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نحتاج إلى تقدٌم قرأت , فً ضوء انتفاضات الدٌمقراطٌة التً تعم الٌوم الساحة العربٌة

الدٌمقراطٌة  فً الماضً  بعد أن أصبحت, دٌمقراطٌة فً دساتٌر وممارسات الدول العربٌة

دون تحدٌد لمفهوم الدٌمقراطٌة أو التزام بالمقومات العامة , شعار أجوف ترفعه نظم الحكم

 .المشتركة لنظام الحكم الدٌمقراطً من حٌث النص والممارسة

نشرت  دراسة سابقة معتمدا على نتائج , و بدوري سوف أقدم هذه القرأة عن بلدي قطر

, 333العدد , المستقبل العربً) "جامع للدٌمقراطٌة فً البلدان العربٌةنحو مفهوم "بعنوان 

إلى أن المقومات العامة المشتركة للدستور فٌها توصلت  ,(لبنان, بٌروت,  4/7002

 :ٌلً الدٌمقراطً  هً ما

 أوالا : أن ال سٌادة  لفرد أو لقلة على الشعب. و الشعب مصدر السلطات.

 ثانٌاا  : إقرار مبدأ المواطنة باعتبارها مصدر الحقوق ومناط الواجبات. 

 ثالثاا : سٌطرة أحكام القانون والمساواة أمامه, واستقالل ونزاهة القضاء. 

 رابعاا : عدم الجمع بٌن السلطات فً ٌد شخص أو مؤسسة واحدة.

خامساا : ضمان الحقوق والحرٌات العامة دون تمٌز, وتأكٌد حق الدفاع عن 

.خص حرٌة التعبٌر وحرٌة التنظٌمالحرٌات العامة وعلى األ  

سادساا : تداول السلطة التنفٌذٌة و السلطة التشرٌعٌة -فً النظام الجمهوري 

انتخابات حرة ونزٌهة و فعالة وفق آلٌة  ,سلمٌاا   -والنظام الملكً  

************** 

بعض مواده من مقومات  فً, من حٌث النص7004لعام ائم الد قطر  دستور قتربٌ

 عطلت ذلك االقتراب بارجاء تفعٌلمنه 050ولكن المادة , حكم الدٌمقراطًنظام ال

هذه المقالة الثالثة من ثالث مقاالت كانت  فً األصل أجزاء من بحث قبل للنشر **

   .فً مجلة المستقبل العربً 



 

تم  7000وفً عام  .خاب مجلس الشورىالتشرٌعٌة إلى أن ٌتم انتة فصل السلط 

 .ورى المعٌن ثالث سنواتالتمدٌد لمجلس الش

نجد تقارب فً اغلب المواد بٌن ما جاء به ( الدولة وأسس الحكم )  فً ألباب األول

والنظام األساسً  0420الدستور وبٌن ما جاء فً النظام األساسً المؤقت لعام 

قطر  "التً نصت على أن ( 0)ومثال ذلك هو المادة . 0427المؤقت المعدل لعام 

، والشرٌعة اإلسالمٌة مصدر رئٌسً اإلسالمدٌنها . سٌادة مستقلةدولة عربٌة ذات 

 . اللغة العربٌةً ه نظامها دٌمقراطً، ولغتها الرسمٌةلتشرٌعاتها، و

 ".وشعب قطر جزء من األمة العربٌة

وتعمل على , تحترم الدولة المواثٌق والعهود الدولٌة" أنعلى  (6)المادة  تنصو

وهذه المادة ." ثٌق والعهود الدولٌة التً تكون طرفاا فٌهاتنفٌذ كافة االتفاقٌات والموا

