
 بسم هللا الرحمن الرحٌم       

 ** قطر الدٌمقراطٌة فً حالة

 الدكتور علً خلٌفه الكواري

 مشروع دراسات الدٌمقراطٌة, منسق مشارك

أن أصبحت الدٌمقراطٌة بعد , نحتاج إلى تقدٌم قرأت دٌمقراطٌة فً دساتٌر وممارسات الدول العربٌة

 مفهومل تحدٌد دون أن ,على الساحة العربٌةلقلة السابد ام حكم الفرد أو نظ رفعهشعار أجوؾ ت

 .الممارسةالنص و بالمقومات العامة المشتركة لنظام الحكم الدٌمقراطً من حٌث التزام الدٌمقراطٌة أو

إصالح إلى أمال أن ٌثٌر ذلك نقاشا وأن ٌؤدي  ,فً بلدي قطر قرأت حالة الدٌمقراطٌة وسوؾ أبدأ 

بقراه  بقٌة الدول العربٌة دساتٌر تناولمنً  على  اصاوان ٌحفز من هم أكثر اختص, دٌمقراطً

 .تساعدنا على بناء مؤشر عربً لحالة الدٌمقراطٌة فً الدول العربٌة, دٌمقراطٌة

توصلت إلى أن المقومات العامة المشتركة  ,حول مفهوم الدٌمقراطٌة المعاصرة فً دراسة سابقة

 (:1)للدستور الدٌمقراطً  هً ماٌلً

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

 ثانٌاا  : إقرار مبدأ المواطنة باعتبارها مصدر الحقوق ومناط الواجبات. 

ثالثاا : سٌطرة أحكام القانون والمساواة أمامه. وأن ٌسود حكم القانون ولٌس مجرد الحكم 

نونقاالب
 

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

خامساا : ضمان الحقوق والحرٌات العامة,  دستورٌاا و قانونٌاا وقضابٌاا , ومن خالل ضمان 

ورفع ٌد السلطة وكؾ نفوذ ,المستقلة عن السلطة األهلٌةفاعلٌة  ونمو المجتمع وتنظٌماته   

وتأكٌد حق الدفاع عن الحرٌات العامة  ,عن وسابل اإلعالم وكافة وسابل التعبٌر المال

.وعلى األخص حرٌة التعبٌر وحرٌة التنظٌم  

_________________________________________________ 

**نشرت هذا البحث فً مجلة إضافات )مجلة الجمعٌة العربٌة لعلم االجتماع(, العدد11 

م تنقٌحها ووضعها فً ٌتفً ثالث مقاالت متفرقة قبل أن  ونشرت أٌضا. 1111شتاء  

 1691ضافا إلٌها مطالب وأسماء المشاركٌن فً كل من عرٌضة م .شكلها الحالً

.لعالقتها بموضعه, (1الملحق )1691وعرٌضة ( 1الحق)1661وعرٌضة (1الملحق)  



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

ت إشراؾ قضابً كامل ومستقل تح انتخابات حرة ونزٌهة و فعالةوفق آلٌة  ,سلمٌاا  

 وؼٌره بوجود شفافٌة تحد من الفساد واإلفساد والتضلٌل واستؽالل نفوذ الحكومة والمال

.  فً العملٌة االنتخابٌة  

كل عام والدستور الدابم توضح طبٌعة الدساتٌر القطرٌة بش قرأه بأجل ذلك سوؾ أقوم ومن  

هذا بالرؼم , الدٌمقراطً قاقات نظام الحكموتهربها المستمر من استح, بشكل خاص 1114لعام 

فً  قطر بأنه  نظام حكم درجت على وصؾ نظام الحكم  1691قطرٌة منذ عام من أن دساتٌر 

  (1) دٌمقراطً

 مرحلة ما قبل االستقالل: أوال

بعد , 1691فً عام  من اإلدارة الحدٌث نمط إلىتقلٌدٌة مشٌخة  دارةإبدأ التحول فً قطر من 

 .وتعٌٌن مستشاراا برٌطانٌاا على رأس اإلدارة العامة 1646ط عام تصدٌر النف

وقد صاحب هذه الفترة بروز (. 1)انشأ المستشار إدارات حكومٌة ووضع مٌزانٌة عامة للدولة  

بعد أن تم تخصٌص , مطالبات أهلٌة متفرقة فً نصٌب من دخل النفط و حسن استخدام عابداته

رواتب  ألسرة الحاكمكما خصص , لى خزٌنة الحكومةنفط إربعه للحاكم قبل دخول عابدات ال

 .شهرٌة ومخصصات عالٌة من مٌزانٌة الدولة ناهزت ربع عابدات النفط أٌضا

لم تسفر عن , وفً ضوء ذلك  كان لقبابل وعابالت قطرٌة مطالبات فً نصٌب من دخل النفط 

ة تتراوح بٌن ومخصصات سنوٌ ,أكثر من رواتب متواضعة لبعض الشخصٌات والعابالت

سنوٌة وانشأ " جواعد أو قواعد"سمٌت , ربٌه لكل إفراد القبابل والعابالت القطرٌة 911-1111

لها دٌوان خاص وحسابات منتظمة ال تزال قابمة بالرؼم من استنكاؾ األؼلبٌة العظمى من أهل 

 .قطر أخذها

لت إلٌه رواتب بعض أهل قطر وما أ تذمرعن  الشاعر سلطان العلً الشعراء ومنهم عبروقد  

بقصٌدة  -(أنبوب نقل النفط)الذٌن ٌطلق علٌهم شعبٌا آن ذاك أهل البٌب -شباب أسرة الحاكم

 :نبطٌة اذكر منها البٌت التالً

 البٌب فاض ومنقع السٌل لبنان    وأهل المالهً من ؼدٌره ٌرون 

لنفط موضوع تخصٌص عابدات أ, 1694ولعل تناولً فً رسالتً لنٌل الدكتوراه عام

. كان ضمن البحث عن حقٌقة ما حصل لعابدات النفط وكٌؾ أنفقت ,وانعكاساتها على التنمٌة

وقد بٌنت الرسالة  أن ما خصص للحاكم وأسرته  من عابدات الدولة من النفط حتى عام 

فً الكوٌت   9,9و, فً البحرٌن% 41و, ًأبو ظبفً  41,9و, فً قطر% 94,9بلػ ,,1691

 (4 .) 



 وفً الحكومة توجهوا للعمل فً شركة نفط قطرقد  1649أهل قطر منذ عام  كان معظم و 

لفبات كما توجه اهتمام ا. ووطنٌة موحدة طبقة عاملة لها مطالبات نقابٌة1691منذ عام  وكونوا 

وذلك فً , والعاملٌن فً شركات النفط إلى المطالبة بالمشاركة فً الشأن العام هماألكثر وعٌاا من

مع الدعوات القومٌة التً  ,وبروز مفهوم الشعب فاعل الرأي العام القطريضوء حالة من ت

 (. 9)العربً وكانت مصر وسورٌا مركزهاانطلقت فً أرجاء الوطن 

وفً هذه الفترة ظهرت لجان العمال فً دخان وأم سعٌد ورأس أبو عبود وكانت هناك مطالبة 

الجمعٌة اإلسالمٌة التً منعتها  1699كما أسست حولً عام . بلجنة تمثل العاملٌن فً الحكومة

ٌها على مساعدات من بحجة حصول القابمٌن علالبارزٌن فٌها  واعتقلت الحكومة عن النشاط 

 .حاكم البحرٌن

والتحق طالب قطر فً الداخل والخارج بتٌار المطالبة إلى  ,أخرى معاتكما ظهرت أٌضاا تج 

 . جانب العمال والتجار

الطلٌعة وزاول نشاطا ثقافٌا استقطب الجمهور القطري بما طرحه أسس نادي  1696وفً عام 

فً السجن وحضر  بأعضابه لشهرٌة حتى أؼلق وزجمن نقد من خالل مسرحه ومجلته ا

وتال ذلك نادي الجزٌرة االجتماعً الذي استقطب عدد من . 1691منذ عام  األندٌة إلى همانتساب

 .أسست فرقة األضواء بقٌادة عبد العزٌز ناصرو ملٌن فً شركات النفطالطالب إلى جانب العا

وفً هذه الفترة نشأت امتدادات لألحزاب والحركات القومٌة فً قطر وانتشرت بٌن الطالب 

 . التجار وبعض والعمال

كانت مسألة , وفً ضوء هذا الحراك المتنوع الذي استمر طوال خمسٌنٌات القرن العشرٌن

وقد استجابت الحكومة برأسه المستشار االنجلٌزي , حةالمشاركة فً إدارة الشأن العام مطرو

لتلك المطالب بفكرة إنشاء مجلس بلدي ٌنتخب ثلثً أعضاءها وفق وثٌقة أطلق علٌها دستور 

ثً أعضاء مجلس ذي ٌقر بحق أهل قطر فً انتخاب ثلوهذا الدستور ال. مجلس بلدٌة الدوحة

بشكل حداثً   اركة فً الشأن العامهو أول استجابة لمطالب المش ,عضو 14بلدي مكون من 

ولكن هذا المجلس الذي كان من المفترض انتخاب ثلثً أعضابه لم . وخارج األطر التقلٌدٌة

  .وإنما عٌن أعضاءه من قبل الحاكم, ٌرى النور ولم ٌجري انتخابه

تتجنب االقتراب من تلبٌة الطلب الشعبً  1691-1699من عام  واستمرت حكومة قطر

فً الشأن العام والدعوة لالستفادة من عابدات النفط فً التنمٌة  وإعادة توزٌعها بالمشاركة 

فان , وبالرؼم من قوة المطالبة الشعبٌة بالعدل والمساواة والمشاركة بشكل عام. بشكل عادل

ة على لم ٌطرح فكرة المشارك 1691شهدته حكومة قطر اعتبارا من االصالح االداري الذي 

الحركة الوطنٌة فً مارس  علً منه حتى تارٌخ تقدٌم عرٌضة أو مستوى مستوى مجلس بلدي أ

 .(1)ملحق )من البالد بعضهم والتً ترتب علٌها اعتقال العشرات من أهل قطر وإبعاد1691



وفصل قادة العمال وقطعت البعثات الدراسٌة عن بعض طالب  وعندما تمت االعتقاالت 

أصدر حاكم قطر بٌان , لحركة الوطنٌة عامةوأجهضت الحركة العمالٌة خاصة وا البعثات

 (. 9)1/9/1691فً الجرٌدة الرسمٌة فً نشر , إٌضاحً لمنهاج العمل الشامل لتقدم البالد

نجد حكومة قطر تستجٌب بشكل , وفً هذا البٌان اإلٌضاحً والذي ٌعتبر بمثابة إعالن دستوري

من أهل قطر الممثلٌن والمتعاطفٌن  ؼٌر مباشر ألؼلب المطالب التً اعتقل وابعد من اجلها عدد

ومن بٌن تلك االستجابات ما ورد فً ختام البٌان حول صدور . مع الحركة الوطنٌة والعمالٌة

وٌعد البٌان . الذي ٌنظم انتخاب وتعٌٌن أعضاء مجلس بلدي 1691لسنة (  4) المرسوم رقم 

  (9)بالداإلٌضاحً أٌضا بإنشاء مجلس استشاري أعلى ٌمثل أهل الرأي فً ال

بالرؼم من تحدٌد الدوابر أالنتخابٌة  لم ٌنتخبهذا  الثانً ومما ٌؤسؾ له  حقاا أن المجلس البلدي

ن مجلس الشورى الذي أعلن وكذلك فا. أجل منها الواحد تلو اآلخر, ومواعٌد انتخابات متكررة 

م ٌفعل ومع ذلك فانه ل, الحاكم سنوات اقتصر على ال ثانً وأصبح مجلس إلسرة بضعبعد 

(8.) 

