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موعد �سريان احلظر الزمني ب�ش�أن الأحكام الد�ستورية امل�ؤجلة يف دولة قطر

ن�ص الد�ستور الدائم لدولة قطر على عدم جواز طلب تعديل �أي من مواده قبل م�ضي ع�شر
�سنوات من تاريخ العمل به 1.وقد بد�أ العمل بالد�ستور يف  9يونيو  ،2005غري �أن مواد كثرية منه
مل تطبق حتى الآن ،منها تلك املتعلقة مبجل�س ال�شورى� ،إذ ن�صت املادة ( )150من الد�ستور على
2
�سريان الأحكام اخلا�صة مبجل�س ال�شورى احلايل �إىل �أن يتم انتخاب جمل�س ال�شورى اجلديد.
يطرح هذا البحث ت�سا�ؤ ًال حول مدى جواز تعديل مواد الد�ستور امل�ؤجل تطبيقها �إذا ما انتهت
فرتة ال�سنوات الع�شر التي يحظر خاللها تعديل الد�ستور ،فهذه املواد مل ت�أخذ حظها من التطبيق
العملي ،ومل يتحقق بالتايل للو�ضع اجلديد الذي تنظمه اال�ستقرار والثبات الذي يرنو �إليه امل�شرع
الد�ستوري ،وبتعبري �آخر ،من �أي تاريخ ميكن احت�ساب احلظر الزمني ب�ش�أن الأحكام اخلا�صة
مبجل�س ال�شورى املنتخب؟ هل هو تاريخ العمل بالد�ستور �أم هو تاريخ تطبيق هذه الأحكام؟
�إن الت�سا�ؤل الذي يثريه البحث ال يعد ترف ًا فقهي ًا� ،أو ا�ستحداث ًا جلدل حول فر�ضية من امل�ستبعد
وقوعها! ،بل هو �أمر يف غاية الأهمية واخلطورة ال�سيما ونحن نرى �أن الدولة مل تتخذ الإجراءات
الد�ستورية النتخاب جمل�س ال�شورى اجلديد ،فماذا لو م�ضت ع�شر �سنوات على العمل بالد�ستور
ومل تفعل الأحكام اخلا�صة مبجل�س ال�شورى املنتخب؟ ،هل ب�إمكان ال�سلطة التنفيذية تعديل هذه
الأحكام وتقلي�ص دور جمل�س ال�شورى واخت�صا�صاته الت�شريعية والرقابية قبل �أن يرى هذا املجل�س
النور على �أر�ض الواقع؟ �أم �سيحول احلظر الزمني دون حتقيق رغبتها هذه؟
نق�سم هذه الدرا�سة �إىل مبحثني اثنني ،نتناول يف الأول مفهوم احلظر الزمني ونبني قيمته
القانونية ،ونتناول يف الثاين املق�صود بالأحكام الد�ستورية امل�ؤجلة ثم نحاول معاجلة م�شكلة البحث
املتعلقة بتحديد موعد �سريان احلظر الزمني ب�ش�أن هذه الأحكام.

 1املادة ( )841من الد�ستور الدائم لدولة قطر.
 2و�سوف تبقى هذه املواد غري مطبقة �إىل يونيو � ،0102أنظر القرار الأمريي رقم ( )74ل�سنة  ،8002بتمديد مدة جمل�س ال�شورى
املعني ،اجلريدة الر�سمية ،العدد الثامن� 52 ،أغ�سط�س .8002
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املبحث الأول
احلظر الزمني وقيمته القانونية
نحدد يف هذا املبحث مفهوم احلظر الزمني يف مطلب �أول ،ثم نتناول االجتاهات الفقهية
ثان.
مطلب ٍ
املختلفة حول مدى متتع الن�صو�ص املقررة للحظر الزمني بالقيمة القانونية يف ٍ
املطلب الأول
مفهوم احلظر الزمني
تناولت م�ؤلفات القانون الد�ستوري مو�ضوع احلظر الزمني عند بيانها �أنواع الد�ساتري وتق�سيمها
�إىل د�ساتري مرنة و�أخرى جامدة ،معتمدة يف ذلك على معيا ٍر �شكلي يتمثل يف النظر يف �إجراءات
تعديل مواد الد�ستور 3.ف�إن كانت هذه الإجراءات مماثلة� ،أو �أقل �شدة وتعقيد ًا،من تلك التي تتبع
عند تعديل القوانني العادية ،و�صف الد�ستور ب�أنه مرن� 4،أما �إن كانت هذه الإجراءات �أكرث طو ًال �أو
تعقيد ًا �أو �صعوب ًة من تلك التي تتبع لتعديل القوانني العادية عد الد�ستور من الد�ساتري اجلامدة.
وتفيد الدرا�سة املقارنة اختالف الإجراءات التي تتبعها الد�ساتري اجلامدة لتعديل موادها،
فمنها ،على �سبيل املثال ،ما يجعل اخت�صا�ص التعديل لل�شعب مبا�شرة عن طريق االقرتاح ال�شعبي
�أو اال�ستفتاء ال�شعبي 5،ومنها ما يلج�أ �إىل اال�ستفتاء ولكن بعد موافقة الربملان ابتدا ًء على التعديل
ب�أغلبية خا�صة 6.ومن الد�ساتري ما يجعل اخت�صا�ص تعديل مواده للجنة �أو جمعية �أو جمل�س ينتخب
�أع�ضا�ؤه من قبل ال�شعب خ�صي�ص ًا لهذا الغر�ض 7،ومنها ما يجعله عم ًال م�شرتك ًا بني ال�سلطة
� 3أنظر م�ؤلفات القانون الد�ستوري التي تتناول املبادئ الد�ستورية العامة ،منها على �سبيل املثال :النظم ال�سيا�سية والقانون
الد�ستوري للدكتور ابراهيم �شيحا ،من�ش�أة املعارف ،الإ�سكندرية ،والقانون الد�ستوري ،للدكتور عثمان خليل ،مطبعة م�صر،
القاهرة .6591 ،كما جاء مو�ضوع احلظر الزمني عند تناول نطاق تعديل الد�ستور.
 4كان النظام الأ�سا�سي امل�ؤقت املعدل لدولة قطر من الد�ساتري املرنة �إذ كان يكفي لتعديل مواده �صدور قرار من �أمري دولة قطر،
فعلى �سبيل املثال عدلت املادتان ( )54و( )75من النظام بالقرار الأمريي رقم ( )1ل�سنة  ،3791وعدلت املواد ( ،)14و
( ،)15و ( )06بالقرار الأمريي رقم ( )11ل�سنة  ،5791واملواد رقم ( ،)32و ( ،)92و ( ،)13و( ،)23و ( ،)33و ( ،)43و
( ،)53و ( )93بالقرار الأمريي رقم ( )82ل�سنة  ،6991وعدلت املادة ( )22بالقرار الأمريي رقم ( )61ل�سنة � .7991أنظر
جمموعة ت�شريعات قطر ،وزارة العدل.
 5كالد�ستور ال�سوي�سري.
� 6أنظر الد�ستور الفرن�سي احلايل لعام 8591والد�ستور النم�ساوي لعام �( 0091ساري املفعول).
 7كالد�ستور الأمريكي ،والد�ستور الفرن�سي لعام .8481
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ويعد الد�ستور القطري من الد�ساتري اجلامدة� ،إذ ي�شرتط امل�شرع الد�ستوري �إجراءات خا�صة
�أكرث تعقيد ًا من �إجراءات تعديل القوانني العادية .ففي حني ميكن لأي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س
ال�شورى اقرتاح تعديل القانون العادي 10،جند �أن اقرتاح تعديل �أية مادة من مواد الد�ستور ال يكون
�إال بطلب من الأمري �أو ثلث �أع�ضاء املجل�س ،ففي حني ميكن �إقرار تعديل القانون العادي مبوافقة
�أغلبية �أع�ضاء املجل�س احلا�ضرين ،ال يتم �إقرار تعديل الد�ستور �إىل مبوافقة �أغلبية ثلثي الأع�ضاء
11
الذين يت�ألف منهم جمل�س ال�شورى.
يت�ضح مما �سبق �أن الد�ستور اجلامد ال يعني ،كما توحي �صفته �أنه غري قابل للتعديل مطلق ًا،
فهذا الأمر غري مقبول لدى الفقه ،وال جند اليوم د�ستور ًا ين�ص على منع تعديل جميع مواده مطلق ًا،

