنة �ل�سوؤون �لثقافية و�لإعالم.

)ب (  تتاألف كل جلنة من خم�سة �أع�ساء على �لأقل، ويجب �أن ي�سرتك كل ع�سو من �أع�ساء �ملجل�س 

يف �إحدى �للجان �لد�ئمة، ول يجوز له �ل�سرت�ك يف �أكرث من جلنتني، ول يعّد مكتب �ملجل�س 

جلنة يف تطبيق هذه �لفقرة.

)ج(  للمجل�س �أن ي�سكل جلانًا �أخرى د�ئمة �أو موؤقتة ح�سب حاجة �لعمل، ويجوز لكل جلنة د�ئمة 

�أكرث، وت�سع �للجان �لأ�سلية �لنظام  �أو  �أع�سائها جلنة فرعية  �أن ت�سكل من بني  �أو موؤقتة 

�خلا�س بلجانها �لفرعية.

) د (  ويف حالة �رتباط مو�سوع باخت�سا�س �أكرث من جلنة، يحيله �ملجل�س �إىل جلنة م�سرتكة ت�سم 

جلنتني �أو �أكرث، وفقًا لأحكام هذه �لالئحة �أو ما ير�ه �ملجل�س من �أحكام خا�سة.

) ه�(  تختار كل جلنة مقررً� من بني �أع�سائها، ويكون لها �سكرتري من موظفي �ملجل�س، ويف حالة 

غياب �ملقرر تختار �للجنة مقررً� لها بالنيابة، ويقوم �ملقرر باإعد�د جد�ول �أعمال جل�سات 

�للجان و�إخطار �لأع�ساء بها قبل موعد �جلل�سة باأربع وع�سرين �ساعة على �لأقل، وتالوة 

تقريرها يف �ملجل�س، ومتابعة ما يدور حولها من مناق�سات فيه.

) و (  جتتمع كل جلنة بدعوة من مقررها �أو بناء على طلب رئي�س �ملجل�س �أو �ثنني من �أع�سائها، 

باأغلبية  �لتو�سيات  وت�سدر  �أع�سائها،  �أغلبية  بح�سور  �إل  �سحيحة  �جتماعاتها  تكون  ول 

�حلا�سرين، ويف حالة �أ�سرت�ك �أكرث من جلنة يف بحث مو�سوعات و�حدة، ي�سرتط ل�سحة 

�مل�سرتكة  �للجنة  وتختار  ح��دة،  على  جلنة  كل  �أع�ساء  �أغلبية  ح�سور  �مل�سرتك  �لجتماع 

مقررها، وت�سدر �لتو�سيات باأغلبية �آر�ء �حلا�سرين، ويف جميع �لأحو�ل �إذ� ت�ساوت �لآر�ء 

رجح ر�أي �جلانب �لذي منه �ملقرر.

الـمــــــادة  16

�إذ� خال مكان �أحد �أع�ساء �للجان، لأي �سبب من �لأ�سباب، �ختار �ملجل�س ع�سوً� �آخر بناء 
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على تر�سيح مكتب �ملجل�س.

الـمــــــادة  17

يجوز للجان �أن تبا�سر �أعمالها خالل عطلة �ملجل�س متهيدً� لعر�سها عليه عند �جتماعه، ول 

يحول تاأجيل جل�سات �ملجل�س دون �نعقادها، ويجوز لرئي�س جمل�س �ل�سورى، �سو�ء من تلقاء نف�سه �أو 

بناء على طلب �حلكومة �أو �ملقررين �أو �ملر�قبني، �أن يدعو �للجان لالجتماع فيما بني �أدو�ر �لنعقاد 

عند �لقت�ساء.

الـمــــــادة  18

عند بدء كل دور �نعقاد ت�ستاأنف �للجان من تلقاء نف�سها بحث �ملو�سوعات �لتي مل تكن قد 

�أمتت بحثها ودون حاجة �إىل �أي �إجر�ء �آخر، و�لتقارير �لتي بد�أ �ملجل�س مناق�ستها يف دور �نعقاد 

�سابق ُي�ستاأنف نظرها باحلالة �لتي كانت عليها.

الـمــــــادة  19

تخت�س جلنة ال�سوؤون القانونية والت�سريعية بالنظر فيما يلي:

1 - م�سروعات �لقو�نني �لتي يقرتحها جمل�س �لوزر�ء ويحيلها �إىل �ملجل�س.

2 - �جلو�نب �لقانونية للم�سائل �لتي تدخل يف �خت�سا�س �ملجل�س.

3 -�أية �أمور تدخل يف �خت�سا�س �ملجل�س وتخرج عن �خت�سا�س �للجان �لأخرى وحتال �إليها 

من �ملجل�س �أو �لرئي�س �أو مكتب �ملجل�س.

الـمــــــادة  20

تخت�س جلنة ال�سوؤون املالية والقت�سادية بالنظر فيما يلي:

1 - م�سروع ميز�نية �مل�سروعات �لرئي�سية �لعامة �لتي تعر�س على جمل�س �لوزر�ء ويحيلها 

�إىل �ملجل�س.

و�لتجارة،  و�لقت�ساد  و�لزر�عة  و�ل�سناعة  و�لبرتول  �ملالية  بوز�ر�ت  �ملتعلقة  �مل�سائل   -  2

وذلك من �لنو�حي �لتي تدخل يف �خت�سا�س �ملجل�س.

3 - در��سة م�سروع �مليز�نية �ل�سنوية للمجل�س وم�سروع ح�سابه �خلتامي.
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الـمــــــادة  21

تخت�س جلنة اخلدمات واملرافق العامة بالنظر فيما يلي:

1 - �مل�سروعات �لجتماعية و�ل�سحية و�لإمنائية �لتي تدخل يف �خت�سا�س �ملجل�س.

2 - �مل�سائل �ملتعلقة بوز�ر�ت �لعمل و�ل�سوؤون �لجتماعية، و�ل�سحة �لعامة، و�لأ�سغال �لعامة 

و�ملو��سالت و�لنقل، و�لكهرباء و�ملاء، و�ل�سوؤون �لبلدية، وموؤ�س�سات �خلدمات �لعامة، 

وذلك من �لنو�حي �لتي تدخل يف �خت�سا�س �ملجل�س.

3 - �سوؤون �لدولة �لجتماعية بوجه عام.

الـمــــــادة  22

تخت�س جلنة ال�سوؤون الداخلية واخلارجية بالنظر فيما يلي:

1 - �مل�سائل �ملتعلقة بال�سيا�سة �لد�خلية و�خلارجية �لتي تعر�س على جمل�س �لوزر�ء ويحيلها 

�إىل جمل�س �ل�سورى.

2 - �مل�سائل �ملتعلقة بوز�رتي �خلارجية و�لد�خلية من �لنو�حي �لتي تدخل يف �خت�سا�س 

�ملجل�س.

الـمــــــادة  23

تخت�س جلنة ال�سوؤون الثقافية والإعالم بالنظر فيما يلي:

1 - �مل�سائل �ملتعلقة بوز�رة �لرتبية و�لتعليم ورعاية �ل�سباب ووز�رة �لإعالم من �لنو�حي 

�لتي تدخل يف �خت�سا�س �ملجل�س.

2 - �سوؤون �لدولة �لثقافية بوجه عام.

الـمــــــادة  24

يجوز للجان �ل�ستعانة يف �أعمالها بو�حد �أو �كرث من خرب�ء �ملجل�س �أو موظفيه، كما يجوز لها 

�أن تطلب بو��سطة رئي�س �ملجل�س وعن طريق �لوزير �ملخت�س �ل�ستعانة بو�حد �أو �أكرث من خرب�ء 

لهوؤلء  يجوز  ول  �لفنية،  باآر�ئهم  و�لإدلء  معلومات  من  لديهم  ما  لتقدمي  موظفيها  �أو  �حلكومة 

�خلرب�ء �أو �ملوظفني �ل�سرت�ك يف �لت�سويت.
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الـمــــــادة  25

�ملخت�سني  �ل��وزر�ء  �أو  �ل��وزر�ء  �ملجل�س، من جمل�س  رئي�س  بو��سطة  تطلب،  �أن  للجان  يجوز 

وعلى  عليها،  �ملعرو�سة  �ملو�سوعات  لدر��سة  تر�ها لزمة  �لتي  و�مل�ستند�ت  و�لإي�ساحات  �لبيانات 

هذه �جلهات تقدمي ما يطلب منها.

الـمــــــادة  26

�أن  له  ويجوز  بوز�رته،  يتعلق  مو�سوع  نظر  عند  �للجان  جل�سات  يح�سر  �أن  �ملخت�س  للوزير 

عنه. ينيبهم  �أن  �أو  �خل���رب�ء،  �أو  �ملخت�سني  �ملوظفني  كبار  من  �أك��رث  �أو  و�ح���دً�  معه   ي�سطحب 

ويجوز للجان �أن تطلب، بو��سطة رئي�س �ملجل�س، ح�سور �لوزير �ملخت�س لبحث �مل�سائل �ملعرو�سة 

�أو ينيبه عنه �سوت يف �ملد�ولت،  عليها، ويف جميع �لأحو�ل ل يكون للوزير �أو من ي�سطحبه معه 

و�إمنا تثبت �آر�وؤهم يف تقريرها، وي�ستجاب �إىل طلبهم كلما طلبو� �لكالم.

الـمــــــادة  27

يجوز لكل ع�سو بد� له ر�أي يف مو�سوع حمال �إىل جلنة لي�س ع�سوً� فيها �أن يبعث بر�أيه كتابة 

بذلك  منها  �إذن  على  �حل�سول  بعد  جل�ساتها  ح�سور  له  ويجوز  عليها،  لعر�سه  �للجنة  مقرر  �إىل 

ل�سرح وجهة نظره دون �أن ي�سرتك يف �لت�سويت. ولكل ع�سو قدم �قرت�حًا برغبة �أحيل �إىل جلنة 

لي�س ع�سوً� فيها ح�سور جل�سات تلك �للجنة �لتي حتددها له و�ل�سرت�ك يف مناق�سة �قرت�حه، دون 

�أن يكون له حق �لت�سويت.

الـمــــــادة  28

�إذ� ر�أت �إحدى �للجان �أنها خمت�سة بنظر مو�سوع �أحيل �إىل جلنة �أخرى، �أو �أنها غري خمت�سة 

باملو�سوع �ملحال �إليها، �أبدت ر�أيها لرئي�س �ملجل�س لعر�سه على �ملجل�س لإ�سد�ر قر�ر فيه.

الـمــــــادة  29

جل�سات �للجان �سرية، ويحرر لكل جل�سة حم�سر تدون فيه �لبيانات �لتالية:

1 - مكان �جلل�سة وتاريخ وموعد �فتتاحها.

2 - ��سم مقرر �للجنة و�أ�سماء �لأع�ساء �حلا�سرين و�لغائبني و�ملعتذرين، و�ل�سكرتري.
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3 - ملخ�س �ملو�سوع �ملطروح عليها، و�ملناق�سات �لتي د�رت حوله، ون�سو�س �لتو�سيات.

4 - موعد �نتهاء �جلل�سة، وتوقيع مقرر �للجنة و�ل�سكرتري.

وجلميع �أع�ساء �ملجل�س حق �لطالع على تلك �ملحا�سر وما يرتبط بها من �مللفات و�مل�ستند�ت.

الـمــــــادة  30

�إليها خالل ثالثني يومًا على  تقدم �للجنة �إىل رئي�س �ملجل�س تقريرً� عن كل مو�سوع يحال 

�لأكرث من تاريخ �لإحالة ما مل يقرر �ملجل�س غري ذلك، و�إذ� تاأخر تقدمي �لتقرير عن �ملوعد �ملحدد 

عر�س �لرئي�س �لأمر على �ملجل�س يف �أول جل�سة تالية، وللمجل�س �أن مينح �للجنة �أجاًل جديدً�، �أو �أن 

يحيل �ملو�سوع �إىل جلنة �أخرى، �أو �أن يبت فيه مبا�سرة.

الـمــــــادة  31

يجب �أن ي�ستمل تقرير �للجنة على بيان و�ٍف باملو�سوع �ملحال �إليها �أ�ساًل، ور�أي �للجنة فيه، 

و�لأ�سباب �لتي بنت عليها ر�أيها، كما يجب �أن ي�ستمل على ر�أي �لأقلية �إذ� طلبت ذلك. ول يجوز 

�أو ما ي�سر  �لهيئات  �أو  �لأ�سخا�س  �أو فيها م�سا�س بكر�مة  �لتقرير عبار�ت غري لئقة  يت�سمن  �أن 

به  �ملدرج  �لأعمال  �ملجل�س، مع جدول  �أع�ساء  �للجان على  تقارير  وتوزع  للبالد.  �لعليا  بامل�سالح 

مو�سوع �لتقرير. ويجوز لكل جلنة بو��سطة مقررها �أن تطلب من �لرئي�س رد �أي تقرير �إليها، ولو 

كان �ملجل�س قد بد�أ يف نظره.
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الباب الثالث

اأدوار النعقاد ونظام اجلل�صات وحما�صرها

الف�صل الأول

اأدوار النعقـــــــاد

الـمــــــادة  32

ملجل�س �ل�سورى دور �نعقاد عادي �سنوي ل تقل مدته عن ثمانية �أ�سهر. ويدعو �لأمري �ملجل�س 

لدور �نعقاد غري عادي يف حالة �ل�سرورة، �أو بناء على طلب كتابي موقع من �أغلبية �أع�ساء �ملجل�س، 

ول يجوز يف هذ� �لدور �أن ينظر �ملجل�س يف غري �لأمور �لتي دعي من �أجلها.

