الدور التشرٌعً لشعوب دول مجلس التعاون
الدكتور حســن الســٌد
أستاذ القانون العام المشارك ,كلٌة القانون ,جامعة قطر

استهالل وتقسٌم
يعد سن التشريعات من الموضوعات المهمة التي يتناولها القانون الدستوري ،إذ نجد في
أغلب الكتب العامة في هذا العلم مباحث متعلقة بأساليب وضع الدستتور ،وأرترت تتعلت
بإجراءات تعديل مواده ،كما تتناول هذه الكتتب مراحتل ستن القتانون المرتلاتة كتا ترا
والمنا شة والتصتدي وا صتدار وغيرهتا ،و تد يشتار فيهتا كتذل إلتا اللتواوأ وأنواعهتا.
وللتشريع؛ وهو مصطلأ عام يشمل كل من الدستور والقانون والالوحة؛ أهميتة بالةتة ،إذ
يعد المرجع اإللزامي األساسي الذي تستتند إليتا الدولتة والستلطات واألشتراب الطبيعيتة
والمعنوية في ممارسة ارتصاصاتهم وأنشطتهم والتمتع بحقو هم وتنظتيم عال تاتهم .وهتو
عتتالوع علتتا كونتتا وستتيلة تنظتتيم فإنتتا ستتلطة إكتتراه وإلتتزام ،يرشتتا أن ينحتتر

بهتتا عتتن

غايتها إن كان من يملكها فردا.
وبسبب هذه األهمية ارترتتا كموضتول للعتري فتي هتذا اللقتاء المبتار  ،وغتايتي متن
هذه الور ة بيان مدت مشاركة شعوب أ طار مجلس التعاون لدول الرليج العربية (دول
مجلس التعاون) في سن تشريعات بالدها ووضتع وانينهتا ،ولكتي أصتل إلتا هتذه الةايتة
سو

أ سم هذه الور ة إلا ثالثة مباحث وراتمة:

هو لقاء األثنين ،يعقد مرع في الشهر ،ويدعا لا ثلة من المثقاين والمهتمين بشؤون المجتمع والدولة ،صاحب فكرع
لقاء ا ثنين هو الدكتور علي بن رلياة الكواريويعقد في مجلسا.
ألقيت هذه الور ة في أولا حلقات لقاء ا ثنين ،بتاريخ  1مارس . 1
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 المبحث التمهيدي :التشريع ،ماهوما ،أنواعا ،وأهميتا. المبحث األول :سلطة التشريع ومبدأ الشعب مصدر السلطات. المبحث الثاني :دور شعوب المنطقة في سن تشريعات بالدها.أو  :دورهم في اعداد الدستور وتعديل مواده.
ثانيا :دورهم في سن القانون.
ثالثا :دورهم في وضع الالوحة.
 -الراتمة.
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المبحث التمهٌدي
مفهوم التشرٌع ,أنواعه ,وأهمٌته
سنتناول في هذا المبحث علا التوالي ماهوم التشريع وأنواعا ،ثم أهميتا.
المطلب األول :مفهوم التشرٌع وأنواعه:
العال ات اإلنسانية في أي مجتمع من المجتمعات ترضع لطواو
القوانين واألنظمة واألعرا

ومجموعات كبيرع من

واآلداب .وإذا ما منا بتحليل أيٍ متن هتذه العناصتر نجتدها

في العموم عبارع عن واعد عامة مجردع ،أي أنها

تحكم ظرفا أو حالتة معينتة بالتذات

وتنتهتتي ،بتتل تبقتتا لتطبت علتتا حتتا ت مماثلتتة كلمتتا تتتوافرت شتتروط وظتترو

تطبيقهتتا.

وهذه القواعد د تكون ملزمة فيقابل منتهكها بجزا ٍء ،فنطل عليها واعد انونيتة ،و تد
يقابل من يرتال

هتذه القواعتد إ باستتهجان أو امتعتاي متن بتل بعتي أفتراد المجتمتع

دون محاكمة وجزاء أو إلزام ،فتصن

ضمن القواعد األرال ية.

والقاعتتدع القانونيتتة تتد يكتتون مصتتدرها العتتر  ،فتنشتتأ متتن رتتالل اتبتتال أفتتراد
المجتمع سلوكا أو تصرفا معينا في معالجة ظر ٍ ما أو حادثت ٍة متا ،دون أن تكتون هنتا
واعد مكتوبة تنظم األمر .ومع تكرار اتبال مثل هذا التصر

أو الستلو فتي الظترو

والحتتوادث المماثلتتة ،يستتتقر فتتي ضتتمير الجماعتتة ضتترورع ا لتتتزام بتتا واحتتترام اتباعتتا،
فيصبأ اعدع انونية ملزمة .كما د يكتون التشتريع هتو مصتدر القاعتدع القانونيتة بحيتث
توضتتع متتن بتتل ستتلطات رستتمية ،كالستتلطة التأسيستتية أو الستتلطة التشتتريعية أو الستتلطة

ارتل الاقهاء في تحديد معيار للتار ة بين القانون واألرال  ،فقيل كذل يمكن ا ستناد إلا طبيعة غاية كل منهما،
فطبيعة غاية األرال مثالية وهي السمو باإلنسان ،أما طبيعة غاية القانون فوا عية وهي إ امة نطام في المجتمع،
أنظر حسن كيرع ،منشأع المعار  ،اإلسكندرية ،ب. :
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التنايذيتتة ،وباتبتتال اجتتراءات معينتتة عبتتر مراحتتل محتتددع متتن منا شتتة وإ تترار وتصتتدي
وإصدار ونشر في الجريدع الرسمية.
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فالتشرررٌع اذاه هررو مجموعررة مررن القواعررد القانونٌررة العامررة والمجرررد والمل مررة
التً تصدر عن السلطة الرسمٌة لتنظم سلوك اإلنسان فً المجتمع.
والتشتتريعات فتتي أغلتتب دول العتتالم تقستتم إلتتا ثتتالث أنتتوال هتتي :الدستتتور وهتتو
التشتتريع األساستتي ،والقتتانون وهتتو التشتتريع العتتادي ،والالوحتتة وهتتي التشتتريع الارعتتي.
وجميع هذه األنوال هي واعد انونية عامة ومجردع وملزمة ،إ أنها ترتلت

فيمتا بينهتا

متتن حيتتث الستتلطة الرس تمية التتتي تصتتدرها ،واإلجتتراءات المتبعتتة إلصتتدارها أو تعتتديل
موادها ،وكذل من حيث وع إلزامها.

