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ملخص

تتنــاول هــذه الدراســة رشوط عضويــة املجلــس البلــدي املركــزي يف دولــة قطــر ،التــي نصــت عليهــا املــادة
( ،)5مــن القانــون رقــم ( ،)12لســنة  ،1998وتعديالتــه ،وتتمثــل يف :اشــراط اجلنســية القطريــة ،وبلــوغ املرشــح
ثالثــن عا ًمــا ،وإجــادة القــراءة والكتابــة ،واللياقــة األدبيــة ،وأن يكــون مقيــدً ا بجــداول الناخبــن يف الدائــرة التــي
يرشــح نفســه فيهــا ،وأال يكــون مــن العاملــن يف اجلهــات العســكرية.

وتكمــن إشــكاليات هــذه الدراســة يف بحــث مــدى توافــق توجهــات املــرع القطــري يف تنظيــم حــق الرتشــح
لعضويــة املجلــس البلــدي املركــزي مــع احلــق الدســتوري يف الرتشــح والقوانــن املقارنــة .وقــد كشــفت الدراســة
عــن أن املــرع القطــري قــد طالــب بإصــدار قانـ ٍ
ـون لتنظيــم عمليــة انتخــاب أعضــاء املجلــس البلــدي املركــزي ،إال
أن هــذا القانــون مل يصــدر ،كــا أنــه أبــدى تشــدّ ًدا ملحو ًظــا فيــا خيــص رشط الســن املطلــوب يف املرشــحني؛ بينــا
اكتفــى بــرط إجــادة القــراءة والكتابــة ،دون اشــراط أي مؤهــات علميــة.
وانتهــت الدراســة إىل رضورة تعديــل بعــض رشوط عضويــة املجلــس البلــدي املركــزي؛ بــا يتامشــى ووضــع
هــذا املجلــس وأهدافــه ،وكذلــك احلاجــة إىل إصــدار القانــون اخلــاص بتنظيــم عمليــة انتخــاب أعضــاء املجلــس
البلــدي املركــزي.
الكلمــات المفتاحيــة :املجلــس البلــدي املركــزي ،رشوط الرتشــح ،عضويــة املجلــس ،اجلنســية ،املــرع،
الصالحيــة األدبيــة والعلميــة
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Abstract
This study deals with the conditions of membership of the Central Municipal Council of
Qatar, which was stipulated in law No. (12) of 1998 and its amendments, and article
(5) of the aforementioned law stipulates the following conditions: Qatari nationality,
the age of the candidate should be thirty years, must possess mastery of reading and
writing, must have moral decency, the candidate is to be restricted to the voters’ lists in
the constituency in which he is nominated, and not to be employed by military services.
This study examines the compatibility of the Qatari legislator’s qualifications to run for
membership in the Central Municipal Council with comparative laws and the constitutional
right to candidacy. The study revealed that the Qatari legislators had demanded the
issuance of a law regulating the process of electing members of the Central Municipal
Council, but this law was not issued. Additionally, the Central Municipal Council of Qatar
showed a noticeable strictness regarding the age requirement for candidates yet did not
require academic qualifications to prove mastery of language.
This study concluded that some of the conditions of membership of the Central Municipal Council of Qatar should be amended in line with the status and objectives of the
Council, as well as a need to issue a law regulating the process of electing members of
the Central Municipal Council.
Keywords: Central Municipal Council; Conditions of candidacy; Membership of Council;
Nationality; Legislator; Literary and Scientific Authority
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المقدمة

تعترب الالمركزية اإلقليمية ،التي يتاح من خالهلا لسكان كل إقليم أو دائرة اختيار من يمثلهم ،جترب ًة إدارية
حديثة يف دولة قطر ،يقاس عمرها بعقود حمدودة .ورغم ذلك ،فقد قطعت يف تطورها مراحل مهمة ،إىل أن وصلت
إىل الشكل الذي هي عليه اآلن ،حيث صدرت عدة نصوص قانونية مؤسسية ،جسدت دينامية قانونية مهمة،
وعكست يف نفس الوقت إرادة التغيري والتطوير من أجل التكيف واملالئمة مع األوضاع واملتطلبات التي تقتضيها
املعطيات السياسية واالجتامعية واإلدارية.1
ويمكن رصد أهم مراحل تطور الالمركزية اإلقليمية يف الدولة عىل مستوى التنظيم القانوين فيام ييل:2