, تجعل من مواثٌق واتفاقٌات حقوق اإلنسان وغٌرها من االتفاقٌات والعهود الدولٌة

 .دستورها مرجعٌة التً صادقت علٌها الدولة جزء من

المخصصات المالٌة لألمٌر وكذلك مخصصات " أنفقد نصت على ( 02)المادة  أما

تجعل  قد وهذه المادة". ٌصدر بتحدٌدها قرار من األمٌر سنوٌاا , والهبات المساعدات

( المنتظر)جزء رئٌسً من النفقات العامة خارج ما ٌحق لمجلس الشورى المنتخب

مناقشته وإقراره عندما ٌمارس رقابته على المال العام وٌمارس حقه فً إقرار 

   .قانون المٌزانٌة العامة للدولة

كان ٌحصل على  0420حاكم قطر فً فترة النظام األساسً لعام  نأوجدٌر بالذكر 

وبعد . من خارج المٌزانٌة( الحقول البرٌة فقط ) من عائدات شركة نفط قطر % 75

لسنة ( 43)صدر مرسوم رقم , 0427صدور النظام األساسً المؤقت المعدل لعام 

لك ألغٌت كافة وبذ. بأٌلولة مخصصات أألمٌر السابق إلى الخزٌنة العامة 0427

المخصصات من خارج المٌزانٌة وأصبحت بذلك مخصصات األمٌر جزء من 

 . النفقات العامة تخضع لما ٌخضع له اإلنفاق العام من ضوابط ومحددات

الحقوق والواجبات )و( األساسٌة للمجتمع المقومات )  فً ألباب الثانً والثالث 

نون متساوون فً الحقوق المواط"تنص على أن ( 34)نجد المادة , (العامة

 وعدد من اإلجراءات و 7005ولكن قانون الجنسٌة لعام  ".والواجبات العامة

 . تعطل مبدءا المواطنة المتساوٌة, واألعراف المشٌخٌة اإلدارٌة األوامر



تأكٌد حرٌة كل من التعبٌر والبحث العلمً  إلىوتتطرق بقٌة المواد فً هذا الباب  

وحرٌة التجمع وتكوٌن الجمعٌات وحق كل فرد فً , شروالصحافة والطباعة والن

القانون تنظٌم هذه  إلىتحٌل  أٌضا ولكن تلك المواد. مخاطبة السلطات العامة

. تعطل ما جاء فً الدستور من حرٌات من المحتمل أنوالقوانٌن السارٌة  ,الحرٌات

ع وحرٌة الجمعٌات وحرٌة التعبٌر والتجم حرٌة تكوٌن ما نشاهده من  ومثال ذلك

وفً , وال ٌتٌح حق التعبٌر السلمً تنظٌمكما إن هذا الباب ٌتجاهل حرٌة ال. النشر

 . ذلك انتقاص لضمانات نظام الحكم الدٌمقراطً

على  (55)كما تؤكد المادة. على أن الوظائف العامة خدمة وطنٌة( 54)وتؤكد المادة

ولكن لم ". القانونلألموال العامة حرمة وحماٌتها واجب على الجمٌع وفق "انه 

التً تنص على انه  0420من النظام األساسً لعام ( 40)تظهر فً الدستور المادة 

أن ٌزاولوا أي , ال ٌجوز لرئٌس مجلس الوزراء أو الوزراء أثناء تولٌهم مناصبهم" 

 ."لوا فً معاملة تجارٌة مع الدولةأو أن ٌدخ, عمل مهنً أو تجاري

  ,(أحكام عامة)صل األول منه نجد فً الف,  (طات تنظٌم السل)  فً ألباب الرابع

تنص على أن ( 54)فالمادة . مالمح نظام حكم دٌمقراطً من حٌث بعض النصوص

تقول ( 60)والمادة ." الشعب مصدر السلطات وٌمارسها وفقاا ألحكام هذا الدستور" 

ً هذا ٌقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها على الوجه المبٌن ف" 