الـمــــــادة  33

يدعو �لأمري جمل�س �ل�سورى لعقد دور �نعقاده �لعادي �ل�سنوي، �أو دور غري عادي، مبر�سوم، 

ول يجوز �جتماع �ملجل�س يف �حلالتني دون دعوة، و�ل كان �جتماعه باطاًل، وتبطل بحكم �لقانون 

�لتو�سيات �لتي ي�سدرها.

الـمــــــادة  34

تف�س �أدو�ر �لنعقاد �لعادية وغري �لعادية مبر�سوم.

الـمــــــادة  35

يتلى يف �أول جل�سة لدور �لنعقاد �لعادي مر�سوم �لدعوة، كما يتلى يف �آخر جل�سة منه مر�سوم 

ف�س �لدورة.

الفــ�صـــــــل الثــــــــــاين

نظـــــام اجلــل�صـات

الـمــــــادة  36

يعقد جمل�س �ل�سورى جل�سة عادية يوم �لثنني من كل �أ�سبوع، ما مل يقرر �ملجل�س غري ذلك، 

�أو تكن هناك �أعمال تقت�سي �لجتماع. ويجوز للرئي�س �أن يدعو �ملجل�س �إىل جل�سة غري عادية كلما 
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ر�أى �سرورة لذلك، �أو بناء على طلب �أغلبية �لأع�ساء، ول ينظر �ملجل�س يف �جلل�سة غري �لعادية �إل 

�مل�سائل �لتي دعي لنظرها.

الـمــــــادة  37

توجه �لدعوة حل�سور �جلل�سات كتابة قبل موعد عقدها بوقت كاٍف، ويرفق بالدعوة جدول 

�لأعمال.

الـمــــــادة  38

تعد �ل�سكرتارية �لعامة لكل جل�سة م�سروع جدول �أعمال وتعر�سه على مكتب �ملجل�س لبحثه 

ورفعه �إىل رئي�س �ملجل�س لإقر�ره، وبعد �عتماد جدول �لأعمال تر�سل �ل�سكرتارية �لعامة للمجل�س 

لنظر  �ملحددة  �جلل�سة  موعد  قبل  وذل��ك  �ل���وزر�ء،  ملجل�س  �لعامة  �ل�سكرتارية  �إىل  منه  ن�سخة 

�ملو�سوعات �ملدرجة فيه بوقت كاٍف.

الـمــــــادة  39

�لأخرى،  �ملو�سوعات  ثم  �أهميتها،  برتتيب  �مل�ستعجلة  �مل�سائل  �أوًل  �لأعمال  جدول  يف  تدرج 

ثم �ملو�سوعات �ملوؤجلة من جل�سة �أو جل�سات �سابقة. ويرفق باجلدول �لدر��سات و�لبيانات �ملتعلقة 

ببنوده، وتر�سل �سور منها مع هذ� �جلدول �إىل�أع�ساء جمل�س �ل�سورى.

الـمــــــادة  40

ل يجوز للمجل�س يف �أي جل�سة عادية �أو غري عادية �أن ينظر يف غري �مل�سائل �ملدرجة يف جدول 

�لأعمال، و�إل كان �لعمل باطاًل.

الـمــــــادة  41

جل�سات جمل�س �ل�سورى علنية، ويجوز عقدها �سرية بناء على طلب �حلكومة �أو رئي�س �ملجل�س 

�أو خم�سة �أع�ساء على �لأقل، وجتري مناق�سة هذ� �لطلب يف جل�سة �سرية.

الـمــــــادة  42

عند �نعقاد �ملجل�س يف جل�سة �سرية، تخلى �لقاعة ممن رخ�س لهم بدخولها، ول يجوز �أن 

يح�سر �جلل�سة �أحد من غري �لأع�ساء، �سوى �لوزر�ء �أو من ينوب عنهم، و�ل�سكرتري �لعام وغريه 
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ممن يرخ�س لهم رئي�س �ملجل�س بذلك من موظفي �ملجل�س. ويتوىل حترير حم�سر �جلل�سة �ل�سرية 

�ل�سكرتري �لعام �أو من يختاره �ملجل�س لذلك، ويحفظ �ملح�سر لدى رئي�س �ملجل�س، ول يجوز لغري 

متى  �ملجل�س  بقر�ر من  علنية  وتعود �جلل�سة  عليه.  �لطالع  باحل�سور  لهم  ومن رخ�س  �لأع�ساء 

ز�لت �أ�سباب �ل�سرية.

الـمــــــادة  43

تو�سع حتت ت�سرف �لأع�ساء قبل �فتتاح �جلل�سة بن�سف �ساعة دفاتر ح�سور يوقعون عليها 

عند ح�سورهم.

الـمــــــادة  44

عند حلول موعد �جلل�سة وتكامل ن�ساب �حل�سور �ملن�سو�س عليه يف �ل�م������ادة  )59( من 

�لنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت �ملعدل، يعلن �لرئي�س �فتتاح �جلل�سة، و�إذ� حل �مليعاد دون تكامل �لن�ساب 

�أخر �لرئي�س �فتتاح �جلل�سة �ساعة و�حدة، فاإذ� مل يتكامل �لن�ساب �أعلن �لرئي�س تاأجيل �جلل�سة 

ليوم منا�سب �آخر �سابق على �ملوعد �لأ�سبوعي لنعقاد �ملجل�س، �إذ� قدر �أن �ل�سرورة تقت�سي ذلك.

الـمــــــادة  45

�لإج��از�ت  وطالبي  �ملعتذرين  �لأع�ساء  �أ�سماء  �لعام  �ل�سكرتري  يتلو  �جلل�سة  �فتتاح  بعد 

و�لغائبني عن �جلل�سة �ملا�سية دون �إذن �أو �إخطار، ثم ياأخذ ر�أي �ملجل�س يف �لت�سديق على حم�سر 

�جلل�سة �ل�سابقة. ويبلغ �لرئي�س �ملجل�س بعد ذلك مبا ورد �إليه من �لأور�ق و�لر�سائل قبل �لنظر يف 

�ملو�سوعات �لو�ردة بجدول �لأعمال، ثم يبد�أ �ل�سكرتري �لعام تالوة �جلدول.

الـمــــــادة  46

بهذ�  و�ملقررون  �ل��وزر�ء  يتقيد  ول  تقدميها،  ترتيب  بح�سب  �لكالم  طلبات  �ملر�قبون  يقيد 

يجوز  ول  ذلك،  طلبو�  كلما  �ملناق�سة  �أثناء  �أقو�لهم  ت�سمع  �أن  د�ئمًا �حلق يف  لهم  ويكون  �لرتتيب 

�لكالم يف مو�سوع حمال �إىل �إحدى �للجان �إل بعد تقدمي تقريرها.

الـمــــــادة  47

1 - ل يجوز لأحد �أن يتكلم �إل �إذ� �أذن له �لرئي�س، ولي�س للرئي�س �أن مينع �أحدً� من �لكالم �إل مل�سوغ 

قانوين، وعند �خلالف يبت �ملجل�س يف �لأمر دون مناق�سة.
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2 - ياأذن �لرئي�س بالكالم ح�سب ترتيب �لطلبات، ويقدم �لع�سو �لذي مل يتكلم يف �ملو�سوع على 

�لع�سو �لذي �سبق له �لكالم فيه، ولكل من طالبي �لكالم �أن يتنازل عن دوره لغريه فيحل كل 

منهما حمل �لآخر يف دوره.

3 - يتحدث �ملتكلم من مكانه.

الـمــــــادة  48

ل يجوز مقاطعة �ملتكلم، وللرئي�س وحده هذ� �حلق مر�عاة للقانون �أو �لالئحة �لد�خلية، كما 

�لع�سو من �ل�سرت�سال يف  �أن مينع  �لأف��ر�د، وللرئي�س  �ل�سخ�سية لأحد  ل يجوز �لكالم يف �لأمور 

�لكالم، فاإذ� مل ميتثل عر�س �لأمر على �ملجل�س للبت فيه دون مناق�سة.

الـمــــــادة  49

ل يجوز للع�سو بغري �إذن �لرئي�س �أن يتحدث يف �ملو�سوع �لو�حد �أكرث من مرتني، ول �أن يجاوز 

حديثه يف �ملرة �لو�حدة ربع �ساعة �إل باإذن �لرئي�س، كما ل يجوز �لتالوة �إل فيما يتعلق بالتقارير 

ون�سو�س �لقرت�حات وغري ذلك من �لأور�ق �لتي يقت�سي �لأمر �لرجوع �إليها و�ل�ستئنا�س بها.

الـمــــــادة  50

ياأذن �لرئي�س بالكالم، يف �أي وقت، دون مر�عاة ترتيب �لطلبات، يف �لأحو�ل �لآتية:

1 - توجيه �لنظر �إىل مر�عاة �أحكام �لنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت �ملعدل، ولئحة �ملجل�س �لد�خلية.

2 - �لرد على قول مي�س �سخ�س طالب �لكالم.

3 - طلب تاأجيل �أو �إرجاء نظر �ملو�سوع �ملطروح للبحث �إىل ما بعد �لف�سل يف مو�سوع �آخر يجب 

�لبت فيه �أوًل.

4 - طلب قفل باب �ملناق�سة.

5 - طلب وقف �جلل�سة.

6 - طلب رفع �جلل�سة.

ويف غري �حلالة �لأوىل، ل يجوز للرئي�س �أن ياأذن بالكالم قبل �أن يتم �ملتكلم �لأ�سلي كالمه، 

 ويرتتب على جميع هذه �لطلبات وقف �ملناق�سة يف �ملو�سوع �لأ�سلي حتى ي�سدر �ملجل�س قر�ره فيها،
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ول يجوز �لت�سويت على طلبات �لتاأجيل �أو قفل باب �ملناق�سة �أو وقف �جلل�سة �أو رفعها �إل بعد �سماع 

�ثنني من �ملوؤيدين ومثلهما من �ملعار�سني.

الـمــــــادة  51

للمجل�س بناء على �قرت�ح �لرئي�س، �أو �حلكومة، �أو �إحدى جلانه �ملخت�سة، �أو بناء على طلب 

�ملو�سوعات  �أحد  وقتًا لالنتهاء من مناق�سة  �أن يحدد  �لأقل،  �أع�ساء على  كتابي يقدم من خم�سة 

�أو  �ملناق�سة  باب  �لت�سويت على قفل  �ملو�سوع، ول يجوز  و�لت�سويت على  تاأجيلها  �أو  بابها  �أو قفل 

�لتاأجيل �إل بعد �سماع �ثنني من �ملوؤيدين و�ثنني من �ملعار�سني.

الـمــــــادة  52

ل يجوز للمتكلم ��ستعمال عبار�ت غري لئقة، �أو فيها م�سا�س بكر�مة �لأ�سخا�س �أو �لهيئات، �أو 

تت�سمن تهديدً� �أو �أ�سر�رً� مب�سلحة �لبالد �لعليا، �أو �أن ياأتي �أمرً� خماًل بالنظام، فاإذ� خالف ذلك 

لفت �لرئي�س نظره، وعند �عرت��سه يف�سل �ملجل�س يف �لأمر دون مناق�سة.

الـمــــــادة  53

�أو �خلروج عن �ملو�سوع �ملطروح  �أو كالم غريه  �أحد �لأع�ساء تكر�ر كالمه  �إذ� لوحظ على 

للمناق�سة، لفت �لرئي�س نظره �إىل ذلك، فاإذ� عاد �إىل �لتكر�ر �أو �خلروج بعد لفت نظره مرتني يف 

ذ�ت �جلل�سة، منعه �لرئي�س من �لكالم بقية �جلل�سة يف ذلك �ملو�سوع، و�إذ� �عرت�س �ملتكلم على 

قر�ر �ملنع وجب طرح �عرت��سه على �ملجل�س للبت فيه دون مناق�سة.

الـمــــــادة  54

للمجل�س �أن يوقع على �لع�سو �لذي يخل بالنظام �أو ل ميتثل لقر�ره �ل�سادر مبنعه من �لكالم 

�أحد �جلز�ء�ت �لآتية:

1 -�لإنذ�ر.

2 - توجيه �للوم.

3 - منع �لع�سو من �لكالم بقية �جلل�سة.