فً أخر الفترة  ,شعبها حراكا وطنٌا ٌجهله البعض اظهر التً أن سكان قطروجدٌر بالذكر  

ألؾ  49حوالً % )41 منهم المواطنون, نسمه فقط  ألؾ 111كان  1691المدروسة عام 

وقد كانت نسبة المقٌمٌن العرب تفوق نصؾ نسبة  (6)من قوة العمل% 11من السكان  و( نسمه

 . وكان لهم دورا هاما فً الحراك المقٌمٌن

 مرحلة النظام األساسً المؤقت: ثانٌاا 

بستة أشهر فً سبتمبر قبل إعالن االستقالل  1/4/1691صدر النظام األساسً المؤقت بتارٌخ 

وهذا النظام األساسً جاء استجابة لمتطلبات االستقالل ورؼبة برٌطانٌا أن  (.11)1691 أٌلول

 كما. الحكم الذي خلفته بعدها صورة حداثٌة للدولة التً استعمرتها ونظامبإعطاء , تنهً حماٌتها

 فً تثبٌت التفاهمات التً تمت, عبر النظام األساسً المؤقت عن رؼبة الحاكم وولً العهد

 .وتم بموجبها اقتسام السلطة بٌنهما1691عام  بموافقة برٌطانٌا

قطر دولة عربٌة "على أن  األولى فً مادته 1691لعام  النظام األساسً المؤقت قد نص و

ونظامها , دٌنها اإلسالم والشرٌعة اإلسالمٌة مصدر ربٌس لتشرٌعها.... مستقلة ذات سٌادة

ونصت "  وشعب قطر جزء من األمة العربٌة. ولؽتها الرسمٌة هً اللؽة العربٌة, دٌمقراطً

مجاالت إلرساء األسس ال توجه الدولة عناٌتها فً كل" على أن ( 9)المادة من ( حـ)الفقرة 

على ان ( 8)من المادة ( جـ)وتؤكد الفقرة ...." الصالحة لترسٌخ دعابم الدٌمقراطٌة الصحٌحة

محلى باألخالق , مؤمن باهلل, هدؾ التعلٌم هو إنشاء شعب قوي الجسم والتفكٌر والشخصٌة"

رٌص على مدرك لواجباته وح, مجهز بالمعرفة, معتز بالتراث العربً اإلسالمً, الفاضلة

 ."حقوقه



من نظام  -من حٌث النص ولٌس الممارسة-هذه بعض المواد التً تقرب نظام الحكم فً قطر

) والباب الثانً ( نظام الحكم ) الحكم الدٌمقراطً وتؤكد مع ؼٌرها من المواد فً الباب االول  

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

دون أن ٌحدث انتقال حقٌقً من نظام حكم , مفردات نظام الحكم الدٌمقراطً من حٌث النص

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

ٌصدر الحاكم القوانٌن بناءاا " تقول ( 19)نجد المادة ( السلطات ) فإذا انتقلنا إلى الباب الرابع 

وبعد اخذ مشورة مجلس الشورى على الوجه المبٌن فً هذا , وزراءعلى اقتراح مجلس ال

السلطة التنفٌذٌة ٌتوالها الحاكم بمعاونة مجلس الوزراء "على ان ( 18)كما تنص المادة . النظام

وبذلك نجد ان السلطة التشرٌعٌة والسلطة التنفٌذٌة ". على النحو المبٌن فً النظام األساسً

وٌتضح ذلك من االختصاصات الموكلة للحاكم ونابب الحاكم . اءموكلة للحاكم ومجلس الوزر

ومجلس الوزراء والتً تعبر عن اقتسام السلطة بٌنهما دون وجود سلطة تشرٌعٌة مستقلة عن 

 . وهنا نجد سلطة مطلقة للحاكم ٌتقاسمها مع ولً العهد نابب الحاكم, السلطة التنفٌذٌة

تخرج , (السلطات ) من الباب الرابع ( لس الشورى مج) من الفصل الرابع ( 41)ولعل المادة  

حٌث تنص , مجلس الشورى من نطاق السلطة وتؤكد صفته االستشارٌة البحتة ؼٌر الملزمة

وٌسمى هذا . ٌنشأ مجلس شورى لٌعٌن برأٌه الحاكم ومجلس الوزراء فً أداء مهامهما"على أن 

 ". ً شكل توصٌاتوٌعبر مجلس الشورى عن رأٌه ف"  مجلس الشورى" المجلس 

هما فٌم ٌعٌن طوال السنتان التً استمر وجدٌر بالذكر إن مجلس الشورى هذا لم ٌنتخب ول 

 .1791العمل بالنظام األساسً المؤقت لعام 

ٌجوز للحاكم تنقٌح هذا النظام األساسً ( "94)تقول المادة ( أحكام عامة ) وفً الباب الخامس 

وبذلك ". رأى أن مصالح الدولة العلٌا تتطلب مثل هذا التنقٌح بالتعدٌل أو الحذؾ أو اإلضافة إذا

 .ٌتأكد أن النظام األساسً المؤقت خاضع إلرادة الحاكم

 مرحلة النظام األساسً المؤقت المعدل: ثالثاا 

عن النظام األساسً المؤقت لعام ( 11)1691األساسً المؤقت المعدل لعام ال ٌختلؾ النظام 

التٌن كانتا تعبران عن ( 19)و ( 11)ى ٌتمثل فً حذؾ المادة والتعدٌل الذي جر. 1691

إضافة الى النص على . واقتسام السلطة بٌن األمٌر وولً العهد نابب الحاكم 1691تفاهمات 

حٌث تؽٌر لقب الحاكم إلى األمٌر فً النظام , تولً األمٌر رباسة مجلس الوزراء مباشرة

وبذلك تتركز كافة , مجلس الوزراء أٌضا  األساسً المؤقت المعدل وأصبح ٌتولى رأست

وتضٌق مساحة اتخاذ القرار وٌصبح القرار العام , السلطات فً ٌد األمٌر ربٌس مجلس الوزراء

االمر الذي ادى الى إجراء تعدٌالت متتالٌة فً النظام منذ السنة األولى . قراراا فردٌا بامتٌاز

ومما ٌؤسؾ له . لى ضرورة تعدٌلها رسمٌاا وفً كثٌر من األحوال عطلت مواد دون االلتفات ا



هً نفسها , من إقرار مبدأ انتخابات عامة سرٌة مباشرة, أن أهم ما جاء فً النظام المعدلحقا 

   1699و  1691التً استهدفتها التعدٌالت فً عامً 

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

فقد شمل التعدٌل  : "فً دٌباجته بالنص التالً أٌضا قد تم التأكٌد علٌها, 1691دل لعام المع

فقضً بان ٌشكل هذا المجلس ألول مرة من عشرٌن , اإلحكام المنظمة لتشكٌل مجلس الشورى

عضواا ٌصدر بتعٌنهم أمر أمٌري مع جواز أن ٌعٌن األمٌر عدداا آخر من األعضاء ال ٌتجاوز 

وعلى أن تبقى اختصاصات هذا المجلس على ما , ى أن الصالح العام ٌقتضً ذلكأربعة إذا رأ

كما قضً بذات الوقت بإنشاء مجلس شورى جدٌد . كانت علٌه وان تكون مدته سنة واحدة أصالا 

ٌتم تشكٌله باالنتخاب العام السري  أنمع مراعاة , ند انتهاء مدة مجلس الشورى األولع

ً ٌصدر بها قانون خاص ٌنظم ذلك االنتخاب العام وان ٌصدر هذا المباشر وفقاً للقواعد الت

القانون خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ انتهاء المدة المذكورة وان تتم إجراءات االنتخابات خالل 

 ."ثالثٌن ٌوماً من صدور القانون المشار إلٌه

بر تارٌخها الماضً ع, ومما هو جدٌر بالمالحظة أٌضا أن عقدة  االنتخاب لدى السلطة القطرٌة

وبقراره  1691لسنة ( 1)بقرار امٌر دولة قطر رقم ( 49)والحاضر قد أدى إلى تعدٌل المادة 

لمدة تتعدى العام الذي وعد به  المعٌن بما ٌجٌز استمرار مجلس الشورى, 1699لسنة ( 9)رقم 

مٌالدٌة  مدة مجلس الشورى سنة( "49)فأصبح نص المادة , النظام األساسً المؤقت المعدل

وٌجوز مد هذه المدة إذا اقتضت المصلحة العامة " وأضٌؾ إلٌها." تبدأ من تارٌخ أول اجتماع له

وعلى ما ٌبدو ان المصلحة العامة من وجهة نظر السلطة قد اقتضت مد السنة الواحدة ". ذلك

من  إضافة إلى حوالً سنوات عشر, االستثنابٌة للعمل بمجلس شورى معٌن مدة تناهز ربع قرن

منه على أن ٌلؽى النظام ( 191)التً نصت المادة  1114دستور الدابم لدولة قطر لعام عمر ال

وتبقى سارٌة . 16/4/1691األساسً المؤقت المعدل المعمول به فً الدولة والصادر فً 

 0111وفً عام  ".األحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالً إلى أن ٌنتخب مجلس شورى جدٌد

 .لمجلس الشورى المعٌن القدٌم أخرى سنوات 3تم التمدٌد 

فقد جاءت التعدٌالت بعد إزاحة , ومن المفٌد أن نقؾ عند ظروؾ تعدٌل النظام األساسً المؤقت

وقد كان لهذا , الحاكم السابق وتولً نابب الحاكم ولً العهد ربٌس مجلس الوزراء للسلطة

. حسنها الرأي العام العربًالظرؾ دوافعه لإلعالن عن توجهات ٌرضى عنها الشعب وٌست

بعد ان كان انتخاب , ومن هذه التوجهات انتخاب مجلس شورى باالقتراع العام السري المباشر

هذا المجلس ٌعطً الحاكم حق اختٌار مرشحٌن فابزٌن من كل أربعة تنتخبهم الدابرة الواحدة 

