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الملّخص

عرفت دولة قطر - يف تاريخها احلديث - اأربعة جمال�س لل�شورى، اأن�شئ اأولها مبوجب القانون رقم 6 ل�شنة 1964، 

�شا�شي املوؤقت للعام 1970، ثم املجل�س الثالث، الذي اأن�شئ مبوجب النظام  اأما املجل�س الثاين؛ فقد ن�س عليه النظام ا�أ

�شا�شي املوؤقت املعدل عام 1972، واأخرًيا ن�س الد�شتور الدائم لدولة قطر 2004 على اإن�شاء جمل�س ميثل ال�شلطة  ا�أ

الت�شريعية ي�شمى جمل�س ال�شورى. يف هذه الدرا�شة نربز العوامل التي توؤثر يف فاعلية جمال�س ال�شورى القطرية وفًقا 

الد�شتور  املا�شي وحتى �شدور  القرن  ال�شتينات من  قبيل منت�شف  اأولها  اإن�شاء  منذ  اأحكامها  التي نظمت  للت�شريعات 

اأربعة  قطر.  دولة  يف  ال�شيا�شية  احلياة  واقع  يف  اأثر  اإحداث  يف  ال�شورى  جمل�س  اإمكانية  هنا  بالفاعلية  ونعني  الدائم. 

عوامل نرى تاأثريها على فاعلية املجل�س هي: اآلية ت�شكيل املجل�س واختيار رئي�شه، واخت�شا�شات املجل�س، والقرارات التي 

ت�شدر عنه، ومدة الع�شوية فيه. فاملجل�س اإن كان معيًنا من قبل احلاكم ارتبط به اأدبًيا، وتوافق راأيه مع راأي احلكومة، 

اإن كان منتخًبا من قبل ال�شعب ا�شتمد قوته منه واأ�شبح حرًا يف مواجهة احلكومة؛ وهو ميار�س الرقابة جتاهها.  اأما 

اخت�شا�شات املجل�س من جانب اآخر؛ قد تكون عامًل موؤثًرا يف فاعلية املجل�س، فاإن كانت متوا�شعة وحمدودة فقد تاأثريه 

يف القرار ال�شيا�شي، واإن ُمنح اختا�شا�شات اأ�شا�شية يف الت�شريع والرقابة ال�شيا�شية واملالية اأ�شبح موؤثًرا ومانًعا �نحراف 

ال�شلطة التنفيذية. اخت�شا�شات املجل�س ترتبط بطبيعة القرارات التي ت�شدر عنه، فاإن كانت تو�شيات غري ملزمة فقدت 

ا�خت�شا�شات قيمتها، اأما اإن كانت نهائية برز تاأثريها يف الواقع العملي، واأخرًيا فاإن بقاء الع�شو يف املجل�س ملدة طويلة 

ربعة ال�شابقة التي  قد يوؤثر على عطائه وي�شعف اأداءه، ويفقده احلما�س واحليوية. يف هذه الدرا�شة نبحث يف العوامل ا�أ

توؤثر على فاعلية املجل�س، وفًقا للت�شريعات املتعاقبة، التي نظمت اأحكامه، وذلك يف اأربعة مباحث.

الكلمات المفتاحية: جمل�س ال�شورى، فاعلية، انتخابات، التعيني، الد�شتور، النظام ا�أ�شا�شي
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Abstract
In its recent history, the State of Qatar has known four advisory councils (Shura councils), the first 
council was established under law number (6) for the year 1964, the second council was stipulated 
by the provisional statute in 1970, the third council was established under the amended provisional 
statute in 1972, and finally, the permanent constitution of the State of Qatar (2004) stipulated the 
establishment of a council representing the legislative authority called Shura Council. 

In this study, we highlight the factors that influence the effectiveness of the Qatari Shura councils 
in accordance with the legislation that regulated their provisions since the establishment of the first 
one before the mid-sixties of the last century until the promulgation of the permanent constitution.

Effectiveness in this context refers to the Advisory Council’s impact on the reality of political life 
in the State of Qatar. There are four factors that we see impact the effectiveness of the council: 
the mechanism its composition and the selection of its president, the terms of its reference, the 
decisions issued by it, and the duration of membership in it.

If the council was appointed by the governor, it shares the same opinions and stance as the government, 
however if it was elected by the people, it derives its strength from them, and conducts political 
control and supervision over the government. Moreover, the terms of reference of the council may be 
an important factor in its effectiveness. If these terms were modest and limited, the council loses its 
impact on the political decision, but if they were fundamental in legislation and political and financial 
control, the council becomes influential and prevents the deviation of the executive power. The terms 
of reference of the council are related to the nature of its resolutions, if its recommendations were non-
binding, these terms lose their value, but if they were final, it manifests itself in practical reality. Finally, 
a prolonged membership in the council may weaken the member’s performance, enthusiasm, and active 
participation. The study examines the four aforementioned factors that influence the effectiveness of 
the council in accordance with successive legislation regulating its provisions in four investigations. 

Keywords: Advisory Council; Shura Council; Effectiveness; Elections; Appointment; Constitution; 
Qatari constitution; Parliament; Legislation
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مقدمة

، فا�إ�شارة الر�شمية ا�أوىل �إن�شاء جمل�س 
1
مل تعرف دولة قطر قبل ال�شتينيات من القرن املا�شي جمل�ًشا ر�شمًيا لل�شورى

19632، وامل�شمى "بيان 
ا�شت�شاري وردت يف بيان حاكم قطر اآنذاك؛ ال�شيخ اأحمد بن علي اآل ثاين - رحمه اهلل -، يف عام 

19633. وقد جاء يف هذا البيان 
اإي�شاحي ملنهاج العمل ال�شامل لتقدم البلد"، الذي اأذيع على ال�شعب القطري يف 28 اإبريل 

ما ن�شه اأن "يف طليعة ا�أعمال ا�إ�شلحية التي ندر�س عنا�شرها من جميع الوجوه، ليتم اإخراجها اإىل حّيز الوجود يف القريب 

بال�شورة التي تلئم طبيعة اأحوالنا وتت�شق مع ظروفنا، اإن�شاء جمل�س ا�شت�شاري اأعلى، ميثل اأهل الراأي يف البلد، ويخت�س 

مبناق�شة امل�شائل ا�أ�شا�شية املتعلقة بال�شيا�شة العامة للدولة يف اأّية ناحية من النواحي ال�شيا�شية، اأو ا�قت�شادية، اأو ا�جتماعية، 

وتقدمي التو�شيات ب�شاأن اإ�شدار القوانني، واتخاذ التدابري الكفيلة باملعاونة على نهو�س البلد، وبحث عرائ�س، و�شكاوى، 

.
املواطنني، واإبداء امل�شورة يف م�شروعات القوانني قبل اإ�شدارها"4

هذا البيان ا�إي�شاحي ال�شادر من حاكم قطر، الذي اأذيع على ال�شعب - جاء على اإثر مظاهرات ومطالبات ت�شّمنتها 

عري�شُة تقّدم بها جمموعة من القطرين؛ من التجار والعمال والطلب، يبلغ عددهم 107 اأ�شخا�س يف مار�س عام 1963 

 .
5
مطالبني فيها با�إ�شلح

تبع البيان ما دّونه املِقيم ال�شيا�شي الربيطاين ب�شاأن اجتماعه يف فرباير عام 1964 مع حاكم البلد ونائبه بق�شر الريان؛ 

اإذ "مت تناول ال�شاأن املحلي، فاأعطى احلاكم نبذة عن م�شروع اإن�شاء املجل�س ا��شت�شاري، وفكرة وجود جمل�س لل�شيوخ، يتاألف من 

اأع�شاء من ا�أ�شرة احلاكمة، وجمل�س اآخر يت�شكل من اأع�شاء من خارج ا�أ�شرة احلاكمة، واأن الدكتور ح�شن كامل؛ امل�شت�شار 

 .
القانوين للحكومة اآنذاك؛ �شوف يِعّد قريًبا م�شودة اإن�شاء جمل�س ال�شيوخ"6

، ليوؤلف جمل�ًشا ا�شت�شارًيا يتكون من 
7
ويف مايو 1964 �شدر القانون رقم 6 ل�شنة 1964 باإن�شاء جمل�س ال�شورى القطري

احلاكم رئي�ًشا، ونائب احلاكم، نائًبا للرئي�س، و15 ع�شًوا يتم اختيارهم من ا�أ�شرة احلاكمة. وبني القانون اخت�شا�شات 

1- هناك جمل�ص اأن�شئ مبوجب املر�شوم ال�شادر يف 16 جمادى االأوىل 1380 املوافق 5 نوفمرب 1960 حتت م�شّمى جمل�ص ا�شت�شاري ل�شوؤون 

املالية العامة، يخت�ص بالنظر يف ال�شوؤون املالية وعائدات النفط وتقدير املوازنة العامة. األغي املجل�ص ب�شدور قانون اإن�شاء جمل�ص ال�شورى 

رقم 6 ل�شنة 1964. 

اإن�شاء جمل�ص ا�شت�شاري للنظر يف امل�شالح العامة واملو�شوعات التي ترفع من احلاكم واإليه ابتداًء، يف ر�شالة م�شت�شار حكومة  2- ورد مقرتح 

قطر )G. M. Hancock( املر�شلة اإىل حاكم قطر ال�شيخ علي بن عبد اهلل اآل ثاين، بتاريخ 16 ذي احلجة 1978 املوافق 11 يونيو 1960. انظر: 

Penelope Tuson، Records of Qatar (Primary Documents)، Volume 7، Archive Editions، 1991، p. 591. 

ا: موزة اجلابر، التطور االقت�صادي واالجتماعي يف قطر، الطبعة االأوىل، )مركز الوثائق والدرا�شات االإن�شانية، الدوحة، 2002، �ص 470(. وانظر اأي�شً

3- ن�شر يف اجلريدة الر�شمية يف العدد 3 ل�شنة 1963.

4- انظر وزارة العدل، اإدارة ال�شوؤون القانونية، جمموعة قوانني قطر )1961 - 1985(، املجلد ال�شاد�ص، �ص 3261. انظر: علي خليفة الكواري، 

العني ب�صرية... مثلث التجاهل: النفط والتنمية والدميقراطية، الطبعة االأوىل، )منتدى املعارف، بريوت، 2011، �ص 159 وما بعدها(.
ا:  وانظر اأي�شً

Anita L. P. Burdett، Records of Qatar (1961 - 1965)، 1963، Archive Editions، 1997، p. 55-56.

ا: Anita L. P. Burdett، املرجع ال�شابق، �ص 56-55. موزة  5- انظر: علي خليفة الكواري، املرجع ال�شابق، �ص 159 وما بعدها. وانظر اأي�شً

اجلابر، املرجع ال�شابق، �ص 467-464. 

6- عقد االجتماع يف تاريخ 27 فرباير 1964، انظر: Anita L. P. Burdett، املرجع ال�شابق، املجلد 1964، �ص 13. 

7- �شدر يف 1964/5/6، ون�شر يف اجلريدة الر�شمية يف العدد 3 ل�شنة 1964. 
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املجل�س، التي من اأبرزها مناق�شة امل�شائل ا�أ�شا�شية املتعلقة بال�شيا�شة العامة للدولة، التي تعر�شها احلكومة على املجل�س للبحث، 

وتقدمي تو�شيات ب�شاأن اإ�شدار القوانني، كما �شدر مر�شوٌم يف الوقت ذاته بتحديد اأع�شاء املجل�س اخلم�شة ع�شر من ا�أ�شرة 

. ومل يعقد املجل�س منذ ن�شاأته يف مايو 1964 اإ� اجتماعات قليلة، ومع نهاية العام نف�شه توقف املجل�س عن ا�جتماع، 
1
احلاكمة

 .
2
دون �شدور قرار باإلغائه، اأو حله، كما مل يتم التو�شل اإىل اأي حم�شر للجل�شات التي عقدت

عد 
ُ
، وذلك قبل ا�شتقلل قطر. وقد اأ

ويف عام 1970 اأ�شدر احلاكم اأول د�شتور للبلد �شمي "النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت للدولة"3

النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت؛ ليتنا�شب مع توجه الدولة نحو اإن�شاء دولة احتادية ت�شم اإمارات اخلليج، التي �شوف تنال ا�شتقللها 

. وقد اأكد هذا النظام على اإن�شاء جمل�س يعني براأيه احلاكم وجمل�س الوزراء يف اأداء مهامهما، ي�شمى )جمل�س 
4
عن بريطانيا

ال�شورى(، ويبني اخت�شا�شاته، ون�س على اأن يتاألف املجل�س من اأع�شاء منتخبني، واأع�شاء بحكم من�شبهم وهم الوزراء، واأجاز 

، اإ� اأن ا�أمر توقف 
6
. كما �شدر قانون تنظيم ا�نتخابات العامة ملجل�س ال�شورى

5
ا اأن يعني بع�س ا�أع�شاء ا�آخرين للحاكم اأي�شً

عند هذا احلد، فلم تفعل ا�أحكام اخلا�شة باملجل�س الواردة يف النظام ا�أ�شا�شي، ومل جتر ا�نتخابات.

، اأجرى تعديلت جوهرية على النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت، 
وبعد توّل ال�شيخ خليفة مقاليد احلكم يف البلد يف فرباير 71972

وذلك لعدة اأ�شباب: اأولها: عدول الدولة عن ا�ن�شمام اإىل احتاد ا�إمارات العربية، وثانيها: وحدة اجلهاز التنفيذي بعد اأن 

. تبّنى النظام 
طلق عليه النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل 91972

ُ
، فاأ

8
كان ثنائًيا بني احلاكم ونائبه، وثالثها: ا�شتقلل قطر

ا�أ�شا�شي اجلديد اإن�شاء جمل�س ال�شورى بذات ا�خت�شا�شات التي وردت يف النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت 1970، اإ� اأنه اأّجل ا�أخذ 

باأ�شلوب ا�نتخاب �ختيار اأع�شاء املجل�س الذي ن�س عليه هذا ا�أخري، وذلك لفرتة وجيزة قدرت ب�شنة يتم بعدها اإن�شاء جمل�س 

. وقد مت تعيني ع�شرين ع�شًوا اأغلبهم من التجار والوجهاء يف الدولة، وبخلف جمل�س 1964 
10

با�قرتاع العام ال�شري املبا�شر

اآل ث��اين،  1964. واالأع�شاء اخلم�شة ع�شر هم: حممد بن جرب  4 ل�شنة  العدد  الر�شمية يف  1964، ن�شر يف اجلريدة  5 ل�شنة  1- مر�شوم رقم 

وحممد بن عبد الرحمن اآل عبد الرحمن اآل ث��اين، وغامن بن عبد الرحمن اآل عبد الرحمن اآل ث��اين، في�شل بن ثاين اآل ث��اين، واأحمد 

بن حممد اآل ثاين، وجا�شم بن اأحمد بن علي بن جا�شم اآل ثاين، و�شيف بن اأحمد اآل ثاين، واأحمد بن عبد اهلل اآل ثاين، واأحمد بن قا�شم 

اآل ثاين، وجا�شم بن فهد اآل ثاين، وجا�شم بن علي اآل ثاين، وخالد بن ح�شن اآل ثاين، وجا�شم بن حممد اآل ثاين، ونا�شر بن خالد اآل ثاين، 

واأحمد بن عبدالعزيز اآل اأحمد اآل ثاين. 

اأن »يقوم ال�شكرتري بتدوين حما�شر  اإن�شاء جمل�ص ال�شورى على  1964، على  6 ل�شنة  20 من قانون رقم  2- تن�ص الفقرة الثانية من املادة 

اجلل�شات، ويوقعها من نائب الرئي�ص«. 

3- �شدر يف 2 اإبريل 1970، ون�شر يف اجلريدة الر�شمية يف العدد الرابع ل�شنة 1970.

4- تولدت فكرة اإن�شاء دولة احتادية ت�شم كاًل من قطر والبحرين واأبو ظبي ودبي وال�شارقة وراأ�ص اخليمة وعجمان واأم القيوين والفجرية 

بعد اإعالن بريطانيا على ل�شان رئي�ص وزرائها الُعّمايل هارولد ويل�شون (Harold Wilson )1970-1964 يف يناير 1968 عزمها على اإنهاء 

وجودها يف �شرق قناة ال�شوي�ص و�شوف ت�شحب قواتها من اخلليج مع انتهاء عام 1971. انظر: اأحمد زكريا ال�شلق وم�شطفى عقيل اخلطيب، 

املدخل لدرا�صة القانون  ا: ح�شن ال�شيد،  اأي�شً 12(، وانظر  1991، �ص  قطر واحتاد االإمارات العربية الت�صع، الطبعة االأوىل )الدوحة، 
الد�صتوري، الطبعة االأوىل، )كلية القانون بجامعة قطر، الدوحة، 2016، �ص 130(.

5- املادة 44 من النظام االأ�شا�شي املوؤقت 1970.

6- قانون رقم 9 ل�شنة 1970، �شدر يف 1 مايو 1970، ون�شر يف اجلريدة الر�شمية يف العدد اخلام�ص ل�شنة 1970. 

اأحمد  اإثر انقالب �شلميٍّ على احلاكم ال�شيخ   ،1972 22 فرباير  اآل ث��اين مقاليد احلكم يف الدولة يف تاريخ  7- ت�شّلم ال�شيخ خليفة بن حمد 

بن علي اآل ثاين، �شمي باحلركة الت�شحيحية، حيث اأعلن راديو قطر اأن ال�شيخ خليفة قد ت�شلم مقاليد احلكم ب�شورة �شلمية، واأنه حظي 

بالتاأييد التام من قبل االأ�شرة احلاكمة والقوات امل�شلحة وال�شعب. 

8- مت اإعالن ا�شتقالل قطر يف 3 �شبتمرب 1971.

9- ن�شر يف اجلريدة الر�شمية يف العدد اخلام�ص ل�شنة 1972.

10- املادة 46 من النظام االأ�شا�شي املوؤقت 1970. 
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. ومل ين�شاأ املجل�س 
1
مل ُي�شم للمجل�س اأي �شخ�س من ا�أ�شرة احلاكمة. ومت اإ�شدار املر�شوم ا�أمريي بدعوة املجل�س للنعقاد

املنتخب بعد انتهاء ال�شنة املقررة للمجل�س املعنّي، ومت التمديد لهذا ا�أخري مرات عديدة، فا�شتمر يف العمل اإىل يومنا احلا�شر. 

ويف عام 1998 اأ�شار اأمري دولة قطر اآنذاك؛ ال�شيخ حمد بن خليفة اآل ثاين - حفظه اهلل - يف افتتاح الدور العادي ملجل�س 

ال�شورى اإىل اأنه اآن ا�أوان لو�شع د�شتور دائم للبلد يحل حمل النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل، و�شرح باأن من اأبرز بنود هذا 

. ومت 
2
الد�شتور، هو ت�شكيل برملان منتخب عن طريق ا�قرتاع ال�شعبي املبا�شر؛ ليتوج تكري�س امل�شاركة ال�شعبية كاأ�شا�س للحكم

، ويف عام 2003 
3
ت�شكيل جلنة تتاألف من 32 ع�شًوا اأغلبهم من رجال ال�شلطة التنفيذية؛ لو�شع م�شروع الد�شتور يف ثلثة اأعوام

؛ ويف عام 2004 
5
، الذي اأ�شفر عن موافقة ا�أغلبية العظمى؛ ممن له حق ا��شتفتاء؛ عليه

4
مت ا��شتفتاء على م�شروع الد�شتور

20056. ومع نفاذ الد�شتور تطّلع املواطنون نحو جمل�س ال�شورى املنتخب الذي ن�شت 
�شدر الد�شتور ليدخل حيز النفاذ يف عام 

املادة 77 من الد�شتور الدائم على اإن�شائه، واأن يتم ت�شكيله من 45 ع�شًوا يتم اختيار 30 منهم عن طريق ا�قرتاع العام ال�شري 

املبا�شر. غري اأن املجل�س املعنّي الذي اأن�شئ يف عام 1972 يف ظل النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل ا�شتمر يف عمله، ومت التمديد 

له مراًرا لعدم اإجراء ا�نتخابات، وذلك ا�شتناًدا اإىل ما جاء يف املادة 150 من الد�شتور الدائم التي تن�س على اأن "تبقى �شاريًة 

ا�أحكام اخلا�شة مبجل�س ال�شورى احلال - اأي املعنّي - اإىل اأن يتم انتخاب جمل�س ال�شورى اجلديد". 

من خلل العر�س ال�شابق نلحظ وجود اأربعة جمال�س لل�شورى يف تاريخ دولة قطر هي:

جمل�س �شورى 1964. -

جمل�س ال�شورى وفًقا للنظام ا�أ�شا�شي املوؤقت 1970. -

جمل�س ال�شورى وفًقا للنظام ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل 1972. -

جمل�س ال�شورى وفًقاأ للد�شتور الدائم 2004.  -

مل ينل جمل�س ال�شورى القطري حظه من الدرا�شة املعمقة اإ� لدى عدد حمدود من الباحثني؛ لعل اأبرزهم هو ا�أ�شتاذ 

الدكتور يو�شف عبيدان، � �شيما يف كتابه املوؤ�ش�شات ال�شيا�شية يف دولة قطر، 1979، وبحثه تطور جتربة ال�شورى يف قطر خلل 

. هذه الدرا�شات املحدودة تناولت بع�س اجلوانب الت�شريعية العامة وا�أبعاد ال�شيا�شية ملجل�س 
7
ع�شرين عاًما )1972 - 1992(

ال�شورى، وفًقا للنظام ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل 1972، لكونه املجل�س الذي مت تفعيل اأحكامه الت�شريعية املنظمة له يف الواقع 

العملي، وا�شتمر يف عمله لفرتة طويلة من الزمان. جمل�س �شورى 1964، وجمل�س ال�شورى وفًقا للنظام ا�أ�شا�شي املوؤقت 1970 

1- مر�شوم رقم 81 ل�شنة 1972 بدعوة جمل�ص ال�شورى لالنعقاد.

2- خطاب �شمو االأمري يف افتتاح الدور العادي ال�شابع والع�شرين ملجل�ص ال�شورى بتاريخ 16 نوفمرب 1998، انظر: ح�شن ال�شيد، جمموعة 

الوثائق الد�صتورية لدولة قطر، الطبعة االأوىل، )دار النه�شة العربية، القاهرة، 2010، �ص 15( .
3- �شكلت اللجنة مبوجب القرار االأمريي رقم 11 ل�شنة 1999، �شدر يف 12 يوليو 1999، ون�شر يف اجلريدة الر�شمية يف العدد الثامن ل�شنة 

 .1999

4- متت دعوة املواطنني لال�شتفتاء مبوجب املر�شوم رقم 38 ل�شنة 2003، ون�شر يف اجلريدة الر�شمية يف العدد ال�شابع ل�شنة 2003. 

5- بيان وزير الدولة لل�شوؤون الداخلية، رئي�ص اللجنة العامة لال�شتفتاء، ب�شاأن نتيجة اال�شتفتاء على م�شروع الد�شتور بتاريخ 29 اإبريل 2003، 

انظر: ح�شن ال�شيد، املرجع ال�شابق، �ص 59. 