12

 8عثمان خليل ،املرجع ال�سابق� ،ص ،92 :ومن الد�ساتري التي �أخذت بهذا الأ�سلوب الد�ستور امل�صري لعام ( ،)3291ود�ستور دولة
الكويت (.)2691
 9الهدف من هذه الطريقة هو العودة �إىل ال�شعب ال�ستطالع ر�أيه يف تعديل الد�ستور ،ف�إن كان توجهه ي�سري نحو املوافقة على
التعديل انتخب برملان ًا م�ؤيد ًا له ،و�إال و�صل للربملان �أع�ضاء غري م�ؤيدين للتعديل وفق ًا لتوجه الناخبني .ومن الد�ساتري التي
�أخذت بهذا الأ�سلوب الد�ستور العراقي �أثناء احلكم امللكي� ،أنظر املادة ( )911منه.
� 10أنظر املادة ( )501من الد�ستور القطري.
 11تن�ص املادة ( )441من الد�ستور على �أن (لكل من الأمري ولثلث �أع�ضاء جمل�س ال�شورى حق طلب تعديل مادة �أو �أكرث من هذا
الد�ستور ،ف�إذا وافقت �أغلبية �أع�ضاء املجل�س على التعديل من حيث املبد�أ ،ناق�شه املجل�س مادة مادة .وي�شرتط لإقرار التعديل
موافقة ثلثي �أع�ضاء املجل�س .وال ي�سري التعديل �إال بعد ت�صديق الأمري عليه ون�شره يف اجلريدة الر�سمية .و�إذا رف�ض اقرتاح
التعديل من حيث املبد�أ �أو من حيث املو�ضوع فال يجوز عر�ضه من جديد قبل م�ضي �سنة على هذا الرف�ض).
 12عبداحلميد متويل ،القانون الد�ستوري والأنظمة ال�سيا�سية ،من�ش�أة املعارف ،الإ�سكندرية� ،3991 ،ص .88 :وال يرى كثري من
الفقهاء ما مينع حظر تعديل بع�ض مواد الد�ستور مطلق ًا فتكون جامدة على وجه الدوام ،ويربر ذلك ب�أن يف حماية هذه املواد
حماية لأ�س�س النظام الذي يقيمه الد�ستور فيجعل نظام احلكم على �سبيل املثال خارج نطاق التعديل الذي ميكن �أن يجرى على
بقية مواده .ومن �أمثلة اجلمود املطلق لبع�ض مواد الد�ستور ما تقرره املادة ( )98من د�ستور فرن�سا احلايل ( )8591من �أن
(ال�شكل اجلمهوري للحكومة ال ميكن �أن يكون حم ًال للتعديل) ،وكذلك املادة ( )651من الد�ستور امل�صري لعام  3291من �أن
(الأحكام اخلا�صة ب�شكل احلكومة النيابي الربملاين ونظام وراثة العر�ش ومبادئ احلرية وامل�ساواة التي يكفلها هذا الد�ستور
ال ميكن اقرتاح تنقيحها) ،وهذه مماثلة ملا قررته املادة ( )571من الد�ستور الكويتي �سنة � 2691أي�ضا .ويف الد�ستور القطري
جند �أمثلة مماثلة ،منها ما ن�صت عليه املادة ( )541ب�ش�أن حظر تعديل الأحكام اخلا�صة بحكم الدولة ووراثته ،وما ن�صت عليه
املادة ( )641ب�ش�أن الأحكام اخلا�صة باحلقوق واحلريات� .أنظر :حممد ح�سنني عبدالعال ،القانون الد�ستوري ،دار النه�ضة
العربية ،القاهرة� ،2991 ،ص.121 – 021 :
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التنفيذية والربملان ويفر�ض �إتباع �إجراءات خا�صة مغايرة لإجراءات تعديل القوانني العادية ك�أن
يت�شدد يف الأغلبية املطلوبة القرتاح التعديل و�إقراره 8.ومن الد�ساتري ما ي�سرت�سل يف ال�شدة والتعقيد
�أكرث ف�أكرث في�شرتط حل الربملان الذي وافق على التعديل وانتخاب برملان جديد ف�إن �أيد �أع�ضا�ؤه
9
تعديل الد�ستور �أي�ض ًا ،مت ذلك.

جملة
احلقوق

املجلد ال�سابع

و�إن وجد فهو بال ريب «يدل على ق�صر نظر وا�ضعيه وعدم فهمهم حلتميات التطور» 13.غري �أن
املق�صود بالد�ستور اجلامد ،كما �سبق الذكر،هو ذلك الذي ال ميكن تعديل مواده �إال ب�إجراءات �أكرث
�شدة وتعقيد ًا من �إجراءات تعديل القوانني العادية.
و�إن كان الفقه جممع ًا على رف�ض اجلمود املطلق جلميع مواد الد�ستور ،ف�أن كثري ًا من الفقهاء
ال يرون ب�أ�س ًا �إذا مل يكن اجلمود على �سبيل الإطالق والدوام ،بل خالل فرتة زمنية م�ؤقتة ،ت�ستعيد
اجلهة املخت�صة بعدها حقها يف تعديل مواد الد�ستور .وهذا ما يعرف باجلمود امل�ؤقت� ،أو احلظر
الزمني.
وللحظر الزمني �صورتان هما:
 -1منع تعديل الد�ستور بعد �إ�صداره �أو العمل به مبا�شرة .وتتعدد البواعث التي تدفع امل�شرع �إىل
تبني هذه ال�صورة من احلظر� ،إال �إنها جميع ًا تهدف �إىل حتقيق اال�ستقرار لنظام �أو و�ضع
جديد ،ليكت�سب نوع ًا من العراقة ،وت�ضفي عليه االحرتام والقوة وتهيئ له �أ�سباب الثبات
والر�سوخ .ومن �أمثلة الد�ساتري التي تن�ص على اجلمود امل�ؤقت بعد العمل بها مبا�شرة :الد�ستور
الكويتي ( )1962الذي و�ضع بعد اال�ستقالل مبا�شرة وحظر تعديل مواده ملدة خم�س �سنوات
�ضمان ًا ال�ستقرار �أ�س�س الدولة احلديثة ،والد�ستور الفرن�سي الأول ( )1791الذي و�ضع بعد
الثورة الفرن�سية ومنع تعديله ملدة ف�صلني ت�شريعيني كفالة ملبادئ الثورة اجلديدة ،والد�ستور
امل�صري ( )1930الذي و�ضعه امللك ف�ؤاد تو�سع ًة ل�سلطاته وتقلي�ص ًا الخت�صا�صات ال�سلطة
الت�شريعية ،وحظر تعديل مواده خالل ال�سنوات الع�شر التي تلي العمل به.
ويف الد�ستور القطري جند مثا ًال على هذه ال�صورة من احلظر الزمني فيما قررته املادة
( )148من عدم جواز طلب تعديل �أي من مواده قبل م�ضي ع�شر �سنوات من تاريخ العمل به.
 -2منع تعديل الد�ستور خالل فرتات ا�ستثنائية �أو ظروف معينة متر بها الدولة .ويرى الفقه
�أن الهدف من هذا احلظر هو �سد املجال �أمام �أي تعديل ي�أتي خمالف ًا لالجتاهات احلقيقية
وامل�ستمرة لدى ال�شعب ،كما قد يكون الهدف من احلظر هو الرغبة يف �ضمان عدم امل�سا�س
� 13أ�ستاذنا الدكتور عادل الطبطبائي ،النظام الد�ستوري يف الكويت ،الكويت� ،1002 ،ص .321 :وقد �أ�شار �إىل ما ورد يف كتاب
الدكتور ف�ؤاد العطار (النظم ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة� )6691 ،أن الد�ستور اليوناين ل�سنة
 4681ن�ص على منع تعديل ن�صو�صه مطلق ًا.
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ومما �سبق جند �أن جوهر تعريف احلظر الزمني هو عدم قابلية تعديل جميع مواد الد�ستور
خالل فرتة زمنية حمددة ،ونرى �أنه لي�س من ال�ضرورة ،من اجلانب النظري� ،أن يرتبط احلظر
الزمني بالد�ساتري اجلامدة فقط ،ف�أ�سا�س مفهوم هذه الأخرية  -كما �سبق القول  -هو النظر �إىل
الإجراءات املتبعة يف تعديل موادها ،يف حني �أن احلظر الزمني مينع التعديل �أ�ص ًال خالل فرتة
معينة .لذا ال جند ما مينع �أن ي�أتي احلظر الزمني مع الد�ستور املرن �أي�ض ًا فال تعدل مواد هذا
الد�ستور خالل فرتة زمنية معينة ،لذات الأ�سباب والبواعث التي يقرر فيها الد�ستور اجلامد منع
تعديل مواده.
و�إذا كان للحظر الزمني �صورتان كما �سبق القول ،ف�أن ال�صورة الأوىل املتعلقة مبنع تعديل
الد�ستور خالل فرتة زمنية معينة تعقب �إ�صداره �أو العمل به مبا�شرة هي التي �ستكون حمور
اهتمامنا يف هذا البحث.
املطلب الثاين
القيمة القانونية للحظر الزمني
اختلف الفقه 16يف حتديد القيمة القانونية لن�صو�ص الد�ستور التي حتظر التعديل خالل فرتة
زمنية حمددة ،وذلك وفق ًا لالجتاهات التالية:

� 14أ�ستاذنا الدكتور عادل الطبطبائي ،املرجع ال�سابق� ،ص.331 :
 15وذلك رغبة من وا�ضعي هذا الد�ستور يف جتنب ما حدث يف عام  0491من قيام حكومة في�شي بتعديل الد�ستور يف ظل االحتالل
الأملاين� .أنظر :حممد ح�سنني عبدالعال ،املرجع ال�سابق� ،ص.321 :
� 16أنظر على �سبيل املثال :ثروت بدوي ،القانون الد�ستوري وتطور الأنظمة الد�ستورية يف م�صر� ،ص ،411 :رمزي ال�شاعر،
النظرية العامة للقانون الد�ستوري ،دار النه�ضة العربية  ،القاهرة� ،5002 ،ص ،4501 - 6401 :و�أ�ستاذنا الدكتور عادل
الطبطبائي ،املرجع ال�سابق� ،ص  ،041-531فتحي فكري ،القانون الد�ستوري ،الكتاب الأول :املبادئ الد�ستورية العامة،
القاهرة� ،4002 ،ص .204-593
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باملركز اخلا�ص لرئي�س الدولة 14.ومن �أمثلة اجلمود امل�ؤقت خالل الفرتات اال�ستثنائية ما
ن�صت عليه املادة ( )94من د�ستور فرن�سا ل�سنة  1946وما �أكدت عليه املادة ( )89من
د�ستور فرن�سا احلايل (� )1958أي�ض ًا ،من عدم جواز تعديل الد�ستور �أثناء احتالل كل �أو
جزء من الأرا�ضي الفرن�سية 15.ومنها كذلك ما ن�ص عليها كل من الد�ستور الأردين ل�سنة
 1952والد�ستور البحريني من عدم جواز تعديل الد�ستور �أثناء الو�صاية على العر�ش .ويف
الد�ستور القطري جند مثا ًال لهذه ال�صورة من احلظر الزمني فيما قررته املادة ( )147من
�أن «�صالحيات الأمري املبينة يف هذا الد�ستور ال يجوز طلب تعديلها يف فرتة النيابة عنه».
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 االجتاه الأوليذهب الفريق الأول من الفقه� 17،إىل بطالن احلظر الزمني وانكار قيمته القانونية ،فالد�ستور
كما يرى ه�ؤالء هو ت�شريع و�ضعي كغريه من الت�شريعات (القوانني العادية ،واللوائح) ،غري �أنه
الت�شريع الأ�سا�سي الأعلى للبالد و�أن كل ت�شريع قابل دائم ًا للتعديل والتبديل حتى يت�سنى له م�سايرة
مقت�ضيات تطور فكر املجتمع 18.و�أن يف حظر تعديل الد�ستور م�صادرة حلق الأجيال يف تبني الفكرة
القانونية للنظام الذي ت�ؤمن به ،ف�إذا ر�أت الأمة تعديل د�ستورها كان لها ذلك ،و�إال تعار�ض ذلك مع
مبد�أ �سيادة الأمة 19.ومن جانب �آخر يرى هذا الفريق �أن ال�سلطة الت�أ�سي�سية التي و�ضعت الد�ستور
يف وقت معني يف دولة معينة لي�ست ب�أعلى من ال�سلطة الت�أ�سي�سية جليل الحق يرى �أن من حقه تعديل
مواد الد�ستور الذي يعي�ش يف ظله ،فلي�س للأوىل تقييد الثانية يف ممار�سة اخت�صا�صاتها ،حتى
لو كان ذلك التقييد خا�ص ًا مبدة معينة 20.و�أخري ًا ي�ؤكد هذا الفريق على انعدام القيمة القانونية
للن�صو�ص املقررة للحظر الزمني وذلك ب�ضرب �أمثلة واقعية لعدم �صمود الد�ساتري التي قررت
عدم تعديل موادها خالل فرتة زمنية حمددة ،فالد�ستور الفرن�سي لعام  ،1791على �سبيل املثال،
مل ي�صمد �أكرث من �سنة والد�ستور امل�صري لعام � 1930ألغي قبل انتهاء فرتة احلظر الزمني
21
و�أعيد العمل بد�ستور م�صر ال�سابق (.)1923
 االجتاه الثاينيقرر جانب �آخر من الفقه 22،متتع الن�صو�ص التي متنع تعديل الد�ستور خالل فرتة زمنية
معينة بالقيمة القانونية طاملا كانت قائمة و�سارية املفعول ،و�أن �سلطات الدولة ال ميكن �أن متار�س
اخت�صا�صها �إال وفق ًا للأحكام التي قيدتها بها الوثيقة الد�ستورية ،وبالتايل ف�إن الن�صو�ص التي
تبني كيفية تعديل الد�ستور وحتدد الإجراءات الالزمة لذلك وت�ضع القيود على ممار�سة التعديل
� 17أنظر يف ت�أييد هذا االجتاه ك ًال من عبداحلميد متويل ،املف�صل يف القانون الد�ستوري ،من�ش�أة املعارف ،الإ�سكندرية ،ج� ،1ص:
 ،451حم�سن خليل ،النظام الد�ستوري لدولة الإمارات ،من�شورات جامعة الإمارات ،العني� ،7991 ،ص ،141 :ماجد احللو،
القانون الد�ستوري ،دار املطبوعات اجلامعية ،الإ�سكندرية� ،8002 ،ص .12 :ومن امل�ؤيدين لهذا االجتاه كذلك �أ�ستاذنا الدكتور
عادل الطبطبائي ،املرجع ال�سابق� ،ص.831 :
 18حم�سن خليل ،املرجع ال�سابق� ،ص.141 :
 19حممد ح�سنني عبدالعال ،املرجع ال�سابق� ،ص.901 :
 20فتحي فكري ،املرجع ال�سابق� ،ص.604 :
� 21أ�ستاذنا الدكتور عادل الطبطبائي ،املرجع ال�سابق� ،ص.041 – 831 :
� 22أنظر يف ت�أييد هذا االجتاه ،عثمان خليل ،املرجع ال�سابق� ،ص ،13 :رمزي ال�شاعر ،املرجع ال�سابق� ،ص ،1501 :حممد �أبو زيد
حممد ،الوجيز يف القانون الد�ستوري� ،3002 ،ص.58 :
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ويرد هذا الفريق على ما قيل ب�ش�أن تعار�ض اجلمود امل�ؤقت مع مبد�أ �سيادة الأمة ب�أنه ال ميكن
قبوله �إال من الناحية الفل�سفية �أو ال�سيا�سية� ،أما من الناحية القانونية فال ميكن لأحد �إال الت�سليم
ب�إلزامية الت�شريع ما دام نافذ ًا.
�أما ما قيل عن كون ال�سلطة الت�أ�سي�سية التي و�ضعت الد�ستور يف وقت معني لي�ست ب�أعلى من
ال�سلطة الت�أ�سي�سية التي تبا�شر تعديل الد�ستور فيما بعد ،فهو قول ال ميكن تقبله �أي�ض ًا ،لأنه مل
مييز بني ال�سلطة الت�أ�سي�سية الأ�صلية وال�سلطة الت�أ�سي�سية املن�ش�أ َة ،فالأوىل تتمتع بحرية مطلقة
يف الت�شريع الد�ستوري� ،أما الثانية فال ميكنها �أن تعمل �إال يف ظل د�ستور قائم هو �سبب وجودها،
ف�ش�أنها �ش�أن �سائر ال�سلطات التي �أن�ش�أها هذا الد�ستور وبني اخت�صا�صاتها ب�شكل حمدد ،وبالتايل
23
ف�إن الن�صو�ص الد�ستورية التي �أن�ش�أتها يجب �أن حترتم.
ونرى �أن الأمثلة الواقعية التي �ضربت على جترد احلظر الزمني من �أية قوة قانونية ملزمة جتاه
رغبة الأمة يف تعديل د�ساتريها �أمثلة ال تتعلق بتعديل الد�ساتري بل بانهيارها كلي ًا ،وهو �أمر ال ينكره
هذا الفريق ،بل �سبق ت�أكيده على �أن القيمة القانونية مقررة للن�صو�ص التي متنع التعديل مادامت
قائمة و�سارية� ،أي مل ت�سقط بانقالب �أو ثورة.
 االجتاه الثالثيذهب جانب �آخر من الفقه� 24،إىل متتع الن�صو�ص التي تقرر احلظر الزمني بالقيمة القانونية،
غري �أن هذه الن�صو�ص �ش�أنها �ش�أن غريها من مواد الد�ستور قابلة للتعديل ،وبتعديلها �سوف يزول
احلظر املانع من امل�سا�س بها ،فالقيمة الفعلية حلظر التعديل تتمثل يف كونه يحقق رغبة امل�شرع
الد�ستوري يف عدم اال�ستعجال يف تعديل مواد الد�ستور ،ف�إن كان ال بد من ذلك فيكون التعديل بعد
روية وتفكري وب�إتباع �إجراءات �أطول و�أكرث تعقيد ًا .ف�إذا �أراد ال�شعب تعديل الد�ستور خالل فرتة
احلظر ،فينبغي عليه تعديل املواد التي حتظر التعديل �أو ًال ،ثم ي�أتي على املادة املعنية فيعدلها ،فهو
25
بذلك ك�أمنا يقوم بالإجراءات مرتني للو�صول �إىل الغاية املبتغاة.
 23رمزي ال�شاعر ،املرجع ال�سابق� ،ص.1501 :
 24ثروت بدوي ،املرجع ال�سابق� ،ص.911 :
 25ثروت بدوي ،املرجع ال�سابق� ،ص ، 911 :ابراهيم �شيحا ،املرجع ال�سابق� ،ص.99 :
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تعد ن�صو�ص ًا �سليمة وم�شروعة وقانونية يجب �أن تلتزم بها ال�سلطة املخت�صة التي وكلها الد�ستور
اخت�صا�ص تعديل مواده.