لؽً ما جاء به النظام ا 1691ولذلك فان النظام المعدل لعام . من الدوابر االنتخابٌة العشر

وجاء بمبداء االنتخاب السري المباشر واعتبر التعٌٌن لمدة عام واحد  1691المؤقت لعام 

ولكنه تخلى عن وعده الصرٌح والمحدد المواعٌد بإجراء اقتراع عام سري ألعضاء . استثناء



فثبت بذلك مبدأ تعٌٌن أعضاء مجلس الشورى المعمول به حتى الوقت , مجلس الشورى

 .الحاضر

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

بعد أن كان النص فً النظام . على أن تكون الشرٌعة اإلسالمٌة هً المصدر الربٌس لتشرٌعها

لك وكذ. فً كال النظامٌن( 1)المادة " الشرٌعة اإلسالمٌة مصدر ربٌس لتشرٌعها" المؤقت 

على البعد العربً والعالقات العربٌة حٌث ٌربط  1691نالحظ تأكٌد دٌباجة النظام المعدل لعام 

ٌؤهلها للقٌام بدورها األكمل فً التضامن مع الدول العربٌة " توجه قطر للنهوض بنفسها بما 

لخالدة وسالم الشقٌقة تضامناا فعاالا نافعاا لبلوغ ما ننشده من عزة ورفعة ومنفعة المتنا العربٌة ا

  ".وامن العالم أجمع

إضافة إلى ذلك كان من بٌن االستجابات للمطالب الوطنٌة  تحوٌل مخصصات الحاكم السابق و

 . 1691لسنة ( 41)رقم إلى مٌزانٌة الدولة وفقا للمرسوم 

 4011الدستور الدائم لعام : رابعاً 

حكم ده من مقومات نظام البعض موا فً, من حٌث النص1114لعام ابم الد قطر  دستور قتربٌ

 إلىأإلحالة على القوانٌن إضافة  وأأإلحالة على مواد أخرى فً الدستور  ولكن, الدٌمقراطً

  .عطلت ذلك االقتراب الدستور من191المادة 

ه الدستور ٌنجد تقارب فً اؼلب المواد بٌن ما جاء ب( الدولة وأسس الحكم )  فً ألباب األول

والنظام األساسً المؤقت المعدل لعام  1691األساسً المؤقت لعام وبٌن ما جاء فً النظام 

. قطر دولة عربٌة ذات سٌادة مستقلة "التً نصت على أن ( 1)ومثال ذلك هو المادة . 1691

, والشرٌعة اإلسالمٌة مصدر ربٌسً لتشرٌعاتها, ونظامها دٌمقراطً, ولؽتها اإلسالمدٌنها 

 . اللؽة العربٌةً ه الرسمٌة

 .طر جزء من األمة العربٌةوشعب ق

وتعمل على تنفٌذ كافة , تحترم الدولة المواثٌق والعهود الدولٌة" أنعلى  (9)المادة  تنصو

وهذه المادة تجعل من مواثٌق ." االتفاقٌات والمواثٌق والعهود الدولٌة التً تكون طرفاا فٌها

التً صادقت علٌها الدولة  ,واتفاقٌات حقوق اإلنسان وؼٌرها من االتفاقٌات والعهود الدولٌة

 .دستورها مرجعٌة جزء من

المخصصات المالٌة " أننصت على  الدٌمقراطٌة حٌن  المبادئعن  ابتعدت فقد( 19)المادة  أما

وهذه ". ٌصدر بتحدٌدها قرار من األمٌر سنوٌاا , لألمٌر وكذلك مخصصات المساعدات والهبات

خارج ما ٌحق لمجلس الشورى  تجعل جزء ربٌسً من النفقات العامة قد المادة



مناقشته وإقراره عندما ٌمارس رقابته على المال العام وٌمارس حقه فً ( المنتظر)المنتخب

   .إقرار قانون المٌزانٌة العامة للدولة

من % 19كان ٌحصل على  1691حاكم قطر فً فترة النظام األساسً لعام  أنوجدٌر بالذكر 

وبعد صدور النظام . من خارج المٌزانٌة( برٌة فقط الحقول ال) عابدات شركة نفط قطر 

بأٌلولة مخصصات  1691لسنة ( 41)صدر مرسوم رقم , 1691األساسً المؤقت المعدل لعام 

وبذلك ألؽٌت كافة المخصصات من خارج المٌزانٌة . أألمٌر السابق إلى الخزٌنة العامة

ما ٌخضع له اإلنفاق العام وأصبحت بذلك مخصصات األمٌر جزء من النفقات العامة تخضع ل

 . من ضوابط ومحددات

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

ولكن قانون  ".المواطنون متساوون فً الحقوق والواجبات العامة"تنص على أن ( 14)المادة 

تعطل مبدءا , واألعراؾ المشٌخٌة اإلدارٌة مراألوا وعدد من اإلجراءات و 1119الجنسٌة لعام 

 . المواطنة المتساوٌة

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

. وحرٌة التجمع وتكوٌن الجمعٌات وحق كل فرد فً مخاطبة السلطات العامة, والطباعة والنشر

 من المحتمل أنوالقوانٌن السارٌة  .القانون تنظٌم هذه الحرٌات إلى تحٌل أٌضا ولكن تلك المواد

الجمعٌات  حرٌة تكوٌن ما نشاهده من  ومثال ذلك. تعطل ما جاء فً الدستور من حرٌات

ٌتٌح حق  وال تنظٌمكما إن هذا الباب ٌتجاهل حرٌة ال. وحرٌة التعبٌر والتجمع وحرٌة النشر

 . لضمانات نظام الحكم الدٌمقراطًوفً ذلك انتقاص , التعبٌر السلمً

على انه  (99)كما تؤكد المادة. على أن الوظابؾ العامة خدمة وطنٌة( 94)وتؤكد المادة

ولكن لم تظهر فً الدستور ". لألموال العامة حرمة وحماٌتها واجب على الجمٌع وفق القانون"

ال ٌجوز لربٌس " ه على ان صراحة التً تنص 1691من النظام األساسً لعام ( 41)المادة 

أو أن , أن ٌزاولوا أي عمل مهنً أو تجاري, مجلس الوزراء أو الوزراء أثناء تولٌهم مناصبهم

 ."لوا فً معاملة تجارٌة مع الدولةٌدخ

مالمح نظام   ,(أحكام عامة)صل األول منه نجد فً الف,  (تنظٌم السلطات )  فً ألباب الرابع

الشعب مصدر " تنص على أن ( 96)فالمادة . حكم دٌمقراطً من حٌث بعض النصوص

ٌقوم نظام الحكم على " تقول ( 91)والمادة ." السلطات وٌمارسها وفقاا ألحكام هذا الدستور

و ( 91)وتنص المواد ". أساس فصل السلطات مع تعاونها على الوجه المبٌن فً هذا الدستور

وتنتهً كل من هذه المواد الثالثة " السلطة القضابٌة تتوالها المحاكم" على أن ( 91)و ( 91)

 ."على الوجه المبٌن بالدستور" بعبارة 

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



وهذا الفصل عندما نقرأه مع بقٌة فصول الباب الرابع نجده  ,(األمٌر ) ففً الفصل الثانً منه 

وفً الوقت نفسه ٌجعل , رها دون وجود نص على ذلكٌضع األمٌر فوق السلطات وهو مصد

ٌقوم مجلس الوزراء " على أن ( 111)السلطة التنفٌذٌة من اختصاصه حٌث تنص المادة 

 ". بمعاونة األمٌر على أداء مهامه وممارسة سلطاته وفقاا ألحكام الدستور

لدولة بمعاونة مجلس رسم السٌاسة العلٌا ل -1( 99)ومن اختصاصات األمٌر الواردة فً المادة 

وال ٌصدر قانون ما لم ٌصادق علٌه . المصادقة على القوانٌن وإصدارها -1" و" الوزراء

أي اختصاصات أخرى "تنص على تولً األمٌر ( 11الفقرة )وأخر الصالحٌات". األمٌر

ٌكون مصدرها  أنوهذه االختصاصات ؼٌر المحددة ٌمكن ". القانونبموجب هذا الدستور أو 

ما صدر منه فً السابق وما سوؾ ٌصدر فً المستقبل باستمرار وجود مجلس , نالقانو

 . لشورى المعٌن أو المجلس المنتخبا

فصل فً ( 119)وإذا توقفنا عند االختصاص الثانً من اختصاصات األمٌر فإننا نجد أن المادة 

 :تنص على ما ٌلًالسلطة التشرٌعٌة 

إذا لم ٌرد األمٌر  -1. ٌرفع لألمٌر للتصدٌق علٌهكل مشروع قانون أقره مجلس الشورى  -1" 

رده إلى المجلس فً ؼضون ثالثة أشهر من تارٌخ رفعه إلٌه , التصدٌق على مشروع القانون

إذا رد أي قانون خالل المدة المبٌنة فً البند السابق واقره  -1. مشفوعاا بأسباب عدم التصدٌق

ء الذي ٌتألؾ منهم المجلس صدق علٌه األمٌر  مجلس الشورى مرة ثانٌة بموافقة ثلثً األعضا

العمل بهذا القانون للمدة التً  بإٌقافٌأمر  أنوٌجوز لألمٌر عند الضرورة القصوى . وأصدره

 .....",ٌقدر أنها تحقق المصلحة العلٌا للبالد

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

لتجرد السلطة التشرٌعٌة أٌضا ( 98)وتأتً المادة . من أهم اختصاصاتها" سلطة التشرٌعٌةال"

حٌث تنص , من اختصاص الرقابة على بعض المعاهدات واالتفاقٌات التً ٌكون لها قوة القانون

مشفوعة بما , ٌبرم األمٌر المعاهدات واالتفاقٌات بمرسوم وٌبلؽها لمجلس الشورى" على أن 

وتكون للمعاهدات واالتفاقٌات قوة القانون بعد التصدٌق علٌها ونشرها فً . البٌانٌناسب من 

 ." ..... , الجرٌدة الرسمٌة

لألمٌر أن ٌستفتً المواطنٌن فً القضاٌا الهامة التً تتصل " على أن ( 99)وتنص المادة 

, دلوا بأصواتهمأؼلبٌة من أ أقرتهوٌعتبر موضوع االستفتاء موافقاا علٌه إذا , بمصالح البالد

وٌالحظ . وتنشر فً الجرٌدة الرسمٌة. وتكون نتٌجة االستفتاء ملزمة ونافذة من تارٌخ إعالنها

نتٌجة  أنكما . هذه المادة ال تعطً مجلس الشورى أي دور فً قرار إجراء االستفتاء أن

أؼلبٌة  أو أي االستفتاء بأغلبٌة من أدلوا بأصواتهم فٌه ولٌس بأغلبٌة من لهم حق التصوٌت



ن المقاطعة التهم وسوؾ ٌقر إهذا ربما ٌعنً انه حتى لو تمت مقاطعة االستفتاء فو .أخرى