الدستور

القوانين

اللواوأ

 1يعد التشريع والعر من المصادر الرسمية للقاعدع القانونية في الكثير من الدول ،وهنا مصادر أررت للقاعدع
القانونية يطل عليها مسما مصادر غير رسمية ،كالقضاء ،والاقا.
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فالدستور,وهو في الةالب وثيقتة مقننتة مكتوبتة تصتدر عتن الستلطة التأسيستية،
وتضتتم أهتتم المبتتادت التتتي ارتضتتتها دول تة متتا ،والمتعلقتتة بنظتتام الحكتتم فيهتتا ،والستتلطات
العامتتة وحتتدودها ،والالستتاة ا جتماعيتتة وا تصتتادية التتتي تتبناهتتا ،والحقتتو والحريتتات
المكاولة لمواطنيها والمقيمين علا أرضها .ومن أجل أهميتة تلت المتواد والقواعتد ،كتان
الدستور هو التشريع األعلا من حيث وع اإللزام ،وكانت التشريعات األررت كالقوانين
واللتتواوأ فتتي مرتبتتة أدنتتا ،تقتضتتي عتتدم مرالا تة موادهتتا للدستتتور وإ وصتتمت بعتتدم
الدستورية وجاز إبطالها ،أو عدم تطبيقها.
أمتتا القررانون فهتتو تشتتريع يصتتدر عتتن البرلمتتان ،ويتتأتي فتتي إطتتار الدستتتور ودون
الرتتروع عتتن مبادوتتا كتتي يتتنظم جميتتع مجتتا ت الحيتتاع فتتي المجتمتتع .فنطتتا القتتانون فتتي
األصل نطا واسع ،شامل وغير مقيد إ بما أررجا الدستور صراحة منا.
وأمتتا الالئحررة فهتتي تشتتريع يصتتدر عتتن الستتلطة التنايذيتتة؛ و تتد تتتأتي لكتتي تضتتع
القواعد اإلجراوية والتاصيلية لتنايذ انون معتين فتستما بالالوحتة التنايذيتة أو لكتي تتنظم
مراف الدولة وأجهزتها فتسما بالالوحة التنظيمية ،أو لتحتافظ علتا النظتام العتام فتستما
بالوحتتة الضتتبط .كمتتا تجيتتز الدستتاتير ،استتتثناء ،للستتلطة التنايذيتتة وفتتي ظتترو

معينتتة

ومحتتدده تنظتتيم مستتاول ينبةتتي أن تتتنظم بقتتانون كأصتتل عتتام ،فتستتما بتتاللواوأ التاويضتتية
ولواوأ الضرورع .والالوحة تأتي في منزلة أدنا متن القتانون ،فتال ترتال

أحكامتا ،وإ

طعن فيها بعدم المشروعية.
هنا دول تمتل دساتير مقننة صادرع في وثيقة رسمية واحدع ،فدساتيرها عبارع عن مجموعة من العهود
والقوانين األساسية والسواب القضاوية واألعرا التي وضعت ونشأت رالل فترات مرتلاة ومتباعدع من عمر
الدولة ،وهذه الدول اليوم بريطانيا ،ونيوزيالندا واسراويل.
التي د تتمثل في الحاكم أو لجنة معينة منا ،أو الشعب أو مجلس منترب منا أو ا ثنين معا.
هذا ما يعر عند الاقا بالسمو الموضوعي للدستور ،أما السمو اإلجراوي للدستور فال يتحق إ إذا كانت
اإلجراءات المقررع لتعديل مواد الدستور أكثر شدع وتعقيدا من تل التي تتبع لتعديل القوانين العادية ،والذي يصن
الدستور بأنا دستورا جامدا.
هذا هو نهج النظرية التقليدية المتبعة في أغلب الدول العربية ،و د انتهج الدستور الارنسي عام  5نهجا مرتلاا
إذ حدد نطا القانون وأطل نطا الالوحة.
5

المطلب الثانً :أهمٌة التشرٌع:
تكمتتن أهميتتة التشتتريع فتتي أمتترين أولهمتتا الحاجتتة إليتتا ،واآلرتتر فتتي إلزاميتتتا .فأمتتا بشتتأن
األمر األول وهو الحاجة إليا فيستند إلا حقيقتة اجتماعيتة مستلم بهتا ،هتي أن ا نستان
يمكنتتا الحيتتاع والعتتيد مناتتردا ومعتتتز الجماعتتة ،فهتتو كتتاون اجتمتتاعي باطرتتتا يحيتتا
ويتتؤدي دوره فتتي المجتم تع .ووجتتود المجتمتتع يقتضتتي حتمتتا وجتتود عال تتات عديتتدع بتتين
أفراده ،وهي عال تات

يمكتن بتأي حتال متن األحتوال أن تتتر للاوضتا دون نظتام أو

تتر لكل فرد ينظمهتا وفقتا لهتواه ومطامعتا 5،فمتن هنتا جتاءت أهميتة القواعتد القانونيتة
لتسد حاجة المجتمع إلا ا ستقرار والنظام .وهذا ا ستقرار والنظتام

يمكتن أن يتحقت

لو كانت القواعد القانونية غير عادلتة وتحقت مصتلحة فترد أو فوتة ليلتة متن أفتراده دون
مصلحة المجتمع .واستنادا لما سب فإن الدولة كمجتمع كبيتر وبعناصترها المتعتددع ،متن
مؤسسات وأجهزع وسلطات وأفراد ،بحاجة إلا تشتريع كتي يتحقت النظتام والعدالتة بهتا،
فال يمكنها دونا أن تستقر ،وتزدهر.
أما األمر اآلرر في أهمية التشريع فيعود إلتا إلزاميتتا ،ذلت أن حاجتة المجتمتع،
لالستقرار والنظام والعدالة،

يمكن أن تشبع لو لم تكن القواعد التي يستند إليها لتحقيت

هذه الحاجة ملزمة .وهذه اإللزامية تمنأ الارد الثقتة فتي التمست بالتشتريع لترد الظلتم أو
المطالبة بح  ،وهي التي تجعل الارد يرضع لا أو يستلم بتالجزاء المترتتب علتا مرالاتة
أحكامتتا .واإللزاميتتة تقتضتتي بتتال ريتتب المستتاواع ،بمعنتتا رضتتول الجميتتع للتشتتريع دون
تمييتتز بتتين فوتتة وأرتترت أو طاواتتة وأرتترت ،وأن يرتضتتي هتتؤ ء جميعتتا بتتا فتتي ممارستتة
وظاواهم وإنشاء عال اتهم والتمتع بحقو هم والاصل في منازعاتهم عند ا رتتال

بيتنهم.