-يرجع أول جملس بلدي إىل أوائل اخلمسينيات من القرن املايض ،ثم أعيد تشكيله يف فرباير (.3)1956

 بموجب القانون  11لسنة  ،1963تم إنشاء وبتنظيم بلدية الدوحة ،وتم تعديله بعدة قوانني الحقة .وقد نصتاملادة  1من هذا القانون عىل أن "تنشأ بلدية الدوحة ،وتكون هلا شخصية معنوية ،وتعترب من املؤسسات العامة،
وتكون غايتها العمل بخري الوسائل عىل تقدم الدوحة عمران ًّيا وصح ًّيا".4
صدر القانون  ،19سنة  ،1972بإنشاء بلديات جديدة ،حيث تم بموجبه إحداث عدة بلديات هي( :الريان،والوكرة ،واخلور ،والذخرية ،وأم صالل ،والشامل) .ونص عىل إمكانية إنشاء بلديات أخرى ،أو إلغاء القائم
منها ،أو دمج بلديتني ،أو أكثر يف بلدية واحدة ،بقرار جملس الوزراء؛ وف ًقا للامدة ( )1من القانون املشار إلية.5
نص عىل إحداث جملس بلدي مركزي ملدن وقرى
صدر القانون  ،1لسنة  ،1990بإنشاء جملس بلدي مركزيّ ،يسمى املجلس البلدي املركزي ،وتكون له إدارة تنفيذية وسكرتارية عامة ،يلحق هبا عدد
ومناطق دولة قطرّ ،
ومقره الدوحة.
كاف من املوظفنيّ ،
وبقي هذا الوضع إىل أن صدر القانون  ،12لسنة  ،1998بتنظيم املجلس البلدي املركزي ،الذي تضمن عدّ ةتغيريات .لعل من أمهها؛ تكوين املجلس عىل أساس االنتخاب .وقد اشرتط القانون جمموعة من الرشوط
للعضوية يف املجلس البلدي املركزي ،ستكون موضوع دراستنا.

تكمن أمهية هذا البحث يف راهنيته السياسية؛ باعتبار أن التجربة القانونية والعملية للمجلس البلدي املركزي
خصوصا أمام اإلرادة السياسية يف التوجه نحو االنتخابات
تسمح بتقييم التجربة االنتخابية املحلية لدولة قطر،
ً
1
2
3
4
5

انظر :أناس املشييش وعبد اخلالق عالوي ،املبادئ العامة للقانون اإلداري ،ط  ،1كلية الرشطة ،دولة قطر2020 ،م ،ص .85
املشييش وعالوي ،املرجع السابق ،ص .86
انظر :حممد رشيف الشيباين ،إمارة قطر بني املايض واحلارض ،ج  ،1بريوت ،1962 ،ص  ،464وما بعدها.
انظر :القانون  ،11لسنة  ،1963بتنظيم بلدية الدوحة ،منشور يف اجلريدة الرسمية ،ع  ،3ص 1007؛ املرسوم  ،6لسنة  ،1963بنظام جديد
النتخاب أعضاء جملس بلدية الدوحة ،منشور يف اجلريدة الرسمية ،ع  ،4ص 1016؛ املرسوم  ،7لسنة  ،1963بتحديد الدوائر االنتخابية
ملجلس بلدي الدوحة ،منشور يف اجلريدة الرسمية ،ع  ،4ص .1022
انظر :قانون  ،19لسنة  ،1972بإنشاء بلديات جديدة ،املنشور يف اجلريدة الرسمية ،ع  ،10ص  .1023وقد تم إنشاء بلدية الظعاين بموجب
قرار جملس الوزراء  ،13لسنة  ،2004كام صدر قرار وزير البلدية والتخطيط العمراين  ،68لسنة  ،2011بشأن تعديل احلدود اجلغرافية
لبعض البلديات واملناطق ،ونص يف املادة  ،1منه عىل تعيني احلدود اجلغرافية لبلديات ومناطق الدوحة ،والوكرة ،واخلور ،والذخرية،
أيضا :نعيم عقله نصري" ،املجالس البلدية كأسلوب لإلدارة املحلية يف دولة قطر :دارسة
والشامل ،وأم صالل ،والريان ،والظعاين؛ انظر ً
تقييمه" ،حولية كلية اإلنسانيات والعلوم االجتامعية ،جامعة قطر ،1995 ،ص  ،381وما بعدها.
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الترشيعية ملجلس الشورى .وتب ًعا لذلك ،سيكون من املفيد معرفة مكامن القوة واخللل يف النصوص القانونية
اجلاري هبا العمل بخصوص التجربة الديمقراطية املحلية ،حتى يستفاد منها ،لتجاوزها من طرف جملس الشورى
يف إعداد النصوص القانونية املنظمة للعملية االنتخابية؛ ّ
بحق  -عالمة فارقة للمجلس
ألن هذا األمر ُيشكّل ٍّ -
خاص ،وللمجتمع القطري بشكل عا ٍّم؛ ألنه ُيم ّثل  -فيام نرى ُ -منطل ًقا حقيق ًّيا ،ولبنة تأسيس ّية أوىل ُيمكن
بشكل
ٍّ
بموجب
االستفادة منها  -أ ّيام استفادة  -من قبل اللجنة العليا لتحضري انتخابات جملس الشورى ،التي ُأنشأت ُ
القرار األمريي ( )47لسنة .2019