 بمن لهم حق التصوٌت اعتبارموضوع االستفتاء بأؼلبٌة من صوتوا دون 

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

الشعب مصدر ( 96)التً تمارس من خاللها المادة النصوص عن أحكام الدستور 

ٌقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع " التً تقول ( 91)والمادة ....." السلطات

 : نالحظ ما ٌلً فإننا " ...تعاونها

وٌقر الموازنة العامة , ٌتولى مجلس الشورى سلطة التشرٌع" على أن ( 99)تنص المادة 

 ."وذلك على الوجه المبٌن فً هذا الدستور, قابة على السلطة التنفٌذٌةكما ٌمارس الر, للدولة

تحدد "تنص بأن( 96)والمادة "ر نظام االنتخاب بقانونٌصد" تنص على إن ( 98)ونجد المادة 

 ".ومناطق كل منها بمرسوم إلٌهاالدوابر االنتخابٌة التً تقسم الدولة 

سوؾ تضعه السلطة التنفٌذٌة دون وجود  قادمةأن قانون أول انتخابات  علٌنا هنا أن نتذكرو

أحكام دستورٌة  تلزم السلطة التنفٌذٌة بتحقٌق متطلبات االنتخابات الدٌمقراطٌة ومن أهمها 

كما أن تحدٌد الدوابر االنتخابٌة ٌتم . إشراؾ قضاء مستقل بعٌدا عن تدخل السلطة التنفٌذٌة

ة نتابج تنفٌذٌة عند كل انتخابات فً هندسأألمر الذي  قد ٌطلق ٌد السلطة ال, بموجب مرسوم

 .الدوابر االنتخابٌة والمبالؽة فً عددها االنتخابات من خالل إعادة تفصٌل

وإذا الحظنا كٌؾ أجهضت انتخابات المجلس البلدي وانصرؾ عنها المواطنٌن وأخذنا فً  

عن قانون ناببا وما قٌل  11دابرة انتخابٌة النتخاب  11االعتبار ما رشح عن اقتراح 

ٌتم , راطٌة تحت إشراؾ قضابًبقانون انتخابات دٌمق ال نتفاءل  ٌجعلنا  ,االنتخابات من طرؾ

بٌة إلى الحد األدنى الذي ٌعزز التصوٌت على أساس اعتبارات الدوابر االنتخا فٌه تقلٌص

  .هذا إذا لم ٌجري حوارا وطنٌا حول قانون أالنتخاب األول .وطنٌة

, ٌحل مجلس الشورى بمرسوم ٌبٌن فٌه أسباب الحل أنلألمٌر " لى أن ع( 114)وتنص المادة 

و إذا حل المجلس وجب إجراء , على انه ال ٌجوز حل المجلس لذات األسباب مرة أخرى

ٌجري  أنوالى . انتخابات المجلس الجدٌد فً موعد ال ٌتجاوز ستة أشهر من تارٌخ الحل

 .". مجلس الوزراء سلطة التشرٌع انتخاب المجلس الجدٌد ٌتولى األمٌر بمعاونة

م أن من حقه( السلطة التنفٌذٌة)نجد أن األمٌر ومجلس الوزراء ( 114)ومن قراءة المادة 

فً فترة حل المجلس دون النص على ضرورة عرضها على مجلس  ٌصدروا التشرٌعات

 الشورى عند إعادة انتخابه



نرى  ,(مجلس الشورى ٌأذن بانتخاب عندما)  (98) و (99)و  (119)ومن هذه المواد والمواد 

السلطة التنفٌذٌة عند الضرورة  التً ٌقدرها األمٌر  قبل ٌمكن تجاوزها من السلطة التنفٌذٌة  إن

  .ولٌس الشعبمرجع السلطة التشرٌعٌة  األمٌروبالتالً تجعل من 

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

 :فإننا نجد ما ٌلً" للدولة 

ٌجب عرض الموازنة العامة على مجلس الشورى قبل شهرٌن "تنص على انه ( مؤجلةال()119)المادة 

 . ..." بإقراره لها إالوال تعتبرها نافذة , على األقل من بدء السنة المالٌة

لس الشورى من اجل وجدٌر بالذكر أن النص على وجوب عرض الموازنة العامة للدولة على مج

وعام /  1691ٌشٌر إلى تطور من حٌث النص المقارن فً كل من النظامٌن األساسٌٌن لعام , إقرارها

ا على أن اختصاص مجلس الشورى (  99)والمادة ( 91)من المادة ( 1)الفقرة  1691 اللذٌن نصا

وهذا هو الحال أالن حتى  .وتقدٌم توصٌات" مناقشة مٌزانٌة المشروعات العامة الربٌسٌة" ٌقتصر على 

حٌث حق مجلس  ولكن تبقى هذه المادة من الدستور الدابم ؼامضة من. ٌتم انتخاب مجلس الشورى

من الدستور التً ( 19)نصت علٌها المادة  التً والمساعدات والهبات مخصصاتلالشورى فً مناقشة ا

مة وال توضح ما ٌخص االحتٌاطً العام كما أن هذه المادة تتحدث عن الموازنة العا. سبقت اإلشارة إلٌها

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

على تقرٌر دٌوان المحاسبة التابع للسلطة التنفٌذٌة ولٌست له  الطالعو ومراقبة جهاز قطر لالستثمار وا

 .ا جرت علٌه العادة فً الدول الدٌمقراطٌةصلة رسمٌة بالسلطة التشرٌعٌة كم

الرقابة  ةممارس, ما ٌتعلق باالختصاص الثالث لمجس الشورى( 111) إلى ( 118)وتتناول المواد من 

هذه الرقابة ال تشمل مراقبة وإقرار اختصاصات األمٌر أو مجلس  إنونجد . على السلطة التنفٌذي

المادة )إبداء الرؼبات للحكومة فً المسابل العامة ند حد تقؾ ع وإنمامجلس الوزراء الوزراء أو ربٌس 

وال , كل وزٌر مسبول أمام مجلس الشورى عن أعمال وزارته" قابلة ( 111)وتضٌؾ المادة . 118)

من تارٌخ " وٌعتبر الوزٌر معتزال, ...,بعد مناقشة استجواب موجه إلٌه إالٌجوز طرح الثقة عن وزٌر 

 ."سحب الثقة

السلطة التنفٌذٌة ٌتوالها األمٌر وٌعاونه " التً سبق اإلشارة إلٌها أن ( 91)تنص المادة  ذٌةالسلطة التنفٌ

ٌكون تشكٌل " على أن  118وتنص المادة ". فً ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبٌن فً هذا الدستور

ٌقوم مجلس "على أن  111وتؤكد المادة ....". الوزارة بأمر أمٌري بناء على اقتراح ربٌس الوزراء

وتنص ". الوزراء بمعاونة األمٌر على أداء مهامه وممارسة سلطاته وفقا لهذا الدستور وأحكام القانون

إدارة جمٌع الشؤون الداخلٌة , بوصفه الهٌبة التنفٌذٌة العلٌا, ٌناط بمجلس الوزراء" على انه 111المادة 

وتفصل المادة اختصاصات ". القانون والخارجٌة التً ٌختص بها وفقا ألحكام هذا الدستور وأحكام

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



ومثال ذلك مجلس الدفاع والمجلس األعلى للتعلٌم والمجلس األعلى لالستثمار والهٌبة العلٌا . الوزراء

و قطر  عامة مثل قناة الجزٌرة  وأجهزة الرٌاضةالهٌبات ال المؤسسات و من" للتخطٌط التنموي وكثٌرا

وبالتالً ال تخضع عملٌة اتخاذ القرار فٌها والرقابة علٌها لما تخضع له اختصاصات مجلس ,  للبترول

 .الوزراء

إال ما ٌتطلب  ,التشرٌعٌة ة مجلس الشورىوٌالحظ أن اختصاصات السلطة التنفٌذٌة ال ٌخضع منها لرقاب

كتفً فً إقراره بأمر أو مرسوم أمٌري فأنها ال تدخل تحت سلطة أو رقابة مجلس أما ما ٌ قانون اصدر

 .على ضعفها( المنتظر)ورى المنتخب الش

وتنص المادة ...." سٌادة القانون أساس الحكم فً الدولة" على ان  116تنص المادة  السلطة القضائٌة

وتصدر , اختالؾ أنواعها ودرجاتهاالسلطة القضابٌة مستقلة وتتوالها المحاكم على "على ان  111

ٌكون للقضاء مجلس أعلى ٌشرؾ على حسن " على أن  119وتنص المادة ". أحكامها وفق القانون

. "وٌبٌن القانون تشكٌله وصالحٌاته واختصاصاته, سٌر العمل فً المحاكم واألجهزة المعاونة لها

ون الجهة القضابٌة التً تختص بالفصل ٌعٌن القان" التً تقول  141وتأتً فً الفصل الخامس المادة 

وٌبٌن صالحٌاتها وكٌفٌة الطعن و اإلجراءات التً , فً المنازعات المتعلقة بدستورٌة القوانٌن واللوابح

 .الحكم بعدم الدستورٌة أثاركما ٌبٌن القانون , تتبع إمامها

 صدر القوانٌن إضافة إلىت التًونجد هنا أن استقالل القضاء هو جزء من استقالل السلطة التشرٌعٌة 

 وإذا علمنا أن , محكمة دستورٌة تفصل فً دستورٌة القوانٌن وما فً حكمهاوصالحٌات قٌام  ضرورة

كل القوانٌن السارٌة حالٌا السابقة على إعالن الدستور وأن , أالنحتى  تنشاالمحكمة الدستورٌة لم 

تم تشرٌعها من قبل , والالحقة له حتى ٌتم انتخاب مجلس شورى جدٌد فً المستقبل ؼٌر المعروؾ

تابعة للسلطة  فأن السلطة القضابٌة مثلها مثل السلطة التشرٌعٌة فً الدستور ما زالت, السلطة التنفٌذٌة 

  .ؼٌر مستقلةالتنفٌذٌة و

 الختامٌة حكاماأل: الفصل الخامس 

ٌبقى صحٌحا ونافذا ما قررته القوانٌن واللوابح الصادرة قبل " تنص على انه ( 141)ونجد هنا المادة 

العمل بهذا الدستور ما لم ٌجري تعدٌلها وفقا ألحكامه وال ٌترتب على العمل بالدستور أإلخالل باإلحكام 

ٌخضع  الدستور الوهنا أٌضا نجد  ".تكون الدولة طرؾ فٌها التًوالمعاهدات واالتفاقٌات الدولٌة 

ٌعتبرها نافذة حتى ٌتم  وإنماالدستور ومرجعٌاته  إلحكام, القوانٌن  واللوائح السابقة على صدوره

ولعل هذا هو . تعدٌل قانون بدون موافقة السلطة التنفٌذٌة استحالةونحن نعرؾ صعوبة بل . تعدٌلها