فهذه اإللزامية المقررع للتشريع فتي غايتة األهميتة لتحقيت مبتدأ ستيادع القتانون ورضتول
 5أنظر :علي بدوي ،أبحاث في أصول الشراوع ،مجلة القانون وا تصاد ،كلية الحقو  ،القاهرع ،السنة الرامسة،
 ،وأنظر أيضا حسن كيرع ،المرجع الساب  ،ب .
ب– 15 :
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الجميع لقواعد انونية عامة تعبتر عتن حاجتة المجتمتع .كمتا أن هتذه اإللزاميتة تكتون فتي
غايتة الرطتتورع علتا المجتمتتع إن كتان التشتتريع

يحقت مصتتلحة العامتة و يستتتند إلتتا

مبدأ المساواع.
وللد لتتة علتتا أهميتتة التشتتريع يمكننتتا ضتترب أمثلتتة للموضتتوعات التتتي تعالجهتتا
والتي وردت في دساتير بعي دول مجلس التعاون.
فالتشريع في هذه الدول علا سبيل المثال يحدد وينظم:
 جنستتية الدولتتة وتحديتتد المتتواطنين وتصتتنياهم ،وشتتروط استتقاط الجنستتية عتتنهم أوردها لهم.
 -ممارسة األفراد لحقو هم وحرياتهم المكاولة دستتوريا لهتم،

ستيما حريتة الترأي

والتعبير والصحافة وا جتمال وتكوين الجمعيات والترشيأ وا نتراب.
 الحتتا ت التتتي تجيتتز القتتبي علتتا انستتان أو حبستتا أو تحديتتد إ امتتتا أو تاتيشتتا أوانتها حريتا الشرصية.
 الحا ت التي تجيز انتها حرمة رصوصية اإلنسان. تجريم سلوكيات اإلنسان وتصرفاتا ومعا بتا عليها. مصادرع أموال الناس وممتلكاتهم أو نزعها منهم أو ا ستيالء عليها. فري الضراوب واإلعااء منها أو تعديلها أو الةاوها. عقد القروي العامة. اصدار الموازنة العامة. متتنأ ا حتكتتار ومتتنأ ا متيتتاز باستتتثمار متتورد متتن متتوارد الثتتروات الطبيعيتتة أومرف من المراف العامة.
 -تحديد أمال الدولة وحاظها وإدارتها وشروط التصر

أو التنازل عنها.

 -حا ت سريان انون الطوارت ،أو إعالن األحكام العرفية.
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 -عال ة الدولة بالدول ا ررت واتاا ياتها ومعاهتداتها المرتلاتة

ستيما المعاهتدات

المتعلقتتة بأراضتتي الدولتتة وثرواتهتتا الطبيعيتتة وحقتتو الستتيادع وتل ت التتتي تحم تل
الرزانة العامة ناقات غير واردع في الموازنة العامة.
وتظهر األمثلة السابقة أهمٌة التشرٌع وخطورتره فرً الوقرا ذاتره .أهمٌتره ان كران
ٌحقررح حاجررة المجتمررع فررً اوسررتقرار والنظررام والعدالررة ,وخطورترره ان كرران قررد و ررع
لٌحقح مصلحة فرد واحد أو فئة قلٌلة من األفراد أو ٌمٌ بٌن أفراد المجتمع.
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المبحث األول
سلطة التشرٌع ,ومبدأ الشعب مصدر السلطاا
تطتتور ماهتتوم الدولتتة عبتتر الزمتتان ،فبعتتد أن كتتان لقتترون طويلتتة مجتترد منظمتتة سياستتية
ترتلط شرصيتها بشرصية الحاكم أو الزعيم وتعد جتزء متن حقو تا وامتيازاتتا ،وتستتقر
لا أو لورثتا كلما اسندتا القوع أو الظرو  ،أصبحت باعل تطور الاكر السياسي وبسبب
عوامل وظرو

تاريرية متعددع منظمة انونية كذل .
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فالشرصتتية القانونيتتة هتتي الراصتتية المميتتزع للدولتتة بماهومهتتا المعاصتتر حيتتث
يتصتتور وجتتود دولتتة دون أن يكتتون لهتتا شرصتتية معنويتتة تظهرهتتا ككيتتان مستتتقل عتتن
ا فراد المكونين لها .وكأي شرب معنوي يرتل

عن األشراب الطبيعيتة ،فتإن الدولتة

تستطيع بذاتها أن تباشتر حقو هتا والتزاماتهتا القانونيتة ،بتل

بتد متن وجتود اشتراب

طبيعيين يملكون التعبير عن ارادتها وتمثيلها.
وهؤ ء األشتراب الطبيعيتون إن كتانوا تد أتتوا إلتا مناصتبهم عتن طريت القتوع
والةلبتتتة أو بستتتبب الوراثتتتة أو التعيتتتين ،أو الظتتترو  ،دون أن يكتتتون للشتتتعب دور فتتتي
ارتيتتارهم أو تةييترهم وفقتتا لنظتتام محتتدد ،فتتإن شرصتتية الدولتتة القانونيتتة ستتو

تضتتمحل

وتعود إلا ساب عهدها منظمة سياسية ترتلط شرصيتها بشرصية الحاكم.
ولضتتمان استتتمرار شرصتتية الدولتتة القانونيتتة واستتتقاللها عتتن شرصتتية األفتتراد
المكتتونين لهتتا،

بتتد أن يتتأتي رجتتال الستتلطات العامتتة فتتي الدولتتة عتتن طري ت الشتتعب.

فالشعب هو مصدر السلطات وهو المرجع الحقيقي في ارتيار أعضاء كتل ستلطة عامتة.
فهتتذا المبتتدأ يكاتتل حت الشتتعب فتتي ارتيتتار أعضتتاء الستتلطات ،ويضتتمن فتتي الو تتت ذاتتتا
العتتودع إلتتا الشتتعب بتتين حتتين وآرتتر ليرتتتار ممثليتتا ،ممتتا يضتتمن الر ابتتة الش تعبية بعتتدم
التجديد لمن عجتز عتن أداء دوره كمتا كتان يأمتل الشتعب ،ويضتمن متن جانتب آرتر ،أن
1

طعيمة الجر  ،نظرية الدولة ،دار النهضة العربية ،القاهرع،

 ، 5ب– 1 :

.
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يتماشتتا ارتيتتار األعضتتاء متتع فكتتر الشتتعب التتذي يتجتتدد بمتترور التتزمن وعبتتر األجيتتال.
ولكي يأتي هذا األمر أكلا

بد أن يحيط بالعملية ا نترابية كتل العوامتل والوستاول التتي

تضمن نزاهتها.
وفي السيا ذاتا ،ولكتي نضتمن استتمرار وجتود الشرصتية القانونيتة للدولتة فتإن
الشتتعب يجتتب أن يكتتون مصتتدر ستتلطات التشتتريع كتتذل  .وستتلطات التشتتريع ثتتالث هتتي:
السلطة التأسيسية التي تضع الدستور ،والستلطة التشتريعية التتي تضتع القتوانين العاديتة،
والسلطة التنايذية التي تضع اللواوأ.
فامتال الشعب للستلطة التأسيستية المرتصتة بوضتع الدستتور يتدعم مبتدأ الشتعب
مصدر السلطات ،وذل