4 -�لإخر�ج من قاعة �لجتماع مع �حلرمان من �ل�سرت�ك يف بقية �أعمال �جلل�سة.
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5 - �حلرمان من �ل�سرت�ك يف �أعمال �ملجل�س وجلانه مدة ل جتاوز �أ�سبوعني. وي�سدر قر�ر �ملجل�س 

يف هذ� �ل�ساأن يف �جلل�سة ذ�تها، ويجوز له وقف هذ� �لقر�ر �إذ� قدم �لع�سو يف �جلل�سة �لتالية 

�عتذ�رً� كتابيًا عما بدر منه.

الـمــــــادة  55

�إذ� �ختل �لنظام يف �جلل�سة ومل يتمكن �لرئي�س من �إعادته، �أعلن عزمه على وقف �جلل�سة، 

فاإن مل يعد �لنظام جاز له وقفها ملدة ل جتاوز ن�سف �ساعة، فاإذ� ��ستمر �لإخالل بالنظام، بعد 

�إعادة �جلل�سة، جاز للرئي�س تاأجيلها مدة ل تتجاوز ثالثة �أيام.

الـمــــــادة  56

للرئي�س �أن يرفع �جلل�سة موؤقتًا لال�سرت�حة مدة ل جتاوز ن�سف �ساعة.

الـمــــــادة  57

يجوز للمجل�س بعد مناق�سة م�ساألة ما �أن يوؤجل �لنظر فيها �إىل جل�سة تالية ل�ستيفاء بع�س 

�لبيانات �أو �إحالتها �إىل �إحدى �للجان لفح�سها وتقدمي تقرير عنها.

الـمــــــادة  58

�أو  بو�حد  �لوزير �ملخت�س، �ل�ستعانة  بو��سطة رئي�سه، وعن طريق  �أن يطلب  للمجل�س  يجوز 

�أكرث من خرب�ء �حلكومة �أو موظفيها لتقدمي ما لديهم من معلومات �أو �آر�ء فنية، وله �أن يطلب من 

جمل�س �لوزر�ء �أو �لوزر�ء �ملخت�سني �إمد�ده بالبيانات �لتي ير�ها لزمة لبحث �ملو�سوعات �ملعرو�سة 

عليه، و�أن يطلب ح�سور �لوزير �ملخت�س لبحث �مل�سائل �ملطروحة �أمامه، ويف جميع �لأحو�ل ل يكون 

للوزير �أو من ي�سطحبه معه �أو ينيبه عنه �أو �خلرب�ء �أو �ملوظفني �سوت يف �ملد�ولت، و�إمنا تثبت 

�آر�وؤهم يف حم�سر �جلل�سة، وي�ستجاب �إليهم كلما طلبو� �لكالم.

الـمــــــادة  59

بعد فر�غ �ملجل�س من بحث �مل�سائل �ملدرجة بجدول �لأعمال، يعلن �لرئي�س �نتهاء �جلل�سة، 

ويجوز للرئي�س �أن يدعو �ملجل�س لالنعقاد قبل �جلل�سة �ملحددة �إذ� طر�أ ما يدعو لذلك، �أو بناء على 

طلب �حلكومة.
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الف�صل الثالث

حما�صر اجلل�صات

الـمــــــادة  60

يحرر حم�سر لكل جل�سة من جل�سات جمل�س �ل�سورى يثبت فيه ما يلي:

1 - مكان �جلل�سة وتاريخها وموعد �فتتاحها و��سم رئي�سها.

2 -�أ�سماء �لأع�ساء �حلا�سرين، و�ملعتذرين عن �حل�سور، و�لغائبني عن �جلل�سة �ملا�سية دون 

�إذن �أو �إخطار، وطالبي �لإجاز�ت.

3 - تكامل �لن�ساب �لقانوين للح�سور.

4 - �ملناق�سات �لتي د�رت يف �جلل�سة، �أو ملخ�س و�ٍف لها قدر �لإمكان.

�ملو�فقني  �أ�سو�ت  عدد  بيان  مع  �ملجل�س،  ي�سدرها  �لتي  و�لرغبات  �لتو�سيات  ن�سو�س   -  5

و�ملعار�سني و�ملمتنعني عن �إبد�ء �لر�ي.

6 - ما قد يحدث �أثناء �جلل�سة من لفت نظر �أو �إنذ�ر�ت �أو تنبيهات �أو غريها وما يتقرر ب�ساأن 

كل حالة.

7 - تاأجيل �جلل�سة و�إنهاوؤها.

�نعقاد  موعد  وقبل  �إع��د�ده  من  �لنتهاء  فور  �ملجل�س  �أع�ساء  على  جل�سة  كل  حم�سر  ويوزع 

�جلل�سة �لتالية بوقت كاٍف قدر �لإمكان.

الـمــــــادة  61

عند �لنظر يف �لت�سديق على حم�سر �جلل�سة �ل�سابقة، يجوز لكل ع�سو ح�سر تلك �جلل�سة 

�أن يطلب �إجر�ء �أي ت�سحيح فيه، و�إذ� و�فق �ملجل�س على �إجر�ئه �أثبت ذلك من حم�سر �جلل�سة 

�لتي طلب فيها �لت�سحيح، وي�سحح �ملح�سر �ل�سابق. ول يجوز �إجر�ء �أي ت�سحيح يف �ملح�سر بعد 

�لت�سديق على حم�سر �جلل�سة �خلتامية لدور �لنعقاد من مكتب �ملجل�س،  �لت�سديق عليه، ويتم 

ويوقع رئي�س �ملجل�س و�ل�سكرتري �لعام على حما�سر �جلل�سات بعد �لت�سديق عليها، ثم حتفظ يف 

�سجالت �ملجل�س.
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الـمــــــادة  62

يجوز للرئي�س، قبل �لت�سديق على �ملح�سر �أن ياأمر بحذف �أي كالم ي�سدر من �أحد �لأع�ساء 

خالفًا لأحكام هذه �لالئحة، وعند �لعرت��س يطرح �لأمر على �ملجل�س للبت فيه دون مناق�سة.
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الباب الرابع

اأعمال املجل�س وقواعد ممار�صتها

الـمــــــادة  63

مع مر�عاة �أحكام �لنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت �ملعدل، يخت�س جمل�س �ل�سورى مبا يلي:

1 - مناق�سة ما يلي:

)�( م�سروعات �لقو�نني، و�ملر��سيم بقو�نني، �لتي حتال �إليه من جمل�س �لوزر�ء.

)ب( �ل�سيا�سة �لعامة للدولة يف �لنو�حي �ل�سيا�سية، و�لقت�سادية، و�لإد�رية، �لتي حتال �إليه 

من جمل�س �لوزر�ء.

)ج( �سوؤون �لدولة يف �ملجالت �لجتماعية و�لثقافية بوجه عام، �سو�ء نظرها من تلقاء نف�سه �أو 

�أحيلت �إليه من جمل�س �لوزر�ء.

)د( م�سروع ميز�نية �مل�سروعات �لرئي�سية �لعامة.

)ه�( م�سروع ميز�نية �ملجل�س وح�سابه �خلتامي.

2 - متابعة �أن�سطة �لدولة و�إجناز�تها يف �ساأن جميع �مل�سائل �لتي �أحيلت �إليه من جمل�س �لوزر�ء، 

وكذلك جميع �مل�سائل �ملتعلقة باملجالت �لجتماعية و�لثقافية، �سو�ء �أكانت هذه �مل�سائل قد 

�أحيلت �إليه من جمل�س �لوزر�ء �أم نظرها من تلقاء نف�سه.

يف  تدخل  �لتي  �ل�سوؤون  من  ب�ساأن  يتعلق  معني  �أمر  ��ستي�ساح  بق�سد  للوزر�ء  �لأ�سئلة  توجيه   -  3

�خت�سا�سه.

4 - طلب �لبيانات عن �مل�سائل �لد�خلة يف �خت�سا�سه من جمل�س �لوزر�ء بالن�سبة للم�سائل �ملت�سلة 

بال�سيا�سة �لعامة للحكومة، ومن �لوزير �ملخت�س بالن�سبة للم�سائل �لتي تدخل يف �خت�سا�س 

وز�رته.

5 - تقدمي �لتو�سيات و�إبد�ء �لرغبات يف �مل�سائل �مل�سار �إليها يف �لفقر�ت �ل�سابقة. 

�لف�سول  �ملبينة يف  �لقو�عد  �أعماله  باقي  و�لت�سويت عليها وممار�سة  �ملجل�س يف مناق�ساته  ويتبع 

�لتالية.
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الف�صل الأول

م�صروعات القوانني

الـمــــــادة  64

يعر�س �لرئي�س على �ملجل�س م�سروعات �لقو�نني �ملقدمة من جمل�س �لوزر�ء للنظر يف �إحالتها 

�لقانون  م�سروع  نظر  يف  �ملجل�س  يتبع  �ل�ستعجال  ح��الت  ويف  �ملخت�سة،  �للجان  �أو  �للجن�ة  �إىل 

�ملعرو�س عليه �أحكام �ل�م������ادة  )116( من هذه �لالئحة.

الـمــــــادة  65

�إذ� ر�أت �إحدى �للجان �ملحال �إليها م�سروع �لقانون �لتو�سية باإجر�ء تعديالت فيه، جاز لها قبل 

رفع تقريرها �إىل �ملجل�س �إحالته �إىل جلنة �ل�سوؤون �لقانونية و�لت�سريعية لإبد�ء ر�أيها يف �لتعديالت 

�ملطلوبة، وت�سري �للجنة �لأ�سلية يف تقريرها �إىل ر�أي جلنة �ل�سوؤون �لقانونية و�لت�سريعية.

الـمــــــادة  66

جتري مناق�سة م�سروعات �لقو�نني يف مد�ولتني، وتبد�أ �ملد�ولة �لأوىل بتالوة �مل�سروع �لأ�سلي 

ومذكرته �لإي�ساحية �إن وجدت وتقرير �للجنة �ملخت�سة وما يت�سمنه من تو�سيات، ثم تعطي �لكلمة 

فالأع�ساء، ول  ينوب عنه عند وجوده،  �أو من  فالوزير  �للجنة،  �مل�سروع ب�سفة عامة ملقرر  لبحث 

فاإذ�  �ملجل�س،  باإذن  �إل  مرتني  من  �أكرث  للم�سروع  �لعامة  �ملبادئ  يف  �لكالم  هوؤلء  من  لأي  يجوز 

و�فق �ملجل�س على �مل�سروع من حيث �ملبد�أ، �نتقل �إىل مناق�سة مو�ده مادًة مادة بعد تالوة كل منها 

و�لقرت�حات �لتي قدمت ب�ساأنها، ثم يوؤخذ �لر�أي على كل مادة، ثم على �مل�سروع يف جمموعه �إمتامًا 

للمد�ولة �لأوىل.

الـمــــــادة  67

�سو�ء  �ملو�سوعية،  �لناحية  من  �أحكامه  تعديل  �قرت�ح  �لقانون  م�سروع  نظر  عند  ع�سو  لكل 

لنظر  �ملحددة  �جلل�سة  قبل  كتابة  �لتعديل  تقدمي  يجب  وعندئذ  �لتبديل،  �أو  �أو �حلذف  بالإ�سافة 

�لتعديل �ملقرتح  �أن يكون  �لأقل، كما يجب  باأربع وع�سرين �ساعة على  �لتعديل  ي�سملها  �لتي  �ملو�د 

حمددً� وم�سوغًا يف عبار�ت و��سحة. 
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ومع ذلك يجوز مبو�فقة �ملجل�س �لنظر يف �لتعديل �لذي يقدم قبل �جلل�سة مبا�سرة �أو �أثناء 

�نعقادها، وي�سدر �ملجل�س قر�ره فيه بعد �سماع �إي�ساحات مقدم �لقرت�ح دون مناق�سة. وللمجل�س 

�أن يحيل ما يو�سي به من تعديالت �إىل جلنة �ل�سوؤون �لقانونية و�لت�سريعية لإبد�ء ر�أيها فيها طبقًا 

لأحكام هذه �ل�م�ادة ، وتقت�سر مناق�سة �مل�سروع بعد ذلك على �لأحكام �ملو�سوعية للمو�د �لأ�سلية 

و�لتعديالت �ملقرتحة و�لتن�سيق بينها.

الـمــــــادة  68

يف جميع �لأحو�ل، تخطر �للجنة �ملخت�سة بالتعديالت �لتي يقرتحها �لأع�ساء قبل �جلل�سة 

�ملحددة لنظر �مل�سروع �أمام �ملجل�س، ويبني �ملقرر ر�أي �للجنة فيها �أثناء �ملناق�سة يف �جلل�سة. ويجوز 

للحكومة وملقرر �للجنة طلب �إحالة �لتعديل �ملقرتح �إىل �للجنة �ملخت�سة، ويتعني على �لرئي�س �إجابة 

هذ� �لطلب �إذ� مل يكن �قرت�ح �لتعديل قد عر�س على تلك �للجنة من قبل.

الـمــــــادة  69

بعد �لنتهاء من مناق�سة كل مادة و�لتعديالت �ملقرتحة ب�ساأنها، يوؤخذ �لر�أي على �لتعديالت 

�أوًل، ويبد�أ �لرئي�س باأو�سعها مدى و�أبعدها عن �لن�س �لأ�سلي، ثم يوؤخذ �لر�أي على �ل�م������ادة  يف 

جمموعها.