جملة
احلقوق

جملة
احلقوق

املجلد ال�سابع

ونحن منيل �إىل الر�أي القائل بتمتع احلظر الزمني بالقيمة القانونية ،ونرى �أن القول بغري ذلك
ي�ؤدي �إىل �إهدار الد�ستور والذهاب ب�سموه� ،إذ ال يعد ذلك حترر ًا من الن�صو�ص املقيدة للتعديل
فح�سب ،بل حترر ًا من �إلزامية كل الن�صو�ص الد�ستورية ،مما ي�ؤدي ال حمالة �إىل هدر كل ما يجمع
عليه الفقه ب�صدد �سيادة القانون 26،فالقانون و�إن كان من �صنع الدولة غري �أنها تلتزم به وتتقيد
بحدوده طاملا كان نافذ ًا ،وبالتايل نخل�ص �إىل عدم جواز �إجراء �أي تعديل للد�ستور خالل فرتة
احلظر ،ف�إن ح�صل كان هذا التعديل باط ًال وجمرد ًا من �أي �أ�سا�س قانوين.
املبحث الثاين
الأحكام الد�ستورية امل�ؤجلة وموعد �سريان احلظر الزمني ب�ش�أنها
مطلب �أول ،ثم نحاول اخلروج
نحدد يف هذا املبحث املق�صود بالأحكام الد�ستورية امل�ؤجلة يف ٍ
ب�إجابة عن الت�سا�ؤل الذي يثريه البحث حول موعد �سريان احلظر الزمني ب�ش�أن هذه الأحكام يف
مطلب ثان.
ٍ
املطلب الأول
الأحكام الد�ستورية امل�ؤجلة
نق�صد بالأحكام الد�ستورية امل�ؤجلة يف هذا البحث ،تلك التي �أرج�أ الد�ستور القطري العمل بها
م�ؤقت ًا ،فاملادة ( )150من الد�ستور ن�صت على �أن «يلغى النظام الأ�سا�سي امل�ؤقت املعدل املعمول به
يف الدولة وال�صادر يف  ،19/4/1972وتبقى �سارية الأحكام اخلا�صة مبجل�س ال�شورى احلايل
�إىل �أن يتم انتخاب جمل�س ال�شورى اجلديد» .فبحكم هذه املادة �أرج�أ امل�شرع الد�ستوري تطبيق املواد
الواردة يف الد�ستور اخلا�صة مبجل�س ال�شورى �إىل حني �إجراء انتخاب �أع�ضاء املجل�س اجلديد ،و�إىل
�أن يتم ذلك ،ي�ستمر العمل بالأحكام املنظمة ملجل�س ال�شورى (املعني) واملن�صو�ص عليها يف الد�ستور
ال�سابق (النظام الأ�سا�سي امل�ؤقت املعدل) فك�أن دولة قطر ،بناء على هذه املادة ،تخ�ضع م�ؤقت ًا �إىل
د�ستورين 27،الأول هو الد�ستور اجلديد وينظم جميع امل�سائل الد�ستورية يف الدولة كنظام احلكم
 26يف هذا ال�ش�أن تن�ص املادة ( )921من الد�ستور القطري على �أن �سيادة القانون �أ�سا�س احلكم يف الدولة ،وتن�ص املادة ()75
منه على �أن احرتام الد�ستور والقوانني ال�صادرة عن ال�سلطة واجب على جميع من ي�سكن دولة قطر �أو يحل ب�إقليمها.
 27ال نرى تقارب ًا بني الو�ضع يف دولة قطر وبني ما هو موجود حالي ًا يف فرن�سا من ا�ستدعاء ن�صو�ص و�أحكام وجدت يف وثائق
�أو د�ساتري �سابقة وجعلها جزء ًا من الد�ستور ،فهو يتكون من الوثيقة الد�ستورية (د�ستور  ،)8591ومن �إعالن حقوق الإن�سان
واملواطن ( ،)8971ومقدمة الد�ستور ال�سابق ( )6491وميثاق البيئة ( .)4002ف�ضم الد�ستور الفرن�سي لتلك الأحكام جاء
على �سبيل الدوام لتكون جزء من الد�ستور ،يف حني �أن الو�ضع يف قطر جاء م�ؤقت ًا ولفرتة انتقالية تتمكن فيها الدولة من اتخاذ
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والأحكام اخلا�صة مبجل�س ال�شورى املنتخب ،الذي �أطلقنا عليها الأحكام الد�ستورية امل�ؤجلة يف
هذا البحث ،جاءت يف الف�صل الثاين من الباب الرابع من الد�ستور اجلديد حتت عنوان ال�سلطة
الت�شريعية ،وذلك باعتبار جمل�س ال�شورى هو من يتوىل هذه ال�سلطة 28.وعدد املواد الد�ستورية التي
تنظم هذه الأحكام �أربعون مادة� ،أي ما يقارب ثلث عدد مواد الد�ستور الدائم.
وبناء على ما �سبق نخرج من مفهوم الأحكام الد�ستورية امل�ؤجلة يف هذا البحث ،تلك الأحكام
التي مل تطبق لأ�سباب �أخرى ،فاملادة ( )75من الد�ستور على �سبيل املثال تن�ص على حق الأمري يف
�أن ي�ستفتي املواطنني يف الق�ضايا الهامة التي تت�صل مب�صالح البالد ،واملادة ( )16تن�ص على قيام
جمل�س و�صاية ب�إدارة دفة احلكم عندما يقل �سن الأمري عن � 18سنة ميالدية ،فكل من املادتني مل
يطبق يف الواقع العملي منذ �صدور الد�ستور ،ولكن ال يعني ذلك �أنهما من الأحكام امل�ؤجلة ،بل �إن
الأوىل متنح الأمري اخت�صا�ص ًا جوازي ًا له وحده �سلطة تقديرية يف ممار�سته من عدمه ،والأخرى
تنظم و�ضع ًا افرتا�ضي ًا من املحتمل وقوعه ،فمتى ما وقع ،طبقت املادة وخ�ضع الظرف لأحكامها.
املطلب الثاين
موعد �سريان احلظر الزمني
�إن حماولة حتديد موعد �سريان احلظر الزمني ب�ش�أن الأحكام الد�ستورية امل�ؤجلة �أو�صلتنا
�إىل وجهتني خمتلفتني ،الأوىل اعتمدنا فيها على احلكمة التي ق�صدها امل�شرع من تقرير احلظر
الزمني ،وانتهت بنا �إىل القول ب�أن موعد �سريان احلظر الزمني هو تاريخ العمل بالأحكام الد�ستورية
امل�ؤجلة ،والوجهة الثانية اعتمدنا فيها على �صراحة الن�ص وعلى مربرات قانونية �أخرى ،وانتهت
بنا �إىل القول ب�أن موعد �سريان احلظر الزمني هو تاريخ العمل بالد�ستور؛ 29وفيما يلي بيان ذلك.
الإجراءات وو�ضع الت�شريعات اخلا�صة مبجل�س ال�شورى املنتخب� .أنظر �أي�ض ًا :رجب طاجن ،قيود تعديل الد�ستور – درا�سة
مقارنة ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة.6002 ،
 28تن�ص املادة ( )16من الد�ستور القطري على �أن (ال�سلطة الت�شريعية يتوالها جمل�س ال�شورى على الوجه املبني يف هذا
الد�ستور).
� 29أن كلتا الوجهتني ما هما �إال حماولة من الباحث للإجابة على الت�سا�ؤل الذي �أثاره من خالل بحثه ،فلي�ست هناك اجتاهات
فقهية �سابقة للإجابة عن هذا الت�سا�ؤل ،وذلك خل�صو�صية الو�ضع الذي تبناه الد�ستور القطري ب�ش�أن �إرجاء العمل ب�أحكام
جمل�س ال�شورى الواردة فيه �إىل حني انتخاب املجل�س اجلديد.
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واحلقوق واحلريات العامة و�سلطات الأمري والأحكام اخلا�صة بال�سلطة التنفيذية والق�ضائية يف
الدولة ،والآخر هو الد�ستور ال�سابق وينظم الأحكام اخلا�صة مبجل�س ال�شورى.
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�أو ًال :موعد �سريان احلظر الزمني هو تاريخ العمل بالأحكام الد�ستورية امل�ؤجلة:
لتحديد موعد �سريان احلظر الزمني ب�ش�أن الأحكام الد�ستورية امل�ؤجلة ،نرى �أن من الأهمية
مبكان عدم �إغفال احلكمة �أو البواعث التي دفعت امل�شرع الد�ستوري �إىل تبني الن�صو�ص املقررة
للحظر الزمني واتخاذها �أ�سا�س ًا يف العمل ،فحظر تعديل �أي ت�شريع �أمر ا�ستثنائي ال يلج�أ �إليه امل�شرع