شتمال الدستور علتا واعتد تبتين الستلطات العامتة فتي الدولتة

وتحتتدد ارتصاصتتاتها ومهامهتتا والحتتدود التتتي يجتتب أن تقتت

عنتتدها .فبوضتتع الشتتعب

لدستور بالده ياعل مبدأ الشعب مصدر السلطات لتيس بستبب ارتصاصتا بارتيتار رجتال
السلطات العامة فحسب ،بل لكونا من رسم معالم كل سلطة وحدودها أيضا.
وبانتراب الشعب ألعضاء البرلمان أو المجلس التشريعي المقرر لا سن القوانين
العاديتتة يكتتون تتد مل ت هتتذا ا رتصتتاب بطري ت غيتتر مباشتتر لكونتتا ،أو :متتن وضتتع
الدستتتور التتذي حتتدد معتتالم كتتل س تلطة ومنهتتا الستتلطة التشتتريعية المتمثلتتة فتتي البرلمتتان،
ولكونا ،ثانيا:من انترب ممثليا في البرلمان.
وبانتراب الشعب لرويس الدولة والحكومة بشكل مباشر أو غيتر مباشتر يكتون تد
ملتتتت ستتتتلطة وضتتتتع اللتتتتواوأ ،وذلتتتت لكونتتتتا،من وضتتتتع الدستتتتتور التتتتذي حتتتتدد معتتتتالم
وحدودالسلطة التنايذية ،ثم لكونهمن ارتار رجال هتذه الستلطة ،ثتم لتقييتد الالوحتة بأحكتام
القتتانون وهتتو تشتتريع كمتتا ستتب أن ذكرنتتا يتتأتي فتتي مرتبتتة أعلتتا منهتتا ،ويضتتعا برلمتتان
منترب من بل الشعب.
وهنا بد من التأكيد علا أهميتة ايجتاد آليتات تضتمن التتدرع التشتريعي بينتأنوال
التشتتتريع الثالثتتتة ،أهمهتتتا الر ابتتتة القضتتتاوية المتمثلتتتة فتتتي القضتتتاء الدستتتتوري والقضتتتاء
10

اإلداري .فتتاألول ينظتتر فتتي متتدت دستتتورية القتتوانين واللتتواوأ وعتتدم مرالاتهتتا ألحكتتام
الدستتتتور .والثتتتاني ينظتتتر فتتتي الطعتتتون المرفوعتتتة إليتتتا بشتتتأن عتتتدم مشتتتروعية اللتتتواوأ
ومرالاتها للقانون.
فالتدرع التشريعي يستاهم،أو ،في ا حتاتاظ بتإرادع الشتعب األولتا التتي ترجمهتا
في الوثيقة الدستورية وتقيد بها ممثلي األمة في البرلمان عنتد وضتعهم القتوانين العاديتة.
كما يساهم ،ثانيا ،في ا حتااظ بإرادع الشعب التي ترجمها في الدستور والقوانين العاديتة
وتقيتتتد بهتتتا رجتتتال الستتتلطة التنايذيتتتة عنتتتد وضتتتعهم اللتتتواوأ .عتتتالوع عل تتتأن وجتتتود تلتتت
المؤسسات القضاوية يحق ،في حالة انتها الدستورية أو المشروعية ،إعادع الوضع إلتا
ما كان عليا لينسجم ثانية مع إرادع الشعب.
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المبحث الثانً
دور شعوب المنطقة فً سن التشرٌعاا
سو

نرت في هذا المبحث دور شعوب دول مجلتس التعتاون بشتأن التشتريعات الثالثتة:

الدستور ،والقانون ،والالوحة ،وذل في مطالب ثالثة علا التوالي.
المطلب األول :و ع الدستور وتعدٌل مواده:
بل التطر لدور هذه الشعوب في وضتع الدستتور أو تعتديل متواده ،نجتد متن الااوتدع أن
نتتذكر بإيجتتاز أستتاليب وضتتع الدستتاتير عمومتتا ،فالدراستتة المقارنتتة تمتتدنا بأربعتتة أستتاليب
لوضع الدساتير تتدرع من األسلوب ا ستتبدادي المتمثتل فتي المنحتة إلتا المشتاركة بتين
الشتتتعب والحتتتاكم فتتتي أستتتلوب العقتتتد .ثتتتم األستتتاليب الديمقراطيتتتة المتمثلتتتة فتتتي الجمعيتتتة
التأسيسية وا ستاتاء الدستوري .فالمنحة أسلوب ينارد فيتا الحتاكم بوضتع الدستتور دون
مشاركة من الشعب .أما العقتد فهتو أستلوب يتمثتل عتادع فتي يتام مجلتس منترتب بوضتع
مشتترول الدستتتور ثتتم يعتتري علتتا الحتتاكم ألرتتذ رأيتتا فيتتا و يصتتبأ الدستتتور نافتتذا إ
باجتمتتتال إرادع كتتتل متتتن الحتتتاكم والمجلتتتس المنترتتتب .أمتتتا أستتتلوب الجمعيتتتة التأسيستتتية
فايهيصتتبأ الدستتتور نافتتذا بمجتترد اعتمتتاده متتن المجلتتس المنترتتب المكلت

بوضتتعا ،دون

حاجة إلا موافقة الحتاكم أو الشتعب عليتا .وأريترا أستلوب ا ستتاتاء الدستتوري ويتمثتل
في يام لجنة منتربتة بوضتع مشترول الدستتور و يصتبأ هتذا نافتذا إ بعتد موافقتة كتل
الشعب في استاتاء عام.
وبتطبي ت متتا ستتب علتتا دول مجلتتس التعتتاون نجتتد ابتتتداء أن جميتتع هتتذه التتدول
تمتل ت وثتتاو دستتتورية يطل ت علتتا بعضتتها صتتراحة مستتما الدستتتور ،كمتتا هتتو شتتأن
12

الكويتتت ،والبحتترين ،و طتتر ،واإلمتتارات ،ويطلت علتتا بعضتتها مستتما النظتتام األساستتي
للحكم أو للدولة كما هو شتأن الستعودية وعمتان .فكيت

وضتعت هتذه الوثتاو ؟ ومتا دور

الشعب في وضعها؟ وما هو دوره في تعديلها؟ هذا ما سنتناولا فيما يأتي.
الدولة

مسمى الدسحور

جاريخ اإلصدار

عدددددا مددددواا اسلوب وضع الدسحور
الدسحور

الكويث

دستور

1962/11/11

183

عقد

البحريه

دستور

2002/2/14

125

قطر

لدستور لد ئم

اإلمارات

دستور

صدر2004/6/8 :
عىل ب 2005/6/9 :
وقع1971/7/18 :

