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 الدكتور علً خلٌفه الكواري

نقدم قراه  أنٌحسن بنا  ,لتغٌرات الدستورٌة فً قطرلفهم ا فً إطار حاجتنا الوطنٌة

المؤقت المعدل لعام  األساسًالنظام و 0791لعام  تالمؤق لمرحلة النظام األساسً

0791 

 0791لعام  ساسً المقق مرحلة النظام األ: أوال

ستة أشهر قبل إعالن االستقالل ب 1/3/0791صدر النظام األساسً المؤقت بتارٌخ 

وهذا النظام األساسً جاء استجابة لمتطلبات االستقالل  .0791فً سبتمبر أٌلول 

قامت على ورة حداثٌة للدولة التً بإعطاء ص, ورغبة برٌطانٌا أن تنهً حماٌتها

 كما عكس وعبر النظام األساسً المؤقت. حكم الذي خلفته بعدهاونظام ال حماٌتها

 فً تثبٌت التفاهمات التً تمت بٌن, عن رغبة الحاكم وولً العهد ,0791لعام 

 .وتم بموجبها اقتسام السلطة بٌنهما0751الحاكم وولً العهد عام  برٌطانٌا و

قطر دولة " على أن فً مادته األولى 0791مؤقت لعام النظام األساسً ال نص 

دٌنها اإلسالم والشرٌعة اإلسالمٌة مصدر رئٌس .... عربٌة مستقلة ذات سٌادة

وشعب قطر جزء . ولغتها الرسمٌة هً اللغة العربٌة, ونظامها دٌمقراطً, لتشرٌعها

توجه الدولة " على أن ( 4)المادة من ( حـ)ونصت الفقرة   ."من األمة العربٌة

األسس الصالحة لترسٌخ دعائم الدٌمقراطٌة  إلرساءالمجاالت  عناٌتها فً كل

هدف التعلٌم هو إنشاء " أنعلى ( 8)من المادة ( جـ)وتؤكد الفقرة ...." الصحٌحة

معتز , محلى باألخالق الفاضلة, مؤمن باهلل, شعب قوي الجسم والتفكٌر والشخصٌة

 ."مدرك لواجباته وحرٌص على حقوقه, مجهز بالمعرفة, بالتراث العربً اإلسالمً

من نظام الحكم الدٌمقراطً وتؤكد  ً قطرهذه بعض المواد التً تقرب نظام الحكم ف

المبادئ ) والباب الثانً ( نظام الحكم )   األولمع غٌرها من المواد فً الباب 

على بعض من ( الحقوق والواجبات ) والباب الثالث ( الجوهرٌة لسٌاسة الدولة 

دون أن ٌحدث انتقال حقٌقً من , ث النصمفردات نظام الحكم الدٌمقراطً من حٌ

 .نظام حكم الفرد أو القلة إلى نظام حكم دٌمقراطً كما تؤكد بقٌة المواد

ٌصدر الحاكم " تقول ( 09)نجد المادة ( السلطات ) فإذا انتقلنا إلى الباب الرابع 

وبعد اخذ مشورة مجلس الشورى على , القوانٌن بناءاً على اقتراح مجلس الوزراء

السلطة التنفٌذٌة " أنعلى ( 08)كما تنص المادة . جه المبٌن فً هذا النظامالو



". ٌتوالها الحاكم بمعاونة مجلس الوزراء على النحو المبٌن فً النظام األساسً

 ,السلطة التشرٌعٌة والسلطة التنفٌذٌة موكلة للحاكم ومجلس الوزراء أنوبذلك نجد 

وٌتضح ذلك من . ٌر الملزمةالمشورة غ إبداء سوىلٌس لمجلس الشورى و

االختصاصات الموكلة للحاكم ونائب الحاكم ومجلس الوزراء والتً تعبر عن اقتسام 

وهنا نجد , السلطة بٌنهما دون وجود سلطة تشرٌعٌة مستقلة عن السلطة التنفٌذٌة

 . سلطة مطلقة للحاكم ٌتقاسمها مع ولً العهد نائب الحاكم

نتخبهم عضوٌن من كل أربعة أعضاء تحاكم اختٌار كما أن النظام األساسً ٌوكل لل 

 .دائرة من الدوائر العشر لعضوٌة مجلس الشورى 

وجدٌر بالذكر إن مجلس الشورى هذا لم ٌنتخب ولم ٌعٌن طوال السنتان التً  

 .0791العمل بالنظام األساسً المقق  لعام  همابمر است

ٌجوز للحاكم تنقٌح هذا " (93)تقول المادة ( أحكام عامة ) وفً الباب الخامس 

النظام األساسً بالتعدٌل أو الحذف أو اإلضافة إذا رأى أن مصالح الدولة العلٌا 

 ".تتطلب مثل هذا التنقٌح

 ءوال ٌقر بمبدا وبذلك ٌتأكد أن النظام األساسً المؤقت خاضع إلرادة الحاكم 

لحكم نظام ا"بأن ( 0)رغم  ما نصت علٌه المادة ب" عب مصدر السلطاتالش"

 ."دٌمقراطً

 0791لعام  مرحلة النظام األساسً المؤقت المعدل: نٌاثا

عن النظام من حٌث الواقع  0791معدل لعام ال ٌختلف النظام األساسً المؤقت ال

( 10) تٌندٌل الذي جرى ٌتمثل فً حذف المادوالتع. 0791األساسً المؤقت لعام 

تسام السلطة بٌن األمٌر وولً واق 0751التٌن كانتا تعبران عن تفاهمات ( 15)و 

النص على تولً األمٌر رئاسة مجلس الوزراء  إلىإضافة . العهد نائب الحاكم

حٌث تغٌر لقب الحاكم إلى األمٌر فً النظام األساسً المؤقت المعدل , مباشرة

تركز كافة السلطات فً ٌد وبذلك ت, وأصبح ٌتولى رأست مجلس الوزراء أٌضا 

وتضٌق مساحة اتخاذ القرار وٌصبح القرار العام , األمٌر رئٌس مجلس الوزراء

إجراء تعدٌالت متتالٌة فً النظام منذ السنة  إلى أدىالذي  األمر. قراراً فردٌا بامتٌاز