�إال رغبة يف حتقيق غاية معينة ،وذلك لكون احلظر عائق ًا �أمام تطور الفكر القانوين للمجتمع ،فلما
كان ذلك وكانت هناك �أحكام د�ستورية غري مطبقة ،ف�إن موعد �سريان احلظر الزمني ب�ش�أن هذه
الأخرية البد �أن يكون هو تاريخ العمل بها� ،إذ �أن القول بغري ذلك يعني االبتعاد عن ق�صد امل�شرع
وانتفاء احلكمة التي دفعته �إىل تبني ن�صو�صه ،وجعل هذه الأخرية جمرد عائق ال مربر له ،وهذا
مما ال ينبغي �أن ين�سب �إىل امل�شرع.
وت�أ�سي�س ًا على ما �سبق نبحث فيما ي�أتي يف البواعث التي دفعت امل�شرع الد�ستوري القطري �إىل
تبني احلظر الزمني.
�أ -يذهب الفقه �إىل �أن هدف امل�شرع من تبني احلظر الزمني يعود �إىل �إتاحة الفر�صة �أمام
الن�صو�ص الد�ستورية حتى ت�أخذ ن�صيبها من التطبيق العملي دون تعديل �أو م�سا�س بها ،وحتى ميكن
ا�ستك�شاف العيوب التي قد تفرزها التجربة العملية لها 30.وهذه احلكمة من تبني احلظر الزمني
تك�شف عنها املذكرة الإي�ضاحية لقانون اجلن�سية القطري يف معر�ض بيانها لآثار �إ�ضفاء امل�شرع
الد�ستوري لل�صفة الد�ستورية على �أحكام اجلن�سية القطرية� ،إذ تقرر �أن هذه الأخرية “ت�أخذ حكم
الن�ص الد�ستوري ذاته من جميع الوجوه ،فال يجوز اقرتاح تعديلها قبل م�ضي ع�شر �سنوات من
تاريخ العمل بالد�ستور ...و�أن هذا يك�شف عن رغبة امل�شرع الد�ستوري يف عدم تعديل �أحكام قانون
اجلن�سية قبل �سريان �أحكامه لفرتة تكفي للتقييم املو�ضوعي لتلك الأحكام ،قبل �أن يباح اقرتاح
31
تعديلها”.
� 30أ�ستاذنا الدكتور عادل الطبطبائي ،املرجع ال�سابق� ،ص .331
 31ال يرى الفقه �ضرورة لأن تكون �إجراءات و�ضع القوانني ذات ال�صفة الد�ستورية مماثلة للتي تتبع عند �إ�صدار الوثيقة الد�ستورية،
ك�أن تن�ش�أ جمعية ت�أ�سي�سية لذلك �أو �أن يعر�ض م�شروع القانون الأ�سا�سي لال�ستفتاء ال�شعبي ،غري �أنهم متفقون على �أال يتم
تعديلها �إال بذات الإجراءات التي يعدل بها الد�ستور ،فال يجوز ّ
للم�شرع العادي �أن يعدل من �أحكامها ب�إتباع �إجراءات �أقل من
تلك املن�صو�ص عليها لتعديل ن�صو�ص الد�ستور .ويذهب بع�ض الفقهاء �إىل �أنه يف حالة حدوث تعار�ض بني ن�ص يف الوثيقة
الد�ستورية ون�ص يف القانون الأ�سا�سي �أن يعالج اخلالف كما لو كان خالف ًا بني ن�صو�ص الد�ستور ذاته�( .أنظر ر�أي �أ�ستاذنا
الدكتور عادل الطبطبائي ،املرجع ال�سابق� ،ص  .)14ونرى �أنه ال يجوز ملثل هذه القوانني خمالفة الد�ستور و�إن �أخذت ذات
مرتبته ،وذلك لكون هذه القوانني مل متنح ال�صفة الد�ستورية �إال ب�سبب تقرير الوثيقة الد�ستورية لها ذلك .ومن �أمثلة هذا النوع
من القوانني الأ�سا�سية يف الت�شريع العربي ما ن�ص عليه الد�ستور ال�سوري ال�سابق ( )0591من �أن ينظم قانون ذو �صفة د�ستورية
�أ�صول اتهام وحماكمة رئي�س اجلمهورية �أمام املحكمة العليا ،وما ن�ص عليه الد�ستور الكويتي ( )2691من �أن (ينظم الأحكام
اخلا�صة بتوارث الإمارة قانون خا�ص له �صفة د�ستورية فال يجوز تعديله �إال بالطريقة املقررة لتعديل الد�ستور)� .أنظر :ح�سن
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لذا ف�إن القول ب�أن �سريان احلظر الزمني بالن�سبة للأحكام الد�ستورية امل�ؤجلة يبد�أ من تاريخ
العمل بالد�ستور ي�ؤدي �إىل تفويت الفر�صة �أمام تلك الأحكام لأن تطبق يف احلياة العملية ،فتنتفي
معه احلكمة التي ابتغاها امل�شرع من تقرير احلظر الزمني.
ب -يذهب الفقه �إىل �أن �أغلب الد�ساتري التي تقيم �أنظمة �سيا�سية خمتلفة عن الأنظمة ال�سيا�سية
ال�سابقة عليها تقرر احلظر الزمني بدافع الرغبة يف حتقيق اال�ستقرار لهذه الأنظمة اجلديدة خالل
مدة معينة فتكت�سب فيها االحرتام والقوة وتتهي�أ لها �أ�سباب الثبات 33.و�إذا ما رجعنا �إىل الد�ستور
القطري ،لوجدنا �أن جوهر االختالف بينه وبني النظام الأ�سا�سي امل�ؤقت املعدل (الد�ستور ال�سابق)
يتمثل يف الأحكام اخلا�صة مبجل�س ال�شورى ،فمجل�س ال�شورى كان وفق ًا للد�ستور ال�سابق جمرد
35
جهاز معني من قبل ال�سلطة التنفيذية 34،يقدم تو�صيات غري ملزمة للأمري وملجل�س الوزراء،
يف حني �أن جمل�س ال�شورى وفق ًا للد�ستور اجلديد هو �سلطة م�ستقلة عن ال�سلطة التنفيذية ي�صل
�أع�ضا�ؤه �إليه عن طريق االقرتاع ال�سري املبا�شر ،و�صرح الد�ستور ب�أن جمل�س ال�شورى ميثل ال�سلطة
الت�شريعية يف البالد 36،وحدد اخت�صا�صاته التي ال تخرج عن اخت�صا�ص الربملانات واملجال�س
37
الت�شريعية املتمثل يف الوظيفة الت�شريعية ،والوظيفة ال�سيا�سية ،والوظيفة املالية.
عبدالرحيم ال�سيد ،ال�صفة الد�ستورية لأحكام اجلن�سية القطرية و�أثرها على قانون اجلن�سية اجلديد ،جملة احلقوق الكويتية،
العدد الثالث ،ال�سنة الثانية والثالثون� ،سبتمرب .8002
� 32أنظر ر�أي ال�سيد عبداللطيف الغامن رئي�س املجل�س  ،حم�ضر اجلل�سة الثامنة ،يوم ال�سبت  .2691/5/62حما�ضر اجتماعات
جلنة الد�ستور واملجل�س الت�أ�سي�سي ،ملحق جملة احلقوق ،العدد الثالث ،ال�سنة الثالثة والع�شرون� ،سبتمرب .9991
 33ثروت بدوي ،املرجع ال�سابق� ،ص  .511ابراهيم �شيحا ،املرجع ال�سابق� ،ص.49 :
 34املادة ( )14من النظام الأ�سا�سي امل�ؤقت املعدل لدولة قطر.
 35تن�ص املادة ( )04من النظام الأ�سا�سي امل�ؤقت املعدل على �أن (ين�ش�أ جمل�س �شورى ليعني بر�أيه الأمري وجمل�س الوزراء يف �أداء
مهامهما .وي�سمى هذا املجل�س «جمل�س ال�شورى» ويعرب جمل�س ال�شورى عن ر�أيه يف �شكل تو�صيات).
 36املادة ( )16من الد�ستور القطري.
� 37أنظر املواد ( ،)67و( ،)501و( ،)601و( ،)701و( ،)34و( ،)901و( )011من الد�ستور القطري.
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وذات احلكمة دونتها حما�ضر جلنة الد�ستور يف املجل�س الت�أ�سي�سي يف دولة الكويت عندما
تبنى وا�ضعو م�سودة الد�ستور الكويتي احلظر الزمني� ،إذ بينت ب�أن “املق�صود بعدم جواز اقرتاح
التنقيح �أو التعديل قبل م�ضي خم�س �سنوات �أن يطبق هذا الد�ستور فرتة حتى تتبني من التطبيق
نقاط ال�ضعف التي قد تكون فيه ،وحتى يفكر النا�س جيد ًا يف جميع التعديالت على �ضوء التجربة
32
العملية ال قبلها”.