6- ن�شر يف اجلريدة الر�شمية يف العدد ال�شاد�ص ل�شنة 2005.

7- انظر: يو�شف عبيدان، تطور جتربة ال�صورى يف قطر خالل ع�صرين عاًما )1972 - 1992(، )مركز البحوث والدرا�شات ال�شيا�شية، القاهرة، 

1992(، وانظر كذلك: يو�شف عبيدان، املوؤ�ص�صات ال�صيا�صية يف دولة قطر، )من�شورات وزارة االإعالم، 1979(.
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كانا يف الغالب بعيدْين عن نطاق اهتمام الباحثني، و� ي�شار اإليهما اإ� اإ�شارات �شطحية حمدودة. يف امل�شار ذاته مل يحظ جمل�س 

ا بدرا�شات معمقة حتى ا�آن.  ال�شورى وفًقا للد�شتور الدائم 2004 اأي�شً

يف درا�شتنا هذه �شتكون جميع الت�شريعات التي نّظمت اأحكام جمال�س ال�شورى القطرية - منذ اإن�شاء اأولها قبيل منت�شف 

ال�شتينيات من القرن املا�شي، وحتى �شدور الد�شتور الدائم - مادة لها. نربز يف هذه الدرا�شة العوامل التي توؤثر يف فاعلية 

. ونحن نعني 
1
جمل�س ال�شورى القطري. والفاعلية يق�شد بها القدرة على اإحداث ا�أثر يف الواقع، اأو مقدرة ال�شيء على التاأثري

بها هنا اإمكانية جمل�س ال�شورى يف اإحداث اأثر يف واقع احلياة ال�شيا�شية يف دولة قطر. 

اأربعة عوامل نرى تاأثريها على فاعلية املجل�س هي: اآلية ت�شكيل املجل�س واختيار رئي�شه، واخت�شا�شات املجل�س، وطبيعة 

القرارات التي ت�شدر عنه، ومدة الع�شوية فيه. فاملجل�س اإن كان معّيًنا من قبل احلاكم ارتبط به اأدبًيا، وتوافق راأيه مع راأي 

احلكومة، اأما اإن كان منتخًبا من قبل ال�شعب ا�شتمد قوته منه، واأ�شبح حًرا يف مواجهة احلكومة، وهو ميار�س الرقابة جتاهها. 

اخت�شا�شات املجل�س من جانب اآخر؛ قد تكون عامًل موؤثًرا يف فاعلية املجل�س، فاإن كانت متوا�شعة وحمدودة فقد تاأثريه يف 

القرار ال�شيا�شي، واإن ُمنح اخت�شا�شات اأ�شا�شية يف الت�شريع والرقابة ال�شيا�شية واملالية اأ�شبح موؤّثًرا، ومانًعا �نحراف ال�شلطة 

التنفيذية. اخت�شا�شات املجل�س ترتبط بطبيعة القرارات التي ت�شدر عنه، فاإن كانت تو�شيات غري ملزمة فقدت ا�خت�شا�شات 

قيمتها، اأما اإن كانت نهائية برز تاأثريها يف الواقع العملي، واأخرًيا؛ فاإن بقاء الع�شو يف املجل�س ملدة طويلة قد يوؤثر على عطائه، 

وي�شعف اأداءه ويفقده احلما�س واحليوية. 

يف هذه الدرا�شة �شنتبع املنهج التحليلي والنقدي، من خلل قراءة الن�شو�س الت�شريعية املرتبطة بالعوامل ا�أربعة حمل 

الدرا�شة، م�شرت�شدين قدر ا�إمكان بالوقائع التاريخية والعملية املحيطة بهذا املجل�س؛ وفًقا لت�شريعاته املتعاقبة. اإن درا�شة جميع 

ا للمقارنة بينها.  الت�شريعات التي نّظمت اأحكام جمل�س ال�شورى �شتتيح لنا الفر�شة اأي�شً

نق�شم هذه الدرا�شة اإىل اأربعة مباحث؛ نتناول يف ا�أول منها اآلية ت�شكيل املجل�س واختيار رئي�شه، ثم نتناول اأهم ا�خت�شا�شات 

التي قررت ملجال�س ال�شورى يف مبحث ثاٍن، ويف املبحث الثالث؛ نتطرق اإىل طبيعة قرارات املجل�س، واأخرًيا ويف املبحٍث الرابع 

ننظر يف مدة الع�شوية باملجل�س. 

المبحث األول: آلية تشكيل مجلس الشورى القطري واختيار رئيسه

يف هذا املبحث نتناول ا�آلية التي قررها امل�شّرع لت�شكيل جمال�س ال�شورى القطرية، وكيفية اختيار روؤ�شائها، يف مطلبني 

متتابعني.

b المطلب األول: آلية تشكيل مجلس الشورى

للآلية التي يتم بها ت�شكيل املجل�س تاأثري على فاعليته؛ فالع�شو املنتخب ي�شتمد قوته من اأفراد ال�شعب، وي�شعى اإىل حتقيق 

برناجمه ا�نتخابي الذي تعهد به اأمامهم، ويكون اأكرث حرية يف مواجهة ال�شلطة التنفيذية، كما اأن دورية ا�نتخابات 

ا عن اإرادة ال�شعب ويواكب تطور  توؤدي اإىل اإرجاع اأمر ت�شكيل املجل�س اإىل ال�شعب يف كل مرة، في�شبح املجل�س معرّبً

املجتمع. كما تتيح دورية ا�نتخابات لل�شعب ممار�شة رقابته على املجل�س فيعيد انتخاب َمن اأح�شَن، وي�شتبعد من �شُعف 

1- اإبراهيم اأني�ص واآخرون، املعجم الو�صيط، الطبعة االأوىل، )اإحياء الرتاث العربي، بريوت، املجلد الثاين، �ص 695(.
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اأداوؤُه، اأو انحرف عن امل�شلحة العامة. وا�نتخابات من جانب اآخر؛ اأداة لبث دماء جديدة يف املجل�س، يوؤثر حما�شها 

اإيجاًبا على فاعليته. اأما الع�شو املعنّي فريتبط مبن كان �شبًبا يف وجوده يف املجل�س ويكون اأ�شري توجهاته، في�شعف من 

قدرة املجل�س يف ممار�شة اخت�شا�شاته ��شّيما الرقابية منها. 

وقد اختلف ت�شكيل جمال�س ال�شورى القطرية وفًقا للت�شريعات التي نّظمتها. ففي جمل�س �شورى 1964 كان جميع ا�أع�شاء 

من ا�أ�شرة احلاكمة، ومع �شدور النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت 1970 ن�س على ا�أع�شاء املنتخبني وا�أع�شاء بحكم من�شبهم 

وهم الوزراء، واأع�شاء يقوم احلاكم بتعينهم. اأما النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل 1972، فقد قرر التعيني كاأ�شلوب 

�ختيار اأع�شاء املجل�س ابتداء وملدة حمددة، واأن يكون املجل�س منتخًبا باأكمله بعد انق�شاء تلك املدة. اأما الد�شتور الدائم 

2004 فقد ن�س على نوعني من ا�أع�شاء هم املنتخبون وي�شكلون ثلثي اأع�شاء املجل�س، وا�أع�شاء املعّينون وميثلون الثلث. 

�شوف نتناول ت�شكيل جمال�س ال�شورى وفًقا لهذه الت�شريعات فيما يلي:

l اأواًل: ت�صكيل جمل�س �صورى 1964

، واأن يتكون املجل�س من: نائب احلاكم 
1
ن�س القانون 6 ل�شنة 1964 على اإن�شاء جمل�س ال�شورى، واأن يراأ�شه احلاكم

 .
2
نائًبا للرئي�س، وخم�شة ع�شر ع�شًوا، ي�شدر بتعينهم مر�شوم، ويكون اختيارهم من اأع�شاء ا�أ�شرة احلاكمة

، ومن خلل ا�أ�شماء 
3
ًدا ا�أع�شاء اخلم�شة ع�شر من ا�أ�شرة احلاكمة وقد �شدر املر�شوم رقم 5 ل�شنة 1964 حمدِّ

املدرجة يف املر�شوم؛ نرى باأن اختيارهم كان يهدف اإىل حتقيق التوازن بني اأفرع اأ�شرة اآل ثاين وفًقا لثقلها ال�شيا�شي 

�س لفرع اآل جرب مقعًدا  ، بينما َخ�شّ
5
، يليه فرع اآل اأحمد

4
�س لفرع اآل قا�شم اأغلب املقاعد يف تلك املدة، حيث َخ�شّ

، ومنح لبع�س ا�أفرع ا�أخرى من اآل 
8
، ولفرع اآل عبدالرحمن مقعدين

7
، وخ�ش�س لفرع اآل عبد اهلل مقعدين

6
واحًدا

قا�شم مقعًدا واحًدا. و� �شك باأن متييز هذه ا�أفرع بعدد اأكرب من املقاعد؛ يعود ملا كان �آبائهم من دور عند تاأ�شي�س 

الدولة، وعليه فاإن وجود اأع�شاء منهم يف املجل�س �شوف يوؤدي اإىل ا�شتقرار ا�أ�شرة ذاتها ور�شاها بالقرارات التي 

ت�شدر عنه. 

هذا املجل�س مل ي�شم اأحًدا من التجار، اأو العمال بالرغم من كونهم من توىّل ا�حتجاجات، ورفع قائمة املطالبات 

1- القانون رقم 6 ل�شنة 1964 باإن�شاء جمل�ص ال�شورى، �شدر يف 6 مايو 1964، ون�شر يف اجلريدة الر�شمية يف العدد الثالث من �شنة 1964. 

2- انظر املادتان 2 و3 من قانون رقم 6 ل�شنة 1964 باإن�شاء جمل�ص ال�شورى.

3- ن�شر يف اجلريدة الر�شمية يف العدد الرابع ل�شنة 1964. ب�شاأن اأ�شماء االأع�شاء، انظر هام�ص 8.

4- اجلد اجلامع لهذا الفرع هو ال�شيخ قا�شم بن حممد بن ثاين )1827-1913(، وتعتربه الدولة ر�شمًيا موؤ�ش�ص دولة قطر، وقد جاء يف املادة 

1 من قانون رقم 11 ل�شنة 2007 باعتبار يوم تويل ال�شيخ جا�شم بن حممد بن ثاين احلكم يوًما وطنًيا للدولة ما ياأتي: »يكون يوم تويل 

ال�شيخ جا�شم بن حممد بن ثاين، موؤ�ش�ص دولة قطر، احلكم يف 18 دي�شمرب 1878، يوًما وطنًيا للدولة«. �شدر يف 21 يونيو 2007، ون�شر يف 

اجلريدة الر�شمية يف 12 اأغ�شط�ص 2007. 

5- اجلد اجلامع لهذا الفرع هو ال�شيخ اأحمد بن حممد بن ثاين )1853-1905(، وهو االأخ االأ�شغر لل�شيخ قا�شم و�شاعده االأمين يف تاأ�شي�ص 

الدولة. 

6- وهي الفروع الثالثة االأ�شا�شية التي تنحدر من جد االأ�شرة ال�شيخ حممد بن ثاين. 

7- اجلد اجلامع لهذا الفرع هو ال�شيخ عبد اهلل بن قا�شم )1871-1956( حكم بعد وال��ده، ويف عهده مت اكت�شاف النفط، وانح�شرت وراثة 

احلكم يف ذريته.

8- اجلد اجلامع لهذا الفرع هو ال�شيخ عبد الرحمن بن قا�شم )1871-1930(، كان ممثاًل عن والده يف حكم الوكرة واملنطقة اجلنوبية من قطر. 
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التي �شبقت ا�إعلن عن املجل�س ا��شت�شاري يف بيان احلاكم ا�إي�شاحي؛ اإذ تقدم جمموعة من القطرين من التجار 

والعمال والطلب يبلغ عددهم 107 اأ�شخا�ٍس، بعري�شة يف مار�س عام 1963 مطالبني با�إ�شلح. وكان من اأبرز بنود 

العري�شة ما تعّلق بـ "اإزالة الفوارق الطبقية، والق�شاء على الفو�شى وا��شتهتار وا��شتبداد"، واأن "العدالة يجب اأن ت�شود 

جميع طبقات ال�شعب من دون اأي ا�شتثناء مبا يف ذلك العائلة احلاكمة"، واأن "على احلكومة ا�عرتاف ر�شمًيا بنقابات 

العمال، وبحق ا��شرتاك يف النقابات الدولية"، و"انتخاب جمل�س بلدي ممثًِّل جميع طبقات ال�شعب"، و"اإ�شراك ال�شعب 

 .
يف ا�طلع على امل�شاريع التي تقوم بها الدولة"، واأن "على احلكومة اأن تن�شر ميزانيتها ال�شنوية على ال�شعب"1

هذه العري�شة التي تقدم بها القطريون يف عام 1963 كانت نتيجة عوامل عدة اأبرزها عدم توزيع عائدات النفط؛ 

الذي بدء ت�شديره منذ عام 1949؛ توزيًعا عادً�. ومن جانب اآخر؛ فاإن توّجه اأغلب اأهل قطر للعمل يف �شركة النفط 

كّون طبقة عمالية لها مطالباتها وحقوقها، كما اأن تعليم الطلب يف الداخل وا�بتعاث للخارج كان �شبًبا يف و�دة 

. ولعل وجود م�شت�شار بريطاين 
2
جتمعات �شبابية تزاول اأن�شطة ثقافية وم�شرحية وتتناول ا�أحداث املحلية والعربية

. جميع 
3
ووجود اأجانب غري عرب يف قيادة ال�شرطة وا�أمن العام كان عامًل مهًما اأذكى ا�حتجاجات واملطالبات

هذه ا�أحداث جنمت يف فرتة كان فيها احل�س القومي والعروبي ومناه�شة ا��شتعمار متاأجًجا يف جميع اأنحاء الوطن 

. هذه املظاهرات واملطالبات 
4
القطري ال�شباب  الدول ومنهم  العربي يف خمتلف  ال�شباب  العربي؛ فانعك�س على 

قوبلت باعتقال البع�س، وقطع البعثات الدرا�شية عن بع�س الطلب، وكان البيان ا�إي�شاحي رًدا على بع�س ما جاء 

.
5
يف العري�شة

 وقد بني الدكتور ح�شن كامل امل�شت�شار القانوين للحكومة يف تلك الفرتة باأن "احلاكم وافق على اإن�شاء جمل�س ا�شت�شاري 

يتاألف من اأع�شاء من ا�أ�شرة احلاكمة"، و"اأن املجل�س ا��شت�شاري �شيكون كمجل�س اللوردات واأنه ياأمل اأن ياأتي الوقت 

 .
الذي يوجد فيه جمل�س للنواب يف قطر، ولكن احلاكم ونائب احلاكم غري م�شتعدين ا�آن لذلك"6

ونرى باأن �شبب عدم �شم اأٍي من التجار، اأو العمال يف ع�شوية املجل�س، كان مرتبًطا با�أحداث التي �شبقت اإن�شاء 

املجل�س، وذلك حتى � يفهم ا�أمر باأنه جناح للحتجاجات واملطالبات ال�شعبية التي �شهدتها الدولة عام 1963، التي 

قادها هوؤ�ء، مما يخ�شى معه املطالبة باملزيد من امل�شاركة ال�شعبية من حنٍي �آخر. وقد يعك�س ق�شر الع�شوية على 

اأفراد من ا�أ�شرة احلاكمة روؤية احلاكم ونائب احلاكم واأ�شرة اآل ثاين يف تلك الفرتة الزمنية، واأنهم وحدهم املعنيون 

 .
7
بال�شاأن العام، واتخاذ القرار ال�شيا�شي دون غريهم من ا�أ�شر والقبائل القطرية ا�أخرى

1- جاءت العري�شة يف 35 بنًدا، واأرقام البنود التي ذكرناها يف منت هذا البحث هي على التوايل: بند 33، وبند 5، وبند 11، وبند 34 وبند 15، 

وبند 16، وبند 18 وبند 32. ب�شاأن العري�شة وبنودها انظر: علي خليفة الكواري، املرجع ال�شابق، �ص 159 وما بعد. وموزة اجلابر، املرجع 

ا Anita L. P. Burdett، املرجع ال�شابق، �ص 56-55.  ال�شابق، �ص 466، وانظر اأي�شً

2- علي خليفة الكواري، املرجع ال�شابق، �ص 159. 

3- تاأ�ش�شت قوة ال�شرطة يف اأواخر عام 1949 على يد امل�شرت كوكرين )Cochrane(، انظر موزة اجلابر، املرجع ال�شابق، �ص 225-221. 

4- موزة اجلابر، املرجع ال�شابق، �ص 465، وعلي خليفة الكواري، املرجع ال�شابق، �ص 143-140.

5- علي خليفة الكواري، تنمية لل�صياع اأم �صياع لفر�س التنمية، مركز درا�شات الوحدة العربية، بريوت، 1996، �ص 165.

Anita L. P. Burdett -6، املرجع ال�شابق، �ص 56-55.

7- وقيل اإن الفكرة ال�شائدة يف تلك الفرتة اأن االأ�شرة احلاكمة هم االأقدر على التعبري عن م�شالح النا�ص. اأحمد مني�شي، التحول الدميقراطي 

يف جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية: درا�صة مقارنة حلاالت البحرين و�صلطنة عمان، وقطر، )مركز االإمارات للدرا�شات والبحوث 
اال�شرتاتيجية، اأبو ظبي، 2009، �ص 61(. 
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وال�شوؤال الذي ميكن طرحه هنا هو: هل اأّثر ت�شكيل املجل�س على فاعليته؟ نرى باأن ا�خت�شا�شات التي قررت للمجل�س 

كمناق�شة خطة ال�شيا�شة العامة للدولة وم�شروعات القوانني لي�شت من امل�شائل امل�شريية التي تقت�شي توافق ا�أ�شرة 

احلاكمة عليها، وبالتال � تثري ا�خت�شا�شات التي قررت للمجل�س اهتمام ا�أ�شرة وحما�شهم للإعداد وامل�شاركة 

يف جل�شات املجل�س بفاعلية. كما اأن حتقق ا��شتقرار الداخلي يف ا�أ�شرة احلاكمة بحّل اأزمة و�ية العهد التي ن�شاأت 

يف الثلث ا�أخري من خم�شينيات القرن املا�شي، وتوافق ا�أ�شرة على ال�شيخ اأحمد بن علي حاكًما وال�شيخ خليفة نائًبا 

للحاكم وولًيا للعهد، يجعل وجود جمل�س ي�شم ا�أ�شرة احلاكمة لي�س اأمًرا ملًحا. ومن جانب اآخر؛ فاإن اإحدى اأهم 

الوظائف الربملانية، وهي الوظيفة املالية، مل تقرر للمجل�س؛ اإذ كان توزيع عائدات النفط ومطالبة بع�س اأفراد ا�أ�شرة 

احلاكمة بزيادة خم�ش�شاتهم با�شتمرار، وعدم ا�لتزام بتق�شيمات املوازنة العامة، ي�شكل الكثري من ا�إزعاج للحاكم 

ا.  ، وعدم تقرير هذه الوظيفة قد يقلل من فاعلية اأع�شاء املجل�س اأي�شً
1
يف ال�شابق

l ثانًيا: ت�صكيل جمل�س ال�صورى وفًقا للنظام االأ�صا�صي املوؤقت 1970

19702، وهو اأول د�شتور للدولة. هذا النظام ن�س على كفالة بع�س احلقوق 
�شدر النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت يف عام 

واحلريات، واأن�شاأ اأول جمل�س للوزراء يف تاريخ دولة قطر، وبني اخت�شا�شات احلاكم ونائب احلاكم، كما ن�س على 

اإن�شاء جمل�س ال�شورى. وقد تناولت 29 مادة من مواد النظام ا�أ�شا�شي ا�أحكام املنظمة ملجل�س ال�شورى، ومن تلك 

املواد املادة 44 التي بينت ت�شكيل املجل�س؛ اإذ ن�شت على اأن:

"يتاألف املجل�س على النحو التال:

ع�شرون ع�شًوا ينتخبون على الوجه املبني يف هذا النظام ا�أ�شا�شي. 1- 

الوزراء. 2- 

للحاكم اأن ي�شدر قراًرا بتعيني عدد من ا�أع�شاء � ُيجاوز ثلثة اإذا ما راأى ال�شالح العام يقت�شي ذلك". 3- 

ن�شت املادة ال�شابقة على ثلث فئات يف املجل�س، ا�أوىل: هم ا�أع�شاء املنتخبون، والثانية: هم الوزراء، والثالثة هم 

املعّينون من قبل احلاكم. و�شوف نتناول هذه الفئات الثلث فيما يلي:

1. االأع�شاء املنتخبون

حّدد النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت عدد ا�أع�شاء املنتخبني بع�شرين ع�شًوا، كما بني كيفية انتخابهم، التي تتمثل يف 

، يقوم الناخبون يف كل دائرة بانتخاب اأربعة اأع�شاء، وبالتال تكون 
3
اأن تق�شم دولة قطر اإىل ع�شر دوائر انتخابية

حم�شلة ا�أ�شماء املختارة من قبل ال�شعب اأربعون هم عدد من �شيفوز با�نتخابات يف املرحلة ا�أوىل، ثم تبداأ 

املرحلة الثانية، التي � يكون لل�شعب دور فيها؛ اإذ يقوم احلاكم باختيار اثنني من ا�أربعة الفائزين عن كل دائرة، 

اأي يختار ع�شرين من ا�أربعني الفائزين يف املرحلة ا�أوىل ليكونوا اأع�شاء يف املجل�س. وقد و�شعت املادة 47 من 

النظام ا�أ�شا�شي معياًرا يجب اأن يراعى من قبل احلاكم عند اختيار ا�ثنني من ا�أربعة لكل دائرة، هذا املعيار هو 

1- انظر Penelope Tuson، املرجع ال�شابق، �ص 577 -583. وموزة اجلابر، املرجع ال�شابق، �ص 453 -454.

2- النظام االأ�شا�شي املوؤقت للحكم يف دولة قطر، �شدر بتاريخ 2 اإبريل 1970، ون�شر يف اجلريدة الر�شمية يف العدد الرابع من �شنة 1970.

3- املادة 45 من النظام االأ�شا�شي املوؤقت 1970. 
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"اأن يكونوا من ذوي املكانة من اأهل الراأي يف جما�ت خمتلفة". والعبارة "من ذوي املكانة من اأهل الراأي" الواردة 

يف املادة ال�شابقة توحي بتف�شيل املر�شح كبري ال�شن، اأو من هو وجيه يف قومه، اأو من له منزلة علمية على غريه من 

املر�شحني، كما اأن عبارة "يف جما�ت خمتلفة" تقت�شي اأن يراعي احلاكم التنوع عند اختياره في�شكل املجل�س من 

اأ�شخا�س ذوي خلفيات علمية ومهنية متنوعة كالتعليم وال�شحة والبرتول والهند�شة وا�قت�شاد وا�إدارة وغريها.

