الدستور الدٌمقراطً المنشود لدول مجلس التعاون**
الدكتور حســن الســٌد
أستاذ القانون الدستوري المشارك
كلٌة القانون ،جامعة قطر
التمهٌد والتقسٌم (بٌئة القانون الدستوري):
قبل أكثر من مابة وثمانٌن سنة شكك الفٌلسوف وأستاذ القانون اإلنجلٌزي جون اوستن
فً كون القاعدة الدستورٌة قاعدة قانونٌة ،ذلك أن القانون ٌقترن بجزاء دنٌوي ٌوقعه
الحاكم على من ٌخالفه من األفراد ،والدستور وإن كان ٌضم قواعد تبٌن سلطة الملك
وتنظم عالقته باألفراد إال إن انحراف الحاكم عن االلتزام بهذه القواعد لن ٌعرضه
للجزاء لعدم وجود سلطة تعلو سلطته .فالقانون كما ٌرى أوستن؛ متؤثراً برأي الفٌلسوف
توماس هوبز؛ لٌس مجرد نصٌحة بل أمر من شخص مسلم له بالطاعة إلى شخص
علٌه واجب الطاعة ،ولما كان الحاكم وسلطاته والتزامه بعدم انتهاك حقوق اإلفراد هو
محور القاعدة الدستورٌة فإن الحاكم إن تقٌٌد بهذه القواعد فهو ٌفعل ذلك من تلقاء نفسه،
وإن لم ٌتقٌد بها فال ٌوجد ما ٌلزمه إلتباعها .وبالتالً تنتفً الصفة القانونٌة عن
الدستور.
**قدمت هذه الورقة فً أألصل ولم تنشر ،إلى اللقاء التخصصً السادس لمنتدى التنمٌة ،دبً حزٌرانٌ/ونٌو
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جون أوستن ،أستاذ فلسفة القانون ،انجلٌزي ،ولد عام  971وتوفً  ، 587عمل فً بداٌة األمر فً الحربٌة
البرٌطانٌة فً مالطا وسٌسلً ،ثم مارس مهنة المحاماة وأصبح عضواً فً النقابة ،إال أنه سرعان ما ترك المهنة
واعتكف على دراسة القانون كعلم ،وأصبح استاذاً فً جامعة لندن بٌن عامً  ، 5 1و  ، 5ثم عضواً فً العدٌد
من اللجان الملكٌة .من اشهر كتبه  The Province of Jurisprudence Determinedو Lectures on
 .Jurisprudenceأنظر موسوعة وكٌبٌدٌا.
ثوماس هوبز ،فٌلسوف انجلٌزي ولد عام  855وتوفً عام . 197
أنظر فً ذلك إلى :عبدالفتاح ساٌر داٌر ،القانون الدستوري ،النظرٌة العامة للمشكلة الدستورٌة ،دار الكتاب
العربً ،مصر ، 787 ،هامش صفحة ، 1عبدالرزاق السنهوري و أحمد حشمت أبو شبٌت ،أصول القانون ،ص:
، 9عثمان خلٌل عثمان ،القانون الدستوري. 781 ،
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وإن كان رأي أوستن مقبوالً فً زمن سادت فٌه اإلرادة الفردٌة للملوك وكان
الحكم واألمر لهم دون الشعب فإنه بال شك لٌس مقبوالً فً زمن أصبحت الدٌمقراطٌة
فٌه حتمٌة ولم تعد السٌادة فٌه لفرد أو قلة من األفراد .بل ٌكفً كما قال روبرت دال أن
"تحظى فكرة الدٌمقراطٌة فً ٌومنا هذا بشعبٌة عالمٌة ،ومعظم األنظمة الحاكمة تحاول
أن تدعً بؤن لها إسهاما معٌنا ً فً مضمار ممارسة الدٌمقراطٌة ،أما تلك التً ال تدعً
ذلك فإنها تصر على القول بؤن اعتمادها نظاما ً غٌر دٌمقراطً إنما ٌمثل مرحلة
ضرورٌة على الطرٌق الذي ٌإدي بالنتٌجة إلى الدٌمقراطٌة .وفً أٌامنا هذه فإنه حتى
المستبدون من الحكام ٌإمنون على ما ٌبدو بؤن اضفاء مسحة من لغة الدٌمقراطٌة إنما
ٌشكل عنصراً أساسٌا ً من العناصر المكونة لشرعٌة أنظمتهم"
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وبعٌداً عن رأي أوستن فً الدستور ،فإن المسؤلة فً حقٌقة األمر مرتبطة بشكل
وثٌق بالبٌبة التً ٌنشؤ فٌها الدستور ،فإن كانت بٌبة حرٌات ومساواة ومإسسات
وقانون،أي بٌبة الدٌمقراطٌة ،ألتزمت السلطات بقواعد الدستور والقانون وامتثلت
ألحكامه ،وإن لم تتوافر هذه البٌبة فإنه ال قٌمة قانونٌة لهذه القواعد .فالدستور كؤي
قانون آخر ال ٌحٌا إال فً هذه البٌبة ،فمثله مثل أوضح القوانٌن إلزاما ً وجزا ًء وهو
قانون العقوبات ،فهذا األخٌر إن عاش فً بٌبة االستبداد وانتهاك الحرٌات طبق على
الضعٌف وحده دون القوي ،بالرغم من أن قواعده ملزمة .وهنا تجدر اإلشارة إلى أن
بعض الفقهاء كان ٌرى أنه ال وجود للدستور إال فً ظل نظام نٌابً تسوده المساواة
والحرٌة ،وذلك استناداً للمعٌار التارٌخً فً تحدٌد مفهوم القانون الدستوري1.لذا وعلى
الرغم من أن ورقتنا تنصرف فقط إلى الدستور الدٌمقراطً المنشود كوثٌقة رسمٌة
أنظر فً حتمٌة الدٌمقراطٌة ،إلى األخالق والسٌاسٌة ،دراسة فً فلسفة الحكم ،للدكتور إمام عبدالفتاح إمام ،الهٌبة
المصرٌة العامة للكتاب ،القاهرة ، 1 1 ،ص 7 :وما بعد.
8روبرت دال ،الدٌمقراطٌة ونقادها ،ترجمة نمٌر عباس مظفر ومراجعة د .فاروق منصور ،دار الفارس ،عمان،
 ، 118ص. :
1رمزي الشاعر ،النظرٌة العامة للقانون الدستوري ،والنظام الدستوري للجمهورٌة العربٌة المتحدة ،دار النهضة
العربٌة ،القاهرة ، 791 ،ص. 1 :
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صادرة عن الدولة ،فإن هذه الدستور مهما بلغ من الكمال فٌكون مجرد حبر على ورق
وتحبس قواعده فً سجنها النظري إن لم ٌنشؤ وٌحٌا فً بٌبة تضمن له مقومات الحٌاة.
وتتمثل فكرة هذه الورقة فً إبراز مكونات الدستور الدٌمقراطً ،ثم مراجعة
دساتٌر دول مجلس التعاون الخلٌجً 9لمعرفة مدى توافر هذه المكونات بها .وتجدر
ً
صراحة بؤن نظامها دٌمقراطً
اإلشارة هنا إلى أن بعض الدساتٌر الخلٌجٌة تذكر
فالفقرة (د) من المادة األولى من دستور مملكة البحرٌن على سبٌل المثال تنص على أن
"نظام الحكم فً مملكة البحرٌن دٌمقراطً السٌادة فٌه للشعب مصدر السلطات جمٌعا ً
وتكون ممارسة السٌادة على الوجه المبٌن بهذا الدستور" وعلى مثل ذلك أكد الدستور
الكوٌتً والدستور القطري 5.ولكن ال شك بؤنه من غٌر الموضوعٌة أن ٌوصف نظام
بؤنه دٌمقراطً لمجرد ذكر ذلك فً الدستور ،كما أن من السطحٌة أن تختزل
الدٌمقراطٌة فً مجرد اختٌار بعض أعضاء مجلس ذا صالحٌات محدودة عن طرٌق
االنتخابات.
أن تحدٌد مكونات الدستور الدٌمقراطً ٌقتضً بال رٌب العودة إلى المقومات
العامة المشتركة بٌن أنظمة الحكم التً تكتسب الٌوم صفة الدٌمقراطٌة .فالدٌمقراطٌة
كما ٌقول الدكتور علً بن خلٌفة الكواري لٌس مفهوما ً هالمٌا ً ٌمكننا أن نطلقه على
نظام الحكم أو اإلدارة التً نرغب فٌها دون مراعاة لما ال ٌقوم نظام الحكم الدٌمقراطً
إال علٌه من مقومات 7.لذا فإننا فً إبرازنا لمكونات الدستور الدٌمقراطً نركن بشكل
أساسً على هذه المقومات .وٌجدر التوضٌح هنا بؤن من الدراسات التً تناولت جوانب
واسعة واطلعت علٌها عند إعداد ورقتً ،كتاب "الخلٌج العربً والدٌمقراطٌة :نحو
ٌ9طلق علٌها اختصاراً فٌما بعد فً هذه الورقة :الدساتٌر الخلٌجٌة.
5أنظر المادة ( )1من الدستور الكوٌتً وهو قرٌب من نص الدستور البحرٌنً ،أما الدستور القطري فنص فً مادته
األولى على" :قطر دولة عربٌة مستقلة ذات سٌادة ،دٌنها اإلسالم ،والشرٌعة مصدر ربٌس لتشرٌعاتها ،ونظامها
دٌمقراطً ،ولغتها الرسمٌة هً اللغة العربٌة .وشعب قطر جزء من األمة العربٌة".
7مقالة بعنوان :مفهوم الدٌمقراطٌة المعاصرة ،متاحة فً موقع الدكتور علً بن خلٌفة الكواري ،أنظر:
http://www.dr-alkuwari.net
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رإٌة مستقبلٌة لتعزٌز مساعً الدٌمقراطٌة" للدكتور علً بن خلٌفة الكواري،
ودراسة حول الدستور الدٌمقراطً للدكتور أمحمد المالكً،
الدٌمقراطٌة للدكتور عبد الفتاح ماضً،
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ومفهوم االنتخابات