تكمن األمهية الثانية للموضوع يف طابعه القانوين ،بحيث سيخول لنا مقارنة جتربة املجلس البلدي املركزي مع
جتارب دول اخلليج يف اإلدارة املحلية ،ومكامن التشابه واالختالف بني قطر وبني الدول موضوع الدراسة املقارنة.
خيص مجهور الباحثني واملهتمني من جهة ،واملواطنني القطريني الذين تتوافر فيهم الرشوط التي
كام أن موضوع البحث ّ
اقتضاها الترشيع القطري يف قانون تنظيم املجلس البلدي املركزي .وختول هلم معرفة رشوط الرتشح لعضوية املجلس
البلدي املركزي .فمتى صلحت الرشوط الواجب توافرها يف عضو املجلس البلدي كان لذلك بالغ األثر عىل املجلس
البلدي املركزي وأدائه الوظيفي ،ال ِس ّي َم ّ
وأن التجربة القطرية اخلاصة باملجلس البلدي املركزي قد جتاوزت العرشين
عا ًما؛ لذا كان لِزا ًما التو ّقف للنظر يف مدى مالءمة رشوط عضوية هذا املجلس مع خصوصيات املجتمع القطري.
وباإلضافة إىل ما تقدّ م ذكرهّ ،
فإن أمهية هذا البحث تتأتّى كذلك يف كونه ُياول اإلحاطة باألسلوب ا ُملتّبع يف
ّ
تول ُعضو ّية املجلس البلدي املركزيَ ،أال وهو أسلوب االنتخاب.

إحراجا
بحق -
بقدر األمهية التي حيظى هبا هذا البحث ،فإنّه ال ُيمكن التغافل عن الصعوبات التي م ّثلت ّ -
ً
مهها ،نُدرة املراجع ا ُملتع ّلقة بالقانون ّ
ّ
حمل الدراسة ،ناهيك عن ُش ّح القوانني ا ُملقارنة يف ذات
حقيق ًّيا لنا.
ولعل أ ّ
ِ
والتغيات التي طرأت عىل هذه األنظمة .هذا عالوة عن
التطورات
جل ّل
ّ
ّ
الشأن ،واتّسامها بالقدم وعدم ا ُملواكبة ُ
إشكال ّية أخرى ،قوامها الرئيس؛ ُمعطى حتصني املراسيم ا ُملن ّظمة النتخاب املجلس البلدي املركزي؛ ألن قراراهتا
من نظر القضاء ،وهو ما ُيساهم يف ق ّلة األحكام القضائ ّية التي تتناول موضوع دراستنا ونُدرهتا.