150

عمان

لنظةةةةةةام ساسةةةةةة
ل دول
لنظةةةةةةام ساسةةةةةة
ل حكم

 1996/11/6بى سةةةةةةةةةةةةةةةةةةوم 81
س طان رقم 96/10
83
/27شةبان1413/
هم م ك رقم :ه90/

منحةةة (لجنةةة مة نةةة عتىةةةد ع ةةة
لى ثةةةال لةةةوذن لةةة ف هسةةةت ت ةةة
لشةب)
لجنةةةة مة نةةةة وعةةةةة مشةةةة وع
ست تاء.
دستور تحادف لم يشت ك لشةب ة
وعة عتىد من حكام المار
منح

السعواية

152

منح

أووه :و ع الدستور:
سو

نتناول دساتير دول مجلس التعاون لنرت مدت مشاركة الشتعب فتي وضتعها .فاتي

الكويت وضع الدستور علا إثر دعوع أميرها األسب عبدهللا السالم إلا إجتراء انترابتات
المجلس التأسيسي المكل  ،إضافة إلا مهاما ،بوضع الدستور .وكان هذا المجلس يضتم
عشرين عضوا منتربا إضافة إلا التوزراء األعضتاء فيتا بحكتم مناصتبهم ،وعنتدما أعتد
مشرول الدستتور تمتت منا شتتا ومنا شتة المتذكرع التاستيرية لتا ،وأ تر كتل منهمتا ورفتع
لؤلمير الذي صد عليهما .فإ رار الدستور من المجلس المنترب ،وتصدي األمير عليتا
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حق ت نوعتتا متتن المشتتاركة بتتين الشتتعب واألميتتر ،واعتبتتر عنتتد الكثيتتر متتن الاقهتتاء متتن
الدساتير التي توضع بأسلوب العقد.
أما في طر فقد وضع مشرول الدستور من بل لجنة معينة صدر بتشكيلها ترار
أميري ر م (
يوم

) لسنة  ، 555فأنجزت عملها في ثالث سنوات ،ثتم أصتدر األميتر فتي

 11 /1/مرسوما يدعو فيتا المتواطنين لالستتاتاء علتا مشترول الدستتور .و تد

تتم ا ستتتاتاء فتتي اليتتوم المحتدد لتتا فعتتال ووافقتت عليتتا الةالبيتة العظمتتا ممتتن شتتار فتتي
التصتتويت وبنستتبة  . % 96, 64ونتترت ،بتتالرغم متتن اتبتتال أستتلوب ا ستتتاتاء إل تترار
مشرول الدستور ،أن الدستور القطري لم يوضع بأسلوب ديمقراطي وذل لما يأتي:
أن اللجنة التي وضعت مشرول الدستتور كانتت لجنتة معينتة بالكامتل متن بتلاألمير.
أن الةالبيتتة العظمتتا متتن هتتؤ ء األعضتتاء المعينتتين هتتم متتن ال توزراء أو متتنرجال السلطة التنايذية ،ولتم يضتم إليهتا علتا ستبيل المثتال أعضتاء يمثلتون
المجتمع المدني.
إن عملية ا ستاتاء علا مشرول الدستور تد ستبقتها حمتالت ترويجيتة تتمثتلفي ندوات وبرامج وتحقيقات صتحاية ومقتابالت إعالميتة تصتب جميعهتا فتي
صتتتالأ التصتتتويت بتتتنعم لهتتتذا المشتتترول ،دون أن يتستتتنا للشتتتعب المعرفتتتة
الموضوعية لمواده وما تضما من إيجابيات وسلبيات.
و ش بأن األمور السابقة تضع
علا التصويت إما بنعم أو بـ

من يمتة ا ستتاتاء التذي يقتصتر فتي الةالتب

.

أنظر في ذل أستاذنا الدكتور عادل الطبطباوي ،النظام الدستوري في الكويت ، 5 ،ب.1 – 1 :
تضم اللجنة ستة أعضاء من ا سرع الحاكمة ،بينهم معالي رويس مجلس الوزراء الحالي حمد بن جاسم بن جبر،
إضافة إلا عبدهللا بن حمد العطية وأحمد بن عبدهللا ال محمود وهما ناوبا رويس مجلس الوزراء ،وحسن بن عبدهللا
الةانم وعلي بن سعيد الريارين ،وأحمد بو شربا المنصوري ،ومحمد بن صالأ السادع ،وسلطان بن حسن
الدوسري ،وعلي بن فطيس المري ،وغيرهم من وزراء أو ممن كانوا وزراء ورجال يمثلون جانب السلطة التنايذية.
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أما في البحرين فقد كان دستورها لستنة
الكويتتتت

 ، 5يماثتل إلتا درجتة كبيترع دستتور

ستتتيما بشتتتأن المتتتواد المتعلقتتتة بتتتالمجلس التتتوطني المنترتتتب ذو الصتتتالحيات

البرلمانية المتمثلة بسن القوانين والر ابة السياسية والوظياة الماليتة .إ أن هتذا المجلتس
تتد حتتل فتتي عتتام
الحتتالي .وفتتي

 ، 5وتتتم تعطيتتل العمتتل بالنصتتوب المتعلقتتة بتتا ،إلتتا بدايتتة القتترن
نتتوفمبر  111تتتم تشتتكيل لجنتتة وطنيتتة عليتتا إلعتتداد مشتترول ميثتتا

العمتتل التتوطني التيتتأنجزت عملهتتا رتتالل شتتهر ورفعتتت مشتترول الميثتتا إلتتا األميتتر
(المل ) ،و ام هذا األرير بدعوع الشعب لالستتاتاء عليتا ،فنتال تأييتد  % 5 81متن عتدد
المشاركين في التصويت .وبعد ا ستاتاء تم تشكيل لجنتة لتعتديل بعتي أحكتام دستتور
 5بما ينسجم متع ميثتا العمتل التوطني .وعنتدما أنجتزت هتذه اللجنتة عملهتا صتد
األمير (المل ) علا هذه التعديالت فأصبحت نافذع.
ونرت بأن دستور البحرين بشكلا الجديد وضع بأسلوب المنحة .فالتعتديالت التتي
أجريت تمت من رالل لجنة معينة من بل المل  ،ثم صد عليها المل  .أما ما يتل بتأن
التعديالت استندت إلا ميثا العمل الوطنيالذي استاتي عليتا متن بتل الشتعب ،فتال يةيتر
متتتن حقيقتتتة األمتتتر شتتتيوا .وذلتتت ألن الميثتتتا لتتتم يتتتأت إ بتتتالرطوط العريضتتتة للمستتتاول
الجوهرية ،بينمتا متا وضتعتا اللجنتة المشتكلة لتعتديل الدستتور متن تااصتيل

ستيما تلت

المتعلقة بارتصاصات المجلس الوطني وكل من مجلسي النواب والشورت ،وصتالحيات
المل وعال تا بهما وتقليب دور المجلس التوطني واضتعافا مقارنتة بدستتور

 5لتم

تكن مدرجة في الميثا ولم يكن الشعب الذي أرذ رأيا با د اطلع عليها أو عرفها.
أمتتا دستتاتير كتتل متتن اإلماراتوعمتتان والستتعودية ،فقتتد وضتتعت بمراستتيم ملكيتتة أو
سلطانية أو اعتمدت من الحكام دون أن يكون لشعوبها دور في إعدادها أو في ا رارهتا،
مما يجعلها دساتير منحة.