عالوة على العدٌد من األدبٌات فً هذا

الجانب.
ولما كان الحدٌث عن مكونات الدستور الدٌمقراطً المنشود ٌتطلب ابتدا ًء
ً
دٌمقراطٌة
الحدٌث عن أسلوب وضعه وإجراءات تعدٌل مواده ،والتً ٌنبغً أن تكون
كذلك ،لذا خصصنا جزء من هذه الورقة للحدٌث عن أسلوب وضع الدستور
الدٌمقراطً ،وإجراءات تعدٌل هذه الدستور.وعلٌه نبحث فً هذه الورقة أوالً فً
أسلوب وضع الدستور الدٌمقراطً ،ثم إجراءات تعدٌل مواده ،ثم ننظر إلى مكونات
الدستور الدٌمقراطً .ومن خالل استعراضنا لهذه العناصر نستشهد بما تنص علٌه
دساتٌر دول مجلس التعاون الخلٌجً لننظر مدى توافقها أو بعدها عن الدستور
الدٌمقراطً.
أولا :أسلوب وضع الدستور الدٌمقراطً:
تختلف األسالٌب التً وضعت فٌها دساتٌر الدول ،فمنها ما ٌوضع من خالل لجنة معٌنة
من الحاكم وٌصدق من قبله دون أن ٌكون للشعب أي دور أو رأي بشؤنه ،وٌطلق علٌه
دستور منحة .ومنها ما ٌوضع من قبل لجنة منتخبة أو مجلس منتخب من قبل الشعب،
وال ٌكون نافذاً إال بتوافق كل من إرادة المجلس وإرادة الحاكم ،فٌطلق علٌه دستور
العقد .ومنها ما ٌوضع من قبل مجلس تؤسٌسً منتخب وٌكون نافذاً بمجرد اعتماده من
قبل أعضاء هذا المجلس دون حاجة لموافقة الحاكم علٌه ،أو عرضه على الشعب فً
استفتاء عام .وأخٌراً من الدساتٌر ما ٌوضع مشروعه من قبل لجنة منتخبة أو مجلس
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مركز دراسات الوحدة العربٌة11 ،
مركز دراسات الوحدة العربٌة ،الدٌمقراطٌة والتحركات الراهنة للشارع العربً ، 119 ،ص. :
مركز دراسات الوحدة العربٌة ،االنتخابات الدٌمقراطٌة ،وواقع االنتخابات فً األقطار العربٌة ، 117 ،ص. 7 :
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تؤسٌسً منتخب ،وٌعرض على الشعب فً استفتاء عام ،فإن أٌدته األغلبٌة أصبح
دستوراً نافذاً.
ومن وجهة نظرنا أن األسلوب األخٌر هو ما ٌنبغً أن ٌتبع لوضع الدستور
الدٌمقراطً ،إذ ٌعد مشروعه من قبل مجلس تؤسٌسً منتخب ،ثم ٌعرض على الشعب
فً استفتاء عام .فالدستور ٌنبغً أن ٌختلف فً إجراءات وضعه عن تلك اإلجراءات
التً تتبع لسن التشرٌعات العادٌة ،لكونه ٌحتوي على المبادئ التً تتقٌد بها السلطات
العامة واألحكام التً ال تخرج القوانٌن واللوابح عن مقتضاها .ووضع الدستور بؤسلوب
االستفتاء سوف ٌمٌزه عن القوانٌن العادٌة ،فال ٌكتفً بوضعه من قبل المجلس المنتخب
من الشعب فحسب ،بل أٌضا ً ٌرجع للشعب لٌنظر ما فعله ممثلوه فٌعتمد مشروع
الدستور أو ٌرفضه.
ولكن لكً ٌكون هذا األسلوب منتجا ً وفعاالً ال بد من أن ٌبنى على األسس التالٌة:
- 1أٌ يٕضغ يششٔع انذسخٕس ابخذا ًء يٍ خالل يجهس حأسيسي أٔ جًؼيت حأسيسيت
يُخخبت باَخخاباث حشة َٔزيٓت ٔيحاطت بكافت ضًاَاث ػذو حزييف إسادة انشؼب.
- 2أٌ يخاح نهشؼب يؼشفت يا يذاس في اجخًاػاث انجًؼيت انخأسيسيت ،فخكٌٕ انجهساث
ػهُيتٔ ،يخاح نهصحف ٔاإلػالو َشش يا يجشٖ بيٍ األػضاء بشأٌ يششٔع
انذسخٕس يٍ يُاقشاث.
- 3أٌ حخى انًٕافقت ػهٗ يٕاد يششٔع انذسخٕس بأغهبيت ثهثي األػضاء انزيٍ يخأنف
يُٓى انًجهس انخأسيسي.