ويلحظ على هذه الطريقة يف اختيار اأع�شاء جمل�س ال�شورى اأنها جتعل الع�شو املختار � ي�شتمد قوته من ال�شعب 

مبا�شرة، فالف�شل للحاكم يف و�شوله اإىل كر�شي املجل�س، فهو من اختاره من بني الفائزين، ولو� هذا ا�ختيار لكان 

اأحد زملئه ا�آخرين الذين اختارهم ال�شعب يف مكانه، وبالتال يحفظ هذا ا�أمر للحاكم، من جانب اآخر؛ ي�شمن 

 .
1
عدم و�شول اأ�شخا�س ممن عرفوا باإثارتهم الراأي العام، اأو معار�شتهم للحكومة

2. الوزراء

ن�شت املادة 44 من النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت 1970 على اأن يكون الوزراء اأع�شاء يف جمل�س ال�شورى. ومل حتدد 

املادة املذكورة عدد الوزراء، غري اأن املادة 33 من النظام ا�أ�شا�شي حددت الوزارات التي ت�شكل احلكومة، وهي 

اإحدى ع�شرة وزارة، وبالتال يكون عدد ا�أع�شاء الوزراء 11 ع�شًوا، اأي قرابة ن�شف ا�أع�شاء املنتخبني. هذا 

العدد قد يقّل اإذا مت اختيار اأحد اأع�شاء جمل�س ال�شورى املنتخبني ليكون وزيًرا، وبالتال يجمع يف ع�شويته يف 

جمل�س ال�شورى بني كونه ع�شًوا منتخًبا، وكونه ع�شًوا بحكم من�شبه )وزيًرا(، ومل ين�س امل�شرع على ما مينع ذلك، 

كما � يوجد ما مينع اأن يتوىل �شخ�س واحد مهام وزارتني. وعدد ا�أع�شاء الوزراء من جانب اآخر قد يزيد بزيادة 

 .
2
عدد الوزارات

3. االأع�شاء املعّينون من قبل احلاكم

حدد النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت اإمكانية تعيني احلاكم ثلثة اأع�شاء بحد اأق�شى يف جمل�س ال�شورى؛ اإذا راأى اأن 

ال�شالح العام يقت�شي ذلك. وقد بينت املذكرة التف�شريية للنظام ا�أ�شا�شي �شبب منح احلاكم �شلطة تعيني بع�س 

ا�أع�شاء بحد اأق�شى ثلثة، فقلة عدد اأع�شاء جمل�س ال�شورى املنتخبني قد � ي�شمح بو�شول بع�س الكفاءات؛ لذا 

فاإن التعيني يهدف اإىل "ا�شتكمال الكفايات يف املجال�س النيابية، خا�شة واأن هذه الكفايات قد � جتد �شبيلها دائًما 

.
اإىل تلك املجال�س عن طريق ا�نتخابات العامة"3

1- مما يجدر ذكره ب�شاأن جمل�ص �شورى 1970، اأن املادة االأوىل من قانون تنظيم االنتخاب ق�شرت حق االنتخاب على الذكور دون االإناث.

والبرتول،  املالية   -1 وزارات، هي  1970 ع�شر  املوؤقت  االأ�شا�شي  النظام  ال���وزارات عند و�شع  ع��دد  ك��ان  االأم��ر فعاًل، حني  ه��ذا  وق��د ح�شل   -2

2- الرتبية والتعليم، 3- الداخلية، 4- العدل، 5- ال�شحة العامة، 6- االأ�شغال العامة، 7- العمل وال�شوؤون االجتماعية، 8- التجارة وال�شناعة 

والزراعة، 9- املوا�شالت والنقل، 10- الكهرباء واملاء. ثم زيد العدد لي�شبح 11 وزارة، وذلك باإ�شافة وزارة االقت�شاد والتجارة لها. انظر 

ا، قرار حاكم قطر رقم 1 ل�شنة 1970. �شدر يف 2 اإبريل 1970، ون�شر يف العدد ال�شاد�ص من اجلريدة الر�شمية  النظام االأ�شا�شي، وانظر اأي�شً

ا يف م�شتهل حكم ال�شيخ خليفة يف عام 1972 باإن�شاء وزارة اخلارجية ووزارة االإعالم ووزارة  ل�شنة 1970. زيادة العدد الوزارات ح�شلت اأي�شً

البلدية. انظر املر�شوم رقم 38 ل�شنة 1972، �شدر يف 23 فرباير 1972، ون�شر يف اجلريدة الر�شمية يف العدد الثاين ل�شنة 1972، وانظر االأمر 

االأمريي رقم 1 ل�شنة 1972، �شدر يف 23 اإبريل 1972، ون�شر يف العدد الثامن ل�شنة 1972. 

3- تف�شري املادة 44، انظر مذكرة تف�شريية لبع�ص مواد النظام االأ�شا�شي املوؤقت للحكم يف قطر، ن�شرت يف اجلريدة الر�شمية يف العدد الرابع 

من �شنة 1970.
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ومما �شبق بيانه ب�شاأن ت�شكيل جمل�س ال�شورى وفًقا للنظام ا�أ�شا�شي املوؤقت 1970 يلحظ �شعف التمثيل ال�شعبي 

فيه؛ اإذ مل يجعل لل�شعب الكلمة ا�أخرية يف اختيار اأع�شاء جمل�س ال�شورى املنتخبني، بل هي للحاكم، يختار اثنني 

من الفائزين ا�أربعة الذين انتخبهم ال�شعب يف كل دائرة. كما ُطعم املجل�س، من جانب اآخر، باأع�شاء من ال�شلطة 

التنفيذية وهم ا�أع�شاء بحكم من�شبهم، واأخرًيا منح احلاكم �شلطة تعيني بع�س ا�أع�شاء ا�آخرين. 

وجتدر امللحظة اأنه على الرغم من �شعف التمثيل ال�شعبي وفًقا ملا ر�شمه النظام ا�أ�شا�شي، اإ� اأن هذه ا�أحكام مل 

تدخل حيز النفاذ ومل يتم تفعيل ن�شو�س النظام ا�أ�شا�شي املتعلقة مبجل�س ال�شورى، كما مل يتم تطبيق قانون تنظيم 

ا�نتخابات العامة ملجل�س ال�شورى. فهل عدم تفعيل هذه ا�أحكام كان ب�شبب اخل�شية من ا�نتخابات، واأن ينجم عنها 

و�شول اأ�شخا�س يثريون الراأي العام مبلحظاتهم واأ�شئلتهم املوجهة للوزراء يف جل�شات علنية، اأم اأن عدم تفعيلها 

يعود اإىل ما تبع �شدوره من اأحداث كا�شتقلل قطر وقيام احلركة الت�شحيحية، التي اأنهت حكم ال�شيخ اأحمد بن علي 

اآل ثاين - رحمه اهلل. 

l ثالًثا: ت�صكيل جمل�س ال�صورى وفًقا للنظام االأ�صا�صي املوؤقت املعدل 1972

مت تعديل النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت كما �شبقت ا�إ�شارة اإليه، بعد توّل ال�شيخ خليفة بن حمد اآل ثاين - رحمه اهلل - 

مقاليد احلكم يف البلد، ف�شمي "النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل 1972. وكان من �شمن ا�أحكام املعدلة تلك املتعلقة 

بت�شكيل جمل�س ال�شورى. فبخلف النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت ن�س التعديل على نوع واحد من ا�أع�شاء، هم ا�أع�شاء 

املعّينون من قبل احلاكم. وقد جاء يف مقدمة النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل اأن "مبداأ التعيني - الذي �شيطبق على 

اأول جمل�س �شورى تعرفه البلد - هو مبداأ معمول به ب�شورة عامة يف كل الدول احلديثة العهد بالنظم الد�شتورية؛ 

وبخا�شة خلل املرحلة ا�أوىل من مراحل تطبيق هذه النظم"، كتربير للعدول عن اأ�شلوب ا�نتخاب الذي جاء يف 

النظام ا�أ�شا�شي ال�شابق.

ا عن ا�نتخاب، اأجاب اأمري قطر اآنذاك ال�شيخ خليفة بن حمد اآل ثاين عن اأ�شئلة  ويف �شبب ا�أخذ مببداأ التعيني عو�شً

اأحد ال�شحفيني باأنه "نحن هنا � نحب القفز يف املجهول واقتبا�س جتارب ا�آخرين، اإننا نوؤمن مب�شرية التطور. الفكرة 

ا�أ�شا�شية من الدميقراطية هي امل�شاركة. وهذا ما نحاول اأن نحققه. نختار اأع�شاء املجل�س الت�شريعي من بني اأ�شحاب 

الكفاءات واخلربات، وعلى اأ�شا�س كونهم ميثلون اجتاهات �شعبية. ويف املجل�س جترى مناق�شات ن�شتوحي منها اأفكاًرا 

كثرية، ت�شاعدنا على ت�شحيح طريق احلكم، ونعمل على ا��شتجابة ملا يطالب به النا�س. وبعد فرتة � بد اأن ي�شبح 

لهذا املجل�س نوع من اخلربة والتقاليد الربملانية. وعندما نتمرن على ممار�شة اللعبة الدميقراطية ميكننا عندئذ اأن 

. من امللحظ اأن اللقاء ال�شحفي كان يف فرباير 1973، اأي قبل انتهاء 
ننتقل اإىل مرحلة متقدمة من هذه التجربة"1

املدة التي حددت �إن�شاء املجل�س املنتخب، مما ي�شت�شف منه اأن النية متجهة اإىل متديد الفرتة املقررة للمجل�س املعنّي، 

وهذا ما ح�شل فعًل؛ اإذ �شدر مع انتهاء تلك املدة قرار اأمريي بتعديل املادة 45 من النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل 

لتكون مدة املجل�س املعنّي ثلث �شنوات، وتلت ذلك قرارات اأخرى مبد مدة املجل�س، ومل ين�شاأ املجل�س املنتخب الذي 

اآل ثاين اأمري البالد -رحمه اهلل- )فرباير  1- وزارة االإع��الم، جمموعة االأحاديث ال�شحفية حل�شرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن حمد 

1972-دي�شمرب 1989(، الدوحة، احلديث ال�شحفي الذي اأدىل به ال�شيخ خليفة بن حمد اآل ثاين ملجلة احلوادث اللبنانية، عدد فرباير، 

1973، �ص: 8.
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ن�س عليه النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل. فاملادة 46 منه ن�شت على اأنه "عند انتهاء مدة جمل�س ال�شورى وفًقا �أحكام 

املادة ال�شابقة، ين�شاأ جمل�س يتم ت�شكيله با�نتخاب العام ال�شري املبا�شر طبًقا للقواعد التي ي�شدر بها قانون خا�س 

ينظم ذلك ا�نتخاب العام". 

ا عن نظام ا�نتخاب الذي كان مقرًرا يف النظام  ويرى بع�س ا�أ�شاتذة اأن من اأ�شباب ا�أخذ بنظام التعيني عو�شً

ا�أ�شا�شي ال�شابق هو اأن الدولة يف تلك الفرتة كانت متر مبرحلة انتقالية مل ينته اأمدها بعد � �شيما بعد رحيل بريطانيا، 

كما اأن مفاهيم القبيلة من جانب اآخر، ما زالت حتكم العلقات بني اأفراد املجتمع، وتتطلب جهوًدا م�شنية، للتخفيف 

. و� �شك باأن هذه ا�أ�شباب مل تعد مقبولة اليوم بعد مرور خم�شني عاًما على 
1
منها، وغر�س املواطنة والو�ء للوطن اأوً�

رحيل بريطانيا.

ومن جانب اآخر، وعلى خلف جمل�س 1964 مل ي�شم جمل�س ال�شورى منذ عام 1972 وحتى الوقت احلال اأي ع�شو 

من ا�أ�شرة احلاكمة. فت�شكيل جمل�س ال�شورى منذ عام 1972 روعي فيه اأن ميثل اأغلب القبائل وا�أ�شر القطرية من 

خلل اختيار اأحد ا�أ�شخا�س ا�أكرث بروًزا فيها، كاأحد وجهائها، اأو اأحد اأبرز التجار من العائلة، اأو ممن �شبق اأن 

تقلد وظيفة حكومية بارزة، اأو ممن له علقة باملقربني من �شاحب القرار. وملا كان اأغلب اأهل قطر من اأتباع املذهب 

ال�شني، واأن ن�شبة املواطنني ال�شيعة قليلة، فقد عني ع�شو واحد يف املجل�س من هذا املذهب. كما مل يتم تعني اأية امراأة 

يف جمل�س ال�شورى منذ 1972، اإىل عام 2017. ويف عام 2017 �شدر القرار ا�أمريي رقم 22 ل�شنة 2017 بتجديد 

.
2
ع�شوية بع�س اأع�شاء جمل�س ال�شورى وتعيني اأع�شاء جدد باملجل�س، وا�شتمل القرار تعيني اأربعة ن�شاء �أول مرة

ويف اجلانب ذاته، يلحظ اأنه عند تغيري ا�أع�شاء يحل حمل الع�شو امل�شتبدل ع�شو اآخر من نف�س القبيلة، ويف الغالب 

يتم تعيني ابنه، اأو اأخيه. فعلى �شبيل املثال؛ عندما تويف الع�شو علي حممد البادي - رحمه اهلل - مت تعيني ابنه اأحمد 

بن علي البادي خلًفا له يف عام 1975، وحل حممد بن خالد الربان يف عام 1977 حمل خليفة بن خالد الربان - 

رحمه اهلل، وعندما انهيت ع�شوية علي بن خليفة الهتمي - رحمه اهلل - مت تعيني ابنه مقبل بن علي الهتمي خلًفا 

له عام 1995، ويف عام 2004 حل نا�شر �شليمان حيدر حمل اأخيه حيدر �شليمان حيدر - رحمه اهلل - يف ع�شوية 

املجل�س، وموؤخًرا نال اأحمد بن خليفة بن متعب الرميحي يف عام 2014 الع�شوية يف املجل�س خلًفا لوالده املتوفى خليفة 

بن متعب الرميحي - رحمه اهلل -. 

والتعيني، كما �شبق القول، و�شيلة ت�شعف من فاعلية ا�أع�شاء يف املجل�س جممًل، وقد يزيد من اإ�شعاف فاعلية 

ا�أع�شاء ارتباط م�شاحلهم مبوافقات يرغبون يف احل�شول عليها من احلكومة، اأو مناق�شات يطمحون التقدم لها، 

اأو م�شروعات ياأملون التعاقد ب�شاأنها. 

l رابًعا: ت�صكيل جمل�س ال�صورى وفًقا للد�صتور الدائم 2004

�شدر الد�شتور الدائم لدولة قطر يف عام 2004، وتظِهر درا�شة مواده اأن جوهر ا�ختلف بينه وبني النظام ا�أ�شا�شي 

املوؤقت املعدل 1972 هو ا�أحكام اخلا�شة مبجل�س ال�شورى، � �شيما ت�شكيل املجل�س واخت�شا�شاته. 

1- يو�شف عبيدان، تطور جتربة ال�صورى يف قطر خالل ع�صرين عاًما )1972 - 1992(، مرجع �شابق، �ص: 7.

2-  �شمل القرار االأمريي تعيني كل من: الدكتور ح�شة �شلطان اجلابر، والدكتورة عائ�شة يو�شف املناعي، والدكتورة هند عبدالرحمن املفتاح، 

ورمي حممد املن�شوري.
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مل ين�س الد�شتور اجلديد على اأن يتم اختيار جميع اأع�شاء جمل�س ال�شورى عن طريق ا�نتخاب، فاملادة 77 منه 

ذهبت اإىل اأن "يتاألف جمل�س ال�شورى من خم�شة واأربعني ع�شًوا، يتم انتخاب ثلثني منهم عن طريق ا�قرتاع العام 

ال�شري املبا�شر، ويعني ا�أمري ا�أع�شاء اخلم�شة ع�شر ا�آخرين من الوزراء، اأو غريهم. وتنتهي ع�شوية املعّينني يف 

جمل�س ال�شورى با�شتقالتهم، اأو اإعفائهم". وبالتال ن�س على فئتني من ا�أع�شاء، هم ا�أع�شاء املنتخبون، وا�أع�شاء 

املعّينون. وبخلف النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت 1970 الذي ن�س على اأن يكون الوزراء اأع�شاء يف جمل�س ال�شورى بحكم 

وظائفهم كما �شبق اأن تناولناه، فاإن الد�شتور الدائم ترك اأمر ا�أع�شاء املعّينني للأمري، فله اأن يدخل يف ع�شوية 

. و� �شك يف اأن حتديد عدد 
1
املجل�س كل الوزراء، اأو بع�شهم، اأو غريهم. كما اأن للأمري اأن يعفي هوؤ�ء بعد تعيينهم

ا�أع�شاء املعّينني بعدد ثابت كما جاء يف الد�شتور الدائم اأف�شل من ربطه بعدد الوزارات التي تن�شاأ، وهو عدد متغري 

وفًقا لت�شكيلت احلكومة، ودمج، اأو ف�شل بع�س الوزارات. 

وا�أحكام اخلا�شة مبجل�س ال�شورى وفًقا للد�شتور الدائم 2004 مل تفعل بعد؛ اإذ ن�شت املادة 150 منه على اأن "تبقى 

�شارية ا�أحكام اخلا�شة مبجل�س ال�شورى احلال اإىل اأن يتم انتخاب جمل�س ال�شورى اجلديد". ومل ت�شهد الدولة 

بالرغم من مرور خم�شة ع�شر عاًما على نفاذ الد�شتور انتخابات جمل�س ال�شورى، مما يعني بقاء املجل�س املعنّي الذي 

اأن�شئ عام 1972. ومن جانب اآخر مل ي�شدر بيان ر�شمي يبني اأ�شباب تاأجيل اإجراء ا�نتخابات، عدا ما يرد عادة يف 

. اأما ب�شاأن ما ورد يف 
ديباجة قرارات مد مدة املجل�س من اأن ذلك جاء بناء على "مقت�شيات م�شالح الدولة العليا"2

و�شائل ا�إعلم، فقد �شرح رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ حمد بن جا�شم بن جرب اآل ثاين يف عام 2010 اأن �شبب تاأخري 

. يف 6 يونيو 2012 
ا�نتخابات الت�شريعية يف دولة قطر يعود اإىل احلاجة اإىل "تكملة �شل�شلة القوانني املرتبطة بها"3

وافق جمل�س الوزراء القطري يف اجتماعه ا�أ�شبوعي على ا�شت�شدار م�شروع قانون بنظام انتخاب اأع�شاء جمل�س 

ال�شورى، وعلى م�شروع مر�شوم بتحديد الدوائر ا�نتخابية ملجل�س ال�شورى، وعلى م�شروع قرار اأمريي ب�شاأن اإن�شاء 

وت�شكيل جلنة حتديد العنوان الدائم للناخب وحتديد اخت�شا�شاتها، وا�إجراءات املتبعة اأمامها، وم�شروع قرار وزير 

. هذه امل�شروعات مل تكتمل دورتها 
4
الداخلية بنظام ا�قرتاع ب�شفارات الدولة باخلارج �نتخاب اأع�شاء جمل�س ال�شورى

الت�شريعية؛ اإذ مل ي�شدق عليها ومل تن�شر يف اجلريدة الر�شمية. 

1- بخالف ما قرره قانون تنظيم االنتخابات العامة ملجل�ص ال�شورى يف عام 1970 مل ين�ص الد�شتور الدائم 2004 على ق�شر االنتخاب على 

الذكور دون االإناث.

2- انظر - على �شبيل املثال - القرار االأم��ريي رقم 25 ل�شنة 2016 مبد مدة جمل�ص ال�شورى، �شدر يف 16 يونيو 2016، ون�شر يف اجلريدة 

الر�شمية يف العدد الثامن ل�شنة 2016، والقرار االأمريي رقم 70 ل�شنة 2013 مبد مدة جمل�ص ال�شورى، �شدر يف 24 يونيو 2013، ون�شر 

يف اجلريدة الر�شمية يف العدد الثامن ل�شنة 2013، وهو اآخر قرار اأمريي ي�شدره االأمري الوالد ال�شيخ حمد قبيل تنازله عن احلكم البنه 

ال�شيخ متيم بن حمد، والقرار االأمريي رقم 18 ل�شنة 2010 مبد مدة جمل�ص ال�شورى، �شدر يف 1 يونيو 2010 ون�شر يف اجلريدة الر�شمية 

يف العدد ال�شاد�ص ل�شنة 2010، والقرار االأمريي رقم 47 ل�شنة 2008 مبد مدة جمل�ص ال�شورى، �شدر يف 1 يوليو 2008، ون�شر يف اجلريدة 

الر�شمية يف العدد الثامن ل�شنة 2008، والقرار االأمريي رقم 33 ل�شنة 2007 مبد مدة جمل�ص ال�شورى، �شدر يف 6 يونيو 2007، ون�شر يف 

اجلريدة الر�شمية يف العدد ال�شابع ل�شنة 2007، والقرار االأمريي رقم 24 ل�شنة 2005 مبد مدة جمل�ص ال�شورى، �شدر يف 27 يونيو 2005، 

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد احلادي ع�شر ل�شنة 2005. 

3- كان ذلك مبنا�شبة افتتاح املبنى اجلديد للجنة الوطنية حلقوق االإن�شان.

العرب القطرية،  جريدة  املثال،  �شبيل  اليومية على  ال�شحف  ا يف  اأي�شً ن�شر   ،www.qna.gov.qa القطرية، )قنا(:  االأنباء  انظر: وكالة   -4

العدد: 8761 بتاريخ 7 يونيو 2012.
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ومن جانب اآخر؛ اأعلن اأمري الدولة اآنذاك ال�شيخ حمد بن خليفة اآل ثاين اأنه قرر اأن جترى انتخابات جمل�س ال�شورى 

20131. اإ� اأن الن�شف الثاين من ذلك العام مل ي�شهد اإجراء ا�نتخابات، بل �شهد تنازل 
يف الن�شف الثاين من عام 

ال�شيخ حمد عن احلكم لول عهده ال�شيخ متيم، وكان اآخر قرار اأمريي ي�شدره ا�أمري قبل تنازله هو قرار مد مدة 

. فهل خ�شية النظام القطري اآنذاك من ا�نتخابات كانت �شبًبا يف عدم الدعوة لها وتعطيل اأحكام 
2
جمل�س ال�شورى

الد�شتور املتعلقة باملجل�س املنتخب؟ 

نخل�س مما �شبق اإىل اأن جمل�س ال�شورى وفًقا للت�شريعات املنظمة له، عرف ثلث اآليات �ختيار اأع�شائه، هي: التعيني، 

والع�شوية بحكم املن�شب، وا�نتخاب. اأما التعيني فقد ُقرر يف جميع الت�شريعات، وذلك اإما �ختيار جميع ا�أع�شاء، اأو 

�ختيار بع�شهم. اأما الع�شوية بحكم املن�شب، فلم يقرره اإ� النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت 1970، وذلك عند الن�س على 

اأن يكون الوزراء اأع�شاء يف املجل�س. اأما ا�نتخاب، فقد قرره النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت 1970 كو�شيلة لتحديد اأ�شخا�س 

ا ن�س عليها النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل 1972 كمرحلة  يختار منهم احلاكم اأع�شاء املجل�س، وهو و�شيلة اأي�شً

متقدمة تتم با�قرتاع العام ال�شري املبا�شر، تاأتي بعد املجل�س املعنّي، واأخرًيا تبّنى الد�شتور الدائم 2004 ا�نتخاب 

كاآلية �ختيار ثلثي اأع�شاء جمل�س ال�شورى با�قرتاع العام ال�شري املبا�شر. من جانب اآخر، جند ا�أحكام اخلا�شة 

با�نتخابات مل تفّعل مطلًقا �شواء يف ظل النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت 1970، اأو كمرحلة متقدمة بعد املجل�س املعنّي يف 

 .20043
النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل 1972، اأو يف ظل الد�شتور الدائم 

b المطلب الثاني: اختيار رئيس مجلس الشورى

يتوىل رئي�س جمل�س ال�شورى اخت�شا�شات ذات اأهمية؛ منها متثيل املجل�س يف ات�شاله بالهيئات ا�أخرى، ورئا�شة اجلل�شات 

. كما اأن للرئي�س اأن مينع 
4
واإدارة املناق�شات، و�شبط النظام داخل اجلل�شة، وا�إ�شراف العام على اأعمال املجل�س واأجهزته

؛ لذا 
5
عر�س ا�قرتاحات التي يقّدمها ا�أع�شاء، اأو ا�أ�شئلة التي يوجهونها للوزراء اإن كانت تخرج عن اخت�شا�س املجل�س

كان توّل هذا املن�شب ذا اأهمية، قد توؤثر على فاعلية املجل�س. يف هذا املطلب ننظر يف كيفية اختيار الرئي�س يف جمال�س 

ال�شورى القطرية.