الـمــــــادة  70

تلك  ملناق�سة  يعود  �أن  فله  عليها،  و�فق  �أن  �سبق  مادة  يف  تعديل  باإجر�ء  �ملجل�س  �أو�سى  �إذ� 

�ل�م���ادة. كما يجوز للمجل�س، �سو�ء بناء على طلب �حلكومة �أو �للجنة �ملخت�سة �أو خم�سة �أع�ساء 

�أ�سباب جديدة قبل  �أبديت لذلك  �إذ�  �إقر�رها  �سبق  �ملناق�سة يف مادة  �إعادة  �أن يقرر  �لأقل،  على 

�نتهاء �ملد�ولة يف �مل�سروع.

الـمــــــادة  71

�إذ� كان للتعديل �ملقرتح تاأثري على باقي مو�د م�سروع �لقانون �ملعرو�س، �أجل �لرئي�س نظره 

كله حتى تنتهي �للجنة من بحثه، و�إل كان للمجل�س �أن ي�ستمر يف مناق�سة باقي �ملو�د.

الـمــــــادة  72

�أثناء  �أي وقت ولو كان ذلك  يتنازل عنه يف  �أن  �أو  �أن ي�سرتده  لكل من تقدم باقرت�ح تعديل 
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مناق�سته �أو نظره �أمام �للجان، ويف هذه �حلالة ي�سقط �لتعديل �ملقرتح ويعّد كاأن مل يكن، ول ي�ستمر 

�ملجل�س يف نظره �إل �إذ� طلبت �حلكومة ذلك �أو تبناه �أحد �لأع�ساء، وي�سري هذ� �حلكم على �لع�سو 

�لذي تزول ع�سويته لأي �سبب من �لأ�سباب.

الـمــــــادة  73

بينهما يف  �لفا�سلة  �أن تقل �ملدة  �لثانية، ول يجوز  تبد�أ �ملد�ولة  �لأوىل،  �نتهاء �ملد�ولة  بعد 

غري �أحو�ل �ل�ستعجال عن �أربعة �أيام على �لأقل، �إل �إذ� قرر �ملجل�س غري ذلك بالأغلبية �ملطلقة 

لالأع�ساء �حلا�سرين، و�إذ� ت�ساوت �لأ�سو�ت يرجح �جلانب �لذي منه �لرئي�س. ويجب �أن تقت�سر 

�أقره  �لذي  �مل�سروع  على  كتابة  �لأع�ساء  يقرتحها  �لتي  �لتعديالت  مناق�سة  على  �لثانية  �ملد�ولة 

�ملجل�س يف �ملد�ولة �لأوىل، ثم يجري �لت�سويت عليه نهائيًا.

الفـ�صل الثــاين

املرا�صـــــــــيم بقــــــوانني

الـمــــــادة  74

يحيل رئي�س �ملجل�س �ملر��سيم بقو�نني �لتي ت�سدر طبقًا لأحكام �ل�م������ادة  )27( من �لنظام 

�لأ�سا�سي �ملوؤقت �ملعدل �إىل �للجنة �أو �للجان �ملخت�سة ل�ست�سارتها فيها، ويكون لها يف �ملجل�س ويف 

�للجان �سفة �ل�ستعجال.

الـمــــــادة  75

ل تقبل �قرت�حات �لتعديل عند ��ست�سارة �للجان �أو �ملجل�س يف �ملر��سيم بقو�نني.

الف�صـــل الثـــــــالث

املعــــاهدات

الـمــــــادة  76

يبلغ �لأمري �ملعاهد�ت جمل�س �ل�سورى، ويعر�سها �لرئي�س على �ملجل�س لإحاطته علمًا بها وفقًا 

حلكم �ل�م������ادة  )24(من �لنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت �ملعدل.
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الـمــــــادة  77

ل تقبل يف �ملجل�س �أو �للجان �قرت�حات �لتعديل �أو �لتو�سيات ب�ساأن �ملعاهد�ت �مل�سار �إليها يف 

�ل�م������ادة  �ل�سابقة.

الف�صل الرابع

ميزانية امل�صروعات الرئي�صية

الـمــــــادة  78

جلنة  �إىل  يحيله  ثم  �لرئي�سية،  �مل�سروعات  ميز�نية  م�سروع  �ملجل�س  على  �لرئي�س  يعر�س 

�ل�سوؤون �ملالية و�لقت�سادية فور عر�سه مبا�سرة دون مناق�سة، ويكون لهذ� �مل�سروع يف �ملجل�س ويف 

�للجان �سفة �ل�ستعجال.

الـمــــــادة  79

تقدم جلنة �ل�سوؤون �ملالية و�لقت�سادية للمجل�س تقريرً� يت�سمن عر�سًا عامًا لالأ�س�س �لتي 

يقوم عليها �مل�سروع وبيانًا منا�سبًا عن كل ق�سم من �أق�سامه، مع �لتنويه باملالحظات و�لقرت�حات 

�لتي يقدمها ب�ساأنه �أحد �أع�ساء �ملجل�س �أو �للجنة.

الـمــــــادة  80

على من يريد �لكالم يف مو�سوع خا�س بق�سم من �أق�سام �مل�سروع �ملعرو�س �أن يقيد ��سمه بعد 

توزيع �لتقرير عنه وقبل �ملناق�سة فيه، ما مل ياأذن �ملجل�س بغري ذلك، وعلى طالب �لكالم �أن يحدد 

�مل�سائل �لتي يريد بحثها، وتق�سر �ملناق�سة يف �ملجل�س على �ملو�سوعات �لتي يثريها طالبو �لكالم.

الف�صل اخلام�س

ميزانية املجل�س وح�صابه اخلتامي

الـمــــــادة  81

تعد �ل�سكرتارية �لعامة ملجل�س �ل�سورى م�سروع ميز�نيته �ل�سنوية وتعر�سه على �لرئي�س، �لذي 

وتقدمي  لدر��سته  و�لقت�سادية  �ملالية  �ل�سوؤون  �إىل جلنة  ثم  فيه،  للنظر  �ملجل�س  �إىل مكتب  يحيله 

تقرير عنه للمجل�س ملناق�سته و�إقر�ره.
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الـمــــــادة  82

يحيل �ملجل�س م�سروع ميز�نيته بعد �إقر�ره �إىل وز�رة �ملالية و�لبرتول، و�إذ� مل يكن منعقدً� تتم 

�لإحالة بقر�ر من مكتب �ملجل�س، ويف هذه �حلالة يجب عر�س �مل�سروع على �ملجل�س يف �أول �جتماع 

تاٍل ل�سدور قر�ر �لإحالة.

الـمــــــادة  83

وتقوم  �خلتامي،  ح�سابه  م�سروع  للمجل�س  �لعامة  �ل�سكرتارية  تعد  �ملالية،  �ل�سنة  نهاية  بعد 

�ملالية  �ل�سوؤون  �إىل جلنة  �إحالته  ثم  فيه،  للنظر  �ملجل�س  �إىل مكتب  لإحالته  �لرئي�س  على  بعر�سه 

و�لقت�سادية لدر��سته وتقدمي تقرير عنه للمجل�س ملناق�سته و�إقر�ره.

الف�صـــل ال�صـــــاد�س

الرغبات

الـمــــــادة  84

ملجل�س �ل�سورى �إبد�ء رغبات للحكومة يف �مل�سائل �لتي يدخل نظرها يف �خت�سا�سه �بتد�ء، 

وهي �مل�سائل �خلا�سة بال�سوؤون �لجتماعية و�لثقافية، كلما قدر �ملجل�س من تلقاء نف�سه �أن �مل�سلحة 

�لعامة تقت�سي ذلك ودون حاجة لعر�سها عليه من جانب �حلكومة.

الـمــــــادة  85

يف  �إليها  �مل�سار  �مل�سائل  يف  �لرغبات  �ق��رت�ح  حق  �ل�سورى  جمل�س  �أع�ساء  من  ع�سو  لكل 

�مل�ادة  �ل�سابقة، وتقدم هذه �لقرت�حات كتابة �إىل رئي�س �ملجل��س م�سفوعة ببيان �أ�سبابها. ويجوز 

للرئي�س يف �أحو�ل �ل�ستعجال عر�س �لقرت�ح برغب��ة على �ملجل�س مبا�س���رة دون �إحالته �إىل �للجنة 

�ملخت�سة، �أو �إحالته �إىل تلك �للجنة لدر��سته وتقدمي تقرير عنه، مع �إخطار �ملجل�س بذلك يف �أول 

جل�سة تالية.

الـمــــــادة  86

�إذ� ر�أى �لرئي�س �أن �لقرت�ح برغبة �ملقدم من �أحد �لأع�ساء لي�س من �خت�سا�س �ملجل�س، كان 

له مبو�فقة مكتب �ملجل�س عدم عر�سه عليه، و�أن ينبه على مقدمه بعدم �لتكلم فيه، و�إذ� �عرت�س 

�لع�سو على ذلك وجب طرح �عرت��سه على �ملجل�س للبت فيه دون مناق�سة. ويجوز للرئي�س، مبو�فقة 
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مكتب �ملجل�س، ��ستبعاد كل �قرت�ح برغبة يت�سمن عبار�ت غري لئقة �أو فيها م�سا�س بالأ�سخا�س �أو 

�لهيئات �أو �إ�سر�ر بامل�سلحة �لعليا للبالد.

الـمــــــادة  87

من  �سبب  لأي  مقدمه  ع�سوية  زو�ل  �أو  عنه  �لتنازل  �أو  با�سرتد�ده  برغبة  �لق��رت�ح  ي�سقط 

�لأ�سباب، ويف هذه �لأحو�ل ت�سري على �لقرت�ح برغبة �أحكام �ل�م���ادة  )72( من هذه �لالئحة.

الـمــــــادة  88

يف حالة رف�س �لقرت�ح برغبة �ملقدم من �أحد �لأع�ساء، ل يجوز �إعادة تقدميه ثانية يف دور 

�لنعقاد ذ�ته قبل م�سي �أربعة �أ�سهر على �سدور قر�ر �ملجل�س برف�سه. وي�سري هذ� �حلكم يف حالة 

��سرتد�د �لقرت�ح برغبة �أو �لتنازل عنه.

الف�صـــل ال�صـــــابع 

الأ�صــــئلة

الـمــــــادة  89

لأع�ساء جمل�س �ل�سورى حق توجيه �لأ�سئلة للوزر�ء، ول يجوز �أن يوجه �ل�سوؤ�ل �إل من ع�سو 

�أمر  عن  �لع�سو  ��ستفهام  �لالئحة،  هذه  �أحكام  تطبيق  يف  بال�سوؤ�ل  ويق�سد  و�حد.  ولوزير  و�حد 

يجهله �أو عن و�قعة و�سلت �إىل علمه للتحقق من ح�سولها �أو عدم ح�سولها، وذلك يف �أي �سان من 

�ل�سوؤون �لد�خلة يف �خت�سا�س �ملجل�س.

الـمــــــادة  90

يقدم �ل�سوؤ�ل مكتوبًا بو�سوح و�إيجاز موقعًا من مقدمه، ويجب �أن يقت�سر على �لأمور �ملر�د 

�ل�ستفهام عنها دون �إبد�ء �آر�ء �أو تعليقات عليها، و�أل يت�سمن عبار�ت غري لئقة �أو فيها م�سا�س 

بكر�مة �لأ�سخا�س �أو �لهيئات �أو �إ�سر�ر بامل�سالح �لعليا يف �لبالد، كما يجب �أل ينطوي على تدخل 

يف �أعمال �ل�سلطة �لتنفيذية �أو �لق�ساء، و�أل يكون متعلقًا مب�سلحة خا�سة �أو �أمر من �لأمور ذ�ت 

�لطابع �ل�سخ�سي.
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الـمــــــادة  91

�إذ� مل تتو�فر يف �ل�سوؤ�ل �ل�سروط �ملن�سو�س عليها يف �ل�م������ادة  �ل�سابقة، كلها �أو بع�سها، جاز 

للرئي�س مبو�فقة مكتب �ملجل�س ��ستبعاده، و�إذ� �عرت�س �لع�سو على ذلك وجب طرح �عرت��سه على 

�ملجل�س للبت فيه دون مناق�سة.

الـمــــــادة  92

مع مر�عاة �أحكام �ل�م������ادة  �ل�سابقة، يبلغ �لرئي�س �ل�سوؤ�ل �ملقدم من �أحد �لأع�ساء �إىل �لوزير 

�ملخت�س فور تقدميه، ويدرج يف جدول �أعمال جل�سة تالية ليوم �إبالغه �لوزير مبدة �أ�سبوعني على 

�لأقل، ومع ذلك يكون للوزير �لإجابة على �سوؤ�ل موجه �إليه يف �أول جل�سة تالية لإبالغه �إياه، ويخطر 

 �لوزير رئي�س �ملجل�س بذلك، ويف كل �حلالت يخطر �لع�سو مقدم �ل�سوؤ�ل قبل �جلل�سة بوقت كاٍف.