السلطة القضائٌة تتوالها " على أن ( 63)و ( 67)و ( 60)وتنص المواد ". الدستور

 ."على الوجه المبٌن بالدستور" وتنتهً كل من هذه المواد الثالثة بعبارة " المحاكم

 :ثم تأتً بقٌة فصول الباب الرابع لتوضح كٌف تمارس كل من السلطات الثالث 

وهذا الفصل عندما نقرأه مع بقٌة فصول الباب  ،(ر األمٌ) ففً الفصل الثانً منه 

, الرابع نجده ٌضع األمٌر فوق السلطات وهو مصدرها دون وجود نص على ذلك

( 070)وفً الوقت نفسه ٌجعل السلطة التنفٌذٌة من اختصاصه حٌث تنص المادة 

ٌقوم مجلس الوزراء بمعاونة األمٌر على أداء مهامه وممارسة سلطاته " على أن 

 ". فقاا ألحكام الدستورو

رسم السٌاسة العلٌا للدولة  -0( 62)ومن اختصاصات األمٌر الواردة فً المادة 

وال ٌصدر . المصادقة على القوانٌن وإصدارها -7" و" بمعاونة مجلس الوزراء

تنص على تولً ( 00الفقرة )وأخر الصالحٌات". قانون ما لم ٌصادق علٌه األمٌر

وهذه ". القانونخرى بموجب هذا الدستور أو أي اختصاصات أ"األمٌر 

ما صدر منه فً , ٌكون مصدرها القانون أناالختصاصات غٌر المحددة ٌمكن 



لشورى المعٌن أو السابق وما سوف ٌصدر فً المستقبل باستمرار وجود مجلس ا

 . المجلس المنتخب

لمادة وإذا توقفنا عند االختصاص الثانً من اختصاصات األمٌر فإننا نجد أن ا

 :تنص على ما ٌلًفصل السلطة التشرٌعٌة فً ( 006)

إذا لم  -7. كل مشروع قانون أقره مجلس الشورى ٌرفع لألمٌر للتصدٌق علٌه -0" 