ضرورة تعدٌلها  إلىاألولى وفً كثٌر من األحوال عطلت مواد دون االلتفات 

انتخابا  من إقرار مبدأ , ا ٌؤسف له أن أهم ما جاء فً النظام المعدلومم. رسمٌاً 

و  0792هً نفسها التً استهدفتها التعدٌالت فً عامً , عامة سرٌة مباشرة

0794   



وجدٌر بالتنبٌه أن هذه التعدٌالت التً نصت على االنتخابات فً النظام األساسً 

فقد شمل : "فً دٌباجته بالنص التالً اقد تم التأكٌد علٌه, 0791المؤقت المعدل لعام 

فقضً بان ٌشكل هذا المجلس , التعدٌل  اإلحكام المنظمة لتشكٌل مجلس الشورى

ألول مرة من عشرٌن عضواً ٌصدر بتعٌنهم أمر أمٌري مع جواز أن ٌعٌن األمٌر 

, عدداً آخر من األعضاء ال ٌتجاوز أربعة إذا رأى أن الصالح العام ٌقتضً ذلك

تبقى اختصاصات هذا المجلس على ما كانت علٌه وان تكون مدته سنة وعلى أن 

كما قضً بذات الوقت بإنشاء مجلس شورى جدٌد عند انتهاء مدة . واحدة أصالً 

ٌتم تشكٌله باالنتخاب العام السري المباشر  أنمع مراعاة , مجلس الشورى األول 

اب العام وان ٌصدر هذا وفقاً للقواعد التً ٌصدر بها قانون خاص ٌنظم ذلك االنتخ

القانون خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ انتهاء المدة المذكورة وان تتم إجراءا  

 ."االنتخابا  خالل ثالثٌن ٌوماً من صدور القانون المشار إلٌه

 أمٌربقرار ( 34)هو تعدٌل المادة , الدستوري فً تارٌخ قطر حقا ٌؤسف لهومما 

بما ٌجٌز استمرار , 0794لسنة ( 9)اره رقم وبقر 0792لسنة ( 0)دولة قطر رقم 

مجلس الشورى المؤقت لمدة تتعدى العام الذي وعد به النظام األساسً المؤقت 

مدة مجلس الشورى سنة مٌالدٌة تبدأ من تارٌخ ( "34)فأصبح نص المادة , المعدل

وٌجوز مد هذه المدة إذا اقتضت المصلحة العامة " وأضٌف إلٌها." أول اجتماع له

المصلحة العامة من وجهة نظر السلطة قد اقتضت مد السنة  إنوعلى ما ٌبدو ". لكذ

 .من الزمن ربع قرن زٌد علىللعمل بمجلس شورى معٌن مدة ت الواحدة االستثنائٌة

, أن نقف عند ظروف تعدٌل النظام األساسً المؤقت فً ختام هذه المقالة ومن المفٌد

م السابق وتولً نائب الحاكم ولً العهد رئٌس فقد جاءت التعدٌالت بعد إزاحة الحاك

وقد كان لهذا الظرف دوافعه لإلعالن عن توجهات ٌرضى , مجلس الوزراء للسلطة

ومن هذه التوجهات انتخاب مجلس . عنها الشعب وٌستحسنها الرأي العام العربً

قا وفانتخاب هذا المجلس ب الوعد كان إنبعد , شورى باالقتراع العام السري المباشر

ٌعطً الحاكم حق اختٌار مرشحٌن فائزٌن من , 0791للنظام األساسً المؤقت لعام 

ظام ولذلك فان الن. كل أربعة تنتخبهم الدائرة الواحدة من الدوائر االنتخابٌة العشر

وجاء بمبداء  0791به النظام المؤقت لعام  وعدالغً ما  0791المعدل لعام 

ولكنه تخلى عن . ٌٌن لمدة عام واحد استثناءاالنتخاب السري المباشر واعتبر التع

وعده الصرٌح والمحدد المواعٌد بإجراء اقتراع عام سري ألعضاء مجلس 

فثب  بذلك مبدأ تعٌٌن أعضاء مجلس الشورى المعمول به حتى الوق  , الشورى

 .الحاضر



كما ٌالحظ أٌضا على دٌباجة النظام المعدل علو نقمته الوطنٌة والقومٌة وتأكٌده  

بعد أن كان النص . على أن تكون الشرٌعة اإلسالمٌة هً المصدر الرئٌس لتشرٌعها

فً كال ( 0)المادة " الشرٌعة اإلسالمٌة مصدر رئٌس لتشرٌعها" فً النظام المؤقت 

 .النظامٌن

على البعد العربً والعالقات  0791وكذلك نالحظ تأكٌد دٌباجة النظام المعدل لعام  

ٌؤهلها للقٌام بدورها األكمل " قطر للنهوض بنفسها بما  العربٌة حٌث ٌربط توجه

فً التضامن مع الدول العربٌة الشقٌقة تضامناً فعاالً نافعاً لبلوغ ما ننشده من عزة 

 ".ورفعة ومنفعة المتنا العربٌة الخالدة وسالم وامن العالم أجمع

1101 دٌسمبر14الدوحه    

 