سنقارب موضوعنا من خالل استخدام املنهج القانوين يف دراسة النصوص القانونية املنظمة لتجربة اإلدارة
الالمركزية يف قطر .لذا كان لزاما توظيف املنهج املقارن ،من خالل مقارنة رشوط العضوية يف املجلس البلدي
املركزي مع غريه من الدول موضوع الدراسة املقارنة ،ثم قمنا بتحليل النصوص القانونية يف جممل التفاصيل التي
تضمنها املوضوع.
تتمثل اإلشكالية الرئيسية يف دراستنا هذه يف مدى توافق رشوط عضوية املجلس البلدي املركزي املنصوص
عليها يف قانون ( )12لسنة  1998وتعديالته ،مع احلق يف الرتشح .باإلضافة إىل مدى إمكانية اعتبار هذه الرشوط
أساسا لتنظيم وتشجيع املشاركة السياسية يف دولة قطر.
ً
وينبثق عن هذه اإلشكالية املركزية اإلشكاليات الفرعية التالية:

بيان مدى توافق الرشوط التي يطلبها املرشع القطري لعضوية املجلس البلدي املركزي ،مع احلق الدستوري يف208
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الرتشح املنصوص عليه يف املادة ( )42من الدستور الدائم لدولة قطر.
بيان مدى توافق رؤية املرشع القطري يف تنظيم حق الرتشح مع القوانني املقارنة ما بني التنظيم والتقييد.بيان مصادر رشوط عضوية املجلس البلدي املركزي يف دولة قطر.بيان مدى تنظيم املرسوم بقانون ( )17لسنة  1998اخلاص بنظام انتخاب أعضاء املجلس البلدي املركزيلوسائل جلان االنتخاب يف التحقق من توافر رشوط الرتشح.
 -بيان موقف القضاء القطري فيام يتعلق برشوط عضوية املجلس البلدي املركزي.

وتب ًعا لإلشكالية السالفة الذكر سنقسم موضوعنا إىل مبحثني ،نخصص املبحث األول للنظر يف الرشوط
العامة ل ُعضوية املجلس البلدي املركزي ،يف حني نقارب يف املبحث الثاين الرشوط اخلاصة بالصالحية األدبية
والعلمية لتح ّقق هذه ال ُعضوية.
لعضوية المجلس البلدي المركزي
المبحث األول :الشروط العامة ُ

رشع يف املادة ( )5من القانون ( )12لسنة  1998اخلاص بتنظيم املجلس البلدي املركزي عىل ُشوط
ّ
نص ا ُمل ّ
أساسا من رشوط عامة؛ أي ّأنا ليست
الرتشح للعضوية هبذا املجلس ،وقام بتعداد هذه االشرتاطات ،وهي ّ
تتكون ً
رشو ًطا خاصة ُمتّصلة ّ
أساسا بحياة الفرد وسلوكهّ .
بكل ُم ّ
إن
رشح عىل حدة ،هذا باإلضافة إىل رشوط أخرى تتع ّلق ً
ُخصصه لبحث الرشوط العامة ل ُعضوية املجلس
ما تقدّ م ذكره ُيم ّثل املشاغل الرئيس ّية الناظمة هلذا املبحث ،والذي ن ّ
البلدي املركزي .وهي :أن تكون جنسية ا ُمل ّ
رشح األصلية قطرية ،أو أنّه اكتسب اجلنسية؛ رشيطة أن يكون والده من
سجال بجداول الناخبني للدائرة التي
مواليد دولة قطر ،وأن يكون قد بلغ من العمر ثالثني سنة ميالدية ،وأن يكون ُم ّ
يرشح نفسه عنها ،هذا باإلضافة إىل رضورة أن يكون ّ
املرشح ليس من بني املحظور عليهم الرتشح ل ُعضوية املجلس
فصلّ ،
إن ّ
البلدي املركزيّ .
كل عىل ِحدَ ة ضمن مطلب ُمنفصل.6
كل هذه الرشوط سنسوقها تبا ًعا ،وبشكل ُم ّ
المطلب األول :شرط الجنسية القطرية