ٌرجع لكتب القانون الدستوري بشؤن األسالٌب المختلفة لوضع الدستور ،أنظر على سبٌل المثال :عثمان خلٌل،
القانون الدستوري ،مطبعة مصر ،القاهرة، 781 ،عثمان عبدالملك الصالح ،النظام الدستوري والمإسسات السٌاسٌة
فً الكوٌت ،مإسسة دار الكتاب ،الكوٌت، 11 ،عادل الطبطبابً ،النظام الدستوري فً الكوٌت ،مإسسة دار
العلوم للطباعة والنشر والتوزٌع ،الكوٌت.
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- 4أٌ حخاح نهًٕاطُيٍ فشصت كافيت نفٓى يٕاد يششٔع انذسخٕس قبم إجشاء االسخفخاء
ػهيّ.
- 5أٌ حُكفم انًًاسست انفؼهيت نحشيت انخؼبيش ٔحشيت االجخًاػاث انؼايت ٔحشيت
اإلػالو ٔحشيت انخُظيى في ْزِ انذٔنت .فٓزِ حشياث أساسيت نخُأل يششٔع
انذسخٕس بًٕضٕػيت فيك ٌّٕ انًٕاطٍ سأيّ ٔيبهٕس فكشِ بشأَّ ْٕٔ راْب إنٗ يقش
االسخفخاء.
- 6أٌ يكٌٕ اإلػالو انشسًي بؼيذاً ػٍ االسخفخاء ،فال يٕجّ انًٕاطُيٍ إنٗ حأييذ
يششٔع انذسخٕس ،أٔ إنٗ سفضّٔ ،إٌ كاَج ُْاك بشايج بشأَّ فيجب أٌ حكٌٕ
يٕضٕػيت ٔيحايذة.
- 7ضمان استقاللٌة اللجنة المشرفة على االستفتاء ،وأن ٌتسم إشرافها وإدارتها
لالستفتاء فً جمٌع مراحله بالحٌاد والشفافٌة والمساواة.
و لمعرفة مدى قرب األسالٌب التً وضعت بها الدساتٌر الخلٌجٌة من هذه األسسس أو
بعدها عنها ،فإننا نجد أن الدسستور الكسوٌتً هسو الدسستور الوحٌسد السذي كسان للشسعب دور
هام فً وضعه وذلك إثر دعوة أمٌر الكوٌت األسسبق عبسده السسالم فسً مطلسع السستٌنٌات
من القرن الماضً إلى إجراء انتخابات المجلس التؤسٌسسً المكلسف ،إضسافة إلسى مهامسه،
بوضع الدستور .وكسان هسذا المجلسس ٌضسم عشسرٌن عضسواً منتخبسا ً إضسافة إلسى السوزراء
األعضسساء فٌسسه بحكسسم مناصسسبهم ،وعنسسدما أعسسد مشسسروع الدسسستور تمسست مناقشسسته ومناقشسسة
المذكرة التفسسٌرٌة لسه ،وأقسر كسل منهمسا ورفسع ليمٌسر السذي صسدق علٌهمسا .والدسستور
الكسسوٌتً وإن كسسان للشسعب دور فسسً وضسسعه إال أنسسه بعٌسسد عسسن األسسسس التسسً ذكرنسساه سسسابقا ً
لوضع الدستور الدٌمقراطً المنشود.
أما فً دولة قطر التً أجري استفتاء على دستورها الحالً ونسال نسسبة % 96,
 .64من األصوات تؤٌٌداً له فال ٌمكن اعتباره دسستوراً وضسع بؤسسلوب دٌمقراطسً! إذ أن
أنظر فً ذلك أستاذنا الدكتور عادل الطبطبابً ،النظام الدستوري فً الكوٌت ، 758 ،ص:
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اللجنة التً وضعت مشروع الدستور كانت لجنة معٌنة بالكامل مسن قبسل األمٌسر ،وكانست
الغالبٌة العظمى من هإالء األعضاء المعٌنٌن هم وزراء ورجال السلطة التنفٌذٌسة 8.كمسا
أنه لم ٌنقل عبر اإلعالم ما ٌجري فً اجتماعات هذه اللجنة ،بل إن محاضسر اجتماعاتهسا
لم تنشر وغٌر متاحة إلسى انن للبساحثٌن القسانونٌٌن أو رجسال القسانون والقضساء .أمسا عسن
عملٌة االستفتاء على مشروع الدستور القطسري فقسد سسبقتها حمسالت تروٌجٌسة تتمثسل فسً
ندوات وبرامج وتحقٌقات صحفٌة ومقابالت إعالمٌة تصب جمٌعها فً صالح التصسوٌت
بنعم لهذا المشروع ،دون أن ٌتسنى للشعب المعرفة الموضوعٌة لمواده وما ٌضسمها مسن
إٌجابٌات وسلبٌات .عالوة على أن الجهسة المشسرفة علسى االسستفتاء لسم تكسن جهسة مسستقلة
عن السلطة التنفٌذٌسة .ومسن خسالل مسا تقسدم ٌتضسح أن األسسلوب السذي وضسع بسه الدسستور
القطري كان بعٌداً عن األسلوب الدٌمقراطً المنشود.
أما فً مملكسة البحسرٌن ،فسإن دسستور  11السذي وضسع بشسكله الجدٌسد ال ٌمكسن
وصسسفه إال أنسسه وضسسع بؤسسسلوب المنحسسة .فالتعسسدٌالت التسسً أجرٌسست تمسست مسسن خسسالل لجنسسة
معٌنة من قبل الملك ،ثم صدق علٌها الملك .أما ما قٌل بؤن التعدٌالت استندت إلى مٌثساق
العمل الوطنً الذي استفتً علٌه من قبل الشعب ،فال ٌغٌر من حقٌقة األمر شًء .وذلسك
ألن المٌثاق لم ٌؤت إال بالخطوط العرٌضسة للمسسابل الجوهرٌسة ،بٌنمسا مسا وضسعته اللجنسة
المشكلة لتعدٌل الدستور من تفاصٌل السٌما تلك المتعلقة باختصاصات المجلسس السوطنً
وكسسل مسسن مجلسسسً النسسواب والشسسورى ،وصسسالحٌات الملسسك وعالقتسسه بهمسسا وتقلسسٌص دور
المجلس الوطنً واضعافه مقارنة بدسستور  79لسم تكسن مدرجسة فسً المٌثساق ولسم ٌكسن
الشعب الذي أخذ رأٌه به قد اطلع علٌها أو عرفها.

 8تضم اللجنة ستة أعضاء من االسرة الحاكمة ،بٌنهم معالً ربٌس مجلس الوزراء الحالً حمد بن جاسم بن جبر،
إضافة إلى عبده بن حمد العطٌة وأحمد بن عبده ال محمود وهما ناببا ربٌس مجلس الوزراء ،وحسن بن عبده
الغانم وعلً بن سعٌد الخٌارٌن ،وأحمد بو شرباك المنصوري ،ومحمد بن صالح السادة ،وسلطان بن حسن
الدوسري ،وعلً بن فطٌس المري ،وغٌرهم من وزراء أو ممن كانوا وزراء ورجال ٌمثلون جانب السلطة التنفٌذٌة.
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أما دساتٌر كل من اإلمارات وعمسان والسسعودٌة ،فلسٌس لشسعوب هسذه السدول دور
فسسً إعسسدادها أو فسسً إقرارهسسا ،ممسسا ٌجعلهسسا دسسساتٌر منحسسة .وبالتسسالً نخلسسص ممسسا سسسبق أن
جمٌع الدساتٌر الخلٌجٌة بعٌده فً إعدادها عن األسلوب الدٌمقراطً المنشود.
ثانٌا ا :إجراءات تعدٌل الدستور الدٌمقراطً:
ال شك بؤن القٌام بتعدٌل مواد الدستور حق للشعوب ،إذ ال ٌمكن أن تكون مواد الدستور
جامدة جموداً مطلقا ً ال ٌمكن تعدٌلها نهابٌا ً .فال ٌوجد دستور فً الوقت الحالً إال
وٌخصص مواد معٌنة فً صلبه تبٌن إجراءات تعدٌله ،وذلك اعترافا ً بحق األجٌال
المتعاقبة بتعدٌل دستورها وفقا ً لتطور الفكر السٌاسً للمجتمع الذي ٌنتمون له ووفقا ً
للزمان الذي ٌعشون فٌه.
ونرى بؤن تعدٌل مواد الدستور ٌنبغً أن ٌكون متقاربا ً إلى حد ما مع اإلجراءات
التً اتبعت عند إعداد الدستور ابتدا ًء .وٌمكن أن ٌتحقق ذلك من خالل موافقة المجلس
التشرٌعً (البرلمان) على التعدٌل بؤغلبٌة خاصة ،ثم ٌعرض على الشعب فً استفتاء
عام ،مع مراعاة ما ٌؤتً:
أن ٌتم طلب أو اقتراح تعدٌل مواد الدستور من قبل ثلث أعضاء المجلسالتشرٌعً.
أن تتم الموافقة على تعدٌل مواد الدستور بؤغلبٌة ثلثً األعضاء الذٌن ٌتؤلفمنهم المجلس.
إذا تم رفض التعدٌالت المقترحة من قبل المجلس فال ٌعاد اقتراحها ثانٌة فًذات دور االنعقاد.
إال تكون جلسات أو اجتماعات مناقشة تعدٌل مواد الدستور سرٌة.- 8في حال يٕافقت أغهبيت ثهثي انًجهس ػهٗ انخؼذيالث أٌ حخاح نهًٕاطُيٍ فشصت
كافيت نفًٓٓا قبم إجشاء االسخفخاء ػهيٓا.
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- 1أٌ حُكفم انًًاسست انفؼهيت نحشيت انخؼبيش ٔحشيت االجخًاػاث انؼايت ٔحشيت
اإلػالو ٔحشيت انخُظيى في ْزِ انذٔنت .فٓزِ حشياث أساسيت نخُأل انخؼذيالث
انذسخٕسيت بًٕضٕػيت فيك ٌّٕ انًٕاطٍ سأيّ ٔيبهٕس فكشِ بشأَّ ْٕٔ راْب إنٗ
يقش االسخفخاء.
- 9أٌ يكٌٕ اإلػالو انشسًي بؼيذاً ػٍ االسخفخاء ،فال يٕجّ انًٕاطُيٍ إنٗ حأييذ
انخؼذيالث ،أٔ إنٗ سفضٓأ ،إٌ كاَج ُْاك بشايج بشأَٓا فيجب أٌ حكٌٕ
يٕضٕػيت ٔيحايذة.
- 5ضمان استقاللٌة اللجنة المشرفة على االستفتاء ،وأن ٌتسم إشرافها وإدارتها
لالستفتاء فً جمٌع مراحله بالحٌاد والشفافٌة والمساواة.
وبالرجوع إلى المواد الخاصة بإجراءات تعدٌل الدساتٌر الخلٌجٌة نرى بؤنها جمٌعهسا
بعٌدة عن األسس السابقة .وأن للحساكم دور هسام وجسوهري فسً اعتمساد هسذه التعسدٌالت،
بل قد ٌنفرد بها دون أي دور للشعب .ففسً دسساتٌر كسل مسن قطسر والكوٌست والبحسرٌن ال
ٌقتصر األمر علسى اعتمساد المجلسس التشسرٌعً للتعسدٌل بسل ٌشسترط تصسدٌق الحساكم علٌسه
كذلك .ورفض الحاكم التصدٌق ال ٌمكن التغلب علٌه .وهو أمر ٌجعسل التعسدٌل فسً غاٌسة
الصعوبة إن لم ٌكن مستحٌالً إال إذا اتفسق مسع رغبسة الحساكم 1.أمسا فسً السسعودٌة وعمسان
فإن الحاكم ٌنفرد فسً إجسراء التعسدٌالت دون أن ٌكسون للمجسالس التشسرٌعٌة أي دور .أمسا
فسسً اإلمسسارات العربٌسسة المتحسسدة فالوضسسع ال ٌختلسسف كثٌسسراً عسسن عمسسان والسسسعودٌة إذ مسسنح
الدستور اإلماراتً حق اقتراح تعدٌل الدستور للمجلس األعلى لالتحاد المكون من حكسام
اإلمارات ،دون المجلس الوطنً ،إال أنه أوجب عرض هسذا االقتسراح علسى هسذا األخٌسر
لمناقشسته ،ولسه أن ٌرفضسسه أو ٌعسدل منسسه ،ولكسن الدسسستور أجساز للمجلسسس األعلسى لالتحسساد

 1أنظر المادة (
البحرٌنً.