ا يف  1- خطاب االأمري يف افتتاح الدور العادي االأربعني ملجل�ص ال�شورى، انظر: وكالة االأنباء القطرية، )قنا(: www.qna.gov.qa، ن�شر اأي�شً

ال�شحف اليومية، على �شبيل املثال، جريدة العرب القطرية، العدد: 8543، بتاريخ 2 نوفمرب 2011. 

2- القرار االأمريي رقم 70 ل�شنة 2013 بتمديد مدة جمل�ص ال�شورى، �شدر يف 24 يونيو 2013، وت�شر يف اجلريدة الر�شمية يف العدد الثامن 

ل�شنة 2013، وكان تنازل ال�شيخ حمد بتاريخ 25 يونيو 2013. 

3- تظهر اخل�شية من االنتخابات يف قطر يف مرحلة �شابقة على ال�شبعينيات من القرن املا�شي، فقد بيّنا ما اأدىل به امل�شت�شار القانوين للحكومة 

الدكتور ح�شن كامل يف عام 1964، من اأن احلاكم ونائب احلاكم غري م�شتعدْين االآن الإن�شاء جمل�ص للنواب، كما تك�شف مفاو�شات االإمارات 

الختيار  اأ�شلوًبا  املبا�شر  ال�شري  العام  باالقرتاع  االنتخاب  يف  ال ي��رى  القطري  الوفد  ب��اأن   ،1968 بينها  احتادية  دول��ة  اإن�شاء  حول  الت�شع 

ا من ذوي  اأع�شاء املجل�ص الوطني لالحتاد، واأن الوفد القطري اأعد مذكرة يقرتح فيها اأن يختار كل حاكم عدًدا ال يقل عن ع�شرين �شخ�شً

قطر من  الراأي واملكانة يف اإمارته، يتوّلْون انتخاب نّواب كل اإمارة من غريهم من ال�شعب، ومل يوؤخذ بهذا املقرتح. انظر: اأحمد ال�شلق، 

 االحتاد الت�صاعي اإىل اال�صتقالل )1968 - 1971(، ورقة مقدمة لندوة مركز الوثائق والدرا�شات االإن�شانية بجامعة قطر، الطبعة االأوىل،
(25- 28 فرباير 1989، الدوحة، �ص 13(.

4- انظر -على �شبيل املثال- املادة 10 من قانون رقم 6 ل�شنة 1979 بالالئحة الداخلية ملجل�ص ال�شورى، ن�شر يف اجلريدة الر�شمية يف العدد 

اخلام�ص ل�شنة 1979. 

5- ميكن للرئي�ص القيام بذلك مبوافقة مكتب املجل�ص، انظر املادة 86 واملادة 89 من الالئحة الداخلية ملجل�ص ال�شورى. 
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l اأواًل: رئا�صة املجل�س وفًقا لقانون 1964

كان رئي�س جمل�س �شورى 1964 ونائبه حمددين يف القانون وفًقا للمن�شب الذي يتقّلده كل منهما يف الدولة، فاملادة 

1 واملادة 2 من القانون رقم 6 ل�شنة 1964 باإن�شاء جمل�س ال�شورى، ن�شتا على اأن احلاكم يراأ�س جمل�س ال�شورى، واأن 

نائب احلاكم هو نائب الرئي�س. وقد يكون وجود حاكم الدولة ونائبه يف املجل�س كرئي�س ونائب للرئي�س عامًل اإيجابًيا 

ي�شب يف �شالح املجل�س ويزيد من فاعليته؛ اإذ �شيجد ما ينتهي اإليه ا�أع�شاء من اآراء وما يتوافقون عليه من تو�شيات 

- بوجود احلاكم ونائبه - منفًذا لتحقيقها يف الواقع العملي، فرتتفع طبيعة هذا القرار من جمرد تو�شية اإىل قرار 

نافذ. اإ� اأنه من جانب اآخر، قد ي�شكل وجود احلاكم ونائب احلاكم حاجًزا نف�شًيا اأمام املناق�شة احلقيقية من قبل 

ا�أع�شاء ا�آخرين، واإبداء وجهات نظٍر مغايرة ملا يراه احلاكم، اأو نائبه. كما اأن التوتر بني احلاكم ونائبه يف قطر يف 

تلك احلقبة قد يجعل لوجودهما مًعا يف ذات املجل�س اأثًرا �شلبًيا على مناق�شات ا�أع�شاء، وجتنبهم اإغ�شاب اأحدهما 

 .
1
ل�شالح ا�آخر

l ثانًيا: رئا�صة جمل�س ال�صورى وفًقا للنظام االأ�صا�صي املوؤقت 1970

ن�شت املادة 49 من النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت على اأن ينتخب رئي�س املجل�س ونائبه من بني ا�أع�شاء املنتخبني يف اأول 

جل�شة لدور ا�نعقاد العادي. فهذا املجل�س كما �شبق اأن بينا يتاألف من اأع�شاء منتخبني ومن الوزراء، علوة على 

اأع�شاء معّينني اآخرين. وتعود احلكمة من التاأكيد على اأن يتم انتخاب الرئي�س ونائبه من بني املنتخبني اإىل اأن هذا 

املجل�س يفرت�س فيه اأن يكون جمل�ًشا نيابًيا ميثل ال�شعب؛ لذا يفرت�س اأن يرتاأ�شه اأحد املنتخبني من قبل ال�شعب، ولي�س 

الوزراء، اأو ا�أع�شاء املعّينون من قبل احلاكم. وبينت املادة اأن انتخاب الرئي�س ونائب الرئي�س يكون با�قرتاع ال�شري، 

وهو اأمر يقرر منًعا للحرج عند الت�شويت وحتى � ي�شمر من يفوز بالرئا�شة ملن مل ي�شوت له يف امل�شتقبل �شيًئا. 

كما اأكدت املادة اأن ا�قرتاع يكون با�أغلبية الن�شبية ولي�شت املطلقة. فا�أغلبية الن�شبية تتحقق بح�شول اأحد اأطراف 

، وبالتال يفوز بالرئا�شة، واإن مل ت�شل ن�شبة ا�أ�شوات اإىل %50 + 1 من اأ�شوات اأع�شاء 
2
املناف�شة على اأكرث ا�أ�شوات

احلا�شرين. ويقرتن عدد ا�أع�شاء احلا�شرين ب�شرط اكتمال الن�شاب ابتداًء، فاإن كان عدد اأع�شاء جمل�س ال�شورى 

. هذا فاإن مت اختيار الرئي�س، فاإن 
3
34 ع�شًوا، فاإنه ي�شرتط �كتمال الن�شاب اأ� يقلَّ عدد احلا�شرين عن 18 ع�شًوا

مدة الرئا�شة وفًقا للنظام ا�أ�شا�شي املوؤقت هي �شنة واحدة، علًما باأن مدة املجل�س ثلث �شنوات، وميكن اإعادة انتخاب 

 .
4
رئي�س جمل�س ال�شورى ونائبه ملدد اأخرى

1- التوتر بني احلاكم ال�شيخ اأحمد بن علي اآل ثاين ونائبه وويل عهده ال�شيخ خليفة بن حمد اآل ثاين، يعود تاريخه اإىل ما قبل عام 1960، ون�شاأ 

ب�شبب ميل ال�شيخ علي بن عبد اهلل احلاكم اآنذاك اإىل تعني ابنه اأحمد خلًفا له، وهو االأمر الذي وجده اأبناء اأخيه خمالًفا لرغبة جدهم 

ال�شيخ عبد اهلل بن قا�شم الذي و�شى بتويل خليفة بن حمد احلكم بعد عمه ال�شيخ علي. هذه االأزمة مت حلها عام 1960 بتنازل ال�شيخ علي 

عن احلكم البنه ال�شيخ اأحمد على اأن يكون ابن عمه ال�شيخ خليفة بن حمد ولًيا للعهد ونائًبا للحاكم. خالل فرتة حكم ال�شيخ اأحمد كان 

نائب احلاكم ميتلك �شالحيات هامة وجوهرية يف �شوؤون الدولة، ويعد مبثابة رئي�ص احلكومة. هذا التوتر بني احلاكم ونائبه و�شل مبلغه 

يف بداية ال�شبعينيات من القرن املا�شي، وانتهى بانقالب نائب احلاكم ال�شيخ خليفة على احلاكم فيما �شمي باحلركة الت�شحيحية يف 22 

فرباير 1972، وبها توىل مقاليد احلكم يف البالد. 

2- عادل الطبطبائي، »مفهوم االأغلبية املطلقة وعالقته بانتخاب رئي�ص جمل�ص االأمة«، جملة احلقوق الكويتية، 3، �ص 18-20 )�شبتمرب 

1998(، ال�شنة 22

3- حممد املقاطع، »انتخاب رئي�ص جمل�ص االأمة الكويتي يف �شوء اأحكام الد�شتور، والالئحة الداخلية، وال�شوابق الربملانية، واآراء الفقه، واأحكام 

الق�شاء«، جملة احلقوق الكويتية، 3، �ص 171 )�شبتمرب 1998( ال�شنة 22.

4- انظر املادة 49 من النظام االأ�شا�شي املوؤقت 1970.
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l ثالًثا: رئا�صة املجل�س وفًقا للنظام االأ�صا�صي املوؤقت املعدل 1972

كما يف النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت 1970 فاإن اختيار الرئي�س يف النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل 1972 يتم من بني 

اأع�شائه با�قرتاع ال�شري وبا�أغلبية الن�شبية. ويجرى انتخاب الرئي�س ونائب الرئي�س يف اأول جل�شة لدور ا�نعقاد 

العادي ال�شنوي، ويجوز اإعادة انتخابهما ملدد اأخرى. غري اأن القواعد اخلا�شة بق�شر الرت�شيح للرئا�شة على ا�أع�شاء 

املنتخبني التي كان ين�س عليها النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت، حذفت من النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل لكون املجل�س وفًقا 

لهذا ا�أخري معّينا بالكامل. 

ويف الواقع العملي، يك�شف لنا حم�شر ا�جتماع ا�أول ملجل�س ال�شورى يف 1 مايو 1972 اأن ثلثة اأع�شاء ر�شحوا اأنف�شهم 

لرئا�شة املجل�س، واأن نتيجة ا�قرتاع جاءت 11 �شوًتا لعبدالعزيز بن خالد الغامن، و8 اأ�شوات لعلي بن خليفة الهتمي، 

و�شوًتا واحًدا لعلي بن حممد البادي، وبالتال انتخب املجل�س عبدالعزيز بن خالد الغامن رئي�ًشا له با�قرتاع ال�شري 

 .
1
وا�أغلبية الن�شبية

كما بني املح�شر باأن اأربعة اأع�شاء ر�شحوا اأنف�شهم ملن�شب نائب رئي�س جمل�س ال�شورى واأن نتيجة ا�قرتاع اأ�شفرت عن 

ح�شول علي بن خليفة الهتمي على ع�شرة اأ�شوات، وعبدالعزيز عبد اهلل بن تركي على 8 اأ�شوات، وخليفة الربان على 

�شوت واحد، وعبدالعزيز اأحمد الباكر على �شوت واحد، وبالتال انتخب علي بن خليفة الهتمي نائًبا للرئي�س با�قرتاع 

 .
2
ال�شري وا�أغلبية الن�شبية

ما حدث يف اأول اجتماع يف دور ا�نعقاد العادي ا�أول من تناف�س بع�س ا�أع�شاء على رئا�شة املجل�س ومن�شب نائب 

الرئي�س مل يتكرر ثانية يف عمر هذا املجل�س؛ اإذ جرى العمل على اأن ينفرد من �شبق اختياره كرئي�س للمجل�س ونائب 

للرئي�س يف الرت�ّشح لهذين املن�شبني يف كل دور انعقاد جديد دون مناف�شة من ا�آخرين، فيتم بالتال تزكيتهما من 

قبل ا�أع�شاء. عدم تر�شيح اأحد غري �شخ�س واحد لرئا�شة املجل�س يثري �شوؤاً� حول مدى قيام احلاكم، اأو ال�شلطة 

التنفيذية بتوجيه ا�أع�شاء اإىل من يجب اأن يتوىل رئا�شة املجل�س؟ 

�شهد جمل�س ال�شورى وفًقا للنظام ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل 1972 منذ اإن�شائه وحتى اليوم اأربعة روؤ�شاء فقط هم: 

عبد العزيز بن خالد الغامن ما بني 1972 و1990. -

علي بن خليفة الهتمي ما بني 1990 و1995  -

حممد بن مبارك اخلليفي ما بني 1995 و2017. -

اأحمد بن عبد اهلل بن زيد اآل حممود 2017، ولغاية ا�آن. -

l رابًعا: رئا�صة املجل�س وفًقا للد�صتور الدائم 2004

ن�شت املادة 93 من الد�شتور الدائم على اأن ينتخب جمل�س ال�شورى يف اأول اجتماع له، رئي�ًشا ونائًبا للرئي�س من بني 

اأع�شائه، وذلك ملدة املجل�س. وملا كان جمل�س ال�شورى يت�شكل من 30 ع�شًوا يتم انتخابهم من قبل ال�شعب با�قرتاع 

. فاإن املادة - وعلى خلف ما ذهب اإليه النظام 
3
العام ال�شري املبا�شر، و15 ع�شًوا اآخرين يقوم �شمو ا�أمري بتعيينهم

1- جمل�ص ال�شورى، حما�صر جل�صات جمل�س ال�صورى، دور االنعقاد العادي ال�شنوي االأول، )1972/5/1-1973/6/25(، الدوحة، �ص 14.

2- جمل�ص ال�شورى، حما�صر جل�صات جمل�س ال�صورى، املرجع ال�شابق، �ص 15.

3- املادة 77 من الد�شتور.
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ا�أ�شا�شي املوؤقت 1970 - مل تو�شح اإذا ما كان ميكن للع�شو املعنّي من قبل ا�أمري تر�شيح نف�شه لرئا�شة جمل�س ال�شورى 

من عدمه. وملا كان لرئا�شة املجل�س اأهمية كبرية قد توؤّثر على نتائج الت�شويت يف املجل�س، ��شيما واأنه يف حال ت�شاوي 

، مبعنى اأنه يف هذه احلالة يكون للرئي�س �شوتان، ناهيك عّما 
1
اأ�شوات ا�أع�شاء يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س

لرئا�شة املجل�س من تاأثري معنوي عليه، وعلى �شري اجلل�شات واإدارة املناق�شات، فاإن جواز تر�شيح اأي ع�شو معنّي من 

قبل ا�أمري �شوف ي�شعف من كفة ال�شلطة الت�شريعية ل�شالح ال�شلطة التنفيذية. فا�أع�شاء املعّينون من قبل ا�أمري 

، اأي اأن اأ�شواتهم يف الغالب حم�شومة 
2
مرتبطون اأدبًيا به، فهو من عينهم، وهو من ميلك اإقالتهم، كما اأن منهم وزراء

�شلًفا ل�شالح ال�شلطة التنفيذية. 

وبالرغم من اأننا نرى عدم جواز تر�شيح ا�أع�شاء املعّينني لرئا�شة جمل�س ال�شورى ملخالفة هذا ا�أمر لروح الد�شتور، 

الذي جعل من جمل�س ال�شورى جهة لها بع�س �شلحيات الرقابة على ال�شلطة التنفيذية وم�شاءلة الوزراء، اإ� اأن عدم 

الن�س �شراحة على ذلك يفتح جماً� للرت�شيح من قبل ا�أع�شاء املعّينني. 

ويلحظ من جانب اآخر، اأن اختيار الرئي�س يتم با�قرتاع ال�شري وبا�أغلبية املطلقة �أ�شوات ا�أع�شاء احلا�شرين، 

بخلف ما كان يقرره النظام ا�أ�شا�شي من ا�كتفاء با�أغلبية الن�شبية. ومدة الرئا�شة وفًقا للد�شتور الدائم هي ذاتها 

. ولعل اإبقاء ال�شخ�س 
4
، يف حني كانت مدة الرئا�شة يف النظام ا�أ�شا�شي، دور انعقاد واحد

3
مدة املجل�س، اأي اأربع �شنوات

ذاته رئي�ًشا للمجل�س ملدة الف�شل الت�شريعي باأكملها ي�شفي نوًعا من ا��شتقرار يف اجلوانب التنظيمية وا�إدارية للمجل�س 

� �شيما واأن رئي�س املجل�س هو من له ا�إ�شراف على اأعمال املجل�س واأجهزته وموظفيه، وا�إ�شراف على حت�شري ميزانية 

ا حيث تتعامل الهيئات ا�أخرى واجلهات  املجل�س وال�شرف منها. كما قد يكون ذلك منا�شًبا للتمثيل اخلارجي اأي�شً

. ومن جانب اآخر، وعلى الرغم من اأن الت�شريعات ال�شابقة املنظمة 
5
ا�أجنبية مع ال�شخ�س ذاته مدة الف�شل الت�شريعي

ملجل�س ال�شورى ن�شت على اأن مدة الرئا�شة دور انعقاد واحد، اإ� اأنه من ال�شعب معرفة حمامد هذا ا�أ�شلوب؛ اإذ �شار 

العمل على اإعادة تزكية ذات ال�شخ�س للرئا�شة يف كل دور انعقاد، فلْم ُتَتح يف الواقع العملي فر�شة التعاقب ال�شنوي 

على الرئا�شة ملعرفة مزايا هذا ا�أ�شلوب، اأو عيوبه. 

نخل�س مما �شبق اإىل اأن الت�شريعات املنظمة ملجال�س ال�شورى القطرية قررت اأحكاما خمتلفة ب�شاأن حتديد رئي�س 

املجل�س، فقانون جمل�س �شورى 1964 جعل الرئا�شة حلاكم الدولة، والنظام ا�أ�شا�شي املوؤقت 1970 ق�شر الرئا�شة يف 

ا�أع�شاء املنتخبني؛ اإذ يتم اختيار الرئي�س با�قرتاع ال�شري وا�أغلبية الن�شبية. اأما الد�شتور الدائم فلم ين�سَّ �شراحة 

ح. كما جعل الد�شتور الدائم  على ق�شر الرئا�شة على ا�أع�شاء املنتخبني مما يفتح املجال اأمام املعّينني يف املجل�س للرت�شُّ

اختيار الرئي�س يتم با�قرتاع ال�شري، وبا�أغلبية املطلقة للأع�شاء احلا�شرين. اأما ب�شاأن املجل�س احلال وهو جمل�س 

معنّي ت�شري عليه اأحكام النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل 1972 فاإن الرئي�س يتم اختياره با�قرتاع ال�شري وبا�أغلبية 

الن�شبية، اإ� اأنه يف الواقع العملي يذهب جمل�س ال�شورى غالًبا اإىل تزكية ذات ال�شخ�س لهذا املن�شب دون تغيري. 

100 من الد�شتور الدائم لدولة قطر على اأن »ت�شدر قرارات املجل�ص باالأغلبية املطلقة لالأع�شاء احلا�شرين، وذلك يف غري  1- تن�ص املادة 

احلاالت التي ت�شرتط اأغلبية خا�شة، واإذا ت�شاوت االأ�شوات يرجح اجلانب الذي منه الرئي�ص«. 

2- انظر املادة )77( من الد�شتور.

3- املادة )93( من الد�شتور الدائم )2004(.

4- مدة دور االنعقاد ال تقل عن ثمانية اأ�شهر، انظر املادة 53 من النظام االأ�شا�شي املوؤقت املعدل )1972(.