 . على القانون,فً مواد الدستور إلحالةاالسبب وراء كثرة 

ولم تتعرض -علٌها  أقحمتبجملة , األخٌرةوهً 191اجا الدستور قاربه فً المادة ٌفوبعد عدة مواد 

بالسلطة التشرٌعٌة والمواد من  سمً مامصٌر العمل بفصل  بالتالً ووضعت, -لتوضٌحها المذكرة التفسٌرٌة

ٌلؽً "  أنعلى  191ٌد السلطة التنفٌذٌة حٌث نصت المادة  فً, حوالً ثلث مواد الدستور 119 – 99



وتبقى سارٌة أألحكام , 16/4/1691ه فً الدولة والصادر فً ٌالمؤقت المعدل المعمول ب األساسًالنظام 

وبذلك تساوى الدستور بالنظام  ".ن ٌتم انتخاب مجلس الشورى الجدٌدالخاصة بمجلس الشورى الحالً إلى أ

 .ء لٌحل محلهالذي جا األساسً

 وخاتمه خالصة

 طراإن نظام الحكم فً قطر مازال مطلقا برؼم ما , قرأتنا السابقة لتجارب قطر الدستورٌةٌتضح من  

 نظام حكم دٌمقراطً مع إنه قد تم النص إلىوبذلك فانه لم ٌنتقل بعد , و إعالمً انفتاح سٌاسً علٌه من

من خالل  عدم االنتقالوٌمكننا مالحظة .  "اطًدٌمقر نظام الحكم فً قطر"على أن  1691منذ عام 

 :المعاٌر الستة لنظام الحكم الدٌمقراطً التً بدأنا بها هذه الورقة

 واعتبار الشعب مصدر السلطات. أن ال سٌادة  لفرد أو لقلة على الشعبمعٌار  :أوال

لتحدٌد   ألخٌرولٌس الشعب هو مصدر السلطات وانه المرجع ا أألمٌر أنٌتضح من قرأتنا السابقة 

ولٌست هناك مشاركة شعبٌة مستقلة تذكر عن إرادة  ,وفً التشرٌع الخٌارات واتخاذ القرارات العامة

 1114دستور الدابم لعام وكذلك لل 1691و 1691لعام  أألساسٌنوذلك وفقا للنظامٌن  .السلطة التنفٌذٌة

 طلة نتٌجة لعدم أجراء انتخاباتمعال 119-99والمواد من " فصل السلطة التشرٌعٌة" حتى بعد تفعٌل

  .حتى االن مجلس الشورى أعضاء 

حتى  مازال ,إلً جانب طرٌقة وضعه عن طرٌق لجنة معٌنة 1114  ومن هنا ٌمكننا القول أن دستور 

نظام حكم  إلى االنتقالفإنه لن ٌحقق , عندما ٌتم تفعٌل كافة فصوله والعمل بكل مواده نصا وروحا

لالنتقال المرجو  اتدرٌجٌتقود  أنمن االنفتاح السٌاسً التً ٌمكن عالٌة  ق درجةحقٌ وإنما ,دٌمقراطً

هذا أذا ارتفع أفراد وجماعات الشعب القطري إلى  .نظام حكم دٌمقراطً وأمارة دستورٌة فً قطر إلى

وهذا أمر ٌتوقؾ على إرادة الدولة كما ٌتوقؾ على إرادة أفراد الشعب  .مستوى المسبولٌة التارٌخٌة

 .وجماعاته

 .إقرار مبدأ المواطنة باعتبارها مصدر الحقوق ومناط الواجبات :ثانٌا

وبمقتضاه تقؾ الدولة على مسافة واحدة من , فً الدولة الدٌمقراطٌة  األساسالمواطنة هو حجر  مبدءا

ثل الدولة مؤسسة نشأة بإرادة مواطنٌها وفق شرعٌة دستور دٌمقراطً ٌم باعتباروذلك . ٌع مواطنٌهاجم

 . همترادإشاركوا فً وضعه  وٌعبر عن , متجددا بٌن المواطنٌن اجتماعٌاعقدا 

 1119بمبداء المواطنة هذا  فً قطر فإننا نجد قانون الجنسٌة الجدٌد لعام  األخذمدى  إلىوإذا نظرنا 

ابر وس ننسٌالمتجوٌحرم  1691قانون الجنسٌة لعام أكثر من اطنٌن فً الحقوق السٌاسٌة ٌمٌز بٌن المو

دستورٌة حول توقٌت  تساؤالتوهناك . دون تحدٌد زمن معلوم سالالتهم من حق المشاركة السٌاسٌة

 .(14) ومضمون قانون الجنسٌة



المواطنون "التً تنص على أن  1114من دستور ( 14)المادة  مراعاةوعلى ارض الواقع نالحظ عدم 

 من ٌتولى وتماٌز فً د امتٌازاتوٌتضح ذلك فً وجو." فً الحقوق والواجبات العامة نمتساوو

مخصصات مالٌة ومادٌة من المال والحصول على  و جتماعٌةالاالمكانة فً و, حكومٌةال المسبولٌات

ٌحصل علٌها بعض المواطنٌن دون , وفً تولً المناصب العامة التجاري  العام وتمٌٌز فً النفوذ

 . ؼٌرهم

 أن ٌسود حكم القانون ولٌس مجرد الحكم بالقانونو .والمساواة أمامه سٌطرة أحكام القانون :ثالثا

حٌث تتحكم  فً قطر كما هً فً أؼلب الدول العربٌة األبرزأن الحكم بالقانون هو السمة  

الدٌمقراطٌة  المبادئفكل  .السلطة فً الناس بموجب قوانٌن قد تتعارض مع الدستور ومرجعٌاته

ماصدر منه  القانون إلىتحٌل المضمون  إنهاأو مقٌدة بمواد أخرى فً الدستور  إنهاالواردة أما 

اعتبارها و ,مستقلة عن السلطة التنفٌذٌةتشرٌعٌة وفً ؼٌاب سلطة . قبل العمل بالدستور وبعده

 عدم قٌام محكمة دستورٌة إضافة إلى,المصدر االخٌر للتشرٌع فً حدود مرجعٌات الدستور

والذي , "حكم القانون"وارد على حساب  "الحكم بالقانون"فإن احتمال  ,تمثل رأس قضاء مستقل

ٌخضع القانون للمواد الحاكمة فً الدستور ولمرجعٌات التشرٌع مثل كون  أنٌتطلب بالضرورة 

وكذلك العهود واالتفاقٌات الدولٌة لحقوق المواطن , مصدر ربٌسً للتشرٌع  اإلسالمٌةالشرٌعة 

القوانٌن فً ؼٌاب سلطة  أننجد  ففً الوقت الحاضر.  ٌكون القانون مشروعا حتى واإلنسان

أو تحجب حقوقا وتفرض التزامات قد  تنشىقد , تشرٌعٌة مستقلة ومحكمة دستورٌة فاعلة

المادة  ومنها, ة تم النص علٌهادٌمقراطٌة ومرجعٌات دستورٌ مبادئتتعارض مع ما ورد من 

 .من الدستور( 1)

ٌعٌة أو القضابٌة فً ٌد شخص أو من السلطات التنفٌذٌة أو التشر أيعدم الجمع بٌن :رابعا

 .دمؤسسة واح

الوضع الحالً فً قطر فً ضوء ؼٌاب سلطة تشرٌعٌة مستقلة عن السلطة التنفٌذٌة  وعدم   

 .ولٌس هناك فصل بٌن السلطات ألمٌراقٌام المحكمة الدستورٌة ٌجعل السلطات كلها فً ٌد 

ومن خالل ضمان فاعلٌة  , وقضابٌاا  ضمان الحقوق والحرٌات العامة دستورٌاا و قانونٌاا : خامسا

المستقلة عن السلطة وتأكٌد حق الدفاع عن الحرٌات العامة  األهلٌةونمو المجتمع وتنظٌماته 

 .وعلى األخص حرٌة التعبٌر وحرٌة التنظٌم

السلطة  رضًولعل نظرة سرٌعة على حال الحرٌات العامة ومنها حرٌة التعبٌر المتوقفة على 

وحرٌة التنظٌم , اإلعالمٌة الخاصة والعامة والوسابل ٌنهم على رأس األجهزةومن تع التنفٌذٌة

تكوٌن حرٌة حرٌة التعبٌر الجماعً السلمً و على ثقٌلةإلى قٌود  كلها تشٌر ,شبه المعدومة

للسلطة التنفٌذٌة و الحرمان من  ترك سلطة الترخٌصب ,الجمعٌات والمؤسسات الخاصة

 .اتهارلقراالمراجعة القضابٌة 



ٌتسع قانون الجمعٌات لكافة جمعٌات ومؤسسات النفع العام وان ٌكون هناك  أن أٌضاومطلوب  

وأن ٌسمح بقٌام الجمعٌات المهنٌة والنقابٌة وقٌام , قانونا خاصا للتنظٌمات المشتؽلة بالسٌاسة

وذلك وصوال للجماعات السٌاسٌة لتً . واإلنسانجمعٌات أهلٌة للدفاع عن حقوق المواطن 

, ب نظام الحكم الدٌمقراطً قٌامها من أجل التنافس على السلطة وفق برامج وطنٌةٌتطل

ولعل االطالع على قانون الجمعٌات . وتداولها بشكل دوري عبر انتخابات حرة ونزٌهة وفاعلة

تجعلنا ننتظر الكثٌر  ,1111لعام (  11)فً القانون رقم  األخٌروصوال لتعدٌله   ساتوالمؤس

لمتطلبات  األدنىمستوى الحد  إلىقانونٌة كً ترتقً حرٌة التعبٌر والتنظٌم ال اإلصالحاتمن 

 .على األقل وتجاري اؼلب دول المنطقة, 1114العامة لدستور عام  المبادئ

ة انتخابات سلمٌاا وفق آلٌ  -فً النظام الجمهوري والنظام الملكً- لطةمعٌار تداول الس :سادسا

  .تجرى انتخابات مجلس الشورى بعد أن ر ؼابب بالكامل حتىهذا المعٌاو .حرة ونزٌهة و فعالة

 .السلطة  فً قطر مازلت تخشى االنتخابات التً أصبحت تشكل عقدة العقد أن مما ٌؤسؾ لهو

, وحتى عندما تفكر فٌها فأنها تسعً من خالل ما تشٌر إلٌه تصرٌحات اللجنة العلٌا لالنتخابات

 إنهاالتً ٌقال  ن االنتخابات و مرسوم الدوابر االنتخابٌةإلى ضبط نتابجها مسبقا عن طرٌق قانو

أن تكون ان حرٌا وك .ثالثٌن عضو لمجلس الشورى المنتظر النتخابقد حددت بثالثٌن دابرة 

 .تحت إشراؾ قضاء مستقل االنتخابات وان تجري دابرة واحدة فقط قطر كلها

 -والدابم وجه هللا -الدابم قطر دستورلحالة الدٌمقراطٌة من خالل  السابقة التحلٌل  كشؾٌ