جملة
احلقوق

جملة
احلقوق
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�أما ما عدا الأحكام املتعلقة مبجل�س ال�شورى ،فال يكاد االختالف بني ما قرره الد�ستور وبني
ما ورد يف النظام الأ�سا�سي امل�ؤقت املعدل �أن يكون ملحوظ ًا ،فاحلكمة من احلظر الزمني الذي
قرره الد�ستور يعود بالدرجة الأوىل� ،إذن� ،إىل تبني و�ضع جديد يتمثل يف حتويل جمل�س ال�شورى
�إىل برملان منتخب له اخت�صا�صات ت�شريعية ورقابية ومالية ،فلتحقيق ا�ستقرار الأحكام اجلديدة
املتعلقة مبجل�س ال�شورى املنتخب ،تكت�سب فيه االحرتام وتتهي�أ لها �أ�سباب الثبات ،قرر امل�شرع
الد�ستوري منع تعديل مواد الد�ستور خالل فرتة زمنية معينة.
ومما ميكن �أن يدعم احلجة هنا ما ورد يف املذكرة التف�سريية لد�ستور دولة الكويت ب�ش�أن
احلظر الزمني� ،إذ بينت �أن «�ضرورة مرور احلياة الد�ستورية اجلديدة ،ذات الطابع الربملاين
الوا�ضح بل الغالب بفرتة مترين على الو�ضع اجلديد يتبني خاللها ما قد يكون يف هذا الو�ضع
من تو�سعة �أو ت�ضييق ،وهي �إن ت�ضمنت بع�ض الت�ضييق ف�إن ذلك منطق �سنة التطور وفيه مراعاة
حلداثة العهد بهذه امل�شاركة ال�شعبية يف احلكم ،ومتهيد ًا لإعادة النظر يف الد�ستور بعد اخلم�س
38
�سنوات الأوىل من تطبيقه.»..
وملا كانت املواد اخلا�صة مبجل�س ال�شورى غري ُمف ّعلة وال تطبق �إال بانتخاب �أع�ضاء جمل�س
ال�شورى اجلديد ،ف�إن بدء �سريان احلظر الزمني بالن�سبة لها ال بد �أن يكون من تاريخ تطبيقها
ولي�س من تاريخ بدء العمل بالد�ستور ،و�إال ف�إن احلكمة من تبني احلظر الزمني تنتفي هنا ،ومتنع
الأمة من تعديل د�ستورها دون مربر.
جـ  -يرى الفقه كذلك �أن احلظر الزمني الذي يلي �إ�صدار الد�ستور ومينع تعديله ي�ؤدي �إىل
تخفيف حدة املعار�ضة للنظام اجلديد الذي تبناه الد�ستور ،بحيث يكت�سب الثبات يف مواجهة
خ�صومه� ،أو معار�ضيه� ،أو �أولئك الذين فر�ض عليهم دون ي�ؤمنوا به �أو يقتنعوا مببادئه 39.ونرى
�أن تبني الد�ستور القطري للأحكام التي تن�شئ جمل�س ًا ت�شريعي ًا منتخب ًا له �صالحيات رقابية على
�أعمال احلكومة ويتمتع �أع�ضا�ؤه باحل�صانة �ضد حما�سبتهم عما يبدونه يف املجل�س �أو جلانه من
�أقوال و�آراء وح�صانة �إجرائية �ضد ما قد تكيده احلكومة لهم من تهم� ،أمر مل جتد احلكومة �إال
املوافقة عليه على م�ض�ض ،ونرى �أن ت�أجيل انتخابات املجل�س املنتخب يك�شف عن تردد ال�سلطة
التنفيذية وخ�شيتها من وجود هذا املجل�س مما يعك�س بالتايل معار�ضتها له.
� 38أنظر( :ب) من الت�صوير العام لنظام احلكم ،املذكرة التف�سريية لد�ستور دولة الكويت.
 39ابراهيم �شيحا ،املرجع ال�سابق� ،ص.49 :
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فاحلكمة من تبني احلظر الزمني تن�صرف هنا �إىل منع �أ�ؤلئك الذين مل ي�ؤمنوا بالنظام
الربملاين 43الذي تبناه الد�ستور من امل�سا�س به قبل �أن ميار�س فعلي ًا .لذا ال بد �أن يكون موعد �سريان
احلظر الزمني ب�ش�أن الن�صو�ص الد�ستورية امل�ؤجل تطبيقها هو تاريخ العمل بهذه الن�صو�ص ،لأن
القول بغري ذلك يف�سح املجال �أمام ال�سلطة التنفيذية �إىل التمادي يف ت�أجيل الدعوة �إىل انتخاب
 40ت�شكلت جلنة �إعداد الد�ستور الدائم من اثنني وثالثني ع�ضو ًا ،كان منهم �سعادة ال�شيخ حمد بن جا�سم بن جرب وزير اخلارجية،
و�سعادة عبداهلل بن حمد العطية وزير الطاقة وال�صناعة ،و�سعادة �أحمد بن عبداهلل �آل حممود وزير الدولة لل�شئون اخلارجية،
و�سعادة مبارك بن على اخلاطر وزير �سابق ،ح�سن بن عبداهلل الغامن وزير العدل� .أنظر القرار الأمريي رقم ( )11ل�سنة
 9991بت�شكيل جلنة �إعداد الد�ستور الدائم وتعيني اخت�صا�صاته ،ال�صادر بتاريخ  9991 /7 / 21واملن�شور يف العدد الثامن من
اجلريدة الر�سمية ل�سنة .99
� 41أنظر على �سبيل املثال خطاب ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن خليفة �أمري دولة قطر يف افتتاح الدور العادي ال�سابع
والع�شرين ملجل�س ال�شورى بتاريخ  61نوفمرب .8991
 42خطاب ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين �أمري دولة قطر يف االجتماع الأول للجنة �إعداد الد�ستور الدائم
بتاريخ .9991 /7 /31
 43مل يتنب الد�ستور القطري نظام ًا برملاني ًا خال�ص ًا ،بل تبنى ما يعرف عند بع�ض الفقه بالنظام الربملاين الأورلياين ،وفيه يكون
الوزراء م�س�ؤولني م�س�ؤولية مزدوجة� ،أمام الربملان و�أمام رئي�س الدولة� .أنظر :مذكراتنا لطلبة كلية القانون بجامعة قطر
بعنوان النظام الد�ستوري لدولة قطر.
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وال حجة ملن يقول ب�أن م�سودة الد�ستور القطري و�ضعت عن طريق جلنة معينة ت�ضم يف
جمملها �أفراد ًا من الأ�سرة احلاكمة ووزراء وعدد ًا من كبار موظفي احلكومة 40،و�أن ه�ؤالء لو مل
ي�ؤمنوا باملجل�س املنتخب ذي ال�صالحيات الربملانية ملا تبنوا الأحكام اخلا�صة به و�أدرجوها يف
�صلب الد�ستور ،و�أن عمل ه�ؤالء عك�س ر�ؤى �أمري البالد ،ر�أ�س ال�سلطة التنفيذية ،وتطلعاته ب�ش�أن