5- انظر اخت�شا�شات رئي�ص املجل�ص، املادة 10 من قانون رقم 6 ل�شنة 1979 بالالئحة الداخلية ملجل�ص ال�شورى، �شدر يف 22 اأغ�شط�ص 1979، 

ون�شر يف العدد اخلام�ص من اجلريدة الر�شمية ل�شنة 1979. 
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المبحث الثاني: اختصاصات مجلس الشورى القطري

اإذ � ميكن للمجل�س جتاوز  اأهم العوامل املوؤثرة يف فاعليته؛  يعد نطاق عمل املجل�س وا�خت�شا�شات املمنوحة له من 

ال�شلحيات التي منحت له يف النظام ا�أ�شا�شي، اأو د�شتور احلكم، فاإن كانت هذه ا�خت�شا�شات متوا�شعة وحمدودة ظل 

دور املجل�س يف احلياة ال�شيا�شية جانبًيا وغري موؤثر يف القرار ال�شيا�شي. وحتديد اخت�شا�شات املجل�س يرتبط اأ�شا�ًشا بتحديد 

طبيعة املجل�س ذاته، فمن خلل درا�شة الت�شريعات املنظمة ملجال�س ال�شورى ميكننا التمييز بني مرحلتني لتطور املجل�س من 

حيث ا�خت�شا�شات اإحداهما متثلت فيها طبيعة جمل�س ال�شورى، يف جهاز تابع لل�شلطة التنفيذية اأن�شئ ليعينها يف اأداء مهامها، 

وهذه املرحلة هي ما قررتها الت�شريعات قبل الد�شتور الدائم 2004، واملرحلة ا�أخرى هي مرحلة ُمنح فيها جمل�س ال�شورى بع�س 

ال�شلحيات التي تربزه ك�شلطة م�شتقلة متثل ال�شلطة الت�شريعية يف الدولة، وهذه املرحلة اأكدت عليها ا�أحكام املنظمة ملجل�س 

ال�شورى يف الد�شتور الدائم. و�شوف نتناول هاتني املرحلتني فيما ياأتي يف مطلبني م�شتقلني.

b المطلب األول: مجلس الشورى كجهاز استشاري يِعين برأيه السلطة التنفيذية

مل ياأت اإن�شاء جمل�س ال�شورى يف ال�شتينيات من القرن املا�شي، اأو يف بداية ال�شبعينيات منه كي يكون برملاًنا، اأو جهاًزا 

رقابًيا تكون احلكومة م�شوؤولة اأمامه عن اأعمالها، اأو كي ميثل ال�شلطة الت�شريعية يف البلد. فاملادة ا�أوىل من قانون اإن�شاء 

جمل�س �شورى 1964 ن�شت �شراحًة على اأنه جمل�س ا�شت�شاري، واملادة 43 من النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت 1970 التي مت 

ا بذات ال�شياغة يف املادة 40 من النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل 1972 حددت �شراحًة طبيعة جمل�س ال�شورى  نقلها اأي�شً

وعلقته با�أمري وال�شلطة التنفيذية بو�شوح؛ اإذ ذهبت اإىل اأن "ين�شاأ جمل�س �شورى لُيِعني براأيه ا�أمري وجمل�س الوزراء يف 

اأداء مهامهما. وي�شمى هذا املجل�س )جمل�س ال�شورى( ويعرّب جمل�س ال�شورى عن راأيه يف �شكل تو�شيات". يف هذا املطلب 

�شوف نربز اأهم اخت�شا�شات جمل�س �شورى 1964 ثم ا�خت�شا�شات التي قررت ملجل�س 1970 وجمل�س 1972. 

l اأواًل: اخت�صا�صات جمل�س �صورى 1964

ن�شت املادة 9 من القانون رقم 6 ل�شنة 1964 على اإن�شاء جمل�س ال�شورى وفق اخت�شا�شات املجل�س، التي ميكن 

، كما يلي: 
1
ت�شنيفها اإىل اخت�شا�شات �شيا�شية، واخت�شا�شات ت�شريعية

1. االخت�شا�شات ال�شيا�شية

) اأ ( مناق�شة امل�شائل ا�أ�شا�شية املتعلقة بال�شيا�شة العامة للدولة ودرا�شة الرغبات واملقرتحات املقدمة من ا�أع�شاء 

، باأن يعهد 
2
ب�شاأنها: ن�شت املادة 1 من القانون رقم 1 ل�شنة 1962 على تنظيم ا�إدارة العليا للأداة احلكومية

اإىل نائب احلاكم اإعداد �شيا�شة عامة تقوم على اأ�شا�س خطة �شاملة تكفل للدولة اأكرب ق�شط من النهو�س 

ا�قت�شادي، وا�جتماعي، والثقايف، وا�إداري. ووفًقا لهذا القانون، يرفع نائب احلاكم هذه اخلطة للحاكم 

�إقرارها.، ولكن باإن�شاء جمل�س ال�شورى اأ�شبح �أع�شاء هذا املجل�س، يف حال عر�شت احلكومة عليهم خطة 

ال�شيا�شة العامة للدولة، مناق�شة امل�شائل ا�أ�شا�شية املتعلقة بها ودرا�شة املقرتحات والرغبات املقدمة من 

ت على اإلغاء املجل�ص اال�شت�شاري ل�شوؤون  1- مل يقرر القانون اأّية وظيفة مالية للمجل�ص بالرغم من اأن املادة 30 من قانون اإن�شاء املجل�ص ن�شّ

املالية العامة، وكاأنه حل حمله.

2- ن�شر يف اجلريدة الر�شمية يف العدد االأول من �شنة 1962. 
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قبل ا�أع�شاء ب�شاأنها، وذلك قبل رفع هذه ال�شيا�شة للحاكم �إقرارها. هذا اخت�شا�س قد ي�شكل نواًة وبدايًة 

لفكرة عر�س احلكومة - يف الدول ذات ا�أنظمة الربملانية - لربناجمها ال�شيا�شي على الربملان ملنحها الثقة.

)ب( اإبداء الراأي يف البيانات، اأو الدرا�شات، اأو التقارير، اأو ا�قرتاحات التي تتعلق بالتنمية ا�قت�شادية، اأو 

ا�جتماعية، التي يطلبها املجل�س من ا�إدارات احلكومية، اأو الهيئات العامة. مل تعرف قطر يف تلك الفرتة 

جمل�ًشا للوزراء، بل كان للحكومة اإدارة عامة تتاألف من ثلث اإدارات، هي اإدارة ال�شوؤون املالية، واإدارة 

ال�شوؤون ا�إدارية، واإدارة �شوؤون البرتول، تتبع هذه ا�إدارات للمدير العام للحكومة، وهذا ا�أخري يكون م�شوؤوً� 

. وهناك اأي�شُا اإدارة ال�شوؤون القانونية التي يتو�ها امل�شت�شار القانوين للحكومة 
1
عن مهامه اأمام نائب احلاكم

. علوة على دوائر اأخرى كدائرة الكهرباء ودائرة املياه ودائرة اجلمارك ودائرة 
2
امل�شوؤول اأمام نائب احلاكم

. فطلب البيانات يكون 
4
. كما ُوِجَد من�شبان وزاريان، هما وزير املعارف ووزير املالية

3
ال�شحة العامة وغريها

بالتال من هذه اجلهات وا�إدارات والدوائر.

 هذا ا�خت�شا�س يرتبط با�خت�شا�س ا�أول، فاإن كان ا�خت�شا�س ال�شابق ي�شع اأمام املجل�س ما تنوي 

احلكومة القيام به، فاإن هذا ا�خت�شا�س يتيح املجال اأمام املجل�س ملتابعة التنمية ا�قت�شادية وا�جتماعية 

من خلل طلب البيانات والتقارير من اجلهات احلكومية، واإبداء الراأي ب�شاأنها. 

اأو نائب احلاكم. ولعل العري�شة التي  )جـ( بحث العرائ�س وال�شكاوى التي يبعث بها املواطنون اإىل احلاكم، 

قدمها املواطنون القطريون يف عام 1963 قبيل �شدور قانون اإن�شاء جمل�س ال�شورى كانت حية يف ذهن 

امل�شرع عندما قرر ملجل�س ال�شورى هذا ا�خت�شا�س. و� �شك يف اأن الن�س على هذا ا�خت�شا�س يجعل من 

تقدمي العرائ�س وال�شكاوى اأمًرا م�شروًعا، فل يحا�شب ا�أ�شخا�س بجريرة تقدميهم العري�شة، اأو مطابتهم 

با�إ�شلح. كما يتيح لل�شلطة معاجلة ا�أمر بحكمة دون عنف، اأو ردود فعل غري منا�شبة.

) د ( النظر يف جميع ال�شوؤون املتعلقة با�أ�شرة احلاكمة واأع�شائها، وهذا ا�خت�شا�س نابع من كون كافة اأع�شاء 

جمل�س �شورى 1964 من ا�أ�شرة احلاكمة. فمناق�شة �شوؤون ا�أ�شرة يف املجل�س ي�شاعد على معاجلة ما يطراأ 

من م�شائل، اأو مو�شوعات تتعلق بها. وقد �شهدت دولة قطر يف تلك احلقبة الزمنية بع�س ا�أحداث املرتبطة 

بهذا ال�شاأن، منها اأزمة و�ية العهد يف نهاية اخلم�شينات من القرن املا�شي، ومطالبة بني حمد بن عبد اهلل 

�شاتهم من  . ومنها املطالبة امل�شتمرة من بع�س اأفراد ا�أ�شرة بزيادة خم�شّ
5
اآل ثاين تعيني ول العهد منهم

، كما اأن اأحداث 
6
عائدات النفط وتاأثري ذلك على ا�لتزام بالبنود التقديرية للم�شروفات يف املوازنة العامة

1963 حملت اأحد افراد ا�أ�شرة احلاكمة على التعر�س للمتظاهرين، وجنم عن ذلك اإطلقه للنار عليهم 

، فمثل هذه امل�شائل ميكن اإثارتها يف املجل�س. 
7
وقتل اأحدهم

1- انظر املادة 3 واملادة 6 من قانون رقم 1 ل�شنة 1962 بتنظيم االإدارة العليا لالأداة احلكومية.

2- املادة 5 من قانون رقم 1 ل�شنة 1962 بتنظيم االإدارة العليا لالأداة احلكومية. 

3- نا�شيف عبد اخلالق، االإدارة العامة يف قطر، تطورها وتطويرها، من�شورات املنظمة العربية االإدارية، الطبعة االأوىل، )عمان، 1989، �ص 26(.

4- اأحمد ال�شلق، املرجع ال�شابق، �ص: 19. 

ا يف بدايات حكم ال�شيخ عبد اهلل بن قا�شم، وذلك من قبل بع�ص اإخوته وبني  5- ال�شراع على ال�شلطة واأزمة والية العهد �شهدتها قطر اأي�شً

عمه، وهو ال�شيخ اأحمد بن حممد، انظر يف ذلك: عبدالعزيز املن�شور، التطور ال�صيا�صي لقطر )1916-1949(، الطبعة االأوىل، )من�شورات 

ذات ال�شالل، الكويت، 1979، �ص 48(.

6- انظر: Penelope Tuson، املرجع ال�شابق، �ص 583-577. 

ا: Penelope Tuson، املرجع ال�شابق، �ص 583-577. 7- موزة اجلابر، املرجع ال�شابق، �ص 465، وانظر اأي�شً
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2. االخت�شا�شات الت�شريعية

) اأ ( اإبداء التو�شيات ب�شاأن م�شروعات القوانني. فقد ن�شت املادة 10 من قانون اإن�شاء املجل�س على اأنه "قبل 

اإ�شدار القوانني، تعر�س احلكومة م�شروعاتها على املجل�س ��شت�شارته فيها". كما ن�س البند 3 من املادة 

9 من هذا القانون على اخت�شا�س املجل�س بتقدمي تو�شيات ب�شاأن اإ�شدار القوانني. ف�َشّن القوانني يف دولة 

قطر يف تلك الفرتة كان يبداأ باقرتاح القانون - وهو اأمر َعَهد به قانون تنظيم ا�إدارة العليا للأداة احلكومية 

اإحدى  ، وهي 
2
القانونية ال�شوؤون  اإدارة  القانون وهو من اخت�شا�س  ثم �شياغة م�شروع   ،

1
لنائب احلاكم

ا�إدارات احلكومية التي يتو�ها امل�شت�شار القانوين للحكومة حتت اإ�شراف نائب احلاكم، ثم يرفع امل�شروع 

للحاكم للإ�شدار والت�شديق، ثم ين�شر يف اجلريدة الر�شمية. وباإن�شاء جمل�س ال�شورى، اأ�شبح له اأن يقّدم 

تو�شياته ب�شاأن م�شاريع القوانني قبل ت�شديق احلاكم عليها. 

)ب( ا�شت�شارة املجل�س ب�شاأن املرا�شيم التي ت�شدر يف حالة غيابه، اأو فرتة حّله. فاملادة 26 من قانون اإن�شاء 

جمل�س �شورى 1964 اأجازت للحاكم اإذا حدث فيما بني اأدوار انعقاد املجل�س، اأو فرتة حله اتخاذ تدابري 

� حتتمل التاأخري وتقت�شي اإ�شدار قوانني اأن ي�شدر يف �شاأنها مرا�شيم. واملق�شود باملرا�شيم هنا املرا�شيم 

بقوانني، وبالتال � يعر�س على املجل�س اإ� املرا�شيم بقوانني دون غريها من مرا�شيم ولوائح واأنظمة تنفرد 

احلكومة باإ�شدارها. وعبارة "ا�شت�شارة املجل�س" يق�شد بها اإبلغ املجل�س بهذه املرا�شيم التي �شدرت فعًل، 

لتقدمي التو�شية ب�شاأنها ومعرفة راأيه فيها. مل ي�شتمر هذا املجل�س طويًل، ومل ُتَتح اأمامه الفر�شة ملمار�شة 

اخت�شا�شاته �شواء ال�شيا�شية، اأو الت�شريعية للك�شف عما يفرزه الواقع ب�شاأنها. 

l ثانًيا: اخت�صا�صات جمل�س ال�صورى وفًقا للنظام االأ�صا�صي املوؤقت 1970، وجمل�س ال�صورى وفًقا النظام االأ�صا�صي 
املوؤقت املعدل 1972

اأكد النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل 1972 عند �شدوره على ذات اخت�شا�شات جمل�س ال�شورى التي ن�س عليها 

النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت 1970. ويف عام 1975 اأجري تعديل على النظام ا�أ�شا�شي منح مبوجبة جمل�س ال�شورى 

اإمكانية اإبداء الرغبات وتوجيه ا�أ�شئلة. وعند �شدور اللئحة الداخلية للمجل�س يف عام 1979 اأ�شبح للمجل�س طرح 

اأحد املو�شوعات للمناق�شة العامة. ويف تناول ما �شبق ميكن تق�شيم اخت�شا�شات املجل�س اإىل اخت�شا�شات �شيا�شية، 

واخت�شا�شات ت�شريعية، واخت�شا�شات مالية، كما يلي:

1. االخت�شا�شات ال�شيا�شية

) اأ ( مناق�شة "ال�شيا�شة العامة للدولة يف النواحي ال�شيا�شية وا�قت�شادية وا�إدارية التي تعر�شها عليه احلكومة". 

وال�شيا�شة العامة للدولة كان يخت�س بو�شع خطتها، وفًقا لقانون تنظيم ا�إدارة العليا للأداة احلكومية - كما 

�شبق ا�إ�شارة اإليه - هو نائب احلاكم منفرًدا، وذلك قبل اإن ين�شاأ جمل�س الوزراء يف دولة قطر، فعندما اأن�شئ 

جمل�س الوزراء يف 1970 قّرر اخت�شا�س و�شع اخلطة لنائب احلاكم ب�شفته رئي�س جمل�س الوزراء يقوم به 

، هذا ا�أمر مت تعديله يف النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل 1972؛ اإذ جمع ا�أمري بني 
3
مبعاونة جمل�س الوزراء

1- البند 2 من املادة االأوىل من قانون رقم 1 ل�شنة 1962 بتنظيم االإدارة العليا لالأداة احلكومية.

2- البند 6 من املادة االأوىل من القرار رقم 4 ل�شنة 1962 بتنظيم اخت�شا�شات اإدارة ال�شوؤون القانونية حلكومة قطر، ن�شر يف اجلريدة الر�شمية 

يف العدد االأول ل�شنة 1962. 

3- املادة 26 من النظام االأ�شا�شي املوؤقت 1970.
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ا�إمارة ومن�شب رئا�شة جمل�س الوزراء، فاأ�شبح و�شع ال�شيا�شة العامة من اخت�شا�س جمل�س الوزراء. ثم ملا 

توىّل احلكم ال�شيخ حمد بن خليفة اآل ثاين يف عام 1996 ُف�شل بني من�شب ا�إمارة ومن�شب رئا�شة جمل�س 

. اأما ب�شاأن دور جمل�س 
1
الوزراء، فاأ�شبح و�شع ال�شيا�شة العامة من اخت�شا�س ا�أمري مبعاونة جمل�س الوزراء

ال�شورى يف خطة ال�شيا�شة العامة للدولة فلم يجر عليه اأي تغيري؛ اإذ يخت�س مبناق�شتها حال عر�شت عليه 

من قبل احلكومة، ويقوم بتقدمي التو�شيات، اأو الرغبات ب�شاأنها. ومناق�شة ال�شيا�شة العامة تعد نواة ابتدائية 

لفكرة طرح احلكومة لربناجمها ال�شيا�شي على الربملان يف الدول ذات ا�أنظمة الربملانية للح�شول على 

ثقتها. ويف الواقع العملي مل ت�شهد حما�شر جمل�س ال�شورى قيام احلكومة بعر�س ال�شيا�شة العامة للدولة على 

املجل�س ملناق�شتها. ومل يطالب املجل�س احلكومة عر�شها عليه، كما اأن �شياغة املادة جتعل ا�أمر يف دائرة 

اجلائز للحكومة، فلها اأن تعر�شها عليه، اأو حتجبها عنه. 

)ب( تقدمي التو�شيات واإبداء الرغبات ب�شاأن البيانات والتقارير، التي يطلبها من جمل�س الوزراء بالن�شبة اإىل 

امل�شائل املت�شلة بال�شيا�شة العامة للحكومة، ويطلبها من كل وزير بالن�شبة للم�شائل التي تدخل يف اخت�شا�س 

وزارتــه. وبالرغم من اأهمية طلب البيانات والتقارير من احلكومة والــوزراء مما يتيح الفر�شة للرقابة 

ال�شيا�شية، فاإن ا�أمر يقف عند هذا احلد، و� يفتح املجال مل�شاءلة احلكومة، اأو الوزير، �شيا�شًيا نتيجة لهذه 

البيانات. وقد خل كل من النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت 1970 والنظام ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل 1972 من اأي 

ن�س يوؤكد على م�شوؤولية احلكومة اأمام جمل�س ال�شورى. فرئي�س جمل�س الوزراء والوزراء م�شوؤولون فح�شب 

اأمام ا�أمري. واملادة 35 من النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل - على �شبيل املثال - تن�س على اأن "رئي�س جمل�س 

الوزراء والوزراء م�شوؤولون بالت�شامن اأمام ا�أمري عن تنفيذ ال�شيا�شة العامة للدولة، وكل منهم م�شوؤول 

. ويف اجلانب ذاته منح تعديل 
م�شوؤولية فردية اأمام ا�أمري عن طريقة اأداء واجباته وممار�شة �شلحياته"2

عام 1975 على النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل 1972 اأع�شاء جمل�س ال�شورى حق توجيه ا�أ�شئلة للوزراء، 

ومبوجبه ميكن توجيه �شوؤاٍل مكتوٍب اإىل الوزير املخت�س بق�شد ا�شتي�شاح اأمر معنّي من ا�أمور املطروحة 

. ويلحظ باأن اللئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى القطري اأكدت 
3
على املجل�س، ويدخل يف نطاق اخت�شا�شاته

على اأن � ينطوي ال�شوؤال على تدخل يف اأعمال ال�شلطة التنفيذية، واأنه � يجوز حتويله اإىل مناق�شة عامة، اأو 

. وعلى الرغم من اأن اللئحة الداخلية للمجل�س تن�س على اأن يخ�ش�س 
4
اإ�شدار قرار يف �شاأنه من املجل�س

، غري اأن ذلك � يح�شل يف الواقع العملي.
5
ن�شف �شاعة للأ�شئلة وا�إجابة عنها يف كل جل�شة

ومن جانب، اآخر، جاءت اللئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى باأداة اأخرى للمجل�س وهي املناق�شة العامة؛ اإذ يجوز بناء 

على طلب كتابي موقع من خم�شة اأع�شاء على ا�أقل، ومبوافقة املجل�س طرح اأحد املو�شوعات العامة التي تدخل يف 

اخت�شا�س املجل�س للمناق�شة وتبادل الراأي فيه. 

1- املادة 23 من النظام االأ�شا�شي املوؤقت املعدل 1972.

2- تن�ص املادة 28 من النظام االأ�شا�شي املوؤقت املعدل 1972 على اأن »يعنّي االأمري رئي�ص جمل�ص الوزراء والوزراء ويقبل ا�شتقالتهم، ويعفيهم 

من منا�شبهم باأمر اأمريي«.

3- املادة 89 من الالئحة الداخلية ملجل�ص ال�شورى.

4- املادة 91 واملادة 95 من الالئحة الداخلية ملجل�ص ال�شورى.

5- املادة 92 من الالئحة الداخلية ملجل�ص ال�شورى. 
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2. االخت�شا�شات الت�شريعية

وتتمثل هذه ا�خت�شا�شات يف مناق�شة م�شروعات القوانني، وطلب امل�شورة يف املرا�شيم بالقوانني التي ت�شدر يف غيبة 

املجل�س. اأما تعديل بع�س مواد النظام ا�أ�شا�شي، فلم مينح جمل�س ال�شورى اأي دور ت�شريعي ب�شاأنه. فتنقيح النظام 

 .
1
ا�أ�شا�شي بالتعديل، اأو احلذف، اأو ا�إ�شافة يعد من اخت�شا�س ا�أمري يقوم به منفرًدا دون عر�شه على جمل�س ال�شورى

وتتمثل ا�خت�شا�شات الت�شريعية للمجل�س فيما يلي:

) اأ ( مناق�شة م�شروعات القوانني التي يقرتحها جمل�س الــوزراء وتقدمي تو�شيات ب�شاأنها قبل رفعها للأمري 

للت�شديق وا�إ�شدار. ويلحظ اأن النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت 1970 والنظام ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل 1972 

مل مينحا جمل�س ال�شورى حق اقرتاح القوانني، فاقرتاح القوانني ق�شر على جمل�س الوزراء. اأما جمل�س 

ال�شورى فيتمثل دوره يف مناق�شة م�شروعات القوانني، واملناق�شة هي اآلية يتمكن من خللها اأع�شاء جمل�س 

ال�شورى من مراجعة م�شروع القانون، والك�شف عما قد يعرتيه من نواق�س، اأو ثغرات، اأو تناق�شات بني 

. وتن�س اللئحة الداخلية 
2
جزئياته، فيمكن تلفيها قبل اإقراره، وذلك باإدخال التعديلت املنا�شبة عليه

ملجل�س ال�شورى على اأن تتم مناق�شة م�شروعات القوانني من خلل مداولة عامة واأخرى تف�شيلية تنظر يف 

. وت�شبق املناق�شة درا�شة تقوم بها اإحدى جلان املجل�س 
3
املواد مادًة مادًة، ي�شرتك فيها جميع اأع�شاء املجل�س

 وترفع اللجنة تقريرها اإىل جمل�س ال�شورى، حتى يتمكن من خلل قراءة م�شروع القانون 
4
مل�شروع القانون

وتقرير اللجنة ب�شاأنه من الوقوف على اأبعاد امل�شروع وتكوين راأي ب�شاأن مواده، ومدى قوتها، اأو �شعفها، اأو 

 .
5
تناق�شها، اأو ان�شجامها مما ي�شهل عملية الت�شويت على م�شروع القانون واإقراره

)ب( ا�شت�شارة املجل�س ب�شاأن املرا�شيم بالقوانني التي ت�شدر يف حالة غيابه، اأو فرتة حله. فاملادة 25 من النظام 

ا�أ�شا�شي املوؤقت 1970 واملادة 27 من النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل 1972 اأجازت للأمري اإذا مل يكن 

املجل�س منعقًدا وا�شتدعى ا�أمر اتخاذ تدابري � حتتمل التاأخري، وتقت�شي اإ�شدار قوانني اأن ي�شدر يف �شاأنها 

مرا�شيم لها قوة القوانني. وتعر�س املرا�شيم بقوانني على املجل�س ��شت�شارته فيها، يف اأول اجتماع له بعد 

انعقاده. واملرا�شيم بالقوانني لها �شفة ا��شتعجال؛ اإذ تتم درا�شتها ومناق�شتها يف فرتة اأق�شر مما جتري 

عليه العادة ملناق�شة م�شروعات القوانني. وتوؤكد املادة 75 من اللئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى على اأن "� 

تقبل اقرتاحات التعديل عند ا�شت�شارة اللجان، اأو املجل�س يف املرا�شيم بقوانني". مما يعني اقت�شار التو�شية 

على قبولها كلما رفعت اإىل املجل�س. ويف الواقع العملي �شهد املجل�س حالة اإجماع ا�أع�شاء على التو�شية 

، مما يدل على اأن للمجل�س اإما قبولها مطلًقا، اأو رف�شها مطلًقا. و� اأجد احلكمة من 
6
برف�س املر�شوم بقانون

منع اللئحة تقدمي اقرتاحات تعديل املرا�شيم بقوانني؛ اإذ اإن املجل�س � يرفع راأيه اإ� يف �شكل تو�شيات، فلو 

اأو�شى بتعديل مادة، اأو اأكرث فللأمري ا�أخذ به، اأو رف�شه. 