 .م ذكر مقوماته أعالهاختالفات جوهرٌة بٌنه وبٌن مفهوم الدستور الدٌمقراطً  الذي ت

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

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

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

التً فً بعض الحاالت , ترك األمر للقوانٌن والمراسٌم واللوابح أو,  متعارضة معها الدستور

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

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

 .ؽٌاب الفصل بٌن السلطات وبسبب عدم استقالل القضاء وؼٌاب محكمة دستورٌةل ,األخٌر لها

ستور وابتعادها الدالنظامٌن األساسٌٌن و من قصور  وتردد وإرجاء فً تفعٌل ما وجدناهلعل  و

مثل  -0114دستور قطر لعام  النظامٌن و تعود إلى أن, الدٌمقراطًمقومات الدستور  عن

 ا جمعٌاتلم تضعه, ر منحةاتٌدس هً -الكوٌت ءسائر دساتٌر دول مجلس التعاون باستثنا

وهذا ٌجعلنا نقول أن انتقال قطر إلى نظام حكم دٌمقراطً  لن ٌتم .تأسٌسٌة منتخبة من الشعب

عاقدي تضعه جمعٌة تأسٌسٌة منتخبة من جمٌع المواطنٌن وفق نظام إال بقٌام دستور ت



فالدٌمقراطٌة حق أصٌل . انتخابات دٌمقراطٌة حرة ونزٌهة وفعالة تحت إشراف قضاء مستقل

 .لكل مواطن ولٌست منحة ٌمن بها على الشعب وٌنتقص منها

را دٌمقراطٌا فً بالتأكٌد اننً سبق وان أكدت على أهمٌة ان ٌكون دستور قطر دستو وجدٌر

نشرت على نطاق واسع فً فترة إعداد الدستور " ,دستور ٌاجماعة"مقالة  بعنوان 

 .0111عام

قبل بوضع دستور دٌمقراطً من  1770وعام  1771 عام طالبت عرٌضتً سبق وأن كما

 .(3)وملحق رقم ( 0)انظر  ملحق رقم )مجلس منتخب
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 ألمالحظات

, المستقبل العربً, نحو مفهوم جامع للدٌمقراطٌة فً البلدان العربٌة, علً خلٌفة الكواري -1

 .لبنان, بٌروت,  4/1119, 118العدد 

الطموح القطري بأن ٌأتً الدستور الدابم دستورا دٌمقراطٌا كانت له إرهاصات قبل صدور  -1

ور حسن عبد الرحٌم ومقالتً فً فً عدد من الكتابات منها كتابات الدكت, 1119الدستور عام 

و عندما تم  التمدٌد  فً . وآخرون وكتابات نورة السعد" جماعة دستور ٌا"بعنوان 1111عام 

لمجلس الشوري المعٌٌن ثالث سنوات استؽرب عدد من الكتاب منهم الدكتور عبد  1111عام 

ذلك ,  ً وآخرٌنالرحمن بن عمٌر النعٌمً ولحدان بن عٌس المهندي ومحمد بن هالل الخلٌف

انظر مدونة  .) التمدٌد الذي ٌستمر بموجبه تعطٌل فصل السلطة التشرٌعٌة فً الدستور الدابم

(  نحو مجلس تشرٌعً منتخب فً قطر  

 http://toparliamentaryelection.blogspot.com   

مركز دراسات الوحدة , تنمٌة للضٌاع أم ضٌاع لفرص التنمٌة , علً خلٌفه الكواري-1

.191-196ص , 1669,بٌروت ,العربٌة  

 

4- علً خلٌفه الكواري,"النفط وعابداته:خٌار بٌن االستهالك واالستثمار" فً: هموم النفط 

 وقضاٌا التنمٌة فً الخلٌج العربً, كاظمة,الكوٌت 1689. ص191.

كز دراسات الوحدة مر, ٌة للضٌاع أم ضٌاع لفرص التنمٌة تنم, علً خلٌفه الكواري--9

191-196ص . 1669ت  بٌرو,العربٌة  

.916-914ص , ت.د, 1699مجموعة قوانٌن قطر حتى , إدارة الشبون القانونٌة-9  

المصدر السابق -9  

بإنشاء مجلس الشورى   1694لسنة(9)ز قانون رقم 999-991المصدر السابق ص -8

.بتعٌٌن أعضاء مجلس الشورى 1694ومرسوم رقم لسنة   

6-علً الكواري, نحو فهم أفضل ألسباب الخلل السكانً,مجلة دراسات الخلٌج والجزٌرة 

.11ص .1681الكوٌت , جامعة الكوٌت,العربٌة  

.11-1ص  1681-1691مجموعة قوانٌٌن قطر , إدارة الشبون القانونٌة-11  

.19-14ص 1681-1691ر قط فوانٌٌنمجموعة , إدارة الشبون القانونٌة -11  

http://toparliamentaryelection.blogspot.com/
http://toparliamentaryelection.blogspot.com/


 .ت.د, الدوحه,الدستور الدابم لدولة قطر,وزارة العدل, إدارة الفتوى -11

  .9قانونٌون ٌستعجلون تشكٌل المحكمة الدستورٌة ص:19/6/1111الراٌة القطرٌة  -11

الصفة الدستورٌة ألحكام الجنسٌة القطرٌة وأثرها على قانون ,حسن عبد الرحٌم السٌد  -14

 1118الكوٌت , جامعة الكوٌت, 1118لسنة -1مجلة الحقوق العد , جدٌدالجنسٌة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ملحق: )3(: مطالب عرٌضة 3691 وأسماء الموقعٌن علٌها**

 بسـم هللا الرحمـن الرحٌـم

ر شعبنا محاكمة  عبد الرحمن محمد آل ثانً على العمل الشنٌع الذي ارتكبه فً حق جماهٌ – 1
تنفٌذ ذلك فورا شرط أن تكون  المسبولٌنللوحدة العربٌة وعلى  رات المؤٌدةأثناء المظاه

 . المحاكمة علنٌة 
 .تنظٌم األمن العام والشرطة وتعرٌب القٌادة  – 1
 .االستؽناء فوراا عن ؼٌر العرب الموجودٌن فً الشرطة واألمن العام  – 1
روبٌة للشرطً  811دل توظٌؾ القطرٌٌن فً الشرطة وتخصٌص رواتب خاصة لهم بمع – 4

 .الوطنً 
 .العدالة ٌجب أن تسود جمٌع طبقات الشعب بدون أي استثناء بما فً ذلك العابلة الحاكمة  – 9
االستٌالء على األراضً التً استولت علٌها العابلة الحاكمة بحكم نفوذها وتوزٌعها على  – 9

 .المواطنٌن الذٌن ال زالوا ٌدفعون ثمن سكناهم 
 .تسبب منافسة للتجار  ألنهاالتجارٌة  اإلعمالابلة الحاكمة من مزاولة منع الع – 9
 الماء مساواة بالعابلة الحاكمة إعفاء الشعب القطري فوراا عن دفع ثمن استهالك الكهرباء و – 8
إجبار العابلة الحاكمة على دفع قٌمة استهالك الكهرباء والماء الخاصة بعقاراتهم المؤجرة  – 6

 .لمواطنٌن فً مٌدان التأجٌر إعفاءهم منافسة ؼٌر عادلة لحتى ال ٌسبب 
 .إجبار العابلة الحاكمة بتسدٌد الدٌون التً علٌهم للتجار فوراا  – 11
 .على الحكومة االعتراؾ رسمٌاا بنقابات العمال وبحق االشتراك مع النقابات الدولٌة  – 11
 .لٌن عن الحكم سبوفوراا ماعدا الم الدبلوماسٌة عن العابلة الحاكمة تالجوازا إلؽاء  – 11
بالسكان مع مراقبة دقٌقة ٌقوم بها ممثلٌن من  أآلهلةالشعبٌة  أألحٌاءبناء المستشفٌات فً  - 11

 الشعب على الوسابل الصحٌة أبناء
 .إنشـاء بلدٌة على نـظم حدٌثـة  – 14
 .انتخاب مجلس بلدي ممثالا  لجمٌع طبقات الشعب  – 19
 .ب فً االطالع على المشارٌع التً تقوم بها الدولة الشع إشراك – 19
 .فتح مدٌرٌة للشبون االجتماعٌة على النظم الحدٌثة  – 19
 .تعٌٌن لجنة تشرؾ على تصدٌر البترول شرٌطة أن ٌكونوا من المواطنٌن المخلصٌن  – 18
 .ونٌة تنظٌم دابرة الهجرة والجوازات ومنع صرؾ الجنسٌات إال بطرٌقة مشروعة وقان – 16
 .نطالب بتعٌٌن رؤساء لجمٌع الدوابر الحكومٌة من القطرٌٌن  – 11
 % . 91نطالب بترقٌة موظفٌن الحكومة من القطرٌٌن وزٌادة رواتبهم بمعدل  – 11
ما تحتاجه من  استبجارمنع جمٌع الدوابر الحكومٌة من استٌراد السٌارات والعمل على  – 11

 .لوطنٌة ا األجرةسٌارات  من منظمة سٌارات 
تأمٌن خدمات الماء و الكهرباء والمستشفٌات للقرى اآلهلة بالسكان وتعبٌد الطرق لها  – 11 

 .ومد الهاتؾ 
 .ة البرٌد روتعرٌب داب ًوالالسلكتأمٌم شركة البرق – 14
 .أرقام السٌارات الحكومٌة عن سٌارات  الجمٌع ماعدا الرسمٌٌن  إلؽاء – 19



 .ٌنما تمشٌاا مع المدنٌة والحضارة فتح إذاعة وتلفزٌون وس – 19
 .ٌجب على الذٌن ٌمثلون الحكومة فً المؤتمرات الدولٌة أن ٌكونوا من القطرٌٌن  – 19
ٌجب تنظٌم المحاكم على أُسس سلٌمة وتنفٌذ الحكم الصادر منها على الجمٌع بما فً ذلك  – 18

 .العابلة الحاكمة 
 .حماٌة حرٌة الفرد فً شتى المجاالت  – 16
 .إنشاء دابرة الطابو لمسح األراضً  – 11
 .البضابع من الخارج  استٌرادمنع التجار األجانب من  – 11
 .على الحكومة أن تنشر مٌزانٌتها السنوٌة على الشعب  – 11
 .واالستبداد  واالستهتارإزالة الفوارق الطبقٌة والقضاء على الفوضى  – 11
 .فً إعالن اإلضراب وفكـه  اللجان المختصة من الشعب لها الحق – 14
 .للجنة اإلتحاد الوطنً أن تصدر نشرات وبٌانات حسب الظروؾ  – 19

----------------------------------------------------------------------------------------
 -----------