الدميقراطية وتو�سيع امل�شاركة ال�شعبية والتي �صرح بها يف �أكرث من منا�سبة 41كان �آخرها خطابه
يف االجتماع الأول للجنة �إعداد الد�ستور الدائم� ،إذ بني �صراحة ما ن�صه ب�أن يلبي الد�ستور الدائم
للبالد «تطلعاتنا و�آمالنا ونحن على �أبواب القرن احلادي والع�شرين ،ولنو�سع قاعدة امل�شاركة
ال�شعبية بقيام جمل�س نيابي منتخب» 42.فهذا الأمر مردود لأن و�ضع د�ستور جديد للبالد يخلف
الد�ستور ال�سابق امل�ؤقت (النظام الأ�سا�سي امل�ؤقت املعدل) يقت�ضي �أن يحقق ما كان يتطلع �إليه
ال�شعب القطري منذ اال�ستقالل يف امل�شاركة يف �إدارة �ش�ؤون البالد عن طريق جمل�س نيابي منتخب،
والتي �أ�شري �إليها يف ديباجة النظام الأ�سا�سي ومذكرته التف�سريية .لذا ومع ت�صريح �أمري البالد
ب�أن الوقت قد حان لإ�صدار الد�ستور الدائم مل يكن �أمام اللجنة املكلفة ب�إعداد الد�ستور �إال الن�ص
على الأحكام املن�شئة ل�سلطة ت�شريعية م�ستقلة لها وظيفة رقابية وت�شريعية يف �صلب الد�ستور ،كما
�أن عدم تبني الد�ستور الدائم ملثل هذه الأحكام يهدر احلكمة من و�ضعه �أ�ص ًال ،لأنه من غري هذه
الأحكام �سوف يتماثل �إىل حد كبري مع الد�ستور ال�سابق.
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�أع�ضاء جمل�س ال�شورى حتى مت�ضي ع�شر �سنوات ،فيكون ب�إمكانها عندئذ تعديل الأحكام اخلا�صة
مبجل�س ال�شورى وتقلي�ص �صالحياته ودوره الرقابي والت�شريعي.
ثاني ًا :موعد �سريان احلظر الزمني هو تاريخ العمل بالد�ستور
�أما الوجهة الثانية التي �أو�صلتنا �إليها حماولة الإجابة عن ت�سا�ؤل البحث فتتمثل يف �أن موعد
�سريان احلظر الزمني بالن�سبة جلميع مواد الد�ستور واحد ،هو تاريخ العمل بالد�ستور ،حتى لو
كانت هناك مواد مل تفعل �أو مل تطبق ،واحلجج التي نراها م�ؤيدة لذلك تتمثل فيما ي�أتي:
�أ� -إن �صياغة ن�ص املادة ( )148من الد�ستور التي �أكدت على �أنه «ال يجوز تعديل �أي من مواد
هذا الد�ستور قبل م�ضي ع�شر �سنوات من تاريخ العمل به» ،يف غاية الو�ضوح وال حتتمل الت�أويل،
فال�ضمري الوارد يف عبارة (من تاريخ العمل به) يعود  -دون �أدنى ريب � -إىل العمل بالد�ستور
ولي�س �إىل العمل بكل مادة على حدة ،فلو ق�صد امل�شرع الد�ستوري هذه الأخرية لقال( :من تاريخ
العمل بها).
ب -جاء ن�ص املادة ( )148من الد�ستور مطلق ًا ،ب�أنه ال يجوز تعديل �أي من مواد الد�ستور قبل
م�ضي ع�شر �سنوات من تاريخ العمل به ،ف�إذا انق�ضت ع�شر �سنوات من تاريخ العمل بالد�ستور
جاز تعديل �أي من مواده ،والن�ص �إذا ورد مطلق ًا ف�إنه يعمل به على �إطالقه� ،إال �إذا قام دليل
على تقييده ،ولي�س يف الد�ستور القطري �أي دليل على �أن الأحكام الد�ستورية امل�ؤجلة تقيد �إطالق
هذا الن�ص ،لذا ف�إذا ما م�ضت فرتة احلظر املن�صو�ص عليها يف املادة ( )148جاز تعديل �أي
من مواد الد�ستور مبا فيها تلك التي �أجل الد�ستور تطبيقها.
جـ� -إن احلظر الزمني الوارد يف املادة ( )148من الد�ستور القطري التي متنع تعديل مواد
الد�ستور خالل ع�شر �سنوات من تاريخ العمل بالد�ستور ما هو �إال ا�ستثناء من الأ�صل العام
الذي يق�ضي بجواز تعديل الد�ستور وفق ًا للإجراءات املن�صو�ص عليها فيه؛ فالد�ستور ت�شريع
كغريه من الت�شريعات ،والفقه جممع على حق الأمة يف تعديل ت�شريعاتها ،لذا فال يجوز التو�سع
يف اال�ستثناء طاملا �أن ن�ص املادة (� )148صريح ب�أن موعد �سريان احلظر هو موعد العمل
بالد�ستور ،فال جمال للبحث عن احلكمة وراء تقرير امل�شرع الد�ستوري للحظر الزمني.
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هـ� -إن املذكرة الإي�ضاحية لقانون اجلن�سية القطري عند تو�ضيحها ملفهوم ال�صفة الد�ستورية،
بينت �أن «الد�ستور عهد �إىل ال�سلطة الت�شريعية مبهمة تنظيم �أحكام اجلن�سية القطرية ،و�أ�سبغ
على تلك الأحكام ال�صفة الد�ستورية ،فت�أخذ حكم الن�ص الد�ستوري ذاته من جميع الوجوه ،فال
يجوز اقرتاح تعديلها قبل م�ضي ع�شر �سنوات من تاريخ العمل بالد�ستور ،ويكون تعديلها بعد هذه
املدة وفق ًا للإجراءات وبالأغلبية التي يعدل بها الد�ستور» .فامل�شرع الد�ستوري القطري رفع من
مرتبة �أحكام اجلن�سية القطرية �إىل م�صاف الد�ستور ذاته فهي ت�أخذ حكم الن�ص الد�ستوري
من جميع الوجوه ،وتعترب جزء ًا من الد�ستور ،و�إن �صدرت يف وثيقة ت�شريعية �أخرى م�ستقلة عنه،
و�صرحت املذكرة الإي�ضاحية ب�أنه ال يجوز تعديل هذه الأحكام قبل م�ضي ع�شر �سنوات من تاريخ
العمل بالد�ستور ،ولو كان ق�صد امل�شرع القطري من�صرف ًا �إىل �أن موعد �سريان احلظر الزمني
هو تاريخ العمل بكل مادة من مواد الد�ستور على حدة ،ولي�س تاريخ العمل بالد�ستور ،لبينت
املذكرة الإي�ضاحية لقانون اجلن�سية ذلك؛ وملا قالت ب�أنه ال يجوز تعديل �أحكام اجلن�سية قبل
م�ضي ع�شر �سنوات من تاريخ العمل بالد�ستور ،بل قالت �أنه ال يجوز تعديلها من تاريخ العمل
بقانون اجلن�سية ،ال�سيما و�أن هذا الأخري �صدر بعد العمل بالد�ستور مما يعني �أن فرتة احلظر
الزمني ب�ش�أن مواد قانون اجلن�سية �أقل من فرتة احلظر بالن�سبة ملواد الوثيقة الد�ستورية.