) من الدستور القطري ،والمادة (  ) 9من الدستور الكوٌتً ،والمادة (1

) من الدستور
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تجسساوز قسسرارات المجلسسس السسوطنً بشسسؤن التعسسدٌل ،ممسسا ٌجعسسل مناقشسسة المجلسسس السسوطنً
وقراراته مجرد توصٌات غٌر ملزمة.

9

ثالثا ا :مكونات الدستور الدٌمقراطً المنشود:
فً البدء ٌجب التؤكٌد بؤن االطالع على دساتٌر بعض الدول الدٌمقراطٌة قد ٌكشف عدم
تضمٌنها بالضرورة العناصر التفصٌلٌة للمكونات التً سوف نتطرق لها فً هذا
المبحث ،ألنها متوافرة فً البٌبة التً تحتوي الدستور ،أما دولنا التً تفتقر لهذه البٌبة
فإن تضمٌن دساتٌرنا القواعد الضامنة والمإكدة لتفعٌل هذه المكونات أمر فً غاٌة
األهمٌة حتى ترسخ فً أذهان إفراد المجتمع وتصبح من مكتسباته المدنٌة.
وتتمثل مكونات الدستور الدٌمقراطً فً أربعة عناصر هً:
 سٌطرة أحكام القانون والمساواة أمامها. عدم انفراد شخص أو فبة بالسلطات العام. التؤكٌد على الحقوق والحرٌات العامة وضمان ممارستها. ضمان تداول السلطة التنفٌذٌة والتشرٌعٌة سلمٌا ً.وقبل التطرق لهذه المكونات بشًء من التوضٌح نود التؤكٌد على أنها ترتبط
ٌبعضها البعض وٌدعم بعضها البعض بشكل أو بآخر ،وقد تتداخل فً جزبٌاتها ،إال
انها فً النهاٌة ضرورٌة كإطار للدستور الدٌمقراطً.
 -1سٌطرة أحكام القانون والمساواة أمامها:
تؤتً سٌادة القانون لتعنً أن جمٌع إفراد المجتمع سواء كانوا أفراداً طبٌعٌٌن أو
معنوٌٌن حكاما ً أو محكومٌن ٌخضعون لقواعد قانونٌة توضع مسبقا ً تنظم عالقاتهم،
وٌحتكمون لها عند اختالفهم أو عند نشوء أي نزاع بٌنهم .وٌقصد بالقانون هنا معناه
 9أنظر المادة (  )5من النظام األساسً للحكم فً المملكة العربٌة السعودٌة ،والمادة (  )5من النظام األساسً
) من دستور دولة اإلمارات العربٌة المتحدة.
للدولة فً سلطنة عمان ،والمادة (
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الشامل ،لٌضم مجموعة القواعد القانونٌة العامة والملزمة سواء جاءت فً الدستور أو
القوانٌن التً تصدرها البرلمانات ،أو اللوابح التً تضعها الحكومات .وال شك بؤن
هناك مبادئ عامة ٌجب التؤكٌد علٌها فً صلب الدستور لكً ٌحقق مبدأ سٌادة القانون
معناه على أرض الواقع ،وتتمثل هذه المبادئ فٌما ٌلً:
ضمان تعبٌر القانون عن ضمٌر المجتمع.
وٌكون ذلك بؤن ٌصدر القانون عن جهة تمثل المجتمع وتحقق مصلحة المجتمع ،فال
ٌنفرد فً وضعه شخص أو فبة معٌنة لتغلٌب مصالحهم على حساب المصلحة العامة.
وٌتحقق ذلك أوالً :بوجود مجلس منتخب من قبل الشعب فً انتخابات حرة ونزٌهة
وتحاط بكل الضمانات التً تحقق انعكاس أرادة الشعب فً تشكٌله .وٌتحقق ثانٌا ً :بؤن
ٌمتلك هذا المجلس حقٌقة سلطة التشرٌع ،وذلك بامتالكه اقتراح القوانٌن ابتداء ،ثم
مناقشتها وإقرار مشروعاتها ثانٌاً ،ثم أخٌراً إمكانٌة التغلب الفعلً ولٌس النظري على
حالة رفض الربٌس التصدٌق على مشروعات القوانٌن.
وباالطالع على بعض الدساتٌر الخلٌجٌة نجدها تنص على أن السلطة التشرٌعٌة
ٌتوالها مجلس الشورى أو مجلس األمة أو غٌرها من المسمٌات ،وبالعودة إلى هذه
المجالس نجد مجلس الشورى السعودي على سبٌل المثال ٌتؤلف بؤكمله من أعضاء
معٌنٌن من قبل الملك 5.أما بقٌة الدول الخلٌجٌة ،فمجالسها ال تتؤلف بؤكملها من أعضاء
منتخبٌن ،فهً إما أن تتؤلف من مجلس واحد به أعضاء منتخبٌن وأعضاء معٌنٌن كما
فً الكوٌت وقطر واإلمارات 7،مع تفاوت نسبة المعٌنٌن إلى المنتخبٌن بٌن هذه الدول،
 5أنظر المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى السعودي رقم أ 7 /بتارٌخ /5/ 9
.
أ 1/بتارٌخ 1/ /
 7فً اإلمارات ووفقا ً لقرار المجلس األعلى لالتحاد رقم ( ) لسنة  ، 771المعدل مإخراً بقرار رقم ( ) لسنة
ٌ ، 1تم انتخاب نصف أعضاء المجلس الوطنً بصورة غٌر مباشرة من خالل هٌبة انتخابٌة .والهٌبة االنتخابٌة
التً ٌختار منها األعضاء المنتخبٌن ٌقوم بتشكٌلها حاكم كل إمارة وتضم عدد من المواطنٌن ٌمثلون بحد أدنى ما
نسبته ثالثمابة ضعف العدد المحدد للمقاعد المخصصة لممثلً كل إمارة فً المجلس الوطنً .فإمارة أبو ظبً ،على
سبٌل المثال ،لها ثمانٌة مقاعد فً المجلس الوطنً ،لذا ٌجب إال ٌقل عدد أسماء المواطنٌن المدرجٌن فً هٌبتها
 ،المعدل باألمر الملكً رقم
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أو أن تتؤلف السلطة التشرٌعٌة من مجلسٌن أحدهما منتخب وانخر معٌن كما فً
البحرٌن وعمان.

1

وهو أمر ٌضعف فً حقٌقة األمر من الدور التمثٌلً للشعب فً

هذه المجالس ،وٌرجح كفة السلطة التنفٌذٌة بوجود أعضاء معٌنٌن فٌها.
وفً ذات االتجاه نجد أن سلطة الحاكم فً الدول الخلٌجٌة فً مجال التشرٌع
سلطة جوهرٌة تجعله صاحب االختصاص الفعلً والمإثر وال ٌجعل من القانون ضمٌر
الشعب .ففٌما عدا دولة الكوٌت الذي ٌمكن لمجلس األمة فٌها أن ٌتغلب على رفض
األمٌر التصدٌق على قانون ما إن تمسك به للمرة الثالثة فً دور انعقاد الحق بؤغلبٌة
األعضاء الحاضرٌن،

نجد أن األمر فً غاٌة الصعوبة فً قطر والبحرٌن لعدم نص

الدستور على أمر مماثل واشتراط أغلبٌة ثلثً األعضاء بحٌث إذا لم ٌصل المجلس
إلٌها لن ٌعتد بمشروع القانون.