وتوضٌح تم إجراء تصحٌح :مالحظة عامة تتعلق بتحرٌر هذه العرٌضة وتصحٌح األسماء**
وقد . دون أي تغٌر فً المعنى, بعض الكلمات واستكمال األسماء من أجل نشر هذه الوثٌقة

فً كتابة العرٌضة مع االخ هتمً  اذكر لً الصدٌق خلٌفه بن خالد السوٌدي احد من ساهمو
من بٌن الذٌن كان لهم دور فً التحرك  أن االسماء تم أختٌارها, أخرٌنبن أحمد الهتمً و

  .طلب منهم التوقٌع على العرٌضةدون أن ٌ
 

 أسمـاء اللجنـة الممثلـة لهٌبـة اإلتحـاد الوطنـــً

 هتمً أحمد الهتمـً   – 1
 أحمد محمد المهندي   – 1
 عٌسى بن علً الخلٌفً   - 1
 أحمد بن علً المهندي  – 4
 راشد محمد الحساوي  – 9
 راشد محمد العامري  – 9
 سعٌد بن ربٌعة الكواري   - 9
 ناصر بن عبد هللا المسند  – 8
 خلٌفة بن عبد هللا العطٌة  – 6

 خلٌفة بن خالد السوٌدي  – 11
 عبد العزٌز أحمد النعٌمً  – 11
 عبد الرحمن الخـاطـر  – 11
 أحمد ناصر عبٌدان  – 14
 ٌاب محمد عبد هللا ذ – 19
 جاسم محمد البادي  – 19
 خالد الشرٌؾ  – 19
 يسالمٌن بن خالد السوٌد -18

  جاسم جٌداه – 41
 ؼانم بن عٌسى  – 41
 من العبٌدان أحمد بن عبد الرح – 44
 إبراهٌم بن عبد هللا العلً -49
 عٌسى بن على المناعً – 49
 علً بن خلفان السوٌدي – 49
 محمد بن خلفان السوٌدي – 48
 عبد هللا بن خلفان السوٌدي – 46
 خلٌفة بن محمد السوٌدي – 91
 اسماعٌل بن ابراهٌم هٌدوس – 91
 عبد الرحمن بن عٌسى المناعً – 91
 د هللا المسندأحمد بن عب – 91
 شبٌب العطٌة  – 94
 علً بن ناصر العطٌة  – 99
 حمد بن صقر المرٌخً – 99
 سالم بن خلٌفة بن عجاج الكبٌسً – 99
 شعٌل بن ناصر العطٌة  – 98



 عبد هللا محمد العطٌة  – 16
 خالد بن ناصر السوٌدي – 11
 خلٌل بن إبراهٌم المهندي  – 11
 حمٌد بن ربٌعة المهندي  – 11
  حمد بن عبدهللا العطٌة – 11
 فٌصل بن جبر النعٌمً  – 14
 أحمد بن صالح السلٌطً  – 19
 المهندي علً بن حسن بو مطوي – 19
 علً بن محمد المناعً  – 19
 .خلؾ بن سلطان المرٌخً  – 18
 ظاهر بن سلطان المرٌخً  – 16
  ألحاي المناعًحسن  – 11
 ٌوسؾ بن راشد المهندي  – 11
 محمد بن سعد الكبٌسً – 11
 عبد العزٌز بن عبد هللا الخاطر  – 11
 خلؾ بن محمد الكواري – 14
 ؼانم بن علً السوٌدي – 19
 محمد بن خالد الربان  - 19
 د السوٌديأحمد بن محم – 19
 سعد بن مسند المهندي – 18
 محمد بن سلمان المناعً – 16
 عبد هللا بن علً السوٌدي – 41
 جبر بن سلطان طوار الكواري – 41
 عٌسى الكواري – 81
 خلٌفة بن ؼانم الكبٌسً  – 81
 عبد الكرٌم الناصر  – 84
 الكواري جاسم بن علً – 89
 بٌات بن محمد العسٌري  – 89
 ماعٌل جمعة إس – 89
 عبد العزٌز حسٌن نعمة  – 88
 عبد العزٌز محمد السوٌدي – 86
 خمٌس بن فضل النعٌمً  – 61
 عبد العزٌز محمد بو زوٌر  – 61
 إبراهٌم بن راشد المالكً  – 61
 ماجد بن سعد السعد  – 61
 عبد هللا عٌسى النصر  – 64

 نصر مبارك النصر  - 96
 راشد ؼانم السهالوي  – 91
 الكبٌسًعبد الرحمن  – 91
 سعد بن صالح الكواري  – 91
 لكواري سلطان محمد ا – 91
 حسٌن محمد العجٌل  – 94
 خلؾ بن محمد اللنجاوي – 99
 جبر علً العطٌة  -99
 حمود بن صالح السلٌطً  – 99
 محمد بن عبد هللا العطٌة  – 98
 عبد هللا ٌوسؾ مٌكانٌك  – 96
 محمد نور العبٌدلً  – 91
 إبراهٌم الباكر  – 91
 إبراهٌم العسٌري  – 91
 عبد هللا عبٌدان  – 91
 تركً بن عبدهللا بن تركً  – 94
 أحمد بن عبد العزٌز المهندي  – 99
 سعٌد ؼانم الكواري  – 99
 محمد ٌوسؾ جٌداه – 99
 مبارك بن هتمً الهتمً – 98
 راشد بن حصٌن النعٌمً– 96
 صالح محمد حمزة الكواري  – 81
 حمد بن خلٌفة الخلٌفً – 81
 سلطان بن حسن الخلٌفً  – 69
 اطرعلً بن ٌوسؾ الخ – 69
 عبد هللا بن جمعة الكبٌسً – 69
 أحمد بن علً بن عمران الكواري  – 68
 علً بن عمران الكواري  عبد العزٌز – 66

 عوض بن مبارك  – 111
 حسٌن ماجد السلٌطً – 111
 راشد السهالوي – 111
 إبراهٌم بن عبد هللا العلً – 111
 راشد بن سند  – 114
 فارس بن عبد هللا البنعلً  – 119
 عبد هللا بن إبراهٌم  – 119
 ٌوسؾ جمال – 119

 



 
 ملحق )2( نص عرٌضة 3663 وأسماء الموقعٌن علٌها

 بسـم هللا الرحمـن الرحٌـم

   

3663/  32/  23التارٌخ   

حفظه هللالسمو الشٌخ خلٌفة بن حمد آل ثانً                   صاحب ا   

 أمٌر دولة قطر

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

ثر من عشرٌن عاماً مرت على استقاللنا المجٌد وعلى النظام األساسً ، عشرون عاماً أك

شهدت فٌها قطر الكثٌر من االنجازات والمعوقات والتحدٌات التً عاٌشها أبناء هذا البلد حٌث 

.كان لتكاتفهم وصمودهم سواء قبل االستقالل أو بعده أثر فً التصدي لها   

ن الضخامة والخطورة على تلك اإلنجازات والمكاسب ماٌشكل ولكن المعوقات باتت آالن م

هاجساً وقلقاً على مستقبل وطننا العزٌز وشعبه ، األمر الذي ٌتطلب منا جمٌعاً قٌادة وشعباً 

وقفة تارٌخٌة للتصدي لها بإرادة التعاون والتشاور وحكم القانون ، لـذا ٌا سمو األمٌر فإنه 

وتطبٌقاً ( وأمرهم شورى بٌنهم ) على النصح والمشورة إنطالقاً من حرص دٌننا الحنٌف 

وتمكٌناً إلرادة العقد اإلجتماعً ( صدٌقك من صدقك ألمن صدقك ) لمقولة رسولنا الكرٌم 

والسٌاسً الذي إرتضٌناه جمٌعاً وما ٌخولنا به هذا العقد من حق ٌوجب المصارحة 

كم رأس السلطة السٌاسٌة العلٌا وبإعتبار. والمكاشفة فً قضاٌا الوطن وهمومه ومستقبله 

فً وطننا العزٌز والذي أنتم ٌاسمو األمٌر وقٌادته حرٌصون على تقدمه وإزدهاره وتماسكه ، 

إننا ونحن بدورنا نشارككم هذا الحرص ونضع إٌدٌنا وأفكارنا وأرواحنا رهناً من أجل ذلك ، ف

 نتقدم لسموكم بهذه العرٌضة 



لصٌن من ابناء هذا الوطن قد أصٌبوا بخٌبة أمل عندما ٌاسمو األمٌر ، إن كثٌر من المخ

وجدوا أنفسهم إما متسولٌن للوظٌفة العامة وإما مهددٌن باإلستغناء عن خدماتهم وهم فً 

فسٌاسة التوظٌف تدار بطرٌقة ال تخدم مصالح الوطن ، وإستغالل الوظٌفة . قمة عطائهم 

أما التعلٌم ، فمن . ة أصبح بارزاً والمنصب من جانب بعض القٌادات اإلدارٌة والسٌاسٌ

المؤسف القول بأنه قد أصبح معوقاً للتنمٌة ال داعماً لها وذلك لعدم مالئمة مخرجاته لمتطلبات 

التنمٌة ، وفً ظل غٌاب حرٌة التعبٌر وعدم إرتباط السٌاسة اإلعالمٌة بمصالح المجتمع غلب 

ع روح العصر ، وإنتفى دوره الطبٌعً على اإلعالم كٌل المدٌح للمسئولٌن بإبتذال ٌتنافى م

كذلك تفاقمت مشكالت الجنسٌة وما ٌتبعها من إهدار البسط حقوق . كمراقب لمسٌرة المجتمع 

ضرر المواطنه حٌث أصبحت قضاٌا الجنسٌة فً وطننا ُتدار بطرٌقة غٌر عقالنٌة ألحقت ال

اع المستمر لألسعار والثبات ضافة إلى كل ذلك فإنه مع االرتفو اإل. بالوطن وكثٌراً من سكانه 

الطوٌل لألجور والرواتب شهد مجتمعنا تدهوراً واضحاً لمستوٌات المعٌشة ، فالغالء أصبح 

غوالً ٌطارد المواطنٌن أٌنما كانوا ـ وفً ظل سٌاسة الصحة للبعض ال للجمٌع ومشكالت 

ٌُهدد أاالسكان التً تؤرق الكثٌر من أبناء وأسر هذا الوطن أمتد  بسط حقوق الخطر ل

ل فً اإلدارة اإلقتصادٌة دون لكما تفاقمت ُمعاناة القطاع الخاص القطري نتٌجة للخ . المواطن

. بوادر قرٌبة للحل   

إن هذه المعوقات تتطلب منا ٌاسمو األمٌر وقفة تارٌخٌة إلمتالك إرادة التشاور والتغٌٌر لألفضل 