رده إلى المجلس فً غضون ثالثة أشهر , ٌرد األمٌر التصدٌق على مشروع القانون

قانون خالل المدة  إذا رد أي -3. من تارٌخ رفعه إلٌه مشفوعاا بأسباب عدم التصدٌق

المبٌنة فً البند السابق واقره مجلس الشورى مرة ثانٌة بموافقة ثلثً األعضاء الذي 

وٌجوز لألمٌر عند الضرورة . ٌتألف منهم المجلس صدق علٌه األمٌر  وأصدره

العمل بهذا القانون للمدة التً ٌقدر أنها تحقق المصلحة  بإٌقافٌأمر  أنالقصوى 

 .."...,العلٌا للبالد

, وهذه المادة تجعل مصٌر العمل بالتشرٌعات فً ٌد األمٌر وتقدٌره للمصلحة العامة

لتجرد السلطة ( 63)وتأتً المادة . من أهم اختصاصاتها" السلطة التشرٌعٌة"وتجرد 

التشرٌعٌة أٌضا من اختصاص الرقابة على بعض المعاهدات واالتفاقٌات التً ٌكون 

ٌبرم األمٌر المعاهدات واالتفاقٌات بمرسوم " أن  حٌث تنص على, لها قوة القانون

وتكون للمعاهدات . مشفوعة بما ٌناسب من البٌان, وٌبلغها لمجلس الشورى

 ." ..... , واالتفاقٌات قوة القانون بعد التصدٌق علٌها ونشرها فً الجرٌدة الرسمٌة

الهامة التً لألمٌر أن ٌستفتً المواطنٌن فً القضاٌا " على أن ( 25)وتنص المادة 

أغلبٌة من  أقرتهوٌعتبر موضوع االستفتاء موافقاا علٌه إذا , تتصل بمصالح البالد

وتنشر فً . وتكون نتٌجة االستفتاء ملزمة ونافذة من تارٌخ إعالنها, أدلوا بأصواتهم

هذه المادة ال تعطً مجلس الشورى أي دور فً قرار  أنوٌالحظ . الجرٌدة الرسمٌة

نتٌجة االستفتاء بأغلبٌة من أدلوا بأصواتهم فٌه ولٌس  أنكما . إجراء االستفتاء

 .أو أي أغلبٌة أخرى بأغلبٌة من لهم حق التصوٌت

( تنظٌم السلطات ) عدنا إلى بقٌة فصول الباب الرابع  ذاإو السلطة التشرٌعٌة

( 54)لنستوضح النصوص عن أحكام الدستور التً تمارس من خاللها المادة 

ٌقوم نظام الحكم على " التً تقول ( 60)والمادة ....." اتالشعب مصدر السلط

 : نالحظ ما ٌلً فإننا " ...أساس فصل السلطات مع تعاونها

وٌقر الموازنة , ٌتولى مجلس الشورى سلطة التشرٌع" على أن ( 26)تنص المادة 

فً وذلك على الوجه المبٌن , كما ٌمارس الرقابة على السلطة التنفٌذٌة, العامة للدولة

 ."هذا الدستور



( 24)والمادة "ر نظام االنتخاب بقانونٌصد" تنص على إن ( 23)ونجد المادة 

 ".ومناطق كل منها بمرسوم إلٌهاتحدد الدوائر االنتخابٌة التً تقسم الدولة "تنص بأن

سوف تضعه السلطة التنفٌذٌة أن قانون أول انتخابات قادمة  علٌنا هنا أن نتذكرو

دون وجود أحكام دستورٌة  تلزم السلطة التنفٌذٌة بتحقٌق متطلبات االنتخابات 

كما . الدٌمقراطٌة ومن أهمها إشراف قضاء مستقل بعٌدا عن تدخل السلطة التنفٌذٌة

أألمر الذي  قد ٌطلق ٌد السلطة , أن تحدٌد الدوائر االنتخابٌة ٌتم بموجب مرسوم

ة عند كل انتخابات فً هندسة نتائج االنتخابات من خالل تحدٌد الدوائر التنفٌذٌ

 .االنتخابٌة والمبالغة فً عددها

ٌحل مجلس الشورى بمرسوم ٌبٌن فٌه  أنلألمٌر " على أن ( 004)وتنص المادة 

و إذا حل , على انه ال ٌجوز حل المجلس لذات األسباب مرة أخرى, أسباب الحل

خابات المجلس الجدٌد فً موعد ال ٌتجاوز ستة أشهر من المجلس وجب إجراء انت

والى ان ٌجري انتخاب المجلس الجدٌد ٌتولى األمٌر بمعاونة مجلس . تارٌخ الحل

 .". الوزراء سلطة التشرٌع

من ( السلطة التنفٌذٌة)نجد أن األمٌر ومجلس الوزراء ( 004)ومن قراءة المادة 

المجلس دون النص على ضرورة فً فترة حل  م أن ٌصدروا التشرٌعاتحقه

 عرضها على مجلس الشورى عند إعادة انتخابه

 ,(مجلس الشورى عندما ٌأذن بانتخاب( )63)و( 006)ومن هذه المواد والمواد 

السلطة التنفٌذٌة عند الضرورة   قبل ٌمكن تجاوزها من نرى إن السلطة التنفٌذٌة 

ولٌس ع السلطة التشرٌعٌة مرج األمٌرالتً ٌقدرها األمٌر وبالتالً تجعل من 

  .الشعب

الموازنة   ارإقر" وإذا نظرنا إلى االختصاص الثانً الجدٌد والهام لمجلس الشورى 

 :فإننا نجد ما ٌلً" العامة للدولة 

ٌجب عرض الموازنة العامة على مجلس الشورى "تنص على انه ( مؤجلةال()002)المادة 

 . ..." وال تعتبرها نافذة اال بإقراره لها, ةقبل شهرٌن على األقل من بدء السنة المالٌ

وجدٌر بالذكر أن النص على وجوب عرض الموازنة العامة للدولة على مجلس الشورى من 

ٌشٌر إلى تطور من حٌث النص المقارن فً كل من النظامٌن األساسٌٌن لعام , اجل إقرارها

ا على أن  ( 55)والمادة ( 50)من المادة ( 3)الفقرة  0427وعام /  0420 اللذٌن نصا

" مناقشة مٌزانٌة المشروعات العامة الرئٌسٌة" اختصاص مجلس الشورى ٌقتصر على 

ولكن تبقى هذه . وهذا هو الحال أالن حتى ٌتم انتخاب مجلس الشورى. وتقدٌم توصٌات



 مخصصاتلحٌث حق مجلس الشورى فً مناقشة ا المادة من الدستور الدائم غامضة من

. من الدستور التً سبقت اإلشارة إلٌها( 02)نصت علٌها المادة  التً باتوالمساعدات واله

كما أن هذه المادة تتحدث عن الموازنة العامة وال توضح ما ٌخص االحتٌاطً العام للدولة 

 وال تبٌن ما إذا كان من حق مجلس الشورى إقرار الحساب الختامً للموازنة, واستثماراته

على تقرٌر دٌوان المحاسبة التابع للسلطة  الطالعلالستثمار واو ومراقبة جهاز قطر  العامة

التنفٌذٌة ولٌست له صلة رسمٌة بالسلطة التشرٌعٌة كما جرت علٌه العادة فً الدول 

 .الدٌمقراطٌة

, ما ٌتعلق باالختصاص الثالث لمجس الشورى( 007) إلى ( 003)وتتناول المواد من 

ونجد ان هذه الرقابة ال تشمل مراقبة وإقرار . ممارس الرقابة على السلطة التنفٌذي

إبداء مجلس الوزراء وانما تقف عند حد اختصاصات األمٌر أو مجلس الوزراء أو رئٌس 

كل وزٌر " قائلة ( 000)وتضٌف المادة . 003)المادة )الرغبات للحكومة فً المسائل العامة 