كما أن الدستور القطري منح األمٌر حق إٌقاف

القانون الذي اقره مجلس الشورى ألمد غٌر محدد .عالوة على انفراد األمٌر ومجلس
الوزراء بسلطة التشرٌع عند حل مجلس الشورى القطري .أما فً باقً الدول
الخلٌجٌة ،فإن الدور التشرٌعً لمجالسها ٌقتصر على كونه مناقشة لمشروعات القوانٌن
وتقدٌم توصٌات بشؤنها ،وللحاكم األخذ بهذه التوصٌات أو إهمالها.
ضمان تدرج القواعد القانونٌة.
ونعنً بتدرج القواعد القانونٌة أن ٌؤتً الدستور فً قمة هرم التشرٌعات ،ثم تؤتً
القوانٌن فً مرتبة أدنى من الدستور ،ثم تؤتً اللوابح فً مرتبة أدنى من القوانٌن
االنتخابٌة عن إلفٌن وأربعمابة مواطن ،وهكذا بشؤن كل إمارة .وال ٌحق إال لمن أدرج اسمه فً هذه الهٌبات
االنتخابٌة أن ٌرشح نفسه لعضوٌة المجلس أو أن ٌنتخب من ٌراه من المرشحٌن.
ً
ً
ٌ 1عتبر األخذ بنظام المجلسٌن فً الدستور البحرٌنً من األحكام الجامدة جمودا مطلقا بحٌث ال ٌجوز اقتراح
تعدٌلها ،أنظر الفقرة (ج) من المادة ( ) 1من الدستور البحرٌنً.
تنص الفقرة األخٌرة من المادة ( )11من الدستور الكوٌتً على أنه إذا "عاد مجلس األمة فً دور انعقاد آخر إلى
اقرار ذلك المشروع بؤغلبٌة الذٌن ٌتؤلف منهم المجلس صدق علٌه األمٌر وأصدره خالل ثالثٌن ٌوما من ابالغه
إلٌه".
انظر المادة ( ) 8من الدستور البحرٌنً ،والمادة ( )91من الدستور القطري.
أنظر المادة ( ) 11من الدستور القطري.
الفقرة الثانٌة من المادة (  ) 1من الدستور القطري.
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والدستور .والقٌمة القانونٌة لهذا التدرج هً أال ٌخالف كل من القانون والالبحة أحكام
الدستور ،وإال وصفت بعدم الدستورٌة وجاز الطعن بها وإبطالها ،وأال تخالف اللوابح
القوانٌن ،وإال وصفت بعدم المشروعٌة وجاز رفع دعوى إلغاء القرار لمخالفته أحكام
القانون.
وتكمن أهمٌة تدرج القواعد القانونٌة فً أن الدستور فً جوهره ٌتم على المبادئ
األساسٌة العامة التً تبٌن حدود السلطات العامة وتضمن عدم تجاوز هذه السلطات
اختصاصاتها ،وتكفل الحقوق والحرٌات العامة لذلك ٌجب أن ٌكون ألحكامها السمو
على جمٌع أحكام التشرٌعات األخرى ،وبذلك نضمن عدم تعدي األغلبٌة فً البرلمان،
على سبٌل المثال ،على حقوق األقلٌات المكفولة دستورٌا ً .كما أن القانون العادي وقد
صدر عن المجلس المنتخب الممثل للشعب ونوقش مشروعه فً جلسات علنٌة حضرها
بعض إفراد الشعب ونقلها اإلعالم إلى كافة المواطنٌن ،والذي وضع متفقا ً مع أحكام
ال دستور ٌجب أن ٌكون له العلو على اللوابح التً تصدرها السلطة التنفٌذٌة ،فهذه
األخٌرة ٌنبغً أن تؤخذ أحكام القانون بعٌن االعتبار فال تخالف قراراتها التً تضعها
أحكام القانون .وباحترام تدرج القواعد القانونٌة نضمن أن هذه القواعد تعكس إرادة
الشعب الذي ترجمها فً الوثٌقة الدستورٌة كمبادئ أساسٌة ،وإرادة الشعب الذي حملها
ممثلٌه فً البرلمان وترجموها فً القوانٌن العادٌة.
ولتحقٌق مبدأ تدرج القواعد القانونٌة ال بد من تؤكٌد الدستور على هذا المبدأ ابتداء
فً صلبه ،ثم تؤكٌده على آلٌات قضابٌة محاٌدة ومستقلة للنظر فً المنازعات الدستورٌة
والفصل فً جمٌع المنازعات اإلدارٌة ،ثم تؤكٌده على كفالة حق التقاضً أمام هذه
الجهات.
وبالرجوع إلى الدساتٌر الخلٌجٌة للتحقق من مدى توافر هذه العناصر به ،فإننا نجد
بعضها ٌنص نوعا ً ما على هذا المبدأ ،فالمادة (  ) 8من الدستور اإلماراتً تبٌن أن
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"ألحكام هذا الدستور السٌادة على دساتٌر اإلمارات األعضاء فً االتحاد وللقوانٌن
االتحادٌة التً تصدر وفقا ً إلحكامه األولوٌة على التشرٌعات واللوابح الصادرة عن
سلطات األمارات ،وفً حال التعارض ٌبطل من التشرٌع األدنى ما ٌتعارض مع
التشرٌع األعلى وبالقدر الذي ٌزٌل ذلك التعارض وعند االختالف ٌعرض األمر على
المحكمة االتحادٌة العلٌا للبت فٌه" .كما أن ذهاب هذه الدساتٌر إلى النص على جهات
قضابٌة للفصل فً المنازعات المتعلقة بدستورٌة القوانٌن واللوابح ،والفصل فً
المنازعات اإلدارٌة ٌكشف أن النظام القانونً فً دول المجلس ٌتبنى مبدأ التدرج
التشرٌعً.
أما بشؤن آلٌة الفصل فً المنازعات الدستورٌة فإن الدساتٌر الخلٌجٌة فوضت فً
الغالب المشرع العادي صالحٌاتها وكٌفٌة الطعن إمامها وأثار الحكم بعدم الدستورٌة،
فجاء القانون فً أغلب هذه الدول لٌجعل لجوء األفراد إلى المحكمة لٌس مباشراً،
فالمنفذ الوحٌد لهم هو الدفع الفرعً ،بمعنى أن ٌدفع أحد الخصوم فً أحدى المنازعات
المنظورة أمام المحاكم العادٌة بعدم دستورٌة نص من قانون أو البحة متعلق بالنزاع،
فإن رأى القاضً جدٌة الدفع أتاح له اللجوء إلى المحكمة الدستورٌة .ناهٌك على أن أثر
الحكم بعدم الدستورٌة هو أثر فوري ال ٌعود إلى وقت صدور القانون أو الالبحة
المحكوم بعدم دستورٌتهما.

8

ومن جانب آخر نرى بؤن النصوص الدستورٌة المتعلقة بالجهات المختصة بالفصل
فً المنازعات اإلدارٌة لم تضع الحد األدنى من القواعد التً تضمن فاعلٌة هذه

 8أنظر البند الثانً من المادة ( ) والمادة ( ) 5من القانون رقم ( ) لسنة  115بإنشاء المحكمة الدستورٌة
القطرٌة (هذه المحكمة لم تعمل فً الواقع العملً إلى انن) ،وأنظر المادة ( ) 11من الدستور البحرٌنً .فً الرقابة
القضابٌة على دستورٌة القوانٌن واللوابح فً دول مجلس التعاون الخلٌجً ،أنظر :عثمان عبدالملك الصالح ،الرقابة
القضابٌة أمام المحكمة الدستورٌة فً الكوٌت ،ملحق مجلة الحقوق الكوٌتٌة ، 751 ،رمزي الشاعر ،القضاء
الدستوري فً مملكة البحرٌن ، 11 ،ومبارك الهاجري ،الرقابة القضابٌة على دستورٌة القوانٌن فً دول مجلس
التعاون الخلٌجً ،رسالة دكتوراه ،كلٌة الحقوق ،القاهرة. 115 ،
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الجهات 1،ومنها على سبٌل المثال عدم تحصٌن أي قرار إداري عن والٌة القضاء ،مما
جعل القانون ٌؤتً بجملة من القرارات اإلدارٌة المستثناة من نظر المحاكم .فالمادة
(5

) من الدستور القطري على سبٌل المثل اكتفت بالنص على أن ٌحدد القانون

الجهة المختصة بالفصل فً المنازعات اإلدارٌة وٌبٌن نظامها وكٌفٌة ممارستها لعملها"
ومثلها ما ذهبت إلٌه المادة ( ) 17من الدستور الكوٌتً والمادة (  )8من النظام
األساسً للحكم فً المملكة العربٌة السعودٌة والمادة ( )19من النظام األساسً للدولة
فً سلطنة عمان .بل إن بعض الدساتٌر كما هو حال الدستور البحرٌنً لم ٌشر نهابٌا ً
للقضاء اإلداري أو الجهة المعنٌة بالفصل فً المنازعات اإلدارٌة 9.فلما جاء القانون
المنظم للمنازعات اإلدارٌة فً الكثٌر من هذه الدول أخرج العدٌد من القرارات اإلدارٌة
من والٌة القضاء فالبند الثالث من المادة الثالثة من قانون رقم ( )9لسنة  119بشؤن
الفصل فً المنازعات اإلدارٌة القطري على سبٌل المثال أخرج من نظر المحكمة
مسابل الجنسٌة القطرٌة وأعمال السٌادة واألوامر والمراسٌم األمٌرٌة والقرارات
الصادرة بموجب قانون حماٌة المجتمع والقرارات الصادرة بموجب قوانٌن الجمعٌات
والمطبوعات والنشر وإصدار الصحف وتراخٌص األسلحة ودخول األجانب ،ونزع
الملكٌة للمنفعة العامة .ومثل القانون القطري نجد المرسوم السلطانً رقم (  )7لسنة
 77بإنشاء محكمة القضاء اإلداري ٌستثنً العدٌد من القرارات اإلدارٌة المماثلة للنص
القطري ،وهذا هو مسلك القانون الكوٌتً أٌضا ً والسابق من حٌث اإلصدار على
القانونٌن القطري والعمانً.