ويخ�س�س �لرئي�س ن�سف �ساعة لالأ�سئلة و�لإجابة عليها بعد �لنتهاء من تالوة �لأور�ق و�لر�سائل 

�جلل�سة  �أعمال  �أدرج يف جدول  لها،  �ملخ�س�س  �لوقت  �نتهاء  بعد  منها  �سيء  بقي  فاإذ�  �ل��و�ردة، 

�لتالية ما مل يقرر �ملجل�س غري ذلك.

الـمــــــادة  93

�لإجابة ملدة ل  تاأجيل  �أن يطلب  وله  لنظره،  �ل�سوؤ�ل يف �جلل�سة �ملحددة  �لوزير على  يجيب 

جتاوز �أ�سبوعني فيجاب �إىل طلبه. وللوزير �أن يودع �لإجابة كتابة يف �ل�سكرتارية �لعامة للمجل�س 

لإطالع �لأع�ساء عليها، ويثبت ذلك يف حم�سر �جلل�سة، وله �أن ينيب عنه يف �إبد�ئها �أمام �ملجل�س 

�أحد كبار موظفي وز�رته.

الـمــــــادة  94

ملوجه �ل�سوؤ�ل دون غريه حق �لتعقيب على �لإجابة، ويكون �لتعقيب موجزً� وملرة و�حدة، فاإن 

�أ�ساف �لوزير جديدً� جتدد حق �لع�سو يف �لتعقيب.

الـمــــــادة  95

ينتهي �أثر �ل�سوؤ�ل بالإجابة عليه، ول يجوز حتويله �إىل مناق�سة عامة �أو �إ�سد�ر قر�ر يف �ساأنه 

من �ملجل�س.
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الـمــــــادة  96

ي�سقط �ل�سوؤ�ل يف �لأحو�ل �لتالية:

�ل�سوؤ�ل  �نتهت ع�سويته، ويف هذه �حلالة يعّد  �أو  �أو تنازل عنه  �ل�سائل  �لع�سو  1 -�إذ� ��سرتده 

كاأن مل يكن، ول ي�ستمر �ملجل�س يف نظره �إل �إذ� طلبت �حلكومة ذلك �أو تبناه �أحد �لأع�ساء.

�إبد�ء  �ملخت�س  �لوزير  ير  مل  ما  لالإجابة،  �ملحددة  �جلل�سة  عن  �ل�سائل  �لع�سو  غاب  -�إذ�   2

�لإجابة �ملطلوبة رغم غياب مقدم �ل�سوؤ�ل.

3 -�إذ� ترك �لوزير من�سبه �لوز�ري.

4 -�إذ� �نتهى دور �لنعقاد.

الـمــــــادة  97

�إىل  ل ت�سري �لأحكام �ل�سابقة �خلا�سة بتنظيم �لأ�سئلة و�لإجابة عليها على ما يوجه منها 

يوجهوها يف  ولالأع�ساء�أن  �ملجل�س،  �أثناء ح�سوره مناق�سة مو�سوع معرو�س على  �ملخت�س  �لوزير 

�جلل�سة �سفويًا.

الف�صل الثامن

طـلبـــات املنــاق�صـــــــــــة

الـمــــــادة  98

طرح  �ملجل�س  ومبو�فقة  �لأق��ل  على  �أع�ساء  خم�سة  من  موقع  كتابي  طلب  على  بناء  يجوز 

�أحد �ملو�سوعات �لعامة �لتي تدخل يف �خت�سا�س �ملجل�س للمناق�سة وتبادل �لر�أي فيه مع �لوزير 

�ساأنه، من  ي�سدر يف  �أن  وللمجل�س  �ملناق�سة،  �ل�سرت�ك يف  �لأع�ساء حق  ل�سائر  ويكون  �ملخت�س، 

�لناحية �ملو�سوعية، ما ير�ه من تو�سيات �أو رغبات.

الـمــــــادة  99

يبلغ �لرئي�س طلب �ملناق�سة، فور مو�فقة �ملجل�س عليه، �لوزير �ملخت�س �لذي يدعى للم�ساركة 

فيها، ويدرج �ملو�سوع يف جدول �أعمال جل�سة يكون موعدها لحقًا لتاريخ �إر�سال �لدعوة مبدة �أ�سبوع 

على �لأقل، وللوزير �ملخت�س �أن يطلب تاأجيل نظره ملدة �أ�سبوعني.
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الـمــــــادة  100

ي�سقط طلب �ملناق�سة با�سرتد�ده �أو �لتنازل عنه من مقدميه كلهم �أو بع�سهم �أو زو�ل ع�سويتهم 

�أو تغيبهم كلهم �أو بع�سهم عن �جلل�سة �ملحددة لنظره، ويف هذه �لأحو�ل ل ي�ستمر �ملجل�س يف نظره 

�إل �إذ� طلبت �حلكومة ذلك �أو تبناه خم�سة �أع�ساء وو�فق �ملجل�س.

الف�صل التا�صع

الت�صويت

الـمــــــادة  101

�لتي  �حلالت  غري  ويف  �لأع�ساء.  �أغلبية  بح�سور  �إل  �سحيحة  �ملجل�س  �جتماعات  تكون  ل 

�ملطلقة  بالأغلبية  مد�ولته  ونتائج  ورغباته  تو�سياته  �ملجل�س  ي�سدر  �أغلبية خا�سة،  فيها  ت�سرتط 

للحا�سرين، وعند ت�ساوي �لأ�سو�ت يرجح �جلانب �لذي منه �لرئي�س. ويق�سد بالأغلبية �ملطلقة يف 

تطبيق �أحكام هذه �لالئحة ن�سف عدد �حلا�سرين ز�ئدً� و�حدً� فاأكرث، وبالأغلبية �لن�سبية زيادة 

عدد �لأ�سو�ت يف جانب عنها يف �جلانب �لآخر، �أيًا كان مقد�ر تلك �لزيادة.

الـمــــــادة  102

يجب على كل ع�سو �إبد�ء ر�أيه يف كل مو�سوع يعر�س لأخذ �لر�أي فيه، ول يجوز �لمتناع عن 

�إعطاء �لر�ي �إل لأ�سباب يبديها بعد �نتهاء �لت�سويت وقبل �إعالن �لنتيجة.

الـمــــــادة  103

ل يعد �ملمتنعون عن �لت�سويت من �ملو�فقني على �ملو�سوع �أو �لر�ف�سني له، وت�ستبعد �أ�سو�تهم 

من ح�ساب �لأغلبية. و�إذ� تبني �أن عدد �لأع�ساء �لآخرين �لذين �أعطو� �أ�سو�تهم يقل عن �لأغلبية 

�لرئي�س، ويف �جلل�سة  �أخرى يحددها  �إىل جل�سة  �ملعرو�س  �ملو�سوع  �لت�سويت على  �أجل  �لالزمة، 

�لثانية يعّد �لقر�ر مرفو�سًا �إذ� مل يح�سل على �أغلبية �أ�سو�ت �حلا�سرين.

الـمــــــادة  104

�إذ� قدم �قرت�ح ثم عدل مرة �أو �أكرث بعد تقدميه، �سوت �ملجل�س �أوًل على �لقرت�ح يف �سكله 

�ملعدل �لأخري، فاإذ� مل يفز بالأغلبية �ملطلوبة، �سوت �ملجل�س على �لقرت�ح �ملعدل �ل�سابق له، وهكذ� 

حتى يتم �لت�سويت على �لقرت�ح �لأ�سلي �إن مل يفز �أي من �لقرت�حات �ملعدلة مبو�فقة �لأغلبية.
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الـمــــــادة  105

يكون �لت�سويت علنيًا برفع �ليد، فاإن مل تتبني �لأغلبية على هذ� �لنحو، �أخذت �لآر�ء بطريقة 

�ملناد�ة بال�سم، ويجب �أخذ �لر�أي د�ئمًا بالند�ء على �لأع�ساء باأ�سمائهم يف �لأحو�ل �لتالية:

)�( م�سروعات �لقو�نني، و�ملر��سيم بقو�نني.

)ب( �حلالت �لتي ت�سرتط فيها �أغلبية خا�سة.

)ج( �إذ� طلبت ذلك �حلكومة، �أو �لوزير �ملخت�س، �أو �لرئي�س، �أو خم�سة �أع�ساء على �لأقل.

ويجوز مبو�فقة �ملجل�س جعل �لت�سويت �سريًا بناء على طلب �أي ممن ذكرو� يف �لبند )ج( من هذه 

�ل�م������ادة، ويف جميع �لأحو�ل يكون �إدلء �لرئي�س ب�سوته بعد ت�سويت �سائر �لأع�ساء.

الـمــــــادة  106

يعلن  �لآر�ء  �أخذ  �لنتهاء من  �لت�سويت، وعقب  �أثناء  ر�أي جديد  �إبد�ء  �أو  �ملناق�سة  ل جتوز 

�لرئي�س �لنتيجة دون تعليق.
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الباب اخلام�س

ال�صــــــكرتارية العــــــــامة

الـمــــــادة  107

ت�سكل �ل�سكرتارية �لعامة ملجل�س �ل�سورى من �سكرتري عام تكون له �لرئا�سة، وعدد كاٍف من 

�ملوظفني �لفنيني و�لكتبة ذوي �لكفاية، وت�سم �لأق�سام �لتالية:

1 - ق�سم �ل�سوؤون �لفنية.

2 - ق�سم �لتحرير و�لرتجمة.

3 - ق�سم �لإعالم و�لعالقات �لعامة.

4 - ق�سم �ل�سوؤون �ملالية و�لإد�رية.

الـمــــــادة  108

ت�سدر برت�سيح �ل�سكرتري �لعام، و�سائر موظفي �ل�سكرتارية �لعامة، تو�سية من رئي�س جمل�س 

�ل�سورى بعد مو�فقة مكتب �ملجل�س. وت�سري على موظفي �ملجل�س وعماله، فيما مل يرد ب�ساأنه ن�س 

�لتنفيذية،  ولئحته  �ملدنية  �لعامة  �لوظائف  قانون  يف  �ملقررة  �لأحكام  �لالئحة،  هذه  يف  خا�س 

1970 بتحديد �ل�سلطة �لتي تتوىل �لتعيني و�لعزل يف �لوظائف  و�أحكام �لقانون رقم )10( ل�سنة 

�لعامة، ويكون لرئي�س �ملجل�س بالن�سبة لهذه �لأحكام ما للوزير من �خت�سا�س.

الـمــــــادة  109

�لالئحة، وعلى وجه �خل�سو�س  له هذه  �لتي تخولها  �لعام �لخت�سا�سات  �ل�سكرتري  يتوىل 

�ل�سالحيات �لآتية:

منها  كل  �أد�ء  ورقابة  بينها،  �لعمل  وتوزيع  �لعامة،  �ل�سكرتارية  �أق�سام  جميع  على  �لإ�سر�ف   -  1

لو�جباته، ويعر�س مديرو �لأق�سام نتائج �أعمالها عليه، متهيدً� لرفعها �إىل مكتب �ملجل�س.

2 - ح�سور جل�سات جمل�س �ل�سورى و�للجان، دون �أن يكون له حق �ل�سرت�ك يف �لت�سويت، ويجوز 

مبو�فقة �ملجل�س �أو �للجان �أن يح�سر جل�ساتهما �ل�سرية.
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3 - ممار�سة �ل�سالحيات �ملخولة قانونًا ملدير �لإد�رة بالن�سبة ل�سوؤون �ل�سكرتارية �لعامة وموظفيها 

وعمالها.

4 - �أية �خت�سا�سات �أخرى حتال �إليه من �ملجل�س �أو �لرئي�س �أو مكتب �ملجل�س.

الـمــــــادة  110

حمل  ويحل  و�جباته،  �أد�ء  يف  �لعام  �ل�سكرتري  ملعاونة  م�ساعد  عام  �سكرتري  تعيني  يجوز 

�ل�سكرتري �لعام عند غيابه لأي �سبب من �لأ�سباب، وتكون له �سالحياته.

الـمــــــادة  111

تتوىل �ل�سكرتارية �لعامة ملجل�س �ل�سورى، بو��سطة �أق�سامها، �لأعمال �لفنية و�لإد�رية و�ملالية 

�ملقررة يف هذه �لالئحة، على �لوجه �ملبني يف �ملو�د �لتالية.

الـمــــــادة  112

يخت�س ق�سم �ل�سوؤون �لفنية مبا يلي:

بيانات  من  به  يلحق  وما  �ملجل�س،  جل�سات  من  جل�سة  لكل  �أعمال  ج��دول  م�سروع  -�إع��د�د   1

�إي�ساحية و�أبحاث قانونية.

طريق  عن  للرئي�س  ورفعها  �ملجل�س  يتخذها  �لتي  و�لرغبات  �لتو�سيات  م�سروعات  -�إع��د�د   2

�ل�سكرتري �لعام لعر�سها على �ملجل�س لإقر�ر ن�سها �لنهائي.

3- �لقيام باأعمال �ل�سكرتارية �لفنية للجان �لتابعة للمجل�س.