 44ن�صت املادة ( )14من الد�ستور على �أن «اجلن�سية القطرية و�أحكامها يحددها القانون .وتكون لتلك الأحكام �صفة د�ستورية».
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د� -إن امل�شرع الد�ستوري عندما قرر احلظر الزمني يف املادة ( ،)148مل يكن غاف ًال عن وجود
مواد د�ستورية لن تطبق فور ًا مع العمل بالد�ستور ،و�سوف ي�ؤجل �سريانها فرتة من الزمن،
فامل�شرع هو من �أجل يف املادة (� ،)150سريان الأحكام اخلا�صة مبجل�س ال�شورى �إىل حني
انتخاب جمل�س ال�شورى اجلديد .فلو كان ق�صد امل�شرع ين�صرف �إىل �أن موعد �سريان احلظر
الزمني ب�ش�أن الن�صو�ص الد�ستورية امل�ؤجلة يبد�أ من تاريخ �سريان هذه الن�صو�ص لأكد على
ذلك �صراحة يف املادة (� ،)148أو يف عجز املادة (.)150
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اخلال�صة:
ن�ستخل�ص مما �سبق �أن كلتا الوجهتني اللتني �أو�صلتنا �إليهما حماولة الإجابة عن الت�سا�ؤل الذي
�أثاره البحث ،لها منطقها ال�سليم وحججها القانونية الوجيهة�،إال �أننا منيل �أكرث �إىل الوجهة القائلة
ب�أن موعد �سريان احلظر الزمني ب�ش�أن الأحكام الد�ستورية امل�ؤجلة هو تاريخ العمل بهذه الأحكام.
فهذه الأخرية هي جوهر االختالف بني الد�ستور احلايل والد�ستور ال�سابق ،وهي التي حتدث و�ضع ًا
�سيا�سي ًا جديد ًا يف البالد مغاير ًا ملا يقرره الد�ستور ال�سابق ،وهي ما نرى �أنها الباعث احلقيقي
وراء تبني امل�شرع الد�ستوري القطري للحظر الزمني الذي مينع تعديل مواد الد�ستور حتى ت�أخذ
حظها من التجربة وتهيء لها قدر ًا من اال�ستقرار والثبات ،كما �أن هذه الوجهة �سوف متنع ال�سلطة
التنفيذية ،بعد م�ضي ع�شر �سنوات على العمل بالد�ستور ،من امل�سا�س بالأحكام الد�ستورية امل�ؤجلة
�أو تعديلها قبل �أن متار�س يف الواقع العملي.
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