5

ضمان تفعٌل أحكام القانون والمساواة أمامها.
 1سعد الشتٌوي ،والٌة المحاكم المختصة بإلغاء القرارات اإلدارٌة فً دول مجلس التعاون الخلٌجً ،اإلطار
الدستوري ،والتنظٌم التشرٌعً ،مجلٌة دراسات الخلٌج والجزٌرة العربٌة ،جامعة الكوٌت ،العدد  ، 9ابرٌل
. 1 1
 9أنظر كذلك الدستور اإلماراتً الذي اكتفى بالنص على المنازعات اإلدارٌة ضمن الوالٌة القضابٌة للمحكمة
االتحادٌة االبتدابٌة.
 5قانون إنشاء الدابرة اإلدارٌة الكوٌتً رقم ( ) 1لسنة 75
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إن القانون مهما كان فً نصوصه عادالً ومنسجما ً مع المبادئ الدستورٌة األساسٌة التً
ارتضاها المجتمع ،ومهما هدفت قواعده إلى تحقٌق الرفاهٌة واالستقرار واألمن
والمساواة وتكافا الفرص أمام المواطنٌن ،فإنها تبقى حبراً على ورق أن لم تفعل هذه
األحكام فً واقع الحٌاة العملٌة .وتفعٌلها ٌقتضً أمرٌن:التؤكٌد على آلٌات تطبٌق
القانون تشرٌعٌا ً وقضابٌاً ،ثم المساواة بٌن األفراد عند تطبٌق هذه األحكام .والمساواة
أمر ٌرتبط بشكل أساسً بموضوع تفعٌل إحكام القانون ،فما الفابدة من تفعٌل هذه
األحكام إن كان تطبٌقها ٌغرم البعض دون البعض انخر ،أو ٌفٌد فبة دون أخرى.
وباالطالع على الدساتٌر الخلٌجٌة نجدها تنص صراحة على أن ٌعمل بالقانون
كؤصل عام بعد شهر من تارٌخ نشرها فً الجرٌدة الرسمٌة 7،إال أن األمر قد ٌستدعً
أحٌانا ً أعمال أخرى لتنفٌذ القانون ،كإصدار لوابح تنفٌذٌة مما ٌجعل تطبٌق مواد عدٌدة
من القانون رهن قٌام الحكومات بإصدار مثل هذه اللوابح ،كما قد ٌتوقف تنفٌذ القانون
بسبب عدم صدور مرسوم من الحاكم ،فعلى سبٌل المثال ،وعلى الرغم من صدور
قانون المحكمة الدستورٌة العلٌا فً قطر عام  ، 115إال أنها لم تعمل فً الواقع العملً
إلى انن بسبب عدم صدور مرسوم تعٌٌن قضاة المحكمة.
أما بشؤن المساواة أمام القانون فؤغلب الدساتٌر الخلٌجٌة تنص علٌها وتإكد على
أن ٌكون ذلك دون تمٌٌز بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدٌن وللناس
جمٌعا ً 1.وتإكد أٌضا ً على استقالل القضاء وأن ال سلطان على القضاة إال القانون ،وفً
الغالب تنظر المحاكم فً أغلب المنازعات عدا ما سبق أن تطرقنا إلٌه بشؤن القرارات
اإلدارٌة المستثناة من نظر المحاكم والتً تعد بحق انتهاكا ً حقٌقٌة لحق التقاضً،

 7أنظر على سبٌل المثال :المادة ( ) 95من الدستور الكوٌتً ،والمادة (
) من الدستور القطري.
(
 1أنظر المادة ( ) 8من الدستور القطري والمادة ( ) 5من الدستور البحرٌنً ،والمادة ( ) 7من الدستور الكوٌتً،
وغٌرها.
) من الدستور البحرٌنً ،والمادة
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ولكفالة العدٌد من الحقوق السٌما حق تكوٌن الجمعٌات وحرٌة الصحافة والطباعة
والنشر.
عالوة على ما سبقٌ ،عد نزع المواطنة من المواطنٌن أمراً بمنؤى عن نظر
القضاء إذ تخرج تشرٌعات بعض دول المجلس مسابل الجنسٌة من والٌتها.

كما أن

تحصٌن بعض التشرٌعات الخلٌجٌة للقرارات والمراسٌم واألوامر األمٌرٌة من نظر
القضاء كما هو فً قطر وعمان على سبٌل المثال ٌعد ثغرة تتٌح التمٌٌز بٌن المواطنٌن
وانتهاك لمبدأ تكافا الفرص.
 -2عدم انفراد شخص أو فئة بالسلطات العامة:
مبدأ الفصل بٌن السلطات الذي تناوله أكثر من فٌلسوف فً القرن السابع عشر للمٌالد
وبلوره فً القرن الثامن عشر مونتسكٌو فً كتابه روح الشرابعٌ ،هدف حقٌقة إلى الحد
من استبداد الحاكم وانفراده بجمٌع السلطات ،فتوزع وظابف الدولة الثالث التشرٌعٌة
والتنفٌذٌة والقضابٌة على ثالث سلطات مستقلة عن بعضها البعض ومتوازنة فٌما بٌنها.
وعدم تجمٌعها فً ٌد شخص واحد ،ضمانة أساسٌة لمنع الفساد السٌاسً .ذلك أن
السلطة المطلقة مفسدة مطلقة .كما أن هذا المبدأ ضمانة أساسٌة للحرٌات العامة
وللمساواة فً ممارستها .ولسنا هنا فً مجال التطرق إلى النظم السٌاسٌة المنبثقة عن
مبدأ الفصل بٌن السلطات كالنظام البرلمانً ،والنظام الرباسً وشبه الرباسً ،إذ أن ما
ٌنبغً التؤكٌد علٌه هو مجموعة من المبادئ التً سوف تحقق هذا المبدأ فً الواقع
العملً لذا ٌنبغً أن النص فً صلب الدستور على ما ٌؤتً:
 وجود سلطات عامة مستقلة عن بعضها البعض. أن تكون لهذه السلطات اختصاصات ووظابف حقٌقٌة ٌبٌنها وٌحددها الدستور.أنظر المادة ( ) من قانون رقم ( )9لسنة  119بشؤن الفصل فً المنازعات اإلدارٌة القطري ،والمادة ( ) من
قانون رقم ( ) 1لسنة  75بإنشاء الدابرة اإلدارٌة الكوٌتً ،والمادة ( )9من المرسوم السلطانً رقم 77/7
بإنشاء محكمة القضاء اإلداري العمانً.
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 خلق قدر من التوازن فً االختصاصات بٌن السلطات الثالثة. أن ٌختار الشعب أعضاء السلطتٌن التنفٌذٌة والتشرٌعٌة باالنتخابات الحرةوالنزٌهة.
 أن ٌتحقق تكافا الفرص بٌن المواطنٌن فً تقلد الوظابف الدستورٌة ،وصنعالقرار السٌاسً.
 وأن ٌكفل استقالل السلطة القضابٌة من خالل النص على ضمانات التعٌٌن،وضمانات الترقٌة ،وضمانات عدم القابلٌة للعزل ،أو اإلقصاء ،ثم االستقالل
اإلداري والمالً فً إطار مجلس أعلى للقضاء مستقل وٌشكل على أسس
أألقدمٌة واالنتخابات الداخلٌة.
وبمراجعة الدساتٌر الخلٌجٌة للنظر فً مدى توافر هذا المكون بهاٌ ،ظهر أمامنا
جلٌا ً رجحان كفة السلطة التنفٌذٌة على حساب السلطة التشرٌعٌة وفقدان التوازن بٌن
السلطات لصالح الحاكم .بل نجد دستور الكوٌت ودستور البحرٌن ٌنصان صراحة على
تولً األمٌر أو الملك كل من السلطة التشرٌعٌة والسلطة التنفٌذٌة بجوار البرلمان
والحكومة،