4 -�إعد�د م�سروعات حما�سر جل�سات �ملجل�س وحما�سر جلانه.

5 -�لإ�سر�ف على مكتبة �ملجل�س وتزويدها باملر�جع �ل�سرورية.

6 -�أية �خت�سا�سات �أخرى يعهد بها �إليه من �ملجل�س �أو �لرئي�س �أو مكتب �ملجل�س.

الـمــــــادة  113

يخت�س ق�سم �لتحرير و�لرتجمة مبا يلي:
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1 -�إعد�د م�سروعات �ملكاتبات �لتي تتطلبها ممار�سة جمل�س �ل�سورى لخت�سا�ساته.

2 - �لقيام باأعمال �لرتجمة �لتي يكلف بها، من �للغة �لعربية و�إليها.

الـمــــــادة  114

يخت�س ق�سم �لإعالم و�لعالقات �لعامة مبا يلي:

1 - �لت�سال بو�سائل �لإعالم �ملختلفة، وتزويدها باأخبار �ملجل�س للتعريف باأعماله ون�ساطاته.

2 - �تخاذ �لتد�بري �لالزمة ل�سيافة �لوفود �لز�ئرة ملجل�س �ل�سورى وتنظيم �حلفالت.

3 - �إطالع �لوفود �لز�ئرة للمجل�س على ن�ساطات �لدولة و�إجناز�تها.

الـمــــــادة  115

يخت�س ق�سم �ل�سوؤون �ملالية و�لإد�رية مبا يلي:

1 -�إعد�د م�سروع �مليز�نية �ل�سنوية للمجل�س وم�سروع ح�سابه �خلتامي.

2 - م�سك ح�سابات �ملجل�س.

3 -�إعد�د �لبيانات �ملالية �خلا�سة مبكافاأة �أع�ساء �ملجل�س.

وفقًا  �لعامة  �ل�سكرتارية  مبوظفي  �خلا�سة  و�لإد�ري��ة  �ملالية  �ل�سوؤون  بجميع  �ل�سطالع   -  4

للقو�نني و�للو�ئح �ملنظمة للوظائف �لعامة �ملدنية.

5 - حفظ �لوثائق و�ل�سجالت �خلا�سة باملجل�س.

6 - ت�سلم �لربيد وت�سديره، وقيد �ملكاتبات �لو�ردة و�ل�سادرة، و�سبط حركة �مللفات.

7 - �لقيام باأعمال �مل�سرتيات وفقًا للقانون.
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البـاب ال�صـاد�س

اأحـــــــــكـام عــــــــــامـة

الـمــــــادة  116

مع مر�عاة �أحكام �ملادتني )39(، )40( من هذه �لالئحة، يتم بحث �ملو�سوعات �مل�ستعجلة 

�أن  قبل غريها يف �ملجل�س و�للجان، ول ت�سري عليها �ملو�عيد �ملقررة يف هذه �لالئحة. وللمجل�س 

يقرر مناق�سة �ملو�سوعات �مل�ستعجلة يف �جلل�سة ذ�تها مبا�سرة ودون �إحالتها �إىل �للجان �ملخت�سة 

فورً�  �ملجل�س  �إىل  تقريرها  �ملخت�سة  �للجنة  تقدم  �حلالة  هذه  ويف  ذلك،  �لأم��ر  �قت�سى  �إذ�  �إل 

�لثانية  �ملد�ولة  �إجر�ء  �ملجل�س  قرر  قانون،  م�سروع  �مل�ستعجل  �ملو�سوع  كان  و�إذ�  �سفويًا.  �أو  كتابة 

فيه فور �نتهاء �ملد�ولة �لأوىل، وتر�عى يف �ملد�ولة �لثانية �لأحكام �ملقررة يف �ل�م������ادة )73(من 

هذه �لالئحة. ويعّد �ملو�سوع م�ستعجاًل �إذ� طلب ذلك جمل�س �لوزر�ء، �أو رئي�س جمل�س �ل�سورى، �أو 

�للجنة �ملخت�سة، �أو قدم طلب كتابي بذلك موقع عليه من خم�سة �أع�ساء على �لأقل. ول تخل �أحكام 

هذه �ل�م������ادة باأي حكم خا�س بحالة من حالت �ل�ستعجال �ملن�سو�س عليها يف هذه �لالئحة.

الـمــــــادة  117

وذلك يف  �ملجل�س وجلانه،  د�خل  �ل�سورى  لأع�ساء جمل�س  مكفولة  �لر�أي  �لتعبري عن  حرية 

�حلدود �ملن�سو�س عليها يف �ل�م������ادة  )51( من �لنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت �ملعدل.

الـمــــــادة  118

يجوز ملجل�س �ل�سورى �لتو�سية بتعديل �أحكام هذه �لالئحة بناء على �قرت�ح مقدم من �أغلبية 

�أع�سائه، ويحيل �ملجل�س هذ� �لقرت�ح �إىل �للجنة �ملخت�سة لبحثه وتقدمي تقرير عنه، ثم يعر�س 

على �ملجل�س ملناق�سته و�لت�سويت عليه، وي�سقط �لقرت�ح �إذ� مل يفز باأغلبية ثلثي �لأع�ساء، ويلزم 

لنفاذ �لتعديل �أن ي�سدر به قانون.
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• حممد ح�سنني عبد �لعال، �لقانون �لد�ستوري، د�ر �لنه�سة �لعربية، �لقاهرة 1975.	

• حممد زهري جر�نه، مذكر�ت يف �لقانون �لد�ستوري، بغد�د، 1936.	

• حممد �سريف �ل�سيباين، �إمارة قطر �لعربية بني �ملا�سي و�حلا�سر، د�ر �لثقافة، بريوت، 1975.	

• حممد علي �آل يا�سني، �لقانون �لد�ستوري و�لنظم �ل�سيا�سية، بغد�د، 1968.	

• حممد كامل ليله، �لقانون �لد�ستوري، د�ر �لفكر �لعربي، �لقاهرة، 1967.	

• م�سطفى �أبو زيد فهمي، �لنظام �لد�ستوري للجمهورية �لعربية �ملتحدة، د�ر �ملعارف، �لإ�سكندرية، 1966.	

• منذر �ل�ساوي، �لنظرية �لعامة يف �لقانون �لد�ستوري، د�ر ورد �لأردنية للن�سر و�لتوزيع، عمان، 2007.	

• نزيه رعد، �لقانون �لد�ستوري �لعام، �ملوؤ�س�سة �حلديثة للكتاب، لبنان، 1999.	

• وحيد ر�أفت وو�يت �إبر�هيم، �لقاهرة، 1937.	

• يحيى �جلمل، �لنظام �لد�ستوري يف �لكويت، مطبوعات جامعة �لكويت، �لكويت، 1971.	

• يو�سف عبيد�ن، �ملوؤ�س�سات �ل�سيا�سية يف دولة قطر، بريوت، 1979.	

ثانيًا– الن�صو�س الد�صتورية والقانونية:

• �لنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت 1970.	

• �لنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت �ملعدل 1972.	

• �لد�ستور �لد�ئم.	

• �ملذكرة �لتف�سريية لتف�سري بع�س مو�د �لنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت 1970.	

• �ملذكرة �لتف�سريية للد�ستور �لد�ئم.	

• قانون رقم )9( ل�سنة 1970 بتنظيم �لنتخابات �لعامة ملجل�س �ل�سورى.	

• قانون رقم )10( ل�سنة 2003 باإ�سد�ر قانون �ل�سلطة �لق�سائية.	

• قانون رقم )15( ل�سنة 2006 ب�ساأن حكم �لدولة وور�ثته.	

• قانون رقم )6( ل�سنة 2007 ب�ساأن �لف�سل يف �ملنازعات �لد�ستورية.	
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• قانون رقم )9( ل�سنة 2007 ب�ساأن �لأحكام �لعرفية.	

• قانون رقم )12( ل�سنة 2008 باإن�ساء �ملحكمة �لد�ستورية �لعليا.	

• �لالئحة �لد�خلية ملجل�س �ل�سورى 1979.	

ثالثًا– اجلريدة الر�صمية:

�لر�بع   ،)1973( �خلام�س   ،)1972( �خلام�س   ،)1970( �لثامن   ،)1970( �ل�ساد�س   ،)1964( �لثالث  �لعدد 

�خلام�س   ،)1995( ع�سر  �لثاين    ،)1979( ع�سر  �لثاين   ،)1979( �لثامن   ،  )1979( �خلام�س   ،)1975(

�ل�ساد�س   ،)2003( �ل�سابع   ،)1997( �لثامن   ،)1996( ع�سر  �لثالث   ،)1996( ع�سر  �حل��ادي   ،)1996(

)2005(، �ل�سابع )2003(، �لثاين ع�سر )2005(، �لثامن )2006(، �ل�ساد�س )2007(.

رابعًا– الدوريات والوثائق:

• جمموعة قو�نني قطر 1961-1975، �ملجلد�ت: �لأول و�لثاين و�لثالث، �إد�رة �ل�سوؤون �لقانونية، وز�رة �لعدل.	

• جمموعة خطب �ساحب �ل�سمو �أمري دولة قطر )1981-1971(.	

• وثائق �لتاريخ �لقطري، تقدمي �أحمد �لعناين، �لدوحة، 1971.	

• كتاب �لوطن، �لطبعة �لأوىل، �ل�سادر عن جريدة �لوطن �لقطرية 2003.	
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املوؤلف يف �صطور

- �أ. د. رع�د ناج���ي م�سطفى �جل�ده، من مو�ليد بغد�د عام 1950م.

• ال�سهادات :	

- بكالوريو�س قانون، كلية �لقانون، �جلامعة �مل�ستن�سرية، 1972م.

- دكتور�ه �حللقة �لثالثة يف �لقانون، جامعة ني�س )فرن�سا(، 1981م.

- دكتور�ه دولة يف �لقانون �لعام، جامعة ني�س )فرن�سا(، 1984م.

• ال�سرية الوظيفية والعلمية:	

- مدر�س �لقانون �لد�ستوري يف كلية �لقانون و�ل�سيا�سة، جامعة بغد�د، 1984م.

- ع�سو جمل�س كلية �لقانون و�ل�سيا�سة )1985 - 1986م(.

- حما�سر يف �لقانون �لد�ستوري، كلية �ل�سرطة �لعر�قية )1985 - 1986م(.

- مدر�س �لقانون �لد�ستوري، كلية �لنهرين للحقوق )1987 - 1988م(.

- عميد كلية �لرت�ث �جلامعة )1990 - 2002م(.

- حما�سر يف �لدر��سات �لعليا ملادة �لقانون �لد�ستوري، كلية �لقانون، جامعة بغد�د )1996 - 

2005م(.

- �أ�ستاذ �لقانون �لد�ستوري )2002 - 2006م(.

- خبري قانوين يف جمل�س �ل�سورى �لقطري، 2007م.

• الكتب:	

م�سرتك(، . 1 )تاأليف  �لعر�ق  يف  �لد�ستوري  و�لنظام  �لد�ستوري  �لقانون  يف  �لعامة  �لنظرية 

جامعة بغد�د 1990.

�لت�سريعات �لد�ستورية يف �لعر�ق، بيت �حلكمة، بغد�د، 1998.. 2

�لت�سريعات �لنتخابية يف �لعر�ق، �ملكتبة �لقانونية، بغد�د، 2000.. 3

در��سات يف �ل�سوؤون �لد�ستورية �لعر�قية، بغد�د، 2001.. 4

ت�سريعات �جلمعيات و�لأحز�ب �ل�سيا�سية يف �لعر�ق، بيت �حلكمة، بغد�د، 2002.. 5

�لتطور�ت �لد�ستورية يف �لعر�ق، بيت �حلكمة، بغد�د، 2004.. 6
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و�لبحث . 7 �لعايل  �لتعليم  وز�رة  م�سرتك(،  )تاأليف  و�لدميقر�طية  و�لطفل  �لإن�سان  حقوق 

�لعلمي، �لعر�ق، 2009.

• البحــــــــــــــوث:	

1 . 1987 �لعر�قي  �لوطني  �ملجل�س  �إىل  مقدمة  در��سة  �لفردي،  �لنتخاب  �إىل  �لتحول  نحو 

)بحث غري من�سور(.

ل�سباط . 2 �لعايل  �ملعهد  جملة  يف  ن�سر  بحث  وموؤ�س�سات،  وثائق  �لعر�ق،  يف  �لدميقر�طية 

�ل�سرطة 1989.

�ملر�أة و�لنتخابات، در��سة ن�سرت يف وثائق �لحتاد �لعام لن�ساء �لعر�ق 1995.. 3

مفهوم �أعمال �ل�سيادة يف �لت�سريع �لعر�قي، در��سة مقدمة �إىل �لق�ساء �لربيطاين 1990 . 4

)بحث غري من�سور(.

نظام �ملجل�سني يف م�سروع د�ستور �لعر�ق، بحث من�سور يف جملة �لقانون �ملقارن، �لعدد 28 . 5

ل�سنة 2000.