رشع يف املادة ( 7)5من قانون تنظيم املجلس البلدي املركزي لسنة  1998أن يكون ا ُمل ّ
رشح من
اشرتط ا ُمل ّ
املواطنني القطريني؛ وهو ما يعني لِزا ًما ّ
ّ
للرتشح لعضوية
أن رشط اجلنسية القطرية ُيعدّ أحد ا ُملتط ّلبات األساسية
املجلس البلدي؛ ألنه من غري املعقول ْ
أن ُيم ّثل املواطنني شخص ال ُيعترب منهم.
 6انظر :نور إبراهيم صقر املرخيي ،اإلدارة املحلية يف قطر  -دارسة مقارنة ،رسالة ماجستري ،كلية احلقوق ،جامعة القاهرة ،سنة  ،2007ص
 ،182وما بعدها.
 7تنص املادة ( )5من قانون تنظيم املجلس البلدي املركزي  12لسنة  ،1998املنشور باجلريدة الرسمية ،ع  ،9ص  ،52املعدلة بموجب القانون
 1لسنة  ،2011عىل أنه "يشرتط فيمن َّ
عضوا باملجلس ما ييل:
يرشح
ً
 -1أن تكون جنسيته قطرية ،وجيب فيمن اكتسب اجلنسية القطرية أن يكون والده من مواليد قطر.
 -2أن يكون قد بلغ من العمر ثالثني سنة.
 -3أن جييد القراءة والكتابة.
 -4أن يكون من املشهود هلم بالكفاءة واألمانة.
 -5أال يكون قد سبق عليه احلكم يف جريمة خملة بالرشف ،أو األمانة ،ما مل يكن قد رد إليه اعتباره.
 -6أن يكون مقيدً ا بجداول الناخبني يف الدائرة التي يرشح نفسه فيها ،وله حمل إقامة دائمة يف حدودها.
 -7أال يكون من العاملني يف وزارة الدفاع ،أو الداخلية ،أو أي جهة عسكرية أخرى".
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ومن الرضورة بمكان ،القول ّ
رشع القطري حسنًا فعل ،حينام عدل عن اشرتاط توافر اجلنسية األصلية
إن ا ُمل ّ
يف عضوية املجلس البلدي يف قانون املجلس البلدي املركزي لسنة  ،1998والذي كان ينص عليها قانون املجلس
البلدي لسنة  ،1990حيث اكتفى قانون املجلس البلدي املركزي لسنة  1998باشرتاط اجلنسية القطرية .وهو ما
يعني عدم حرمان املتجنسني من الرتشح لعضوية املجلس البلدي املركزي كام كان الوضع يف القانون السابق حينام
اشرتط يف العضو املعني ْ
أن تكون اجلنسية القطرية هي اجلنسية األصلية للعضو.8

ومن ا ُملفيد القول يف هذا السياق الناظمّ ،
خيص بعض املواطنني ،وهم
أقر قيدً ا جديدً ا ُّ
رشع القطري ّ
بأن ا ُمل ّ
خاص ًة؛ القطريون بالتجنّس .حيث اشرتط املرشع أن يكون والد املتجنس من مواليد دولة قطر.
ّ
إن األمر السابق يعني حرمان األشخاص الذين أصبحوا مواطنني من التمتّع هبذه العضوية؛ ألن آباءهم ليسوا
من مواليد قطر ،إال أن هذا القيد قد نسخ بصدور قانون اجلنسية القطرية ( )38لسنة  2006حيث أوجبت املادة
( )16من قانون اجلنسية ،حرمان متتّع ا ُملتجنس من احلقوق ،ملدة عرش سنوات فقط ،من تاريخ اكتسابه اجلنسية،9
وهو ما يعني ،بمفهوم املخالفة ،أن املتجنس بعد انقضاء هذه املدة حيق له الرتشح لعضوية املجلس البلدي املركزي؛
وإن مل يكن والده من مواليد دولة قطر.