وإن كان هذا نصا ً مقبوالً فً الدول ذات األنظمة الملكٌة الدستورٌة التً

ٌسود فٌها الملك دون أن ٌحكم وٌكون تولٌه لهذه السلطات فٌها مجرد تقلٌد شرفً ،فإن
األمر على خالف ذلك فً دول مجلس التعاون الخلٌجً ،إذ للحاكم صالحٌات حقٌقٌة
وفعالة تتمثل فً تعٌٌن ربٌس مجلس الوزراء والوزراء ومسإولٌة هإالء إمامه،
واختصاصه فً أغلب الدول فً تعٌٌن أعضاء المجالس التشرٌعٌة المعٌنٌن ،وفً دعوة
المجلس لالنعقاد ،وتؤجٌل جلسات المجلس ،وتمدٌد الفصل التشرٌعً وحل المجلس،
وإعالن األحكام العرفٌة .بل قد ٌعزل القضاة للمصلحة العامة! ،كما أن مسإولٌة
الحكومة أمام المجلس التشرٌعً تكاد تكون غٌر فعالة فً أغلب الدول الخلٌجٌة عدا
أنظر الفقرة (ب) من المادة ( ) من الدستور البحرٌنً ،والمادتٌن (  )8و(  )8من الدستور الكوٌتً.
تنص المادة (  )1من قانون رقم ( ) 1لسنة  11بشؤن إصدار قانون السلطة القضابٌة القطري على انتهاء
والٌة القضاة ألحد االسباب المذكورة فً المادة ومنها الفصل من الخدمة بقرار أمٌري ألسباب تتعلق بالصالح العام.
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الكوٌت ،وهذه أٌضا ً لم ٌمنح دستورها لمجلس األمة حق سحب الثقة من ربٌس مجلس
الوزراء.

وال نرى بؤن الصواب قد ٌجانبنا إن قلنا بؤن المكون الخاص بعدم انفراد

شخص أو فبة بالسلطات غٌر متحقق فً أغلب الدول الخلٌجٌة.
أما بشؤن استقالل القضاء ،فإن أغلب الدساتٌر الخلٌجٌة اتبعت منهج اإلحالة إلى
القانون لكً ٌكفل استقالل القضاء وٌبٌن ضمانات القضاة واإلحكام الخاصة بهم
وأحوال عدم قابلٌتهم للعزل.

8

ونرى بؤن النص على الحد األدنى من ألضمانات فً

صلب الدستور أمر مهم ،كالنص صراحة على االستقالل المالً للمجلس األعلى
للقضاء ،والنص على حاالت انتهاء والٌة القضاء ،والضمانات الخاصة بؤحكام الترقٌة
وضوابط تشكٌل المجلس األعلى للقضاء دون تدخل الحاكم أو السلطة التنفٌذٌة فً ذلك.

 -3التأكٌد على الحقوق والحرٌات العامة وضمان ممارستها.
أن اشتمال الدستور للنصوص المإكدة على كفالة الحقوق والحرٌات العامة أمر فً
غاٌة األهمٌة لعدة أسباب ،أولها ما تحققه الكتابة التشرٌعٌة أو التقنٌن من نشر للوعً
بٌن المواطنٌن ومعرفة حقوقهم المكفولة دستورٌا ً .وثانٌها عدم انتهاك السلطات العامة
لهذه الحقوق المبٌنة بوضوح فً الدستور عند وضعها للقوانٌن واللوابح والقرارات.
ولكن وحتى ال تكون هذه النصوص الدستورٌة مجرد حبراً على ورق وتبقى حبٌسة
إطارها النظري ٌنبغً التؤكٌد فً صلب الدستور أٌضا ً على آلٌات تضمن ممارستها،
ونرى بؤن ذلك ٌتحقق بما ٌؤتً:

المادة (  ) 1من الدستور الكوٌتً
 8أنظر المادة (  ) 1من الدستور الكوٌتً ،والفقرة (ب) من المادة (  ) 1من الدستور البحرٌنً ،والمادة (
من الدستور القطري.

)
19

 التؤكٌد على المبادئ األساسٌة لكفالة كل حق وعدم االكتفاء بعبارات مقتضبة ،أوعامة .فلٌس المقصود بذكر الحقوق فً الدستور تؤطٌرها بإطار أخالقً مبهم،
بل صٌاغتها بعبارات قانونٌة تظهر إلزامٌة احترامها وعدم انتهاكها.
 التؤكٌد على أن تكون األداة التشرٌعٌة التً ٌحٌل لها الدستور تنظٌم ممارسةالحقوق هً القانون ولٌست الالبحة.
 التؤكٌد على أن ال ٌذهب القانون أبعد من تنظٌم ممارسة الحق وخلق التوازنالمطلوب بٌن حق الفرد وحق المجتمع ،بحٌث ال ٌمس القانون جوهر الحق أو
ٌقٌد أو ٌمنع ممارسة األفراد له.
 التؤكٌد على وجود جهة قضابٌة مستقلة للنظر فً منازعات حقوق اإلنسان،وكفالة حق التقاضً أمامها بشكل مباشر لمن انتهكت إحدى حقوقه أو حرٌاته
من قبل السلطات العامة.
وبالرجوع إلى الدساتٌر الخلٌجٌة ،ال نجدها تإكد صراحة على أال ٌمس القانون
جوهر الحق أو ٌقٌد أو ٌمنع ممارسة األفراد له عند تنظٌمه له .كما أنها لم تنص على
جهات قضابٌة تفصل فً منازعات حقوق اإلنسان ٌمكن لجوء اإلفراد إلٌها بشكل
مباشر،كما أن العدٌد من القرارات الحكومٌة محصنة عن نظر القضاء اإلداري أوعن
والٌته .أما المحاكم الدستورٌة فاللجوء إلٌها فً الدول التً بها هذا النوع من المحاكم
لٌس متاحا ً مباشرة ليفراد ،بل ٌقتضً األمر ،كما سبق أن أشرنا ،إلى وجود دعوى
منظورة أمام القضاء العادي ،فٌدفع أحد الخصوم بعدم دستورٌة القانون المراد تطبٌقه،
فٌتاح له عندبذ الوصول إلى المحكمة الدستورٌة إن رأى قاضً الموضوع جدٌة دفعه.
ومع ذلك فإن هذا ال ٌعنً عدم جدوى هذه المحاكم بل وجودها مهم وضروري للرقابة
القضابٌة على دستورٌة القوانٌن واللوابح ،وٌمكننا أن نستشهد هنا بالحكم التارٌخً الذي
أصدرته المحكمة الدستورٌة فً الكوٌت بشؤن عدم دستورٌة بعض مواد المرسوم
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بقانون رقم ( )18لسنة  797فً شؤن االجتماعات العامة والتجمعات وألغت به 8
مادة من هذا التشرٌع.

1

 -4ضمان التداول السلمً للسلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة:
ٌقصد بالتداول السلمً للسلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة عدم استبثار شخص أو فبة من
األفراد دون غٌرهم بهاتٌن السلطتٌن طوال الوقت ،وأن تتاح لجمٌع المواطنٌن فرصة
المنافسة الحرة والنزٌهة للوصول لمإسسات صنع القرار السٌاسً وتولى المناصب
الدستورٌة العامة .والتداول السلمً ال ٌمكن أن ٌتحقق فً ظل الملكٌة المطلقة عندما
ٌرى شخصا ً بؤن الحكم حقا ً موروثا ً أو فً ظل سٌطرة فبة من األفراد على الحكم
واألمر بالقوة والقهر .ففً ذلك هدم لمبدأ الفصل بٌن السلطات من األساس ،وإن وجدت
سلطات فتكون شكلٌة ،وٌكون أعضابها معٌنون أو شبه معٌنٌن تستمر عضوٌتهم ما
استمروا فً طاعة الفبة الباغٌة!.
لذا فالتداول السلمً للسلطتٌن التنفٌذٌة والتشرٌعٌة ال ٌتحقق إال أن كان الشعب
هو الفٌصل وإرادة المواطنٌن هً المعتبرة وٌرجع إلٌهم دورٌا ً .وآلٌة تفعٌل التداول
السلمً إذن هً االنتخابات الحرة والنزٌهة أو ما ٌعرف لدى البعض باالنتخابات
الدٌمقراطٌة .فاالنتخابات الدٌمقراطٌة بإمكانها أن تفعل مبدأ سٌادة الشعب ،وذلك
بالرجوع إلٌه الختٌار أعضاء السلطات العامة ،والرجوع إلٌه لمحاسبة هإالء وعدم
التجدٌد لهم فً دورات رباسٌة أو تشرٌعٌة الحقة ،وبذلك ٌصبح الشعب هو مصدر هذه
السلطات .كما إن الرجوع للشعب من فترة إلى أخرى ٌضمن التطور السٌاسً
للمجتمع ،وال ٌجعله أسٌر فكر رجال وضعوه فً الماضً ،فاألفكار ٌتم تداولها كما ٌتم
تداول المناصب،ذلك أن الشعب ٌجدد نفسه وفكره بتعاقب األجٌال وإتاحة الفرصة لهم
لتبنً فكرهم الجدٌد ،إن كان ٌعبر عن ضمٌر المجتمع فً الحقبة التً هم فٌها.
1
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واالنتخابات الدٌمقراطٌة ال تكون كذلك إال إذا كانت حرة ونزٌهة تجرى فً ظل
حكم القانون والتنافسٌة وتبنى على نظام انتخابً عادل وفعال .وأن ٌإكد على تنظٌمها
بشكل دوري ومنتظم .وأن تتسم عملٌة تنظٌمها واإلشراف علٌها وإعالن نتابجها بالحٌاد
والشفافٌة والمساواة.