ثقة عن وزٌر اال بعد وال ٌجوز طرح ال, مسئول أمام مجلس الشورى عن أعمال وزارته

 ."من تارٌخ سحب الثقة" وٌعتبر الوزٌر معتزال, ...,مناقشة استجواب موجه إلٌه

السلطة التنفٌذٌة ٌتوالها " التً سبق اإلشارة إلٌها أن ( 67)تنص المادة  السلطة التنفٌذٌة

ادة وتنص الم". األمٌر وٌعاونه فً ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبٌن فً هذا الدستور

....". ٌكون تشكٌل الوزارة بأمر أمٌري بناء على اقتراح رئٌس الوزراء" على أن  003

ٌقوم مجلس الوزراء بمعاونة األمٌر على أداء مهامه وممارسة "على أن  070وتؤكد المادة 

ٌناط بمجلس " على انه 070وتنص المادة ". سلطاته وفقا لهذا الدستور وأحكام القانون

إدارة جمٌع الشؤون الداخلٌة والخارجٌة التً ٌختص , الهٌئة التنفٌذٌة العلٌابوصفه , الوزراء

. وتفصل المادة اختصاصات مجلس الوزراء". بها وفقا ألحكام هذا الدستور وأحكام القانون

. وبذلك نجد هناك اختصاصات للسلطة التنفٌذٌة ال تعتبر من اختصاصات مجلس الوزراء

لس األعلى للتعلٌم والمجلس األعلى لالستثمار والهٌئة العلٌا ومثال ذلك مجلس الدفاع والمج

الهٌئات العامة مثل قناة الجزٌرة  وأجهزة  المؤسسات و من" للتخطٌط التنموي وكثٌرا

وبالتالً ال تخضع عملٌة اتخاذ القرار فٌها والرقابة علٌها لما ,  و قطر للبترول الرٌاضة

 .تخضع له اختصاصات مجلس الوزراء

إال  التشرٌعٌة ة مجلس الشورىظ أن اختصاصات السلطة التنفٌذٌة ال ٌخضع منها لرقابوٌالح

أما ما ٌكتفً فً إقراره بأمر أو مرسوم أمٌري فأنها ال تدخل تحت , قانون ما ٌتطلب اصدر

 .على ضعفها( المنتظر)ورى المنتخب سلطة أو رقابة مجلس الش

...." ادة القانون أساس الحكم فً الدولةسٌ" على ان  074تنص المادة  السلطة القضائٌة

السلطة القضائٌة مستقلة وتتوالها المحاكم على اختالف "على ان  030وتنص المادة 

ٌكون " على أن  032وتنص المادة ". وتصدر أحكامها وفق القانون, أنواعها ودرجاتها



, ة لهاللقضاء مجلس أعلى ٌشرف على حسن سٌر العمل فً المحاكم واألجهزة المعاون

 040وتأتً فً الفصل الخامس المادة . "وٌبٌن القانون تشكٌله وصالحٌاته واختصاصاته

ٌعٌن القانون الجهة القضائٌة التً تختص بالفصل فً المنازعات المتعلقة " التً تقول 

وٌبٌن صالحٌاتها وكٌفٌة الطعن و اإلجراءات التً تتبع , بدستورٌة القوانٌن واللوائح

 .الحكم بعدم الدستورٌة أثارٌن القانون كما ٌب, إمامها

تصدر القوانٌن  التًونجد هنا أن استقالل القضاء هو جزء من استقالل السلطة التشرٌعٌة 

محكمة دستورٌة تفصل فً دستورٌة القوانٌن وما فً وصالحٌات قٌام  ضرورة إضافة إلى

كل القوانٌن السارٌة حالٌا  وأن, المحكمة الدستورٌة لم تنشا حتى أالن وإذا علمنا أن , حكمها

السابقة على إعالن الدستور والالحقة له حتى ٌتم انتخاب مجلس شورى جدٌد فً المستقبل 

فأن السلطة القضائٌة مثلها مثل , تم تشرٌعها من قبل السلطة التنفٌذٌة , غٌر المعروف

  .ةغٌر مستقلتابعة للسلطة التنفٌذٌة و السلطة التشرٌعٌة فً الدستور ما زالت

 الختامٌة حكاماأل: الفصل الخامس 

ٌبقى صحٌحا ونافذا ما قررته القوانٌن واللوائح " تنص على انه ( 040)ونجد هنا المادة 

الصادرة قبل العمل بهذا الدستور ما لم ٌجري تعدٌلها وفقا ألحكامه وال ٌترتب على العمل 