وبانتقالنا إىل عرض موقف القضاء القطري يف ذات السياق ا ُملتع ّلق باجلنسيةُ ،يمكن القول ّ
إن بعض األحكام
القضائية الصادرة عن هذا القضاء حول رشط اجلنسية يف الوظائف العامة ،قد ّاتهت إىل ُمراقبة هذا الرشط،
تجنسا .هذا عالوة عىل
والتح ّقق من مدى توافره بالنسبة إىل املواطن القطري سواء كان بصفة أصلية ،أو كان ُم ً
التح ّقق من َّ
أن والده من مواليد دولة قطر ،وهو ما ذهبت إليه حمكمة االستئناف يف أحد أحكامها ،حني قالت" :ومن

حيث إن البني من كل من املادة ( )40من الدستور الدائم لدولة قطر ،واملادة ( )13من قانون السلطة القضائية ،أن
مسائل اجلنسية أحكامها هلا صفة دستوريةّ .
وأن املرشع أخرج منازعات اجلنسية من والية القضاء بصفة عامة ،أ ًّيا
كان نوعه ،أو درجته .ومنع القضاء من النظر فيها سواء بطريقة مبارشة ،أو غري مبارشة .ومن َثم ،فال سبيل أمام
القضاء يف مسألة جنسية سوى النزول عىل ما هو ثابت بملف اجلنسية بوزارة الداخلية ،وقد ثبت أن هذا الرشط
انتفى مما هو ثابت من مستندات اجلنسية ...لوالد املدعي ،كونه ليس من مواليد قطر ،ومن ثم يكون القرار املطعون

 8تنص الفقرة (ب) ،املادة  ،2القانون  ،1لسنة  ،1990بإنشاء املجلس البلدي املركزي ا ُمللغى ،منشور يف اجلريدة الرسمية ،ع  ،1ص ،1027
عىل أنه "يشرتط يف عضو املجلس البلدي املركزي اآليت:
 1أن تكون جنسيته األصلية جنسية دولة قطر. 2أال تقل سنه عند تعيينه عن أربع وعرشين سنة. 3أن جييد القراءة والكتابة. 4أن يكون من املشهود هلم بالكفاءة واألمانة. 5أال يكون قد سبق احلكم عليه يف جريمة خملة بالرشف ،ما مل يكن قد مىض عىل صدور احلكم ،أو تنفيذ العقوبة املحكوم هبا ثالث سنواتكاملة".
 9تنص املادة  ،16من قانون اجلنسية القطري  ،38لسنة  ،2005منشور يف اجلريدة الرسمية ،ع  ،12ص  ،348عىل أنه "ال جيوز التسوية بني
من اكتسب اجلنسية القطرية وبني قطري ،بالنسبة إىل حق شغل الوظائف العامة ،أو العمل عمو ًما ،قبل انقضاء مخس سنوات من تاريخ كسبه
اجلنسية .وال يكون ملن اكتسب اجلنسية القطرية حق االنتخاب ،أو الرتشيح ،أو التعيني يف أي هيئة ترشيعية".
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فيه قد قام عىل سببه املربر قانونًا؛ مما يستوجب رفض الدعوى".10

وقد أ ّيدت هذا االجتاه حمكمة التمييز القطرية وإن كان ذلك بصورة غري مبارشة ،حني قبلت الطعن من
قبل أحد املرشحني عىل ُعضوية مرشح آخر ،وذلك بتع ّلة اكتسابه للجنسية ،ووالده ليس من مواليد دولة قطر،
وقضت املحكمة مقرر ًة "أن املرشع حدد ً
أي اسم يف كشوف أسامء املرشحني النهائي،
آجال لالعرتاض عىل إدراج ّ
وبالفصل يف االعرتاض يكون قرار الرتشيح هنائ ًّيا حصينًا من الطعن باإللغاء .ملا كان ذلك ،وكان الثابت باألوراق
أي من رشوط العضوية فرتة حمددة قانونًا،
أي من أسامء املرشحني لعدم توافر ٍّ
أنه حتدد لتقديم الطعون عىل إدراج ٍّ
وأن الطاعنة مل تطعن عىل ذلك إال بعد فوات املدة املقررة ،ومن ثم بات قـرار إدراج املطعون ضده ،الثالث بكشف
املرشحني هنائ ًّيا ،ال يقبل الطعن باإللغاء ،وال يعد القرار منعد ًما؛ لعدم توافر رشوط االنعدام ،مما يتعني معه رفض
الطعن".11