�ل�ستثمار يف �لت�سريعات �لعر�قية، بحث �ألقي يف �ملوؤمتر �لعلمي جلامعة �لك�سلك يف لبنان . 6

عام 2000.

�لنتخابات بني �لنظرية و�لتطبيق، بحث �ألقي على طلبة �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �لقانون . 7

�لعام، كلية �لقانون، جامعة بغد�د )2002 - 2004(.

نظمتها . 8 �لتي   U.N.D.P ندوة  �ألقي يف  �لوطنية، بحث  �لنز�عات  �لربملانات يف حل  دور 

�لأمم �ملتحدة، بريوت 2005.

�مللتقى . 9 �ألقي يف  �لنيابية، بحث  �أع�ساء �ملجال�س  �لإلكرتوين يف تقييم ورقابة  دور �لربملان 

�لإد�ري��ة،  للعلوم  �لعربية  �ملنظمة  �أقامته  �ل��ذي  �لوطنية  �ملجال�س  لإد�رة  �لثاين  �لعربي 

جمهورية م�سر �لعربية، 2006.

• الن�ساطات العلمية:	

م�سرف على �لعديد من ر�سائل �لدكتور�ه و�ملاج�ستري و�لدبلوم يف جمال �لقانون.. 1

رئي�س وع�سو �لعديد من جلان مناق�سة �لر�سائل �جلامعية يف جمال �لقانون.. 2

ع�سو �للجنة �لفنية لإعد�د م�سروع د�ستور �لعر�ق لعام 1990م.. 3

خبري منتدب من قبل �حلكومة �لعر�قية �أمام �لق�ساء �لربيطاين 1990م.. 4
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�صفحةحمتويات الكتاب

5تقدمي ..............................................................................

7�ملقدمة .............................................................................

البــــــــــــاب الأول

املبـــــــــادئ الد�صــــــتورية العــــــــــامة 

الف�صل الأول 

................................................................. �لد�ستوري  11�لقانون 

املبحث الأول

11مفهوم �لقانون �لد�ستوري وطبيعة قو�عده ..........................................   

11�ملطلب �لأول / مفهوم �لقانون �لد�ستوري ..........................................  

12�أوًل - �ملعيار �للغوي .................................................................

12ثانيًا - �ملعيار �لتاريخي .............................................................

12ثالثًا - �ملعيار �ل�سكلي ...............................................................    

13ر�بعًا - �ملعيار �ملو�سوعي ...........................................................

13�ملطلب �لثاين / طبيعة �لقانون �لد�ستوري ..........................................   

املبحث الثاين 

17عالقة �لقانون �لد�ستوري بفروع �لقانون �لعام .....................................   

18�ملطلب �لأول / عالقة �لقانون �لد�ستوري بالقانون �لدويل �لعام .......................    

19�ملطلب �لثاين / عالقة �لقانون �لد�ستوري بالقانون �لإد�ري ..........................    

20�ملطلب �لثالث / عالقة �لقانون �لد�ستوري بالقانون �ملايل ..........................      

20�ملطلب �لر�بع / عالقة �لقانون �لد�ستوري بالقانون �جلنائي .........................     

الف�صل الثاين 

21�لد�ستور، تعريفه وحمتو�ه وتف�سريه ..................................................
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املبحث الأول 

21تعريف �لد�ستور ....................................................................

املبحث الثاين 

23حمتوى �لد�ستور ....................................................................

املبحث الثالث 

  .................................................................... �لد�ستور  26تف�سري 

26�ملطلب �لأول / م�سادر تف�سري �لد�ستور ...........................................

26�أوًل – �لق�ساء ......................................................................

27ثانيًا – �لفقه .......................................................................

27ثالثًا – �مل�سرع ......................................................................

28�ملطلب �لثاين / و�سائل تف�سري �لقو�عد �لد�ستورية ..................................

29�أوًل – �لو�سائل �لد�خلية يف �لتف�سري ................................................

29ثانيًا -  �لو�سائل �خلارجية يف �لتف�سري ............................................

الف�صل الثالث

31طرق �إقامة �لد�ساتري و�أنو�عها .....................................................

31�ملبحث �لأول / طرق �إقامة �لد�ساتري ...............................................

32�ملطلب �لأول / �لطرق غري �لدميقر�طية ...........................................

....................................................................... �ملنحة  32�أوًل– 

33ثانيًا – �لعقد .......................................................................

34�ملطلب �لثاين / �لطرق �لدميقر�طية ...............................................

34�أوًل– �جلمعية �لتاأ�سي�سية ..........................................................

34ثانيًا – �ل�ستفتاء �لد�ستوري.........................................................

37املبحث الثاين / �أنو�ع �لد�ساتري ....................................................
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37�ملطلب �لأول / �لد�ساتري من ناحية تدوينها ..........................................

37�أوًل– �لد�ساتري �ملدونة �أو �ملكتوبة ..................................................

39ثانيًا– �لد�ساتري �لعرفية............................................................

46�ملطلب �لثاين / �لد�ساتري من ناحية  �إجر�ء�ت تعديلها.............................

46�أوًل– �لد�ستور �ملرن ...............................................................

46ثانيًا– �لد�ستور �جلامد ............................................................

الف�صل الرابع 

50مبد�أ �سمو �لد�ستور و�لرقابة على د�ستورية �لقو�نني ................................

املبحث الأول 

50مبد�أ �سمو �لد�ستور .................................................................

50�ملطلب �لأول / �أنو�ع �ل�سمو �لد�ستوري ..............................................

50�أوًل – �ل�سمو �ملو�سوعي للد�ستور ...................................................

52ثانيًا– �ل�سمو �ل�سكلي للد�ستور .....................................................

53�ملطلب �لثاين – �ل�ستثناء من مبد�أ �سمو �لد�ستور ..................................

املبحث الثاين 

55�لرقابة على د�ستورية �لقو�نني .....................................................

56�ملطلب �لأول / �لرقابة �ل�سيا�سية على د�ستورية �لقو�نني ............................

57�ملطلب �لثاين / �لرقابة �لق�سائية على د�ستورية �لقو�نني ..........................

57�أوًل– �لرقابة �لق�سائية عن طريق �لدعوى �لأ�سلية )دعوى �لإلغاء(...............

60ثانيًا– �لرقابة �لق�سائية عن طريق �لدفع بعدم �لد�ستورية ........................

62ثالثًا– مظاهر �لختالف بني �لرقابة بطريق �لدعوى �لأ�سلية وطريق �لدفع .......

الف�صل اخلام�س 

63تعديل �لد�ستور .....................................................................
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65�ملطلب �لأول / �جلهات �ملخت�سة بتعديل �لد�ستور .................................

..................................................................... �ل�سعب   – 65�أوًل 

65ثانيًا – �ل�سلطة �لت�سريعية .........................................................

65ثالثًا– جمعية تاأ�سي�سية .............................................................

66�ملطلب �لثاين / مر�حل تعديل �لد�ستور ............................................

66�أوًل– �قرت�ح �لتعديل ..............................................................

66ثانيًا – �إقر�ر �لتعديل ..............................................................

66ثالثًا – �إعد�د �لتعديل ..............................................................

املبحث الثاين 

.................................................................... �لد�ستور  68تعطيل 

68�ملطلب �لأول / �لتعطيل �لفعلي للد�ستور ............................................

68�ملطلب �لثاين / �لتعطيل �لر�سمي للد�ستور .........................................

املبحث الثالث 

70�إلغاء �لد�ستور ......................................................................

70�ملطلب �لأول / �لطريق �لعادي لإلغاء �لد�ستور .....................................

71�ملطلب �لثاين / �لطريق غري �لعادي لإلغاء �لد�ستور )�لثوري( .....................

البــــــــــــاب الثــــــــــــاين 

تطـــورات النظـــام الد�صــتوري يف دولــة قطـــر 2004-1970

الف�صل الأول 

77تاأ�سي�س دولة قطر ..................................................................

الف�صل الثاين 

...................................................... قطر  لدولة  �لأ�سا�سي  83�لنظام 
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املبحث الأول 

83حياة �لنظام �لأ�سا�سي .............................................................

83�ملطلب �لأول / �إقامة �لنظام �لأ�سا�سي .............................................

83�أوًل – �ملرحلة �لأوىل:  �إقامة �لنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت للحكم �سنة 1970..............

85ثانيًا - �ملرحلة �لثانية: �إقامة �لنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت �ملعدل للحكم �سنة 1972.......

86�ملطلب �لثاين / حمتوى �لنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت �ملعدل ..............................

88�ملطلب �لثالث / تعديل �لنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت �ملعدل ...............................

88�أوًل–�إجر�ء�ت تعديل �لنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت �ملعدل ...............................

89ثانيًا– تعديالت �لنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت �ملعدل ...................................

95�ملطلب �لر�بع / تف�سري �لنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت ....................................

املبحث الثاين 

100�ملقومات �لأ�سا�سية يف �لنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت �ملعدل ...............................

100�ملطلب �لأول / �ملبادئ �جلوهرية ل�سيا�سة �لدولة ..................................

101�أوًل– �ملبادئ �ل�سيا�سية ............................................................

102ثانيًا– �ملبادئ �لقت�سادية  ........................................................

102ثالثًا– �ملبادئ �لجتماعية .........................................................

103ر�بعًا – �ملبادئ �لثقافية ...........................................................

103�ملطلب �لثاين / �حلقوق و�لو�جبات ................................................

الف�صل الثالث 

105�ل�سلطة يف ظل  �لنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت �ملعدل .....................................

املبحث الأول 

............................................................ )�لأمري(  �لدولة  105رئي�س 
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املبحث الثاين 

108جمل�س �لوزر�ء .....................................................................

املبحث الثالث 

.................................................................... �ل�سورى  112جمل�س 

112�ملطلب �لأول / تكوين جمل�س �ل�سورى ..............................................

117�ملطلب �لثاين / �نعقاد �ملجل�س .....................................................

118�ملطلب �لثالث / �خت�سا�سات �ملجل�س ..............................................

119�ملطلب �لر�بع / �لتنظيم �لد�خلي للمجل�س .........................................

املبحث الرابع 

............................................................................ 125�لق�ساء 

البــــــــــــاب الثـــالث
التنظيـــم الد�صـــــتوري يف ظــل د�صـــتور قطـــــر الدائم ل�صنة 2004

الف�صل الأول 

129حياة �لد�ستور ......................................................................

املبحث الأول 

129�إقامة �لد�ستور �لد�ئم ..............................................................

املبحث الثاين 

133تعديل �لد�ستور �لد�ئم وتعطيله .....................................................

133�ملطلب �لأول/ تعديل �لد�ستور �لد�ئم ..............................................

136�ملطلب �لثاين / تعطيل �لد�ستور �لد�ئم ............................................

املبحث الثالث

140�لرقابة على د�ستورية �لقو�نني يف �لد�ستور �لد�ئم .................................
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املبحث الرابع 

............................................................ �لد�ئم  �لد�ستور  147تف�سري 

الف�صل الثاين 

151�ملقومات �لأ�سا�سية و�حلقوق و�لو�جبات يف �لد�ستور �لد�ئم .......................

املبحث الأول 

152�ملقومات �لأ�سا�سية للمجتمع .......................................................

املبحث الثاين 

154�حلقوق و �لو�جبات �لعامة .........................................................

الف�صل الثالث 

165هيئات �ل�سلطة يف �لد�ستور �لد�ئم ..................................................

املبحث الأول 

170رئي�س �لدولة )�لأمري( .............................................................

170�ملطلب �لأول / تويل �لأمري �حلكم .................................................

178�ملطلب �لثاين / �سلطات �لأمري ....................................................

املبحث الثاين 

186�ل�سلطة �لت�سريعية )جمل�س �ل�سورى( ..............................................

187�ملطلب �لأول / تكوين �ملجل�س ......................................................

189�أوًل– �لع�سوية و�سروطها ..........................................................

191ثانيًا– �نتهاء �لع�سوية  ............................................................

193ثالثًا– �نعقاد �ملجل�س ..............................................................

194ر�بعًا– �سري �لعمل يف �ملجل�س ......................................................

197�ملطلب �لثاين / �خت�سا�سات جمل�س �ل�سورى ......................................
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198�أوًل– �لخت�سا�س �لت�سريعي .......................................................

201ثانيًا– �لخت�سا�س �لرقابي .......................................................

205�ملطلب �لثالث / �ل�سمانات يف �ملجل�س .............................................

.............................................................. �مل�سوؤولية  عدم  205�أوًل– 

........................................................ �لربملانية  206ثانيًا– �حل�سانة 

املبحث الثالث 

210�ل�سلطة �لتنفيذية )جمل�س �لوزر�ء( ...............................................

210�ملطلب �لأول / تكوين �ل�سلطة �لتنفيذية ............................................

214�ملطلب �لثاين / �خت�سا�سات �ل�سلطة �لتنفيذية ....................................

214�أوًل– �لخت�سا�س �لتنفيذي .......................................................

216ثانيًا– �لخت�سا�س �لت�سريعي .....................................................