شكلت بموجب المرسوم ر م ( ) لسنة . 11
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ممتتا ستتب نتترت أنتتا فيمتتا عتتدا الكويتتت لتتم يكتتن للشتتعب فتتي دول مجلتتس التعتتاون
األررت دور في وضع دساتير بالدها.
ثانٌا ه :تعدٌل مواد الدستور:
تحتوي أغلب الدساتير علا مواد تبين إجراءات تعديلها ،وذل إيمانا من واضتعيها بحت
األجيتتال الالحقتتة فتتي تعتتديل دس تاتير بالدهتتا بمتتا يناستتب تطتتور ونضتتج الاكتتر السياس تي
وا جتمتتاعي فتتي التتزمن التتذي يوجتتدون فيتتا .ولمتتا كتتان بعتتي الدستتاتير تتبتتع إجتتراءات
للتعتديل مرتلاتتة عتتن تلت التتتي اتبعتتت عنتتد وضتعها ابتتتداء ،فتتإن تةطيتتة هتتذا الجانتتب متتن
الور ة يحتم النظر في هذه ا جراءات لمعرفة دور الشعب بشأنها.
وبتتا طالل علتتا دستتاتير دول مجلتتس التعتتاون ،يمكننتا تصتتني

إجتتراءات تعتتديل

دساتيرها إلا ثالثة أنوال:
أ) النول األول من إجراءات تعديل الدستور تتتم بموافقتة كتل متن المجلتس المنترتب
والحاكم .وهذا النول تبنتتا دستاتير كتل متن الكويتت والبحترين و طتر ،إذ يشتترط
أن يقتتتر التعتتديل متتن بتتل ثلتتث أعضتتاء المجلتتس التشتتريعي ،أو متتن الحتتاكم ،ثتتم
موافقة المجلس علا التعديل من حيث المبدأ ،فإن تمتت فتال يقتر إ بموافقتة ثلثتي
أعضتتاء المجلتتس .و يقتصتتر األمتتر علتتا إ تترار المجلتتس للتعتتديل بتتل يشتتترط
تصدي الحاكم عليتا كتذل  .وتجتدر المالحظتة بتأن تصتدي الحكتام علتا التعتديل
هو تصدي كامل وليس مجرد اعتتراي تتو ياي يمكتن التةلتب عليتا .ممتا يجعتل
التعديل مستحيال إ بتوافت الطرفتان ،لتذا نترت بتأن يعتري األمتر علتا الشتعب
في حال رفي الحاكم التصدي  ،فإن أ ره الشعب أعتبر مصد ا عليا.
ب) أما النول الثاني متن إجتراءات تعتديل الدستتور فتبنتاه الدستتور اإلمتاراتي ،التذي
متتنأ ح ت ا تتترا تعتتديل الدستتتور للمجلتتس األعلتتا لالتحتتاد المكتتون متتن حكتتام
اإلمارات ،دون المجلس الوطني ،إ أنا أوجب عتري هتذا ا تترا علتا هتذا
16

األريتتر لمنا شتتتا ،ولتتا أن يرفضتتا أو يعتتدل منتتا ،ولكتتن الدستتتور أجتتاز للمجلتتس
األعلا لالتحاد تجاوز راراتتالمجلس التوطني بشتأن التعتديل ،ممتا يجعتل منا شتة
المجلس الوطني و رارتا مجرد توصيات غير ملزمة.
ت) أما النتول الثالتث متن إجتراءات تعتديل متواد الدستتور فقتد ترره كتل متن النظتام
األساستتي للدولتتة فتتي عمتتان والنظتتام األساستتي للحكتتم فتتي الستتعودية ،ويتمثتتل فتتي
اناراد الحاكم في اجراء التعديالت دون أن يكون للمجالس التشريعية أي دور.
المطلب الثانً :سن القوانٌن:
يجب التأكيد ابتداء بأن دور الشعب في سن القوانين في دول مجلس التعاون يقتصر
علا ما منحتا دساتيرها لمجالس األمة والشورت فيها من وظياة تشريعية .أما ما جاء
في الدستور البحريني بشأن ح

المل

في أن يستاتي الشعب في القوانين والقضايا

الهامة التي تتصل بمصالأ البالد ،وما ذهب إليا الدستور القطري في نب ريب
منا،

1

فال يعدو أن يكونا أمراجوازي مترو تقريره إلرادع الحاكم المناردع يستردما

متا شاء دون إلزام ،وبإمكانا عدم استرداما نهاويا إن رأت ذل  ،و يعد حقيقة مظهرا
من مظاهر الديمقراطية شبا المباشرع.
و بل أن نتطر لدور هذه المجالس في سن القوانين ،نجد من الضرورع معرفة
تشكيلها ومدت دور الشعب في انتراب أعضاءها ،فالمجلس المعين من بل الحاكم،
علا سبيل المثال،

يمكن أن يعكس في الحقيقة إرادع الشعب و يمكن أن يمثلا.

وبالنظر إلا دساتير دول المنطقة نجد مجلس األمة في الكويت يتشكل من
رمسين عضوا منتربا من بل الشعب با ترال العام السري المباشر ،عالوع علا
 1أنظر المادع (  )1من الدستور البحريني،والمادع ( ) من الدستور الداوم لدولة
تقرر العديد من الدول الديمقراطية لشعوبها بعي مظاهر الديمقراطية شبة المباشرع كا ترا الشعبي ،وا ستاتاء
الشعبي لبعي القوانين األساسية.
طر.
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الوزراء وهم أعضاء في مجلس األمة بحكم مناصبهم ،و د اشترط الدستور إ يزيد
عدد هؤ ء عن ثلث عدد األعضاء المنتربين.
أما في البحرين،فقد تبنا الدستور نظام المجلسين ،هما مجلس النواب الذي
ينترب أعضاءه با ترال العام السري المباشر وعددهم أربعون عضوا ،ومجلس
الشورت المماثل لا من حيث عدد األعضاء ،إ أنهم معينون من بل المل  ،وكال
المجلسين ،كما سو

نرت ،لا دور تشريعي مماثل لآلرر.