1- انظر املادة 67 من النظام االأ�شا�شي املوؤقت املعدل 1972، واملادة 74 من النظام االأ�شا�شي املوؤقت 1970. 

2- انظر يف اأهمية املناق�شة، عادل الطبطبائي، النظام الد�صتوري يف الكويت، 2001، �ص 759. 

3- انظر املواد من 66 اإىل 73 من الالئحة الداخلية ملجل�ص ال�شورى. 

4- املادة 64 من الالئحة الداخلية ملجل�ص ال�شورى. 

5- ترفع اللجنة تقريرها اإىل رئي�ص املجل�ص خالل ثالثني يوًما على االأكرث من تاريخ االإحالة ما مل يقرر املجل�ص غري ذلك. انظر املادة 30 

من الالئحة الداخلية ملجل�ص ال�شورى. 

6- انظر على �شبيل املثال تو�شية جمل�ص ال�شورى باالإجماع برف�ص مر�شوم بقانون رقم 19 ل�شنة 2008 باإ�شدار قانون املرور. اجلل�شة العادية 

االأ�شبوعية ملجل�ص ال�شورى يف دور االنعقاد العادي ال�شاد�ص والثالثني املنعقد يف 18 فرباير 2008.



23

3. االخت�شا�ص املايل

ال�شورى مناق�شة موازنة  1972 ملجل�س  املوؤقت املعدل  ا�أ�شا�شي  1970 والنظام  املوؤقت  ا�أ�شا�شي  النظام  قرر 

امل�شروعات الرئي�شة العامة وهي اإحدى اأبواب املوازنة العامة، وللمجل�س تقدمي التو�شيات ب�شاأنها. وهذا ا�خت�شا�س 

مل يكن ين�س عليه قانون اإن�شاء جمل�س �شورى 1964. واخت�شا�س جمل�س ال�شورى يف هذا ال�شاأن يقت�شر فقط على 

موازنة امل�شروعات الرئي�شة العامة دون غريها من ا�أبواب. فامل�شروفات يف املوازنة العامة تق�شم اإىل اأربعة اأبواب 

هي: باب الرواتب وا�أجور، باب امل�شروفات اجلارية، باب امل�شروفات الراأ�شمالية، وباب امل�شروعات الرئي�شة 

العامة. وبالتال � ينظر جمل�س ال�شورى وفًقا للنظام ا�أ�شا�شي املوؤقت، والنظام ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل يف ا�أبواب 

الثلثة ا�أوىل، كما � ينظر يف تقديرات ا�إيرادات. 

ويف الواقع العملي يحر�س وزير املالية، اأو اأحد كبار م�شوؤول الوزارة على ح�شور جل�شة جمل�س ال�شورى التي يعر�س 

فيها م�شروع موازنة امل�شروعات الرئي�شة ويبني الوزير �أع�شاء املجل�س العوامل املوؤثرة �شلًبا، اأو اإيجاًبا يف هذه 

ال�شنة على املوازنة العامة كانعكا�شات اأ�شعار النفط وا�أو�شاع ا�قت�شادية العاملية، ويذكر اإجمال املوازنة العامة 

والعجز، اأو الفائ�س اإن وجد، كما يذكر اإجمال ا�إيرادات واملبالغ املخ�ش�شة لنفقات ا�أبواب الرئي�شة ا�أربعة. 

. كما يجوز 
1
وتتاح �أع�شاء جمل�س ال�شورى الفر�شة ملناق�شة الوزير، اأو من يح�شر للمجل�س من كبار موظفي الوزارة

 .
2
لهم تقدمي تو�شيات بتعديل بع�س النفقات الواردة يف م�شروع املوازنة

وم�شروع موازنة امل�شروعات الرئي�شة العامة للدولة الذي يخت�س جمل�س ال�شورى مبناق�شته ورفع تو�شياته ب�شاأنه 

ي�شتمل على التقديرات املتوقع اإنفاقها على اإجناز م�شروعات الدولة ا�إن�شائية وغري ا�إن�شائية، التي يحتاج تنفيذها 

. وت�شتمل موازنة امل�شروعات 
3
اإىل مدى يتجاوز ال�شنة الواحدة، كاملباين والطرق واملجاري واأعمال امل�شح الطبغرايف

الرئي�شة العامة على قائمة باأ�شماء الوزارات، اأو اجلهات املعنية بامل�شروعات، كما ت�شتمل على ا�عتمادات املالية 

املخ�ش�شة لها، وبيان ما اإذا كان هذا ا�عتماد املال جديًدا، اأو التزاًما م�شتمًرا، وت�شتمل كذلك على تقديرات 

العام املال املا�شي وغريها. 

َنْخل�س مما �شبق اإىل اأن طبيعة جمل�س ال�شورى، بالرغم من كونها يف هذه املرحلة متثلت يف جهاز تابع لل�شلطة 

النتنفيذية ُيِعينها براأيه غري امللزم يف اأداء مهامها، اإ� اأن املجل�س منح بع�س ا�خت�شا�شات التي لو مور�شت بكفاءة 

لعرفت ال�شلطة التنفيذية اأهمية هذا الدور. فلو اأخذنا جمل�س ال�شورى وفًقا للنظام ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل 1972 

وهو املجل�س الوحيد الذي فعلت اأحكامه كما �شبق القول، فاإننا جند تو�شياته ب�شاأن م�شروعات القوانني - على 

�شبيل - املثال ترفع يف الغالب اإىل ا�أمانة العامة ملجل�س الوزراء باملوافقة عليها كما جاءت من احلكومة. فلو كانت 

هذه التو�شيات مبنية على درا�شة عميقة ومو�شوعية مل�شروع القانون، تظهر وجهة نظر املجل�س يف امل�شروع اإجما�، 

وتك�شف رف�شه، اأو تاأييده لبع�س مواده وتثري ما يعرتي امل�شروع من نواق�س اإن وجدت، وتقارن بني ت�شريعات دول 

1- انظر على �شبيل املثال: اجلل�شة العادية يف دور االنعقاد العادي الرابع واالأربعني بتاريخ 28 نوفمرب 2016، وجل�شة جمل�ص ال�شورى العادية 

ا يف ال�شحف  يف دور االنعقاد الثالث واالأربعني بتاريخ 7 دي�شمرب 2015. انظر: وكالة االأنباء القطرية، )قنا(  www.qna.gov.qa، ن�شر اأي�شً

 10397 2016، وجريدة العرب القطرية، العدد:  29 نوفمرب  10040 بتاريخ  اليومية على �شبيل املثال جريدة العرب القطرية، العدد: 

بتاريخ 8 دي�شمرب 2015. 

العربية،  النه�شة  )دارة  القطري،  الد�صتوري  النظام  التنفيذية يف  ال�صلطة  اأعمال  الربملانية على  الرقابة  املهندي،  اإبراهيم  اإبراهيم   -2

القاهرة، 2011، �ص 521(.

3- عبد القادر حممد عبد اهلل، املوازنة العامة وتطبيقها يف دولة قطر، )دار الثقافة، الدوحة، 2001، �ص 222(.
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اأخرى عاجلت ا�أمر ب�شكل خمتلف - على �شبيل املثال - لعرفت ال�شلطة التنفيذية للمجل�س اأهمية دوره يف الت�شريع. 

ولو ا�شتخدم املجل�س على - �شبيل املثال - بع�س ا�أدوات املقررة له كا�أ�شئلة واإبداء الرغبات واملناق�شات العامة 

يف مو�شوعات تربزه كجهة رقابة لعرفت ال�شلطة التنفيذية اأهمية دوره يف املجال ال�شيا�شي؛ لذا نذهب اإىل اأن 

ا عدم ا�شتخدام احلد ا�أق�شى  ا�خت�شا�شات يف هذه املرحلة واإن كانت متوا�شعة اإ� اأن اأداء ا�أع�شاء يظهر اأي�شً

ملا هو مقرر لهم يف �شاأن هذه ا�خت�شا�شات. 

b المطلب الثاني: مجلس الشورى كجهاز يمثل السلطة التشريعية

نقل الد�شتور الدائم 2004 جمل�س ال�شورى من جهاز ا�شت�شاري تابع لل�شلطة التنفيذية ُيِعينها براأيه، اإىل جهاز ميثل 

ال�شلطة الت�شريعية يف الدولة، فاملادة 61 من الد�شتور الدائم تن�س على اأن "ال�شلطة الت�شريعية يتو�ها جمل�س ال�شورى 

على الوجه املبني يف هذا الد�شتور". وتتمثل اأهم اخت�شا�شات املجل�س وفًقا للد�شتور الدائم فيما ن�شت عليها املادة 

76 منه، يف اأن "يتوىل جمل�س ال�شورى �شلطة الت�شريع، ويقر املوازنة العامة للدولة، كما ميار�س الرقابة على ال�شلطة 

التنفيذية، وذلك على الوجه املبني يف هذا الد�شتور". اإ� اأن هذا التقدم ب�شاأن طبيعة جمل�س ال�شورى � يعني اأنه منح 

جميع الوظائف التي متار�شها الربملانات يف الدول ذات ا�أنظمة الربملانية. نتناول هذه ا�خت�شا�شات فيما يلي:

l اأواًل: االخت�صا�صات الت�صريعية

وميكن تق�شيمها اإىل ثلثة عنا�شر اأ�شا�شية: 

- دور املجل�س ب�شاأن تعديل بع�س مواد الد�شتور: ميكن ملجل�س ال�شورى وفًقا للمادة 144 من الد�شتور الدائم طلب 1

تعديل بع�س مواد الد�شتور، وهذا ا�أمر مل يكن مقرًرا للمجل�س يف ا�أنظمة ا�أ�شا�شية ال�شابقة فقد كان ا�أمري 

. ودور املجل�س ب�شاأن تعديل مواد الد�شتور يتمثل يف 
1
يخت�س منفرًدا بتعديل اأّية مادة من مواد النظام ا�أ�شا�شي

، وبالتال قرر للمجل�س حق طلب 
2
اإمكانية ثلث اأع�شاء املجل�س طلب تعديل اأية مادة من املواد التي يجوز تعديلها

تعديل مادة، اأو اأكرث من الد�شتور، علوة على اخت�شا�س مناق�شة طلب التعديل واإقراره، �شواء قدم الطلب من 

ا�أمري، اأو من ا�أع�شاء. ويرفع م�شروع تعديل مواد الد�شتور بعد اإقراره من جمل�س ال�شورى اإىل ا�أمري للت�شديق. 

- دور املجل�س يف �شن القانون العادي: منح الد�شتور الدائم لكل ع�شو من اأع�شاء جمل�س ال�شورى حق اقرتاح 2

، وهو اأمر مل يكن مقرًرا له وفًقا للنظامني ا�أ�شا�شني ال�شابقني. كما قرر الد�شتور الدائم للمجل�س من 
3
القوانني

جانب اآخر، يف حال رف�س ا�أمري الت�شديق على م�شروع قانون مت اإقراره من املجل�س، اإمكانية جتاوز هذا الرف�س 

.
4
مبوافقة ثلثي اأع�شاء املجل�س على م�شروع القانون ثانية، في�شدر وي�شدق عليه

1- انظر املادة 67 من النظام االأ�شا�شي املوؤقت املعدل 1972، واملادة 74 من النظام االأ�شا�شي املوؤقت 1970.

2- هناك مواد حظر الد�شتور الدائم تعديلها مطلًقا، فقد ن�شت املادة 145 منه على اأن االأحكام اخلا�شة بحكم الدولة ووراثته ال يجوز طلب 

املزيد من احلقوق  اإذا كان بغر�ص منح  اإال  العامة ال ميكن طلب تعديلها  اأن احلقوق واحلريات  146 منه على  امل��ادة  تعديلها، كما ن�شت 

وال�شمانات للمواطن. 

3- املادة 105 من الد�شتور الدائم لدولة قطر. 

4- يالحظ اأن الد�شتور ي�شعف قيمة هذه االآلية با�شرتاطه اأغلبية ي�شعب الو�شول اإليها يف الواقع العملي لكون ثلث االأع�شاء معّينني من 

قبل االأمري. انظر: ح�شن ال�شيد، وقفات د�صتورية، املوؤ�ش�شة العربية للدرا�شات والن�شر، بريوت، عمان، 2008، �ص 184. ومن جانب اآخر، 

جند الد�شتور الدائم يحتاط اأكرث جلانب االأمري فيمنحه يف حال الو�شول اإىل هذه االأغلبية �شلطة اإيقاف العمل بهذا القانون للمدة التي 

ا: اأحمد مني�شي، املرجع ال�شابق، �ص 149. يقدرها، انظر املادة 106 من الد�شتور الدائم. انظر اأي�شً



25

- دور املجل�س ب�شاأن املرا�شيم بقوانني. فللأمري يف فرتة عدم انعقاد جمل�س ال�شورى ويف ا�أحوال ا��شتثنائية التي � حتتمل 3

التاأخري، اأن ي�شدر مرا�شيم يكون لها قوة القانون، وتعر�س هذه املرا�شيم على جمل�س ال�شورى يف اأول اجتماع له بعد 

. بخلف ما كان يقرره النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت والنظام ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل من ا�قت�شار 
1
عودته ليقول راأيه ب�شاأنها

على ا�شت�شارة جمل�س ال�شورى بعد عودته يف �شاأن هذه املرا�شيم، منح الد�شتور الدائم للمجل�س حق رف�س هذه املرا�شيم، 

اأو طلب تعديلها باأغلبية ثلثي ا�أع�شاء الذين يتاألف منهم املجل�س، وذلك خلل اأربعني يوًما من تاريخ عر�شها عليه. 

l ثانًيا: االخت�صا�صات املالية
منح الد�شتور الدائم جمل�س ال�شورى مناق�شة م�شروع املوازنة العامة بخلف النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت، والنظام 

ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل الذين ق�شرا دوره على مناق�شة م�شروع الباب الرابع املتعلق مبوازنة امل�شروعات العامة 

الرئي�شة فقط. وميكن من خلل ما قرره الد�شتور الدائم للمجل�س ا�طلع على جميع اأبواب ا�إيرادات العامة، واأبواب 

امل�شروفات العامة ومناق�شة بنودها. علوة على اإمكانية طلب تعديل م�شروع املوازنة العامة، وهي اإمكانية اقرتنت 

. اإ� اأن الد�شتور الدائم من جانب اآخر، مل ين�س على اخت�شا�س املجل�س يف مناق�شة 
2
مبوافقة احلكومة على التعديل

م�شروع املوازنات امللحقة، وم�شروع املوازنات امل�شتقلة، ومل ين�س على اخت�شا�شه يف اإقرار احل�شاب اخلتامي. 

l ثالًثا: االخت�صا�صات ال�صيا�صية
منح الد�شتور الدائم جمل�س ال�شورى حق توجيه ا�أ�شئلة لرئي�س جمل�س الــوزراء، وللوزراء يف ا�أمــور الداخلة يف 

اخت�شا�شاتهم.، وذلك بخلف ما كان مقرًرا يف النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل، الذي حدد نطاق توجيه ا�أ�شئلة يف 

اخت�شا�شات املجل�س ذاته، ومل يكن منها الرقابة ال�شيا�شية على اأعمال احلكومة. كما اأجاز الد�شتور الدائم من جانب 

اآخر، �أع�شاء املجل�س ا�شتجواب الوزراء، دون رئي�س جمل�س الوزراء، وهذه ا�آلية ميكن اأن تثري م�شوؤولية الوزير وطرح 

.
3
الثقة به بعد مناق�شة ا��شتجواب، وموافقة ثلثي اأع�شائه على �شحب الثقة عنه

نخل�س مما �شبق اإىل اأن الد�شتور الدائم اأبرز جمل�س ال�شورى ك�شلطة م�شتقلة نوًعا ما، متار�س بع�س ا�خت�شا�شات 

التي مل تقرر للمجل�س يف ظل الت�شريعات ال�شابقة، اإ� اأن هذا التقدم ب�شاأن طبيعة جمل�س ال�شورى � يعني اأنه منح جميع 

الوظائف التي متار�شها الربملانات يف الدول ذات ا�أنظمة الربملانية.

المبحث الثالث: الطبيعة القانونية لقرارات مجلس الشورى

تعد قرارات جمل�س ال�شورى اأحد العوامل املوؤثرة يف فاعليته. فطبيعة هذه القرارات وما اإذا كانت نهائية، اأو جمرد تو�شيات 

ميكن للأمري، اأو جمل�س الوزراء جتاوزها وعدم ا�لتزام بها، توؤخذ بعني ا�عتبار عند درا�شة فاعلية املجل�س. كما اأن ا�أغلبية 

. يف 
4
التي يتطلبها الد�شتور �تخاذ جمل�س ال�شورى قراراته، تفقدها قيمتها اإن كانت �شعبة التحقق، اأو الو�شول اإليها يف الواقع

هذا املبحث ننظر يف قرارات جمل�س ال�شورى من زاويتي ا�أغلبية املقررة �تخاذ القرارات وطبيعة هذه القرارات.

1- املادة 70 من الد�شتور الدائم لدولة قطر.

2- املادة 107 من الد�شتور الدائم لدولة قطر.

3- انظر املواد: 109 و110 و111 من الد�شتور الدائم لدولة قطر.

ا قد توثر على القرارات ب�شكل مبا�شر، اأو غري مبا�شر كالتهيئة امل�شبقة التخاذ القرار، وقيام جلان املجل�ص بدرا�شة  4- هناك جوانب اأخرى اأي�شً

امل�شروعات املطروحة على املجل�ص، وبيان ما يعرتيها من ثغرات، اأو ما ي�شوبها من نواق�ص، وكتابة تقارير ب�شاأنها. وهو اأمر ي�شاعد االأع�شاء 

اأوراق وم�شتندات  االأع�شاء لالجتماع وقراءة  ذاته فاإن حت�شري  املنا�شب والت�شويت عليه. ويف اجلانب  القرار  اإىل  املناق�شة للو�شول  على 

اجلل�شة مينحهم روؤية وا�شحة عند الت�شويت على القرار.
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l اأواًل: قرارات جمل�س �صورى 1964

ن�شت املادة 17 من قانون اإن�شاء جمل�س �شورى 1964 على اأن مداو�ت املجل�س � تكون �شحيحة اإ� اإذا ح�شر ا�جتماع 

اأكرث من ن�شف ا�أع�شاء، واأن تو�شيات املجل�س ت�شدر با�أغلبية املطلقة للأع�شاء احلا�شرين، واإذا ت�شاوت ا�آراء يرجح 

اجلانب الذي منه نائب الرئي�س، اأو وكيل املجل�س يف حالة غياب نائب الرئي�س. و�شبق اأن بيّنا باأن جمل�س �شورى 1964 

يتاألف من احلاكم رئي�ًشا ونائب احلاكم نائًبا للرئي�س، وخم�شة ع�شر ع�شًوا يتم اختيارهم من ا�أ�شرة احلاكمة. وبالتال 

يكون الن�شاب مكتمًل بح�شور ت�شعة اأع�شاء من اأ�شل �شبعة ع�شر ع�شًوا هم جمموع اأع�شاء جمل�س ال�شورى. فلو عقد 

املجل�س اجتماعه وكان عدد احل�شور ت�شعة اأع�شاء، اتخذ املجل�س تو�شياته مبوافقة خم�شة منهم. 

ووفًقا للمادة 16 من القانون، فاإن رئي�س املجل�س وهو حاكم الدولة � ي�شرتك يف الت�شويت. وهذا � يعني عدم م�شاركته 

يف املناق�شات، فهو من يتوىل اإدارتها، وقد يبدي تاأييده لوجهة نظر ما، اأو عدم ارتياحه لوجهة نظر اأخرى، وهو ما يوؤّثر 

على راأي باقي ا�أع�شاء ملكانته كحاكم للدولة. ومن جانب اآخر، مل ي�شرتط قانون اإن�شاء جمل�س �شورى 1964 اأغلبية 

خا�شة لبع�س املو�شوعات تختلف عن ا�أ�شل، كاأغلبية ا�أع�شاء الذين يتاألف منهم املجل�س، اأو موافقة ثلثي اأع�شاء 

املجل�س، وبالتال ي�شري على جميع املو�شوعات ذات ا�أغلبية وهي ا�أغلبية املطلقة �أ�شوات ا�أع�شاء احلا�شرين. 

كما يلحظ اأن ما ي�شدر عن املجل�س هو تو�شيات غري ملزمة للحاكم، اأو نائبه، اإ� اأننا نرى يف وجودهما كرئي�س للمجل�س 

ونائب للرئي�س، يجعل من هذه التو�شيات اأقرب للتنفيذ يف الواقع العملي، ويف هذا اجلانب، ن�شت املادة 24 من القانون 

على اأن "يتوىل نائب الرئي�س اتخاذ ا�إجراءات اللزمة، بو�شفه نائًبا للحاكم، لتنفيذ تو�شيات املجل�س بعد الت�شديق 

عليها من احلاكم". 

l ثانًيا: قرارات جمل�س �صورى وفًقا للنظام االأ�صا�صي املوؤقت )1970(

ن�شت املادة 66 من النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت على اأ� تكون مداو�ت جمل�س ال�شورى �شحيحة اإ� اإذا ح�شر ا�جتماع 

اأغلبية اأع�شاء املجل�س على ا�أقل. جمل�س ال�شورى، وفًقا لهذا النظام يتاألف كما �شبق بيانه، من ع�شرين ع�شًوا منتخًبا 

ومن الوزراء وعددهم قد � يتجاوز اأحد ع�شر وزيًرا، وفقا لعدد الوزارات املحدد يف النظام ا�أ�شا�شي، علوة على اأع�شاء 

� يزيد عددهم عن ثلثة، يجوز للحاكم تعينهم يف جمل�س ال�شورى. ونرى اأن ترك عدد ا�أع�شاء من الــوزراء دون 

حتديد ن�شبتهم اإىل ن�شبة باقي عدد اأع�شاء املجل�س يعد منفذا �إغراق املجل�س با�أع�شاء بحكم من�شبهم، فقد كان عدد 

الوزارات عند و�شع النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت ع�شرة، ثم زاد العدد باإ�شافة وزارة ا�قت�شاد والتجارة، ثم اأ�شيفت ثلثة 

. وبعيدا عن هذا اجلانب، فاإن احلد 
1
وزارت جديدة يف عام 1972 وهي وزارة ا�علم، ووزارة اخلارجية، ووزارة البلدية

ا�أق�شى الذي كان متوقًعا لعدد اأع�شاء جمل�س ال�شورى يف عام 1970 هو 34 ع�شًوا، مع احتمال انخفا�س هذا العدد يف 

حال كان عدد الوزراء اأقل، كاأن يحمل �شخ�س واحد حقيبة وزارتني، اأو اأن يعني اأحد اأع�شاء جمل�س ال�شورى املنتخبني 

وزيرا، اأو يف حال مل يقم احلاكم بتعيني اأي ع�شو، اأو عني عدد يقل عن ثلثة. ويف �شوء ت�شكيل جمل�س ال�شورى باحلد 

ا�أق�شى من ا�أع�شاء، يكون الن�شاب القانوين لعقد اجتماع جمل�س ال�شورى �شحيحا بح�شور عدد � يقل عن 18 ع�شوا. 