إن مما ُيالحظ من األحكام القضائية الصادرة ساب ًقاّ ،
ّ
وأقر
عم كان قد ّقرره سل ًفاّ ،
أن القضاء القطري عدل ّ
بعدم مت ّلك أهل ّية االختصاص للنظر يف الطعون ا ُملقدّ َمة ضدّ قرارات جلنة فحص التظلامت والطعون ،وذهب إىل
أيضا بعدم اختصاص املحكمة والئ ًّيا للنظر يف الطعون عىل أساس اعتبار قوامه الرئيس؛ ّ
أن رشط اجلنسية
القول ً
بمقتىض
املطلوب توافره يف ُمرشح املجلس البلدي املركزي يدخل يف نطاق عدد القيود الواردة عىل والية القضاء ُ
املادة ( )13من قانون السلطة القضائية ،وهو ما ذهب إليه حكم حمكمة االستئناف حني ّقرر أنه "ومن حيث إنه متى
كان ما تقدم ،وكانت طلبات املستأنف يف الطعن املاثل تدور حول طلبه إلغاء قرار جلنة فحص الطعون والتظلامت
املطعون فيه ،فيام تضمنه من استبعاد اسمه من كشف املرشحني النتخابات املجلس البلدي املركزي لعام ،2019
لعدم توافر رشط من رشوط الرتشيح فيه وهو وجوب أن يكون والده من مواليد دولة قطر ،باعتباره من مكتسبي
اجلنسية القطرية ،يف حني أن والده قطري اجلنسية ،وأيا ما كان األمر يف هذا اخلصوص ،فإن املنازعة واحلال كذلك،
تدور حول قرار من القرارات التي تدخل يف عداد القرارات املتعلقة باجلنسية واأللقاب واالنتساب للقبائل
والعائالت ،ومن ثم ،وتطبي ًقا حلكم املادة ( )13من قانون السلطة القضائية املشار إليها ،فإن املنازعة بشأهنا خترج
عن االختصاص الوالئي للمحاكم كافة بنص القانون ،بام يستوجب معه القضاء بعدم اختصاص املحكمة".12

ٍ
اعتبار ،مفاده ّأنا اجلهة القضائية التي
كام تبنّت حمكمة االستئناف النهج ذاته يف العديد من أحكامها ،عىل
رشع بالنظر يف الطعون ا ُملرتبطة بالقرارات ا ُملتع ّلقة بانتخابات املجلس البلدي املركزي ،وذلك وف ًقا ملا نص
ّ
خصها ا ُمل ّ
13
رشع يف قانون الفصل يف املنازعات اإلدارية .
عليه ا ُمل ّ
ونحن نرى من جانبناّ ،
بمهمة ُمراقبته لرشط اجلنسية ،كأحد
عم ّقرره فيام يتّصل ُ
أن ُعدول القضاء القطري ّ

 10انظر :الطعن  2011/26الصادر بجلسة  ،2011/5/23حمكمة االستئناف القطرية.
 11انظر :الطعن  2012/107الصادر بجلسة  ،2012/12/4حمكمة التمييز القطرية.
 12انظر :الطعن  2019/106الصادر بجلسة  ،2019/4/14حمكمة االستئناف القطرية.
 13انظر :املادة  ،8من قانون  ،7لسنة  ،2007بشأن الفصل يف املنازعات اإلدارية؛ الطعن  ،2019/109الصادر بجلسة 2019/4/14؛
والطعن  ،2019/110الصادر بجلسة  ،2019/4/14حمكمة االستئناف.
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رضب من
نص املادة ( )13من قانون السلطة القضائية ،هو
ٌ
ُشوط الرتشح للمجلس البلدي املركزي؛ بنا ًء عىل ّ
نص املادة ( )13ا ُملحال عليها ساب ًقا ،ذلك ّ
أن املحكمة  -وهي بصدد التأكّد من أهلية ا ُملرشح بنا ًء
التوسع يف تفسري ّ
ّ
ُقرر ما إذا
عىل االشرتاطات التي وضعها القانون  -ال ّ
متس مسألة اجلنسية بشكل مبارش ،أو غري مبارش ،وإنّام هي ت ّ
كان املرشح ُمستوف ًيا للرشوط الواجب توافرها به كمرشح ،من عدمها.