وفي عمان يتم ارتيار أعضاء مجلس الشورت عن طري ا ترال العام السري
المباشر ،عدا رويس المجلس الذي يعينا السلطان .وعدد أعضاء مجلس الشورت يعود
تحديده إلا نسبة السكان في و يات السلطنة.
أما في طر فإن مجلس الشورت يتأل

من رمس واربعين عضوا ،ثالثين منهم

يتم انترابهم با ترال العام السري المباشر ،والرمسة عشر البا ين يعينهم األمير وهو
من يمل إ التهم أو اعااوهم من مناصبهم.
وفي اإلمارات يتأل

المجلس الوطني ا تحادي من أربعين عضوا يتم انتراب

نصاهم من واوم تعدها كل إمارع.

أما النص

اآلرر فيتم تعيينهم من بل حكام

اإلمارات.
أما السعودية فإن مجلس الشور بها يتأل

من 1

عضوا يعينهم المل .

وفقا لقرار المجلس األعلا لالتحاد ر م ( )1لسنة  ، 55المعدل مؤررا بقرار ر م ( ) لسنة  ، 1يتم انتراب
نص أعضاء المجلس الوطني بصورع غير مباشرع من رالل هيوة انترابية .والهيوة ا نترابية التي يرتار منها
األعضاء المنتربين يقوم بتشكيلها حاكم كل إمارع وتضم عدد من المواطنين يمثلون بحد أدنا ما نسبتا ثالثماوة
ضع العدد المحدد للمقاعد المرصصة لممثلي كل إمارع في المجلس الوطني .فإمارع أبوظبي ،علا سبيل المثال،
لها ثمانية مقاعد في المجلس الوطني ،لذا يجب إن يكون عدد اسماء المواطنين المدرجين في هيوتها ا نترابية الاين
وأربعماوة مواطن ،وهكذا بشأن كل إمارع .و يح إ لمن ادرع اسما في هذه الهيوات ا نترابية أن يرشأ ناسا
لعضوية المجلس أو أن ينترب من يراه من المرشحين.
18

الدولة

مسمى المجلس

عدد األع اء

أسلوب اختٌارهم

الكوٌا

مجلس األمة

 1عضوا منتربا

ا ترال العام السري المباشر

البحرٌن

 +الوزراء
مجلس النواب +

 11عضوا لكل

ا ترال العام السري المباشر لمجلس النواب.

مجلس الشورت

مجلس

التعيين بشأن أعضاء مجلس الشورت

عمان

مجلس الشورت

يتحدد العدد نسبة

ا ترال العام السري المباشر عدا الرويس

لعدد سكان

يعينا السلطان

قطر

مجلس الشورت

اإلماراا العربٌة

المجلس الوطني

الو يات
 1عضوا با ترال العام السري المباشر.

1

يعينهم األمير.
 11عضوا

ا تحادي

السعودٌة

مجلس الشورت

 1با نتراب غير المباشر.
 1بالتعيين من بل حكام اإلمارات

1

عضوا

التعيين من بل المل .

وبالنظر إلا دور هذه المجالس في سن القوانين نجد في الكويت أن الدستور
يجيز لكل عضو من أعضاء مجلس األمة ا ترا القانون ،كما أن أي مشرول انون
يصد عليا ،إ بعد منا شتا والتصويت عليا من هذا المجلس .ويحدد الدستور لؤلمير
مدع ثالثين يوما إلصدار انون واف علا مشروعا مجلس األمة ،إ إذا أعاده األمير
رالل هذه الاترع إلا المجلس مبديا أسباب عدم التصدي  ،وفي هذه الحالة

يصدر

القانون إ إذا واف علا مشروعا مجلس األمة ثانية بموافقة ثلثي أعضاءه .واستدر
الدستور صعوبة الحصول علا هذه األغلبية ،فأجاز في دور انعقاد آرر صدور القانون
بأغلبية مراضة عما اشترطا سابقا هي أغلبية األعضاء الذين يتأل

منهم المجلس.

وبذل يكون رد األمير مشرول القانون دون التصدي عليا ليس عاوقا أمام صدوره في
الكويت ،بل هو إجراء تعطيلي ينبا فيا األمير مجلس األمة إلا ضرورع دراسة
مشرول القانون بشكل أكثر عمقا فإن رأت التمس

با كان لا ذل  ،فيصدر القانون

رالل ثالثين يوما من تاريخ الموافقة عليا ثانية.
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أما في البحرين فإن الدستور فر بين نوعين من القوانين ،هما القوانين العادية،
والقوانين التي تنظم موضوعات ا تصادية أو مالية .فاي النول األول ،وإن كانت
اإلجراءات تماثل إلا حد كبير تل التي نب عليها الدستور الكويتي ،إ أن ما يضع
دور مجلس النواب هو أن مجلس الشورت المعين الذي يتساوت معا في عدد األعضاء
يمكن أن

لا دور أساسي وجوهري في سن القانون .فأي مشرول انون في البحرين

يرفع للتصدي إ في حال تواف كال المجلسين .ومن جانب آرر للمل إن رأت عدم
علا مشرول انون أ ر من المجلسين ،أن يرده إليهما ،وفي هذه الحالة

التصدي

يقتضي األمر موافقة ثلثي األعضاء الذين يتأل

منهم كل مجلس إللزام المل

علا

التصدي  ،وهو أمر في غاية الصعوبة في الوا ع العملي لوجود مجلس الشورت المعين.
ومما يزيد األمر صعوبة أن الدستور البحريني وبرال

الكويتي ،لم يجعل للمجلسيناي

حال عدم الوصول لؤلغلبية المقررع أن يقران مشرول القانون في دور انعقاد آرر
بأغلبية مراضة ،مما يجعل دور مجلس النواب بشأن التشريع في نهاية المطا

دورا

متواضعا.
أما القوانين التي تنظم موضوعات ا تصادية أو مالية ،فإن الدستور البحريني
جعل لها إجراءات أررت للمل

فيها دور أكبر في حسم األمر وفي امتال

الكلمة

األريرع .فقد رر الدستور في حال عدم تواف المجلسين أن يجتمع المجلس الوطني فإذا
لم يبت في مشرول القانون رالل رمسة عشر يوما جاز للمل أن يصدره بمرسوم لا
وع القانون.
وفي طر ،تظهر النظرع العامة إلا القواعد التي ررها الدستور القطري بشأن
التشريع تماثلها مع تل التي ررها الدستور الكويتي ،إ أنالحقيقة رال

ذل  ،فدور

مجلس الشورت القطري أ رب إلا الشكلية في هذا الشأن .فاشتراط الدستور،علا سبيل
المثال،أغلبية مشددع تتمثل في ثلثي األعضاء للتةلب علا عدم تصدي
المادع (

األمير علا

) من الدستور البحريني.
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مشرول انون ا ره المجلس في المرع األولا
ولكن الرال

يرتل

عما رره الدستور الكويتي

بينهما يظهر إذا علمنا بأن ثلث أعضاء مجلس الشورت القطري معين،

مما يجعل التوصل إلا هذه األغلبية أ رب إلا ا ستحالة في الوضع القطري .إضافة
إلا أن الدستور القطري احتاط لصالأ الحاكم ،فقرر في حال توصل مجلس الشورت
لهذه األغلبية واضطرار األمير إلصدار القانون ،أن يكون لا ح و
رأت أن المصلحة العامة تقتضي ذل  ،وتر
العامة ،وتقدير الو ت الذي يو

العمل با إن

إلرادع األمير المناردعتقدير المصلحة

فيا العمل بالقانون.