ومن جانب اآخر له علقة قد يوؤثر يف الن�شاب القانوين لعقد ا�جتماعات ما ن�شت عليه املادة 67 من النظام ا�أ�شا�شي 

1- انظر االأمر االأمريي رقم )1( ل�شنة 1972، �شدر يف 23 اإبريل 1972، ون�شر يف العدد الثامن من اجلريدة الر�شمية ل�شنة 1972. 
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من اأن "يح�شر الوزراء جل�شات املجل�س، كلما ت�شمن جدول ا�أعمال م�شاألة تتعلق باخت�شا�شات وزارتهم، واإذا كانت 

امل�شائل مو�شوع املناق�شة تت�شل بال�شيا�شة العامة للحكومة، تنطبق ا�أحكام املتقدمة على رئي�س الوزراء". هذه املادة 

ذهبت �شراحة اإىل اأن ا�أ�شل هو عدم ح�شور الوزراء جل�شات جمل�س ال�شورى، واأن ح�شورهم يكون ملزما يف حال 

ت�شمن جدول اأعمال اجلل�شة م�شاألة تتعلق باخت�شا�شات وزارتهم فقط. هذا ا�أمر يثري �شوؤا� عن مدى احت�شاب الوزراء 

عند حتديد الن�شاب القانوين لعقد اجتماع املجل�س بالرغم من اأن عدم ح�شورهم ا�جتماع هو ا�أ�شل. نرى باأن املادة 

44 من النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت ن�شت �شراحة على ع�شوية الوزراء يف املجل�س، واأن املادة 66 منه ن�شت �شراحة على 

اأ� تكون مداو�ت املجل�س �شحيحة اإ� اإذا ح�شر ا�جتماع اأغلبية اأع�شاء املجل�س على ا�أقل، وعليه ينظر يف حتديد 

ن�شاب اجلل�شة اإىل جميع اأع�شائه �شواء الوزراء، اأو غريهم.

وقرارات جمل�س ال�شورى ت�شدر با�أغلبية املطلقة �أ�شوات ا�أع�شاء احلا�شرين، واإذا ت�شاوت ا�أ�شوات يرجح اجلانب 

الذي منه الرئي�س. وبخلف قانون جمل�س �شورى 1964، جاء النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت بحالة وحيدة ا�شرتط ب�شاأنها 

اأغلبية خا�شة وهي حالة اإ�شقاط الع�شوية عن اأحد ا�أع�شاء املنتخبني؛ اإذ يكون باأغلبية اأع�شاء املجل�س ولي�س اأغلبية 

 .
1
ا�أع�شاء احلا�شرين

واأخرًيا، حددت املادة 43 من النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت طبيعة قرارات املجل�س؛ اإذ ن�شت على اأن "يعرب جمل�س ال�شورى 

عن راأيه يف �شكل تو�شيات". وبالتال ترفع قرارات جمل�س ال�شورى اإىل احلاكم، اأو جمل�س الوزراء بو�شفها تو�شيات قد 

يوؤخذ بها، اأو يلتفت عنها. و� نعلم مدى تاأثري، كون اأغلبية اأع�شاء املجل�س منتخبني وفقا للأ�شلوب الذي بيناه �شابقا، 

على ردة فعل ا�أمري، اأو جمل�س الوزراء ب�شاأن تو�شيات املجل�س، ولكن � �شك يف اأنه كلما كانت تو�شيات املجل�س مو�شوعية 

ومبنية على درا�شة عميقة تظهر فيها ا�أ�شباب واملربرات، كانت جديرة بالنظر فيها من قبل احلاكم، اأو جمل�س الوزراء 

وا�أخذ بها. 

l ثالًثا: قرارات جمل�س ال�صورى وفًقا للنظام االأ�صا�صي املوؤقت املعدل 1972

ن�شت املادة 59 من النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل على اأن "� تكون مداو�ت جمل�س ال�شورى �شحيحة اإ� اإذا ح�شر 

ا�جتماع اأغلبية اأع�شاء املجل�س على ا�أقل..". وعدد اأع�شاء جمل�س ال�شورى وفقا لهذا النظام هو 35 ع�شوا. وبالتال 

تكون مــداو�ت جمل�س ال�شورى �شحيحة اإذا ح�شر ا�جتماعات ثمانية ع�شر ع�شوا. وتذهب املادة 59 من النظام 

ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل اإىل اأن "ت�شدر نتيجة مداو�ت املجل�س با�أغلبية املطلقة �أ�شوات ا�أع�شاء احلا�شرين، واإذا 

ت�شاوت ا�أ�شوات يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س". وبالتال لو ح�شر اجتماعات املجل�س احلد ا�أدنى للن�شاب وهو 18 

ع�شًوا ت�شدر قرارات املجل�س مبوافقة ع�شرة اأع�شاء. ومل ين�س النظام ا�أ�شا�شي على مو�شوعات حمددة تقت�شي اأغلبية 

خا�شة وبالتال فاإن جميع قرارات املجل�س ت�شدر با�أغلبية املطلقة �أ�شوات ا�أع�شاء احلا�شرين. 

وكما هو �شاأن املجل�س يف النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت فاإن قرارات جمل�س ال�شورى وفقا للنظام ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل 1972 

. وجرت العادة على اأن ترفع ا�أمانة العامة ملجل�س الوزراء 
2
ا، تتمثل يف تو�شيات غري ملزمة للأمري، اأو جمل�س الوزراء اأي�شً

1- املادة 69 من النظام االأ�شا�شي املوؤقت 1970.

2- انظر املادة 40، والبند ثانًيا من املادة 51 من النظام االأ�شا�شي املوؤقت املعدل 1972.
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. ويف الواقع العملي ُتول ا�أمانة العامة 
1
مذكرة اإىل جمل�س ال�شورى، تو�شح فيها ما مت العمل به ب�شاأن تو�شيات املجل�س

. غري اأن مراجعة جل�شات املجل�س 
2
ملجل�س الوزراء اهتماما للتو�شيات التي ترفع من جمل�س ال�شورى، وغالبا ما تاأخذ بها

يف ا�آونة ا�أخرية تك�شف اأن تو�شيات املجل�س ب�شاأن م�شروعات القوانني ب�شيطة، واأن املجل�س يو�شي يف الغالب باإقرار 

.
3
م�شروع القانون كما جاء من احلكومة دون اأّي تعديل

l رابًعا: قرارات جمل�س ال�صورى وفًقا للد�صتور الدائم 2004

ن�شت املادة 99 من الد�شتور الدائم على اأنه "ي�شرتط ل�شحة انعقاد املجل�س ح�شور اأغلبية اأع�شائه، على اأن يكون من 

بينهم الرئي�س، اأو نائب الرئي�س، فاإن مل يكتمل العدد املطلوب توؤجل اجلل�شة اإىل اجلل�شة التي تليها". وعدد اأع�شاء 

جمل�س ال�شورى وفًقا للد�شتور الدائم هو 45 ع�شًوا فيكتمل ن�شاب عقد اجتماعات جمل�س ال�شورى بالتال بح�شور 23 

ع�شًوا على ا�أقل. 

وتن�س املادة 100 من الد�شتور الدائم على اأن "ت�شدر قرارات املجل�س با�أغلبية املطلقة للأع�شاء احلا�شرين، وذلك 

يف غري احلا�ت التي ت�شرتط فيها اأغلبية خا�شة، واإذا ت�شاوت ا�أ�شوات يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س". ويلحظ 

بخلف الت�شريعات ال�شابقة املنظمة ملجل�س ال�شورى اأن الد�شتور الدائم مّيز بني ا�أغلبية املطلوبة �تخاذ القرارات، فمن 

حيث املبداأ ت�شدر قرارات املجل�س باأغلبية ا�أع�شاء احلا�شرين، فلو ح�شر 23 ع�شًوا، وهو احلد ا�أدنى للن�شاب، فاإن 

القرارات تتخذ مبوافقة 12 ع�شًوا هي اأغلبية ا�أع�شاء احلا�شرين يف هذا املثال. 

غري اأن املادة 100 من الد�شتور الدائم ا�شتثنت من هذا ا�أ�شل احلا�ت التي ت�شرتط اأغلبية خا�شة. 

، هي:
4
ومبراجعة مواد الد�شتور الدائم، جند من احلا�ت التي اأكد فيها الد�شتور على اأغلبية خمتلفة عن ا�أ�شل

اإقرار م�شروع قانون، رف�س ا�أمري الت�شديق عليه يف املرة ا�أوىل. ي�شرتط ب�شاأنه موافقة ثلثي ا�أع�شاء الذين  -

يتاألف منهم املجل�س، اأي موافقة ثلثني ع�شًوا على ا�أقل. 

1- انظر على �شبيل املثال مذكرة االأمانة العامة رقم: ق م و/320-95/24 بتاريخ 9 يوليو 1995 وعر�شت على جمل�ص ال�شورى يف اجلل�شة 3 يف 

الدور االنعقاد العادي الرابع والع�شرين بتاريخ 27 نوفمرب 1995، ومذكرة االأمانة العامة ملجل�ص الوزراء رقم: ق م و/ 382-95/30 بتاريخ 

4 اأكتوبر 1995، وعر�شت يف جل�شة 5 على جمل�ص ال�شورى يف دور االنعقاد العادي الرابع والع�شرين، بتاريخ 11 دي�شمرب 1995. 

2- انظر على -�شبيل املثال- مذكرة االأمانة العامة ملجل�ص الوزراء رقم: ق م و/477-95/33 بتاريخ 22 اأكتوبر 1995 املوجهة اإىل وزارة العدل 

ب�شاأن تو�شيات جمل�ص ال�شورى حول م�شروع قانون تعديل بع�ص اأحكام قانون االإجراءات اجلنائية وراأي وزارة العدل يف هذا ال�شدد، وبني 

الرئي�ص: »اأن وزارة العدل اأخذت بتو�شية جمل�ص ال�شورى«، اجلل�شة 8 دور االنعقاد العادي الرابع والع�شرين، بتاريخ 1 يناير 1996. وانظر 

ا مذكرة ال�شكرتارية العامة ملجل�ص الوزراء رقم ق م و/ 296 ب - 95/22 بتاريخ 1995، وتعليق رئي�ص جمل�ص ال�شورى عليها يف جل�شة  اأي�شً

(2( دور االنعقاد العادي الرابع والع�شرين، بتاريخ 20 نوفمرب 1995 باأن من »اجلدير بالذكر اأن جمل�ص ال��وزراء املوقر قد اأخذ بجميع 

تو�شياتكم يف م�شروعات القوانني...«. 

3- انظر على - �شبيل املثال - اجلل�شة العادية االأ�شبوعية يف دور االنعقاد العادي اخلام�ص واالأربعني بتاريخ 29 مايو 2017، ب�شاأن م�شروع قانون 

تنظيم اأعمال اخلربة، واجلل�شة العادية االأ�شبوعية يف الدور االنعقاد العادي اخلام�ص واالأربعني بتاريخ 1 مايو 2017 ب�شاأن م�شروع قانون 

بتعديل قانون اللجنة الوطنية حلقوق االإن�شان. 

4- ومن احلاالت التي ا�شرتط الد�شتور الدائم اأغلبية خا�شة ب�شاأنها كذلك: اإ�شقاط ع�شوية اأحد اأع�شاء جمل�ص ال�شورى؛ اإذ يكون باأغلبية 

اإذ يكون كذلك باأغلبية ثلثي اأع�شاء املجل�ص. املادة االأوىل،  اأو اأكرث من مواد الد�شتور الدائم؛  ثلثي اأع�شاء املجل�ص، واإق��رار تعديل مادة، 

الق�شم 7 من الد�شتور االأمريكي.
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رف�س، اأو طلب، تعديل مر�شوم بقانون اأ�شدره ا�أمري يف فرتة عدم انعقاد املجل�س، ي�شرتط ب�شاأنه اأغلبية ثلثي  -

اأع�شاء املجل�س، اأي ثلثني ع�شًوا على ا�أقل. 

�شحب الثقة من اأحد الوزراء، ي�شرتط ب�شاأنه، اأغلبية ثلثي ا�أع�شاء الذين يتاألف منهم املجل�س؛ اأي موافقة ثلثني  -

.
1
ع�شًوا على ا�أقل

ويلحظ من قراءة القائمة ال�شابقة اأن الد�شتور الدائم بالرغم من تقريره اخت�شا�شات هامة وجوهرية للمجل�س يف 

جمال الت�شريع واملراقبة ال�شيا�شية، وبالرغم من اأن القرارات التي ي�شدرها املجل�س نهائية ولي�شت جمرد تو�شيات، اإ� اأن هذه 

القرارات اقرتنت مبوافقة اأغلبية �شعبة التحقيق يف الواقع العملي، مما ي�شعف من قيمة هذه ا�خت�شا�شات. 

وا�شرتاط اأغلبية تتمثل يف موافقة ثلثي اأع�شاء املجل�س �إقرار بع�س امل�شائل اأمر تعرفه الربملانات العريقة يف العامل، فالد�شتور 

ا�أمريكي، على �شبيل املثال، ي�شرتط لتجاوز اعرتا�س رئي�س الدولة الت�شديق على م�شروع قانون اأقره الكونغر�س موافقة اأغلبية 

. اإ� اإن ما مييز الكونغر�س ا�أمريكي من جمل�س ال�شورى القطري يف هذا 
2
اأع�شاء الكونغر�س مبجل�شيه يف املرة الثانية لكي ي�شدر

ال�شاأن هو اأن جميع اأع�شاء الكونغر�س ا�أمريكي منتخبون، وبالرغم من ذلك يجد الكونغر�س �شعوبة للو�شول اإىل هذه ا�أغلبية، 

ففي عهد الرئي�س اأوباما - على �شبيل املثال - مت ا�شتخدام حق ا�عرتا�س اثنتي ع�شرة مرة على م�شروعات قوانني رفعت للت�شديق، 

. وعليه فاإن كان هذا حال الربملان وجميع اأع�شائه منتخبون، فل �شك يف اأن 
3
مل يتمكن الربملان اإ� من جتاوز م�شروٍع واحٍد فقط

و�شول جمل�س ال�شورى القطري لهذه ا�أغلبية يكون اأكرث �شعوبة، بل ا�شتحالًة لوجود الثلث املعنّي من ا�أع�شاء. 

المبحث الرابع: مدة العضوية في مجلس الشورى

تعد مدة الع�شوية من العوامل املوؤثرة يف فاعلية املجل�س، فا�شتمرار ا�أع�شاء يف ع�شوية املجل�س ملدة طويلة يفقدهم حما�شهم، 

ويوؤدي اإىل �شريان امللل يف عملهم، فتنتفي الرغبة لديهم يف التطوير، وال�شعي اإىل حتقيق ال�شالح العام. ففي املجل�س املعنّي - 

على �شبيل املثال - فاإن اإطالة مدة الع�شوية اإما اأن تكون ب�شبب عدم حتديد مدة الع�شوية، اأو ب�شبب اإجازة امل�شرع اإعادة اختيار 

ا�أع�شاء ملدد اخرى غري حمددة. اأما ب�شاأن املجل�س املنتخب فاإطالة مدة الع�شوية قد تكون ب�شبب �شماح امل�شرع اإبقاء املجل�س، يف 

حال عدم اإجراء ا�نتخابات وهو ما يعرف بامتداد مدة املجل�س، اأو �شماحه باإطالة مدة املجل�س للم�شلحة العامة، وهو ما يعرف 

. نتناول يف هذا املبحث مدة ع�شوية اأع�شاء جمل�س ال�شورى وفقا للت�شريعات املتعاقبة املنظمة له.
4
مبد مدة املجل�س

1- يرى االأ�شتاذ الدكتور حممود خيال اأن الد�شتور القطري ا�شتخدم م�شطلح )موافقة ثلثي اأع�شاء املجل�ص( تارًة، وم�شطلح )موافقة اأغلبية 

ثلثي اأع�شاء املجل�ص( تارًة اأخرى، وهو يعني بهما �شيًئا واحًدا، غري اأن الفرق بينهما كبري. فموافقة ثلثي اأع�شائه تعني 30 ع�شًوا هم ثلثا 

املجل�ص املكون من 45 ع�شًوا. اأما م�شطلح )اأغلبية ثلثي اأع�شائه( فتعني 16 ع�شًوا فقط؛ اإذ اأن ثلثي االأع�شاء هم 30 ع�شًوا فاأغلبيتهم 

ت�شكل 16 ع�شًوا، بالرغم من اأن ق�شد امل�شرع يف كال امل�شطلحني واحد وهو 30 ع�شًوا على االأقل. انظر: حممود خيال، »مفهوم االأغلبية يف 

الد�شتور القطري«، املجلة القانونية والق�صائية، 1، �ص 475 )يونيو 2016( مركز الدرا�شات القانونية والق�شائية، وزارة العدل، الدوحة، 

ال�شنة العا�شرة. 

2- املادة االأوىل، الق�شم 7 من الد�شتور االأمريكي.

3- انظر: اعرتا�شات الرئي�ص اأوباما على م�شروعات القانون يف موقع جمل�ص ال�شيوخ االأمريكي:

http://www.senate.gov/reference/Legislation/Vetoes/vetoCounts.htm.) 2019اآخر زيارة للموقع 5 اأكتوبر( 

 “BALLOTPedia” :ا موقع وانظر اأي�شً

https://ballotpedia.org/Barack_Obama:_Vetoed_legislation#cite_note-sgvetoes-9 )2019 اآخر زيارة للموقع 5 اأكتوبر(

4- حممد املقاطع، »مدة الف�شل الت�شريعي واأ�شباب مده وامتداده وفًقا للتنظيم الد�شتوري الكويتي«، جملة احلقوق الكويتية، العدد الثاين، 

ال�شنة 13، يونيو 1989، �ص 31. 
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l اأواًل: جمل�س �صورى 1964

ن�شت املادة 4 من قانون اإن�شاء جمل�س ال�شورى على اأن "مدة الع�شوية �شنتان، ويجوز اإعادة اختيار من انتهت مدتهم من 

 .
ا�أع�شاء". هذا املجل�س مل ي�شتمر يف اأداء عمله، ومل ميتد عمره اإ� اأ�شهًرا معدودة و�شفت باأنها "مل تنجز �شيًئا مثمًرا"1

ويدل على عدم عقد اجتماعات هذا املجل�س اأن جميع الت�شريعات منذ عام 1965 اإىل 1970 �شدرت با�أداة الت�شريعية 

"مر�شوم بقانون" وهي اأداة ت�شريعية ت�شدر يف غيبة املجل�س. فاملادة 26 من قانون اإن�شاء جمل�س ال�شورى 1964 تن�س 

على اأنه "اإذا حدث فيما بني اأدوار انعقاد املجل�س، اأو فرتة حله ما يوجب ا�إ�شراع يف اتخاذ تدابري يقت�شي تنظيمها اإ�شدار 

قوانني � حتتمل التاأخري، جاز للحاكم اأن ي�شدر يف �شاأنها مرا�شيم. وتعر�س هذه املرا�شيم على املجل�س، ��شت�شارته 

فيها، يف اأول اجتماع له". 

و� يعرف �شبب توقف اجتماعات املجل�س بعد اأقل من عام من اإن�شائه، فقد يعود اإىل اأن اإن�شاء املجل�س جاء نتيجة للأحداث 

التي �شهدتها البلد يف عام 1963، واأن هذه ا��شطرابات متت ال�شيطرة عليها، فلم تعد احلاجة ملحة لوجود املجل�س، 

وقد يكون وجود كل من احلاكم ونائبه يف املجل�س ذاته، وما وجد بينهما من توتر �شببا يف عدم ا�شتمرار ا�جتماعات. 

ومن جانب اآخر، حدد قانون اإن�شاء املجل�س مدة الع�شوية ب�شنتني وهي مدة � توؤثر �شلبا على فاعلية ا�أع�شاء، غري اأن 

القانون اأجاز للحاكم يف املقابل اأن يعيد اختيار من انتهت ع�شويته، مما ي�شمح با�شتمرار ا�أع�شاء يف ع�شوية املجل�س 

ملدة طويلة قد توؤثر على اأدائهم. 

l ثانًيا: جمل�س ال�صورى وفًقا للنظام االأ�صا�صي املوؤقت 1970

ن�شت املادة 50 من النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت على اأن "مدة جمل�س ال�شورى ثلث �شنوات ميلدية، تبداأ من تاريخ اأول 

اجتماع له. ويجوز مد هذه املدة اإذا اقت�شت امل�شلحة العامة ذلك". كما تن�س املادة 63 على اأن "...تتخذ ا�إجراءات 

اللزمة �نتخاب جمل�س ال�شورى اجلديد خلل الثلثني يوما ال�شابقة على تاريخ انتهاء مدة املجل�س القائم". ويلحظ 

من الن�شني ال�شابقني اأن النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت اأكد على دورية انتخاب جمل�س ال�شورى، وذلك بتحديد مدة ع�شوية 

اأع�شائه، وباأن جترى قبل انق�شاء هذه املدة انتخاب املجل�س اجلديد. ومن جانب اآخر يلحظ اأن النظام ا�أ�شا�شي بعد 

تاأكيده على اأن مدة املجل�س حمددة بثلث �شنوات اأجاز مد مدة املجل�س. غري اأنه مل يبني ا�أ�شباب التي جتيز هذا املد 

مكتفيا بعبارة "اإذا اقت�شت امل�شلحة العامة ذلك"، وهي عبارة غري حمددة يعود تقديرها للحاكم. كما مل يبني النظام 

ا�أ�شا�شي احلد ا�أق�شى للمدة التي ميكن اأن متد اإليها مدة املجل�س مما ي�شمح باإبقاء ا�أع�شاء فيه لفرتة غري حمددة. 

وهو اأمر يوؤثر على دورية ا�نتخابات وفاعلية املجل�س. 

l ثالًثا: جمل�س ال�صورى وفًقا لنظام االأ�صا�صي املوؤقت املعدل 1972

ن�شت املادة 45 من النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل على اأن "مدة جمل�س ال�شورى �شنة ميلدية، تبداأ من تاريخ اأول اجتماع 

له. ويجوز مد هذه املدة اإذا اقت�شت امل�شلحة العامة ذلك". وعليه كان مقرًرا اأن ي�شّكل جمل�س ال�شورى من اأع�شاء معّينني 

ملدة �شنة واحدة فقط، جترى على اإثرها انتخابات عامة با�قرتاع العام ال�شري املبا�شر. غري اأن ا�نتخابات املقررة مل 

جتر، ومت عو�شا عنها التمديد للمجل�س املعنّي.

1- انظر: Records of Qatar، املرجع ال�شابق، املجلد 1964، �ص 36. 