 ".تكون الدولة طرف فٌها التً بالدستور أإلخالل باإلحكام والمعاهدات واالتفاقٌات الدولٌة

إلحكام ، ٌخضع القوانٌن  واللوائح السابقة على صدوره الدستور الوهنا أٌضا نجد 

ونحن نعرف صعوبة بل استحالة . وإنما ٌعتبرها نافذة حتى ٌتم تعدٌلهاالدستور ومرجعٌاته 

االحالة فً مواد ولعل هذا هو السبب وراء كثرة . تعدٌل قانون بدون موافقة السلطة التنفٌذٌة

 . على القانون,الدستور

ولم -علٌها  أقحمتبجملة , األخٌرةوهً 050اجئ الدستور قارئه فً المادة ٌفوبعد عدة مواد 

بالسلطة  ما سمًمصٌر العمل بفصل  بالتالً ووضعت, -تتعرض لتوضٌحها المذكرة التفسٌرٌة

ً ٌد السلطة التنفٌذٌة حٌث نصت ف, حوالً ثلث مواد الدستور 006 – 26التشرٌعٌة والمواد من 

المؤقت المعدل المعمول به فً الدولة والصادر فً  األساسًٌلغً النظام " على ان  050المادة 

ن ٌتم انتخاب مجلس وتبقى سارٌة أألحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالً إلى أ, 04/4/0427

 .ء لٌحل محلهوبذلك تساوى الدستور بالنظام األساسً الذي جا ".الشورى الجدٌد

 خالصة

اختالفات جوهرٌة بٌنه  -والدائم وجه هللا -الدائم السابقة لدستور قطر التحلٌل  كشفٌ

.وبٌن مفهوم الدستور الدٌمقراطً  الذي تم ذكر مقوماته فً مطلع هذا المقال  



فدستور قطر ٌبداء بالتأكٌد على أن نظام الحكم فً قطر دٌمقراطً وان الشعب مصدر السلطات 

ٌؤكد على الفصل بٌن السلطات واستقالل القضاء وعلى المساواة بٌن المواطنٌن وقٌام  كما

 فً مواد على ولكن سرعان ما ٌضٌف فقرة إلى كل من تلك المواد  أو إحالة, حرٌات عامة 

التً فً بعض الحاالت , أوترك األمر للقوانٌن والمراسٌم واللوائح,  متعارضة معها الدستور

أألمر الذي ٌفرغ تلك . المواد الحاكمة فً الدستور ومرجعٌاته, مع األسف تراعً نجدها ال

مصدر السلطات والمرجع , المواد من مضمونها الدٌمقراطً وتجعل من أألمٌر ولٌس الشعب

.غٌاب الفصل بٌن السلطات وبسبب عدم استقالل القضاء وغٌاب محكمة دستورٌةل ,األخٌر لها  

ستور وابتعاده عن مقومات الدستور اء فً تفعٌل الدوما نجده من قصور  وتردد وإرج

مثل سائر دساتٌر دول مجلس التعاون  -4002تعود إلى أن دستور قطر لعام ، الدٌمقراطً

.لم تضعه جمعٌة تأسٌسٌة منتخبة من الشعب، هو دستور منحة -الكوٌت ءباستثنا  

ال بقٌام دستور تعاقدي إ ل أن انتقال قطر إلى نظام حكم دٌمقراطً  لن ٌتموهذا ٌجعلنا نقو

تضعه جمعٌة تأسٌسٌة منتخبة من جمٌع المواطنٌن وفق نظام انتخابات دٌمقراطٌة حرة ونزٌهة 

صٌل لكل مواطن ولٌست منحة ٌمن بها فالدٌمقراطٌة حق أ .وفعالة تحت إشراف قضاء مستقل

.على الشعب وٌنتقص منها  

وفً قطر  ,ربٌةم على امتداد الساحة العالٌو هتتم المطالبة بٌلدستور الدٌمقراطً هو ما فا

أهمٌة أن ٌكون دستور قطر "دستور ٌا جماعة"بعنوان  7000تناولت فً مقالة نشرت عام 

. دستور دٌمقراطً, المنتظر آن ذاك  

http://toparliamentaryelection.blogspot.com/2011/03/blog-

post_05.html#comments 
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