أما بقية دول مجلس التعاون ،فإن دور مجالسها التشريعية في عملية سن القانون
يقتصر علا مراجعة مشروعات القوانين ورفع توصيات غير ملزمة بشأنها ،وللحاكم
األرذ بهذه التوصيات ،أو إهمالها وتقرير ما يراه هو مناسبا بشأنها.

المطلب الثالث :و ع اللوائح:
تنارد السلطة التنايذية في دول مجلس التعاون بوضع اللواوأ ،التي د تصدر بمراسيم،
أو بقرارات من مجلس الوزراء ترفع للحاكم للتصدي عليها .فاي الكويت،علا سبيل
المثال ،تنب المادع (
لتنايذ القوانين بما

) من الدستور علا أن "يضع األمير بمراسيم اللواوأ الالزمة

يتضمن تعديال فيها أو تعطيال لها أو إعااء من تنايذها ،ويجوز أن

يعين القانون أداع أدنا من المرسوم إلصدار اللواوأ الالزمة لتنايذه" ،كما تنب المادع
(

) من الدستور الكويتي علا أن " يضع األمير بمراسيم لواوأ الضبط واللواوأ

الالزمة لترتيب المصالأ واإلدارات العامة بما

يتعاري مع القوانين" .وإلا مثل ذل

ذهبت المادع ( ) 5من دستور البحرين .وفي األمارات جعلت المادع ( ) 1من الدستور
وضع اللواوأ من ارتصاب مجلس الوزراء ،و يررع وضع اللواوأ في بقية دول
المجلس عن ارتصاب السلطة التنايذية.
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ولما كانت أغلب دول مجلس التعاون ملكيات مطلقة ،وحكوماتها معينة ،غير
منتربة ،فليس لشعوب هذه الدول دورفي وضع اللواوأ ولو بطري غير مباشر عن
طري انتراب رجال السلطة التنايذية التي تضعها.
ومن جانب آرر ،ينتاي هذا الدور للشعوب أيضا حتا مع تبني مبدا التدرع
التشريعي في دول مجلس التعاون .فعدم وضع الدستور من بل الشعب في أغلب هذه
الدول ،وصورية دور المجالس التشريعية في أغلبها كذل  ،يجعل من اشتراط عدم
مرالاة اللواوأ للدستور والقانون مجرد مبدأ نظري ،إذ

يحق

هدفا في مد إرادع

الشعب،المترجمة في الدستور والقوانين ،إلا هذه اللواوأ.
هذا وإن كان البعي يرت بأن الو ت ما زال مبكرا في أغلب دول مجلس
التعاون للمناداع بالملكية الدستورية والحكومة المنتربة ،فإننا
الشعب في وضع دستور بلده.كما

نراه مبكرابشأن ح

نراه مبكرا لقيام مجالس نيابية حقيقية منتربة

تمارس صالحيات برلمانية حقيقيةوأولها سلطة وضع القوانين .فبوضع الدستور
والقوانين من بل الشعب يمكنلمبدأ التدرع التشريعي أن يضمن بقدر مقبول عدم رروع
اللواوأ عن إرادع الشعب المترجمة في الدستور والقوانين.

بشأن مبدا التدرع التشريعي ،أنظر صاحة (

) من هذه الور ة.
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الخاتمة:
في هذه الور ة عرفنا أهمية التشريع ،ورطورتا في آن واحد .أهميتا بسبب حاجة
المجتمع إليا فال يمكنا أن يستقر أو أن ينتظم دون وجود واعد عامة مجردع تنظم
عال ات األفراد با ،ورطورتا بسبب إلزاميتا ،وكون من يملكا يمل سلطة مطاعة د
ينحر

بهاأو يستةلها لتحقي

مكاسب أو مصالأ شرصية مما ينعكس سلبا علا

المجتمع فينتشر الظلم والاساد.و نتشال المجتمع من الاساد وتحقي العدالة ألفراده
منوضع سلطة التشريع في يد الجماعة أو الشعب الذي سو

بد

يمارسها عبر مؤسسات

تعكس ضمير المجتمع.
و د بينت الور ة مو ع شعوب دول مجلس التعاون من سن التشريعات ،إذ ليس
لها عموما دور حقيقي مؤثر .وفيما عدا الكويت التي وضع دستورها بأسلوب العقد،
ويمتل

مجلس األمة فيهابعي الصالحيات التشريعية ،فإن بقية دول مجلس التعاون

وضعت دساتيرها بأساليب غير ديمقراطية ،كما أن مجالسهاالتشريعية

تررع عن

ثالث :إما أن تكون معينة من بل الحاكم ،أو أن راراتها غير ملزمة للحاكم ،أو أنها
تجد صعوبة في تمرير إرادتها وتةليبها علا إرادتا.
ورأت الور ة ما يأتي:
أن تعد مشروعات دساتير دول المنطقة عن طري مجالس أو لجان منتربة ،ثمتعري علا الشعب لالستاتاء فيها ،بعد إتاحة فرصة كاملا لا لدراستها بشكل
موضوعي.
-أن تتبنا دول المنطقة األسلوب المشتر

بين الحاكم والبرلمان لتعديل مواد

الدستور .فللبرلمان ا ترا التعديل ومنا شتا وإ راره ،وللحاكم ا ترا التعديل
والتصدي عليا ،وفي حال رفضا التصدي  ،يستاتا الشعب في التعديل ،فإن
أ ره اصبأ مصد ا عليا.
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أن تشكل المجالس التشريعية في جميع دول مجلس التعاون با ترال العامالسري المباشر.
- 1أن يكون لهذه المجالس دور حقيقي في سن القوانين ويكون لها آلية التةلب علا
رفي الحاكم التصدي علا مشرول انون أ ر من طرفها.
أن ينشأ القضاء الدستوري في الدول التي ليس بها مثل هذا القضاء ،وأن ياعلفي الدول التي أصدرت بشأنا وانين ولكن لم يوجد في الوا ع العملي.
أن يوسع ا رتصاب الو ويللقضاء اإلداري لينظر في طعون عدم مشروعيةاللواوأ.

تم بحمد هلل

24