31

ويلحظ اأن امل�شرع كان يقوم يف بادئ ا�أمر باإجراء تعديل د�شتوري لغايات التمديد �أع�شاء املجل�س. فاملادة 45 كانت 

تن�س عند و�شعها على اأن "مدة جمل�س ال�شورى �شنة ميلدية تبداأ من تاريخ اأول اجتماع له، ويجوز مد هذه املدة اإذا 

19731، وا�شتبدل م�شتهل الن�س لي�شبح )مدة جمل�س 
اقت�شت امل�شلحة العامة ذلك". فاأجري تعديل عليها يف عام 

ال�شورى ثلث �شنوات ميلدية(، ثم اأجرى تعديل اآخر على الن�س ذاته يف 1975 ليكون م�شتهل الن�س )مدة جمل�س 

. ثم مل جتر تعديلت على هذا الن�س حيث مت ا��شتدراك باأنه ميكن التمديد �أع�شاء 
2 

ال�شورى �شت �شنوات ميلدية(

املجل�س دون اإجراء تعديل على الن�س، وذلك لكون املادة بعد اأن حددت مدة املجل�س، اأجازت يف الفقرة الثانية منها "مد 

 .
هذه املدة اإذا اقت�شت امل�شلحة العامة ذلك"3

ا�شتمر املجل�س املعنّي كما �شبق القول ومل تفعل املادة 46 من النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل، ومل حتدد مدة دورية 

لع�شوية ا�أع�شاء املعّينني يف املجل�س، بحيث يتم تعيني غريهم عند انتهائها. ويلحظ اأن التعديلت التي �م�شت ت�شكيل 

جمل�س ال�شورى ان�شبت على تغري مدة املجل�س، وعلى زيادة عدد اأع�شائه املعّينني. فقد كانوا يف عام 1972 ع�شرين 

ع�شًوا، يتم تعيينهم بقرار اأمريي، فعّدلت املادة 41 من النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل يف عام 1975؛ لي�شبح عدد 

، ويف عام 1996 عدلت املادة ثانية؛ لي�شبح عدد ا�أع�شاء 35 ع�شًوا يتم 
4
ا�أع�شاء 30 ع�شًوا يتم تعينهم بقرار اأمريي

 .
5
تعينهم بقرار اأمريي

ويخ�شع متديد ع�شوية اأع�شاء جمل�س ال�شورى لرغبة احلاكم، فهو من يقّدر امل�شلحة العامة التي جتيز التمديد. ومن 

جانب اآخر، فاإن جميع التغريات التي جرت على ت�شكيل املجل�س كانت جزئية، ومل يعرف املجل�س تغيرًيا كلًيا ��شتبدال 

اأع�شائه جميعهم باأع�شاء اآخرين يف اآن واحد. والتغيريات اجلوهرية التي �شهدها جمل�س ال�شورى القطري منذ عام 

1972 اإىل الوقت احلال هي خم�شة تغيريات حدث اأولها يف عام 1975 حيث اأ�شيف ع�شرة اأع�شاء جدد. ويف عام 

1990 مت تغيري 18 ع�شًوا باأع�شاء جدد مع التمديد للباقني، ويعد هذا التغيري ا�أو�شع يف عمر املجل�س؛ اإذ تتجاوز ن�شبة 

التغيري %60 من ا�أع�شاء. ويف عام 1995 مت ا�شتبدال �شبعة اأع�شاء باأع�شاء جدد مع التمديد لباقي ا�أع�شاء، ويف 

عام 1996 اأ�شيف خم�شة اأع�شاء جدد فاأ�شبح عدد اأع�شاء املجل�س 35 ع�شًوا. ويف عام 2004 مت ا�شتبدال 15 ع�شًوا 

باأع�شاء جدد مع التمديد لباقي ا�أع�شاء. 

اأما بالن�شبة للمدة التي يبقى فيها اأع�شاء جمل�س ال�شورى يف الع�شوية، فهي غري مت�شاوية، ويقّدر متو�شط الع�شوية 

باثنتني وع�شرين �شنة. ويف تف�شيل ع�شوية اأع�شاء جمل�س ال�شورى احلاليني كمثال، جند اأن ع�شرة اأع�شاء من اأ�شل 35 

ع�شًوا؛ اأي قرابة %30 م�شتمرون يف الع�شوية منذ 27 عاًما. كما جند �شبعة اأع�شاء هم يف الع�شوية منذ 22 عاًما و17 

ع�شًوا هم اأع�شاء منذ 13 عاًما. وع�شًوا واحًدا حل حمل والده املتوفى، هو يف الع�شوية منذ ثلث �شنوات. 

1- قرار اأمري دولة قطر رقم 1 ل�شنة 1973 بتعديل بع�ص اأحكام النظام االأ�شا�شي املوؤقت املعدل، �شدر يف 1973/4/25، ون�شر يف العدد اخلام�ص 

من اجلريدة الر�شمية ل�شنة 1973. 

2- قرار اأمري دولة قطر رقم 7 ل�شنة 1975 بتعديل بع�ص اأحكام النظام االأ�شا�شي املوؤقت املعدل، �شدر يف 1975/12/9، ون�شر يف العدد ال�شابع 

من اجلريدة الر�شمية ل�شنة 1975.

3- مل يبني النظام االأ�شا�شي االأحوال التي تقت�شي فيها امل�شلحة العامة متديد مدة املجل�ص، وال �شك يف اأن هذا االأمر ترك لل�شلطة التقديرية 

لالأمري. انظر: يو�شف عبيدان، املوؤ�ص�صات ال�صيا�صية يف دولة قطر، املرجع ال�شابق، �ص: 186. 

4- القرار االأمريي رقم 11 ل�شنة 1975، ن�شر يف اجلريدة الر�شمية يف العدد ال�شابع ل�شنة 1975. 

5- القرار االأمريي رقم 34 ل�شنة 1996، ن�شر يف اجلريدة الر�شمية يف العدد الثالث ل�شنة 1996. 
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وعدم حتديد مدة حمددة لع�شوية اأع�شاء جمل�س ال�شورى، وما ينجم عنه من اإبقاء ا�أع�شاء لفرتات طويلة، ميكن 

ملحظة اآثاره يف الواقع العملي خلل اجتماعات املجل�س؛ اإذ تفتقر هذه ا�جتماعات اإىل احليوية واملناق�شة واإثارة ا�أ�شئلة. 

فعلى �شبيل املثال، � ت�شري مناق�شة م�شروعات القوانني عرب ا�إجراءات واملداو�ت التف�شيلية التي ذكرت يف اللئحة، بل 

، تختم بالت�شويت باملوافقة على تقرير 
1
يتم اختزالها يف جل�شة واحدة، قد � ت�شتغرق - يف اأف�شل ا�أحوال - 30 دقيقة

اللجنة املخت�شة ب�شاأن م�شروع القانون، الذي يكون يف الغالب بقبول امل�شروع كما رفع اإىل املجل�س من احلكومة ابتداًء. 

l رابًعا: جمل�س ال�صورى وفًقا للد�صتور الدائم 2004

ن�شت املادة 81 من الد�شتور الدائم على اأن "مدة املجل�س اأربع �شنوات ميلدية، تبداأ من تاريخ اأول اجتماع له، وجتري 

انتخابات املجل�س اجلديد خلل الت�شعني يوًما ال�شابقة على نهاية تلك املدة". ويلحظ اأن هذه املادة بالرغم من حتديدها 

مدة الف�شل الت�شريعي مما ت�شمن دورية ا�نتخابات؛ اإ� اأنها اردفت ببع�س ا�أحكام التي قللت من قيمتها العملية؛ اإذ 

ت�شيف املادة ال�شابقة ما يلي: "واإذا مل تتم ا�نتخابات عند انتهاء مدة املجل�س، اأو تاأخرت �أي �شبب من ا�أ�شباب، يبقى 

املجل�س قائما حتى يتم انتخاب املجل�س اجلديد. و� يجوز مد الف�شل الت�شريعي اإ� لل�شرورة ومبر�شوم، على اأ� يتجاوز 

ذلك املد ف�شل ت�شريعيا واحدا". هذه ا�إ�شافة بها اإخلل مببداأ دورية ا�نتخابات؛ �أنها اأجازت اإبقاء املجل�س ال�شابق 

ملجرد عدم اإجراء ا�نتخابات، اأو لتاأخرها �أي �شبب كان، كما اأنها من جانب اآخر، مل حتدد الفرتة الزمنية التي يبقى 

فيها املجل�س ال�شابق، ومل تربطه بزوال ال�شبب، مما يجيز اإبقاء املجل�س اإىل اأمد غري حمدد.

ا حق مد مدة جمل�س ال�شورى املنتهية مدته، ملدة ف�شل ت�شريعي،  ومل تكتف املادة 81 بذلك، بل اأتاحت للأمري اأي�شً

لل�شرورة. ومما �شبق يلحظ اأن الد�شتور الدائم ن�س على حالتني ينجم عنهما ا�شتمرار ع�شوية اأع�شاء املجل�س، وهما: 

حالة اإبقاء املجل�س، وحالة مد مدة املجل�س. وا�ختلف بينهما بنّي، فاإبقاء املجل�س يعود اإىل تاأخر اإجراء ا�نتخابات، 

اأو عدم اإجرائها، ومل يحدد الد�شتور الفرتة الزمنية التي يبقى فيها املجل�س، اأما مد الف�شل الت�شريعي فيعود لل�شرورة، 

وحدد الد�شتور لها فرتة حمددة، وهي اأ� تتجاوز ف�شًل ت�شريعًيا واحًدا، اأي اأربع �شنوات.، ولكن بالرغم من ذلك فاإن 

كلتا احلالتني توؤديان اإىل ذات النتيجة، وهي ا�شتمرار ع�شوية اأع�شاء املجل�س ذاتهم. 

نخل�س مما �شبق اإىل اأن جميع الت�شريعات املنظمة ملجال�س ال�شورى القطرية حددت مدة حمددة للمجل�س، فقانون اإن�شاء 

جمل�س ال�شورى رقم 6 ل�شنة 1964حدد مدة املجل�س ب�شنتني، والنظام ا�أ�شا�شي املوؤقت حدد مدة املجل�س بثلثة �شنوات، 

والنظام ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل حددها ب�شنة واحدة؛ على اأن ين�شاأ جمل�س منتخب بعد انق�شاء هذه ال�شنة، والد�شتور 

الدائم حدد مدة املجل�س باأربع �شنوات. وبالرغم من حتديد هذه الت�شريعات ملدة املجل�س اإ� اأنها جميًعا اأجازت متديد 

مدة املجل�س مما ي�شمح باإطالة الع�شوية لفرتات طويلة. وهذا ما وقع فعًل؛ اإذ مّدت مدة جمل�س ال�شورى احلال مرات 

عديدة حتى جتاوزت 45 �شنة انعك�س على مدة ع�شوية ا�أع�شاء فيه فكان متو�شط بقائهم يف املجل�س يقارب 22 �شنة. 

1- يف ذلك انظر على �شبيل املثال: جمل�ص ال�شورى، حما�شر جل�شات جمل�ص ال�شورى، دور االنعقاد العادي ال�شابع والع�شرين من 16 نوفمرب 

1998 اإىل 21 يونيو 1999، الدوحة. 
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خاتمة

عرفت دولة قطر يف تاريخها احلديث اأربعة جمال�س لل�شورى، اأن�شئ اأولها مبوجب القانون رقم 6 ل�شنة 1964، مل ي�شتمر 

هذا املجل�س طويل، وتوقف عن عقد اجتماعاته يف ال�شنة ا�أوىل من اإن�شائه. اأما املجل�س الثاين فقد ن�س عليه النظام ا�أ�شا�شي 

املوؤقت يف عام 1970 وذهب اإىل اأن يتاألف من اأع�شاء منتخبني ومن الوزراء وكان للحاكم اأي�شا حق تعيني بع�س ا�أع�شاء 

� يتجاوز عددهم ثلثة. ظل هذا املجل�س حبي�س النظام ا�أ�شا�شي الذي ن�س عليه، ومل تفّعل اأحكامه، ومل جتر ا�نتخابات 

�ختيار اأع�شائه. اأما املجل�س الثالث فقد اأن�شئ مبوجب النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل عام 1972، وهو جمل�س معنّي. واأخرًيا 

ن�س الد�شتور الدائم لدولة قطر 2004 على اإن�شاء جمل�س ي�شمى جمل�س ال�شورى له بع�س ا�خت�شا�شات التي تربزه ك�شلطة 

م�شتقلة عن ال�شلطة التنفيذية، ميار�س يف مواجهتها الرقابة ال�شيا�شية، ويتم انتخاب ثلثي اأع�شائه عن طريق ا�قرتاع العام 

ال�شري املبا�شر. ا�أحكام اخلا�شة مبجل�س ال�شورى التي وردت يف الد�شتور الدائم مل تفّعل ومل جتر ا�نتخابات �ختيار اأع�شائه، 

فا�شتمر جمل�س �شورى 1972 املعنّي يف اأداء عمله اإىل وقتنا احلا�شر. 

روؤ�شائها،  اختيار  وكيفية  ت�شكيلها  اآلية  يف  فبحثنا  املجال�س،  هذه  فاعلية  يف  املوؤثرة  العوامل  تناولنا  الدرا�شة  هذه  يف 

واخت�شا�شاتها، والقرارات التي ت�شدر عنها، ومدة الع�شوية فيها. 

اأثر يف واقع احلياة ال�شيا�شية. فــاإذا كانت  اإحــداث  جميع هذه العوامل قد توؤثر يف فاعلية جمل�س ال�شورى وقدرته يف 

اخت�شا�شات املجل�س متوا�شعة وحمدودة ظل دوره هام�شًيا، وغري موؤثر يف القرار ال�شيا�شي، وكلما ُقرر له اخت�شا�شات اأ�شا�شية 

يف الت�شريع والرقابة ال�شيا�شية ويف ال�شوؤون املالية برز ك�شلطة م�شتقلة، حتد من انحراف ال�شلطة التنفيذية. هذه ا�خت�شا�شات 

� �شك يف اأنها تقرتن بطبيعة القرارات التي ت�شدر عن هذه املجال�س، فاإن كانت جمرد تو�شيات غري ملزمة ُترفع ملن ميلك 

الكلمة ا�أخرية يف اتخاذ القرار؛ َفرَتت فاعلية املجل�س وفقدت ا�خت�شا�شات التي قررت له قيمتها. اآلية ت�شكيل املجل�س من 

جانب اآخر تعد من العوامل املهمة يف التاأثري على فاعليته. فاإن كان املجل�س منتخًبا ا�شتمد قوته من ال�شعب، واأ�شبح حًرا يف 

مواجهة ال�شلطة التنفيذية التي ميار�س الرقابة جتاهها، اأما اإن كان املجل�س معّينا من قبل راأ�س ال�شلطة التنفيذية ارتبط بهذا 

ا�أخري برباط اأدبيٍّ ي�شعف من ممار�شته �خت�شا�شاته، متى ما تعار�شت مع وجهة احلكومة. واأخرًيا فاإن مدة الع�شوية قد 

تكون عامًل موؤثًرا يف فاعلية املجل�س اإن ا�شتمر الع�شو يف ع�شوية املجل�س ل�شنوات طوال، يفقد خللها حما�شه، ويفرت عزمه، 

وتخور قواه، وياأمن من عدم املحا�شبة. 

ك�شفت لنا هذه الدرا�شة اأن امل�شرع عندما يقرر اأ�شلوب ا�نتخاب �ختيار اأع�شاء جمل�س ال�شورى، فاإن هذه ا�أحكام � تفّعل؛ 

اإذ مل تفعل اأحكام جمل�س ال�شورى وفقا للنظام ا�أ�شا�شي املوؤقت 1970، كما اأن املجل�س املنتخب الذي ياأتي على اأثر املجل�س 

املعنّي الذي حدد له ابتداًء مدة �شنة يف النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل مل ين�شاأ ومل جتر انتخاباته، علوة على تعطيل اأحكام 

الد�شتور الدائم اخلا�شة مبجل�س ال�شورى املنتخب اإىل وقتنا احلا�شر بالرغم من مرور 15 �شنة على بدء العمل بالد�شتور. ويف 

املقابل وجدنا جمل�س �شورى 1964 بالرغم من كونه معّيًنا اإ� اأنه مل ي�شتمر طويًل، ورمبا كان اأحد اأ�شباب عدم ا�شتمراريته هو 

اأن ا�أ�شباب التي دفعت اإىل اإن�شائه واملتمثلة باأحداث 1963 قد مت ال�شيطرة عليها، كما قد يكون �شبب ذلك وجود احلاكم ونائب 

احلاكم كرئي�س للمجل�س ونائٍب للرئي�س، وما عرف من وجود توتر بينهما. وبخلف جمل�س 1964 ا�شتمر املجل�س املعنّي وفًقا 

للنظام ا�أ�شا�شي املوؤقت قرابة 47 عاًما. 

اأما ب�شاأن اخت�شا�شات املجل�س، فقد مّرت ت�شريعات جمال�س ال�شورى القطرية مبرحلتني؛ اإحداهما: كان املجل�س فيها 

جهاًزا ُيِعني براأيه؛ الذي يقّدم يف �شكل تو�شيات غري ملزمة؛ لكلٍّ من ا�أمري وجمل�س الوزراء يف اأداء مهامهما، كانت هذه املرحلة 
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قبل �شدور الد�شتور الدائم. اأما املرحلة الثانية فقد قرر فيها الد�شتور الدائم للمجل�س اأن يكون ممثل لل�شلطة الت�شريعية، ون�س 

على اأن ي�شرتك يف �شن الت�شريع، ويراقب احلكومة، ويقر املوازنة العامة. 

اأحد ا�خت�شا�شات التي منحت للمجل�س وفًقا للقانون رقم 6 ل�شنة 1964، وقررت اأي�شا للمجل�س وفًقا للنظام ا�أ�شا�شي 

املوؤقت، وللمجل�س وفقا النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل 1972؛ هي مناق�شة ال�شيا�شة العامة للدولة يف النواحي ال�شيا�شية، 

وا�قت�شادية، وا�إدارية. هذا ا�خت�شا�س ميكن مقاربته بنواة وبداية لتقدمي احلكومة برناجمها ال�شيا�شي للربملان للح�شول 

على الثقة يف الدول ذات ا�أنظمة الربملانية. هذا ا�خت�شا�س مل ميار�س فعل يف جمل�س �شورى 1972، ومل تعر�س احلكومة 

ال�شيا�شة العامة للدولة على املجل�س، ومل يطالب املجل�س احلكومة بعر�شها. كما اأن تعديل 1975 على النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت 

املعدل منح املجل�س اأداة توجيه ا�أ�شئلة للوزراء يف امل�شائل الداخلة يف اخت�شا�س املجل�س، دون اأن يقرر اأن ينجم عنها م�شاءلتهم 

�شيا�شًيا، اأو حتويلهم اإىل ا�شتجواب، ومل ميار�س اأع�شاء املجل�س هذه ا�أداة بفاعلية. اخت�شا�س اآخر يتمثل يف اإمكانية املجل�س 

طلب البيانات والتقارير من احلكومة وتقدمي التو�شيات واإبداء الرغبات يف �شاأنها، وهو ذو اأهمية بالرغم من اأنه � ينتهي 

مب�شاءلة احلكومة. مل ميار�س جمل�س �شورى 1972 هذا ا�خت�شا�س. ا�خت�شا�شات ا�أخــرى متثلت يف مناق�شة املجل�س 

مل�شروعات القوانني، وتقدمي تو�شيات ب�شاأنها؛ اإ� اأن ال�شمة الغالبة لتو�شيات جمل�س ال�شورى كانت املوافقة على م�شروع القانون؛ 

كما رفع اإليه من احلكومة. 

اأما ب�شاأن قرارات جمل�س ال�شورى، فقد متثلت طبيعتها يف كل من جمل�س 1964 وجمل�س 1970 وجمل�س 1972 يف كونها 

جمرد تو�شيات غري ملزمة. اأما يف الد�شتور الدائم 2004 فاإن قرارات املجل�س نهائية؛ غري اأنه ا�شرتط فيها اأغلبية �شعبة 

التحقق يف الواقع العملي؛ اإذ � ميكن للمجل�س اأن يتغلب على رف�س ا�أمري الت�شديق على قانون، و� ميكن اأن يرف�س مر�شوم 

قانون �شدر يف فرتة عدم انعقاده، اأو يقرر �شحب الثقة من اأحد الوزراء نتيجة ا�شتجوابه اإ� مبوافقة ثلثي اأع�شاء املجل�س. 

مدة الع�شوية من جانب اآخر كانت اأحد العوامل حمل ا�هتمام يف هذه الدرا�شة، ذلك اأن طول مدة الع�شوية قد يوؤثر على 

فاعلية املجل�س. جمل�س ال�شورى وفقا للقانون رقم 6 ل�شنة 1964 حددت مدته ب�شنتني قابلة للتمديد، اأما جمل�س �شورى 1970 

فقد حددت مدته بثلث �شنوات جترى قبل انتهائها انتخابات املجل�س اجلديد، غري اأن النظام ا�أ�شا�شي اأجاز التمديد دون 

حتديد فرتة التمديد، اأو اأ�شبابه مما يوؤثر على دورية ا�نتخاب وفاعلية املجل�س، والد�شتور الدائم من جانب اآخر حدد مدة 

املجل�س باأربع �شنوات جترى قبل انتهائها ا�نتخابات، غري اأنه اأجاز اإبقاء املجل�س ملدة غري حمددة اإذا مل جتر ا�نتخابات �أي 

�شبب من ا�أ�شباب، كما اأجاز للأمري من جانب اآخر مّد املدة للم�شلحة العامة لف�شل ت�شريعي واحد. هذه امل�شاألة بل �شك تخل 

بدورية ا�نتخابات، وُتبِقي ع�شوية ا�أع�شاء لفرتات طويلة. اأما جمل�س ال�شورى - وفًقا للنظام ا�أ�شا�شي املوؤقت املعدل 1972 

- فقد ُحدد له مدة �شنة واحدة فقط؛ اإ� اأنه ا�شتمر يف ممار�شة عمله اإىل الوقت احلا�شر، فيما يقارب 47 عاما منذ اإن�شائه. 

وكان متو�شط ع�شوية ا�أع�شاء هو 22 �شنة، وهي فرتة طويلة للغاية. 

ختاًما، اإن كانت اآلية اختيار اأع�شاء جمل�س ال�شورى املتمثلة يف ا�نتخاب �شببا وراء عدم تفعيل ا�أحكام اخلا�شة مبجل�س 

ال�شورى يف النظام ا�أ�شا�شي املوؤقت 1970، والد�شتور الدائم 2004، فاإن اآلية اختيار ا�أع�شاء املتمثلة يف التعيني كانت �شببا 

وراء ا�شتمرار جمل�س ال�شورى املعنّي منذ 1972 اإىل وقتنا احلا�شر. مل يكن التعيني هو ال�شبب الوحيد الذي حفظ ا�شتمرارية 

املجل�س احلال، بل اأي�شا حمدودية اخت�شا�شاته، وطبيعة القرارات التي ت�شدر عنه، واإمكانية اإبقاء ا�أع�شاء يف ع�شوية 

املجل�س لفرتات طويلة، ت�شعف خللها قواهم وفاعليتهم. جميع هذه العوامل كانت �شببا وراء جعل دور املجل�س يف احلياة 

ال�شيا�شية هام�شيا وغري موؤثٍر يف القرار ال�شيا�شي للدولة. 
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