-:بٌن ، حٌث ال سبٌل لتجاوز هذه السلبٌات إال بتحقٌق المطل  

الدعـوة الكرٌمة من سموكم وإلتزام اإلرادة السٌاسٌة واإلجتماعٌة بها فً  -:أوالَ 

ي سلطات تشرٌعٌة ورقابٌة موسعة وتحقٌق زٌز نحو قٌام مجلس منتخب للشورى ذوطننا الع

وفً الوقت الذي ٌشكل فٌه تحقٌق هذا المطلب وفاء . المشاركة السٌاسٌة الفعالة من خالله 

ي قطعته السلطة على نفسها قبل عشرٌن عاماً باألخذ بمبدأ اإلنتخابات فإن فٌه إقراراً بالعهد الذ

بحق المواطنٌن فً إدارة شئون وطنهم ، وٌأتً متامشٌاً مع ماٌقره شرعنا اإلسالمً الحنٌف 

.من دعوة للشورى واإللتزام بها وتطور العالم والنظام العالمً الجدٌد من حولنا   



وضع دستور دائم ٌكفـُل قٌام ( التأسٌسً ) مهمة هذا المجلس تكون   -:ثانٌاً 

ٌُصبح  الدٌمقراطٌة وٌـُحدد أُسس الحكم والنظام السٌاسً واإلجتماعً واإلقتصادي والحضاري و

.جتمع وٌضمن قاعدة الحق والواجب رٌع ومرجعاً لكافة السلطات فً المأساس التش  

مانٌتنا لسموكم ولوطننا وشعبنا بالعزة هـذا وتفضلوا ٌاسمو األمٌر بأخلص تحٌاتنا وت

.والتقدم    

 

 وهللا ولً التوفٌق

 األســـم األســــم

 محمد صالح الكواري عٌسى شاهٌن الغانم

 راشلد لملوم المسٌفري علً عبدهللا المناعً

 علً سعٌد ابو سطوه الهاجري ناصر محمد سعد النعٌمً

 حسٌن محمد الفضالة جبر سٌف المسلم

د سعد النعٌمًفهد محم  محمد هالل محمد المهندي 

النعٌمً ناصر محمد نهار حمد حمدان محمد المهندي  

 علً خلٌفة الكواري محمد هالل الخلٌفً

 محمد خمٌس السوٌدي عبد اللطٌف محمد النعٌمً

 جابر علً راشد المهندي عبد هللا ناصر آل خلٌفة

ارٌنخالد راشد شرعان الخٌ شافً حسن الفرحان النعٌمً  

 جبر فضل النعٌمً خلٌفة معوض الرمٌحً

 عبد هللا خلٌفة عبد هللا السٌد علً ابراهٌم باكر

 سٌف علً محمد الكواري فؤاد عبد هللا المناعً

 عبد هللا محمد سلمان أحمد راشد إبراهٌم المهندي

 محمد حسن محمد السٌلطً عبد اللطٌف سلطان الكواري



مبارك سعٌد المهندي حمد عمران عٌسى محمد الكواري  

ٌوسف حسن  إبراهٌم عبد الرحٌم
سٌدال  

 عبد الرحمن أحمد دروٌش جاسم

ناصر البدر عبد الرحمن  خالد سعد محمد السلٌطً 

 أحمد علً حسٌن الدوسري حمد عبد هللا المسند

 حمزة محمد صالح الكواري ناصر ناصر راشد النعٌمً

 محمد خلٌفة السٌد راشد سعد سعد المهندي

 محمد سعٌد أبو سطوة الهاجري جاسم على احمد كال

 سلطان غانم سلطان الغانم علً صالح الفضالة

 محمد ٌوسف بهزاد حمد عبد هللا الرمٌحً

سٌدعبد اللطٌفالعبد هللا   خالد سلمان الخاطر 

 حمد حسن الفرحان عبد هللا علً عمـر المناعً

 ضافً راشد حسن المري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ملحق )1( نص عرٌضة 3662 وأسماء الموقعٌن علٌها

 

 بسـم هللا الرحمـن الرحٌـم

 صاحب السمو الشٌخ خلٌفة بن حمد آل ثانً  أمٌـر دولة قطـر حفظه هللا ورعاه 

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

تقدم عـدد من أبنائكم المواطنٌن برسالة إلى سموكم   3663/  32/  23بتارٌخ  

حظونه من عقبات تعترض مسٌرة الوطن ، وتقدموا إلى سموكم وضعت بٌن ٌدٌكم ماٌال

.بمطلبٌن    

قٌـام مجلس للشورى ُمنتخـب ذي سلطات تشرٌعٌة ورقابٌة موسعة ، : "  أولهمـا 

" وتحقٌق المشاركة السٌاسٌة الفعالة من خالله    

وضع دستور دائم (( التأسٌسً )) أن تكون أولى مهمات هذا المجلس "  وثانٌهما  

..."ٌكفُـل قٌام الدٌمقراطٌة   

إن هذٌن المطلبٌن الجوهرٌٌن ٌتفقان حسب إعتقادنا مع النظام األساسً المؤقت الُمـعدل ، الذي 

، على ضرورة وضع دستور أو نظام أساسً فٌما بعد ، وهذا مانصت ( المؤقتة ) تؤكد صفته 

إنشاء مجلس " ٌباجته ، حول منه ، وٌتفق المطلب األول ، مع ماورد فً د(  07) علٌه المادة 

شورى جدٌد ، عند إنتهاء مجلس الشورى األول ، مع مراعاة تشكٌله باإلنتخاب الحر السري 

ومما الشك فٌه أن فً السٌر إلى تحقٌق هذٌن . منه (  69) كما نصت المادة " المباشر 

ـعدل الذي المطلبٌن تطبٌق سلٌم لعهد سموكم الذي عبر عنه النظام األساسً المؤقت المُ 

وضعتموه ، وقبلتم البٌعة على أساسه ، ولعل أفضل ما ٌعبر عن توجهات سموكم الخٌرة ، 

لعزٌز فً مرحلة اإلنطالق السٌر قـُدماً بوطننا ا" ماورد فً دٌباجة النظام األساسً عن عزمكم 

والمساواة  نحو بناء مجتمع أفضل ، ٌنعـُم فٌه المواطنون جمٌعاً بمزٌد من الرفاه والعدلالعظٌم 



والعلم والصحة ، وٌزاولون هم والسلطات العامة على حد سواء ممارسة مالهم من حقوق 

" وماعلٌهم من واجبات   

تلك ، فً رأٌنا ُمنطلقات الدعوة إلى تحقٌق المطلبٌن .  .   .  ٌـا سمـو األمٌـر  

ن غٌاب مسائلة وهً دعوة جدٌرة برعاٌتكم بصرف النظر عن تشكٌك  المستفٌدٌن م. العادلٌن 

ولقد أحزننا أن ٌكون هناك سوء فهم ، وردة فعل ، وتشكٌك فً . مجلس ُمنتخب للشورى 

ٌن نفسهما ، وتفهم الدواعً دوافع من قدموا المطلبٌن إلى سموكم ، بدالً من النظر فً المطلب

از جعل من وجود دستور دائم ومجلس شورى ُمنتخب خاتمة طٌبة لفترة اإلنتقال ـ وإنجالتً ت

.ٌفخر به الحاكم وٌطمئن إلٌه المواطن   

وإلى . ذاتكم مصونة ، وإحترامكم واجب . أنتم رئٌس الدولة .  .  .   سمو األمٌر  

فإذا ُحجـب المواطنون عن . جانب ذلك أنتم المرجع والمالذ األخٌر للمواطنٌن بعد هللا عز وجـل 

هموهم وٌطلعوكم على طموحاتهم  وإذا لم ٌنقلوا إلٌكم. ُمخاطبتكم فمن ٌخاطبون غٌركم 

.وٌعبروا عن أرائهم بشكل علنً مسئول فكٌف ٌعبرون   

ائج الروابط الموضوعٌة التً ال ٌتماسك المجتمع من هذا الُمنطلق ، وحرصاً على وش

أو ٌتقدم دون إستمرارها ، ُنـناشدك ٌاسمو األمٌر أن تكـُـف أذى بعض األجهزة الحكومٌة عن 

ـلفت نظر جمٌع المسئولٌن إلى ضرورة مراعاة حقوق المواطن ، بإعتباره المواطنٌن ، وأن تُ 

ُنـناشدكم ٌاسمو األمٌر أن .  إنسان قبل كل شًء ، وإعتبار كل ُمـتهم بريء حتى تثُبت إدانته  

ٌطـال إختصاص القضاء جمٌع أجهزة الدولة ، وأن ٌنشأ قضاء إداري وقضاء دستوري ـ ٌحمً 

.ل اللوائح والتعلٌمات ألحكامه النظام األساسً من تعطٌ  

هم والسلطات العامة على حد سواء " إن مزاولة المواطنٌن . . .  ٌاصاحب السمو  

ٌقتضً أن تخضع السلطات العامة لسٌادة " ممارسة مالهم من حقوق وما علٌهم من واجبات 

نون لسٌادة لما ٌخضع المواطن المواطن قضاء نزٌه ُمستقـل ، مثوٌحكم بٌنها وبٌ. القانون 

كل الناس سواسٌة أمام القانون ولهم الحق فً " القانون وحكم القضاء ، وبذلك ٌوضع مبدأ 

إن هذا المبدأ العادل نص علٌه  .مواضع التطبٌق ، "ماٌة كافٌة منه دون تفرقة التمتع بح



ظام اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان ، وأوجبته قبل ذلك الشرٌعة اإلسالمٌة ، وأكد علٌه الن

.األساسً المؤقت المـُعدل   

تقبلوا فائق التقدٌر واإلحترام.  .  .  وختـاماً ٌاصاحب السمو    

 

 محمد هالل الخلٌفً علً خلٌفة الكواري 

 حمد حمدان المهندي محمد صالح الكواري

 محمد سعٌد الهاجري خالد سلمان الخاطر

الكواري عبد اللطٌف سلطان  عمران عٌسى الكواري 

سن الفرحان النعٌمًشافً ح  حمد حسن السلٌطً 

 علً سعٌد ابو سطوة الهاجري حمد عبد هللا حمد الرمٌحً

ملجبر سٌف المس علً عبدهللا حمد المناعً  

 محمد هالل سعد المهندي فهد محمد سعد النعٌمً 

 حسٌن محمد الفضالة حمد حسن الفرحان النعٌمً

 جابر علً راشد المهندي عٌسى شاهٌن الغانم

 محمد راشد عبد الرحمن المهندي ناصر محمد سعد النعٌمً

 

 

 

مالحظه: على اثر عرٌضة 1991 وبعد حوالً شهرٌن تم اعتقال كل من عبداللطٌف النعٌمً 

صالح  وبعد صدور العرٌضة الثانٌة تم منع على خلٌفه الكواري ومحمد. فريٌوراشد لملوم المس



وقد  .هٌن الغانم ومحمد صالح الكواري لبضعة أشهرالكواري من السفر ثم تم أعتقال عٌسى شا

  .تعرض الموقعٌن لضغوط وتعرض بعضهم لعقوبات اقتصادٌة

 

 