218�ملطلب �لثالث / م�سوؤولية �ل�سلطة �لتنفيذية ........................................

املبحث الرابع

221�ل�سلطة �لق�سائية ..................................................................

ملحق بالت�رشيعات الد�ستورية والقانونية يف دولة قطر 

227�لنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت �ملعّدل لدولة قطر .........................................

253�لد�ستور �لد�ئم لدولة قطر .........................................................

281�ملذكرة �لتف�سريية للد�ستور �لد�ئم .................................................

299قانون رقم 15 ل�سنة 2006 ب�ساأن حكم �لدولة وور�ثته ...............................

305قانون رقم 12 ل�سنة 2008 باإن�ساء �ملحكمة �لد�ستورية �لعليا ........................

313قانون رقم 6 ل�سنة 1979 بالالئحة �لد�خلية ملجل�س �ل�سورى ..........................

349املراجع ................................................................................

ملحق بالت�سريعات �لد�ستورية و�لقانونية يف دولة قطر............  225

�لنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت �ملعّدل لدولة قطر............ 227

�لد�ستور �لد�ئم لدولة قطر......... 253

�ملذكرة �لتف�سريية للد�ستور �لد�ئم....  281

قانون رقم 15 ل�سنة 2006 ب�ساأن حكم �لدولة وور�ثته... 299

قانون رقم 12 ل�سنة 2008 باإن�ساء �ملحكمة �لد�ستورية �لعليا... 305

قانون رقم 6 ل�سنة 1979 بالالئحة �لد�خلية ملجل�س �ل�سورى... 313
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اإ�صدارات وزارة الثقافة والفنون والرتاث

اإدارة البحوث والدرا�صات الثقافية

ال�سنةاملوؤلفالإ�سداراتم

2000ح�سة العو�سيالبدء من جديد1

2000فاطمة الكواريبداية اأخرى2

2000د. ح�سن ر�سيداأ�سوات من الق�سة الق�سرية يف قطر3

2000دلل خليفةدنيانا .... مهرجان الأيام والليايل4

2000جا�سم �سفرقالت �ستاأتي5

2001فاروق يو�سفغنج الأمرية النائمة6

2001�سعاد الكواريوريثة ال�سحراء7

2001اأحمد ال�سديقيويخ�سر غ�سن الأمل8

2001حمد حم�سن النعيميب�ستان ال�سعر9

2001ترجمة/ النور عثمانرومانوف وجوليت10

2001د. ح�سام اخلطيبالأدب املقارن من العاملية اإىل العوملة11

2001د. ح�سن ر�سيداحل�سن البارد12

2001خالد عبيدان�سحابة �سيف �ستوية13

2001اأمري تاج ال�سر�سرية الوجع14

2001ح�سة العو�سيوجوه خلف اأ�سرعة الزمن15

2001غازي الذيبةحافة املو�سيقى16

2001د. هيا الكواريق�س�س اأطفال17

2001د. اأحمد عبد امللكاأوراق ن�سائية18

2001اإ�سماعيل ثامرالفريج19

–  ج202 2002د. اأحمد الدو�سريالأعمال ال�سعرية الكاملة ج1 

2002معروف رفيقعلمني كيف اأحبك21

2002خليفة ال�سيدق�س�س وحكايات �سعبية22

2002�سدى احلرمانرحلة اأيامي23

2002عبد الرحيم ال�سديقيجرح وملح24

2002وداد الكواريخلف كل طالق حكاية25

2002د. اأحمد عبد امللكدرا�سات يف الإعالم والثقافة والرتبية26

2002د. عبد اهلل اإبراهيمالنرث العربي القدمي27

2002جا�سم �سفركاأن الأ�سياء مل تكن28
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2002عبد ال�سالم جاد اهللنعا�س املغني29

2002د. زكية مال اهللمدى30

2002خليل الفزيعقال املعنى31

2002د. عوين كروميامل�سرح الأملاين املعا�سر32

2002حممد ريا�س ع�سمتامل�سرح يف بريطانيا33

2002ح�سن توفيقاإبراهيم ناجي - الأعمال ال�سعرية املختارة34

2003د. �سالح الق�سبم�سرح ال�سورة بني النظرية والتطبيق35

2003�سيتة العذبةالنوافذ ال�سبع36

2003جمال فايزالرحيل وامليالد37

2003د. كلثم جرباأوراق ثقافية38

2003علي الفيا�س/ علي املناعيبدائع ال�سعر ال�سعبي القطري39

2003ظافر الهاجري�سبابيك املدينة40

2003د. �سعاع اليو�سفح�سارة الع�سر احلديث41

2003غامن ال�سليطياملرتا�سقون »م�سرحية«42

2003د. حجر اأحمد حجرمعاناة الداء والعذاب يف اأ�سعار ال�سياب43

2003�سنان امل�سلماين�سحائب الروح44

2003د. عبد اهلل اإبراهيماأ�سوات قطرية يف الق�سة الق�سرية45

2003خالد البغداديذاكرة الإن�سان واملكان46

2003عبد اهلل فرج املرزوقياإبراهيم العري�س �ساعرا47ً

2004اإبراهيم اإ�سماعيلال�سحافة العربية يف قطر48

2004علي مريزااأم الفواجع49

2004وداد عبداللطيف الكواري�سباح اخلري اأيها احلب50

ال�سحافة العربية يف قطر »مرتجم اإىل الإجنليزية«51
اإبراهيم اإ�سماعيل

ترجمة / النور عثمان
2004

2005علي عبد اهلل الفيا�سلآلئ قطرية52

2005مبارك بن �سيف اآل ثاينالأعمال ال�سعرية الكاملة53

2005دلل خليفةالتفاحة ت�سرخ.. اخلبز يتعرى54

2005عبد العزيز الع�سريياإدارة التغيري55

2005د. عبد اهلل فرج املرزوقيال�سعر احلديث يف قطر56

2005خليفة ال�سيدال�سرح املخت�سر يف اأمثال قطر57

2005خالد زيارةلوؤلوؤ اخلليج ذاكرة القرن الع�سرين58
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2005حممد اإبراهيم ال�سادةعلى رمل اخلليج59

اإبداعات خليجية60
)م�سابقة الق�سة الق�سرية لدول 

جمل�س التعاون(
2005

2005د. ح�سام اخلطيبالأدب املقارن و�سبوة العاملية61

2005د. موزة املالكيمهارات الإر�ساد النف�سي وتطبيقاته62

2005نورة حممد اآل �سعدجتريبية عبد الرحمن منيف يف مدن امللح63

2005د. اأحمد عبد امللكاملعري يعود ب�سريا64ً

2005ح�سن توفيقوردة الإ�سراق65

2005ح�سة العو�سيجماديفي66

2005د. زكية مال اهللالأعمال ال�سعرية الكاملة ج671

اأ�سباب لالنتماء68
راجنيت هو�سكوتي

ترجمة: ظبية خمي�س
2005

2005ب�سرى نا�سرتباريح النوار�س69

2005د. ح�سن ر�سيداملراأة يف امل�سرح اخلليجي70

2005حمد الرميحياأبو حيان .. ورقة حب من�سية71

2005د. اأنور اأبو �سويلم ، د. مرمي النعيميتطور التاأليف يف علمي العرو�س والقوايف72

2005اأمري تاج ال�سراأحزان كبرية73

2005عيد بن �سلهام الكبي�سيالديوان ال�سعبي74

2006علي بن خمي�س املهنديذاكرة الذخرية75

76
جتليات الق�س "مع درا�سة تطبيقية يف الق�سة 

القطرية"
2006با�سم عبود اليا�سري

2006د. اأحمد �سعد�سمط الدهر »قراءة يف �سوء نظرية النظم«77

2006خولة املناعيكان يا ما كان78

2006د. ح�سن ر�سيدالظل والهجري »ن�سو�س م�سرحية«79

2006جمموعة موؤلفنيالرواية والتاريخ80

2006خليفة عبد اهلل الهزاعوجوه مت�سابهة »ق�س�س ق�سرية«81

2006د. يون�س لوليديامل�سرح واملدينة82

2006د. زكية مال اهللالأعمال ال�سعرية الكاملة ج832

2006ح�سة العو�سيالدفرت امللون الأوراق84

2006ن�سرين قفةالظل واأنا85

2006�سفاء العبدحقيبة �سفر86
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87)Gulf 2006غامن ال�سليطيم�سرحيات قطرية )اأجماد يا عرب - هلو

2006د. اإ�سماعيل الربيعيالعامل وحتولته ) التاريخ –الهوية - العوملة(88

2006حمد الرميحيموال الفرح واحلزن والفيلة  »ن�سان م�سرحيان«89

2006مرمي النعيميحكاية جدتي90

2006اإمام م�سطفى�سورة املراأة يف م�سرح عبدالرحمن املناعي91

2007ح�سن حمد الفرحانديوان ابن فرحان92

93
موال الفرح واحلزن والفيلة "

مرتجم اإىل الفرن�سية"
2007حمد الرميحي

2007خالد البغداديالفن الت�سكيلي القطري.. تتابع الأجيال94

2007حمد الفرحان النعيميدرا�سة يف ال�سعر النبطي95

2007فاطمة الكواريبداية اأخرى »مرتجم اإىل الإجنليزية«96

2007د. كلثم جربوجع امراأة عربية »مرتجم اإىل الإجنليزية«97

2007�سالح اجليدةاخليل.. ريا�سة الآباء والأجداد98

2008د. مرمي النعيميالنقد بني الفن والأخالق، حتى نهاية القرن الرابع الهجري99

2008ح�سني اأبو بكر املح�ساروداع الع�ساق100

2008د. لطيفة ال�سليطيالوزة الك�سولة101

2008خليفة ال�سيد حممد املالكياملهن واحلرف وال�سناعات ال�سعبية يف قطر102

2008خولة املناعيالع�سر الأوائل.. رائدات الفن الت�سكيلي يف قطر103

2008عماد البليكالرواية العربية.. رحلة بحث عن املعنى104

2008د. عبد القادر حمود القحطايندرا�سات يف تاريخ اخلليج العربي احلديث واملعا�سر105

ال�سالحف البحرية يف دولة قطر106
د. جا�سم عبد اهلل اخلياط

د. حم�سن عبد اهلل العن�سي
2008

107
جتليات اللون يف ال�سعر العربي احلديث يف الن�سف 

الثاين من القرن الع�سرين
2008د. ماجد فار�س قاروط

2009د. زكية مال اهللاملو�سوعة ال�سيدلنية108

109
املدار�س امل�سرحية منذ ع�سر الإغريق حتى الع�سر 

احلا�سر
2009اأ. د. جمعة اأحمد قاجة

2009علي عبد اهلل الفيا�سمن اأفواه الرواة110

2009د. اإبراهيم اإ�سماعيل�سورة الأ�سرة العربية يف الدراما التلفزيونية111

دور الدراما القطرية يف معاجلة م�سكالت املجتمع112
 د. ربيعة الكواري

د. �سمية متويل عرفات
2009
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2009اإ�سماعيل تامرديوان الغربة113

2009خالد �سامل الكلبايناحلب والعبودية يف م�سرح حمد الرميحي114

2010حمد الرميحيق�سة حب طبل وطارة »مرتجم اإىل الإجنليزية«115

2010د. ح�سن املخلفالرتاث وال�سرد116

2010حتقيق: د. حممود الر�سواينديوان الأع�سى )جزاآن(117

2010لولوة ح�سن العبداهللتوظيف الرتاث يف �سعر �سميح القا�سم118

119
 اإ�ساءة الوالدين اإىل الأبناء

وفاعلية برنامج اإر�سادي لعالجها
2010اأمل امل�سلماين

2010يا�سني الن�سري�سحنات املكان120

2010عبدالكرمي قا�سم حربمن اأدب الزنوج الأمريكان121

2010ح�سن توفيقاأزهار ذابلة وق�سائد جمهولة لل�سياب122

2010د. با�سم عبود اليا�سريو�ساح اليمن درا�سة  يف موروثه ال�سعري123

2011ندى لطفي احلاج ح�سنيقطر الندى124

2011ف�سل احلاج عليالـــــــوحـــــــــي الثــــــــــــــائر125

2011اجليلي �سالح الدين�ســــــــيء مــــــن التقـــــــــــوى126

2011حممد عثمان كجراييف مرايا احلقول127

2011م�سطفى طيب الأ�سماءاملغــــــــــــــــــــاين128

2011اأبو القا�سم عثمانعــلى �ســـــاطئ ال�ســـراب129

2011حممد عثمان عبدالرحيمفـي ميزان قيم الرجـال130

2011ال�سيخ عثمان حممد اأون�سةاأم القــــــــــــــــــرى131

2011الدكتور حميي الدين �سابرمــــــــــن الـــــــــــــــــــرتاب132

2011حممد املهدي املجذوبغــــــارة وغـــروب133

2011حممد حممد علياملجموعة ال�سعرية الكاملة134

2011ح�سني حممد حمدنا اهلل�ســــــّبــابتــي135

2011الدكتور �سعد الدين فوزيمــن وادي عبقــر136
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