9

وعلى الرغم من أن الدساتٌر فً الغالب تؤتً بالمبادئ العامة بشان العملٌة
االنتخابٌة وتحٌل تفاصٌل ذلك إلى قانون ٌبٌن وٌحدد شروط وإجراءات الترشٌح
واالنتخاب ،إال أننا نرى بؤن هناك قواعد مهمة ٌجب التؤكٌد علٌها فً صلب الدستور،
تتمثل فٌما ٌؤتً:
 .ضمان استقاللٌة وحٌاد اللجنة المشرفة على االنتخابات واستقاللٌتها المالٌة عن
الحكومة .وأن ٌتسم إشرافها وإدارتها لالنتخابات فً جمٌع مراحلها بالحٌاد
والشفافٌة والمساواة.
 .ضمان إجراء االنتخابات بشكل دوري فً األوقات المحددة لها ،وعدم تؤجٌلها
إال ألسباب منصوص علٌها فً القانون بدقة وأال ٌترك تقدٌرها لسلطة الحكام.
وأن ٌنص فً حال عدم الدعوة إلٌها فً تارٌخ محدد بؤن الدعوة إلٌها قد تمت
ضمنٌا ً.
 .التؤكٌد فً حال تقسٌم الدولة إلى دوابر انتخابٌة على تحقٌق أكبر قدر من
المساواة بٌنها فً عدد الناخبٌن وعدد مقار االقتراع .وأن ٌتم تقسٌم الدولة إلى
دوابر بقانون.
 .ا لتؤكٌد على االقتراع العام والسري دون تمٌٌز بٌن المواطنٌن على أساس عرقً
أو مذهبً أو فبوي أو قبلً.
 .8التؤكٌد على حق الترشٌح لجمٌع المواطنٌن وعدم وضع شروط إقصابٌة أو غٌر
موضوعٌة لممارسة هذا الحق.
9

عبدالفتاح ماضً ،المرجع السابق.
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 .1التؤكٌد على المساواة بٌن المرشحٌن فً إدارة حمالتهم االنتخابٌة وخضوعهم
لضوابط اإلنفاق علٌها والمساواة فً االستفادة من وسابل اإلعالم الحكومً.
 .9التؤكٌد على تنظٌم القانون لعملٌة السماح بالمراقبة والمالحظة الدولٌة والمحلٌة
لالنتخابات فً مراحلها المختلفة.
 .5التؤكٌد على اختصاص القضاء فً الفصل فً المنازعات المتعلقة باالنتخابات.
ولمعرفة مدى تعزٌز الدساتٌر الخلٌجٌة لمبدأ التداول السلمً للسلطات فإننا نرى
بوضوح أن السلطة الوحٌدة التً ٌتم اختٌار أعضاءها باالنتخاب هً السلطة التشرٌعٌة،
وهذه كما سبق القول ال تتؤلف بؤكملها من أعضاء منتخبٌن .أما السلطة التنفٌذٌة فإن
الحاكم هو من ٌترأسها فً جمٌع الدول الخلٌجٌة وهو من ٌختار ربٌس مجلس الوزراء
وٌعٌن الوزراء بؤمر أمٌري وهإالء مسبولون أمامه.
أما بشؤن انتخابات المجلس التشرٌعً فعدا سلطنة عمان ،التً ٌنص دستورها فً
المادة ( )85مكرر (

) على أن تتولى اإلشراف على انتخابات مجلس الشورى

والفصل فً الطعون االنتخابٌة لجنة علٌا تتمتع باالستقالل والحٌدة برباسة أحد نواب
ربٌس المحكمة العلٌا 5،فؤن مراحل االنتخابات المختلفة فً دول مجلس التعاون
الخلٌجً ال تتم من خالل جهات مستقلة ومنفصلة عن السلطة التنفٌذٌة .كما أن بعض
دول المجلس تركت للسلطة التنفٌذٌة أمر تقسٌم الدوابر االنتخابٌة كما هو الحال فً
قطر.

7

كما دساتٌ ر دول المجلس تخلو من قواعد تتعلق بالمساواة بٌن المرشحٌن فً

إدارة حمالتهم االنتخابٌة وخضوعهم لضوابط اإلنفاق علٌها والمساواة فً االستفادة من
وسابل اإلعالم الحكومً .ومن جانب آخر فإن الحرٌات المرتبطة بالعملٌة االنتخابٌة
كحق التجمع واالجتماعات العامة والتنظٌم فً أغلب دول مجلس التعاون تخضع
لقوانٌن تخرجها من جوهرها ،وتجعل ممارسة الحرٌة استثنا ًء.
5
7

أنظر المرسوم السلطانً رقم  1 /77بتعدٌل بعض أحكام النظام األساسً للدولة.
تنص المادة ( )97على أن "تحدد الدوابر االنتخابٌة التً تقسم إلٌها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم".
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ومن جانب آخر نجد بعض الدساتٌر الخلٌجٌة كدستور كل من البحرٌن وقطر
وعمان ٌجٌز مد الفصل التشرٌعً إلى أمد بعٌد قد ٌخل بقاعدة دورٌة االنتخابات
والعودة إلى الشعب 1.وأخٌراً ،فإن أغلب الدساتٌر الخلٌجٌة تركت للقضاء أمر الفصل
فً المنازعات المتعلقة باالنتخابات.

الخاتمة:
اشرنا فً هذه الورقة إلى أن الدستور ال ٌمكن أن ٌحٌا إال فً بٌبة الحرٌات والمساواة
والمإسسات والقانون ،وإال كان مجرد شعارات نظرٌة ال تالمس الواقع العملً .ثم
أكدنا قبل الخوض فً مكونات الدستور الدٌمقراطً،على أهمٌة أن تكون إجراءات
وضع الدستور دٌمقراطٌة فالشعب هو من ٌنبغً أن ٌضع دستوره وٌكون ذلك باختٌاره
ألعضاء المجلس التؤسٌسً ابتدا ًء ثم عودة هذا المجلس للشعب ثانٌة لٌعرض علٌه فً
استفتاء عام مشروع الدستور الذي أعده ،وبٌنا مجموعة من األسس تضمن فعالٌة
االستفتاء .وفً ذات االتجاه ،أكدت الورقة على أن تكون إجراءات تعدٌل مواد الدستور
متقاربة نوعا ً ما مع تلك التً اتبعت عند وضع الدستور.
كما أبرزت الورقة المكونات األساسٌة للدستور الدٌمقراطً ،والتً تتمثل فً
أربعة عناصر أساسٌة هً:سٌطرة أحكام القانون والمساواة أمامها ،وعدم انفراد شخص
أو فبة بالسلطات العامة ،والتؤكٌد على الحقوق والحرٌات العامة وضمان ممارستها،
وضمان تداول السلطة التنفٌذٌة والتشرٌعٌة سلمٌا ً.
وعند مقارنة حال الدساتٌر الخلٌجٌة الٌوم مع الدستور الدٌمقراطً ،وجدناها
بعٌدة إلى درجة كبٌرة عنه ،ابتدا ًء من أسالٌب وضع هذه الدساتٌر التً كانت فً أغلبها
 1أنظر :المادة (  )5من الدستور القطري ،والمادة ( )85من الدستور البحرٌنً ،والمادة ( )85متكرر (
النظام األساسً للدولة فً السلطنة.

) من
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دساتٌر منحة ،وانتها ًء إلى اإلخالل الواضح فً التوازن بٌن السلطات العامة لصالح
السلطة التنفٌذٌة .ناهٌك عن عدم فاعلٌة الكفالة الدستورٌة للحقوق والحرٌات العامة.
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