رشع
وب َعقد ُمقارنة بني الترشيع القطري من ناحية ،وبعض الترشيعات العربية ،نجد أن هناك اختال ًفا لدى ا ُمل ّ
نص يف املرسوم عىل القانون اخلاص بإصدار البلديات يف
البحريني عن نظريه القطري يف مسألة اجلنسية ،ذلك أنّه ّ
املادة ( )7عىل أنه يشرتط فيمن يرشح نفسه
عضوا للمجلس البلدي بأن يكون بحريني اجلنسية14؛ ومعنى ذلك أنه
ً
بغض النظر عن وقت اكتسابه هلا  -أن ّ
يرشح نفسه لعضوية املجلس البلدي.
جيوز ُملكتسب اجلنسية ّ -
ٍ
مسلك أكثر تشدّ ًدا من سابقيه ،ذلك أنّه َما َثل بني ُشوط ُعضوية املجلس
يف حني نزع املرشع الكويتي إىل
نص عليها دستور دولة الكويت يف املادة ( ،15)82حيث
البلدي و ُعضوية جملس األمة ،وهي تلك الرشوط التي ّ
اشرتط يف عضو جملس األمة أن يكون كويتي اجلنسية بصفة أصلية .مع إفادة القول ّ
املرشع الكويتي
إن ما ُيؤخذ عىل ّ
 ح ًّقا  -عند عقد ا ُملامثلة بني رشوط ُعضوية املجلس البلدي وجملس األمة ،هو عدم األخذ بطبيعة الفروقاتاجلوهرية بني املجلسني .ذلكّ ،
أن دور املجلس البلدي وسلطته ال يمكن مقارنتها مع نظريه القائم يف جملس األمة
كسلطة ترشيعية ،بذا ال تستقيم ا ُملامثلة يف سحب ذات الرشوط عىل ُعضوية كال املجلسني  -فيام نرى.
كام تطلب املرشع األردين رشط اجلنسية األردنية فيمن يرتشح لعضوية املجلس البلدي ،أو املحيل ،وذلك
نصت عليه املادتان ( )40 ،39من قانون البلديات األردين.
وف ًقا ملا ّ

واألمر ذاته نجده قائام يف الترشيع املرصي ،ذلك ّ
املرشع اشرتط رشط اجلنسية املرصية ضمن قانون اإلدارة
أن ّ
املحلية ملن ّ
يرتشح لعضوية املجالس الشعبية املحلية ،وف ًقا ملا جاء يف املادة ( )75من القانون سالف الذكر.16

 14انظر :املادة  ،7من مرسوم بقانون  ،35لسنة  ،2001منشور يف اجلريدة الرسمية ،ع  ،2508ص  ،63بإصدار قانون البلديات ،مملكة
كرا كان ،أو أنثى ،ما ييل:
البحرين .حيث تنص عىل أنه "يشرتط فيمن يرشح نفسه
ً
عضوا باملجلس البلدي َذ ً
  -أأن يكون بحريني اجلنسية.
  -بأن يكون بالغًا من العمر ثالثني سنة ميالدية كاملة.
  -جأن جييد اللغة العربية قراءة وكتابة.
  -دأن يكون متمت ًعا بكافة حقوقه املدنية والسياسية.
  -هأن يكون مقيدً ا يف جداول الناخبني يف الدائرة التي يرشح نفسه فيها ،وأن يقيم يف نطاق البلدية طوال مدة العضوية.
  -وأن يكون قد سدد الرسوم البلدية إذا كان مكل ًفا هبا قانونًا".
 15انظر :املادة  ،82من دستور دولة الكويت ،منشور يف اجلريدة الرسمية ،عدد خاص ،السنة الثامنة ،ص 1؛ حيث تنص املادة عىل أنه" :يشرتط
يف عضو جملس األمة:
  -أأن يكون كويتي اجلنسية بصفة أصلية؛ وف ًقا للقانون.
  -بان تتوافر فيه رشوط الناخب وف ًقا لقانون االنتخاب.
  -جأال تقل سنة يوم االنتخاب عن ثالثني سنة ميالدية.
  -دأن جييد قراءة اللغة العربية وكتابتها".
 16انظر :املادة  ،75من قانون اإلدارة املحلية لسنة  ،1979املعدلة بموجب القانون  ،50لسنة  ،1981منشور يف اجلريدة الرسمية يف
عضوا باملجالس الشعبية املحلية ما يأيت:
( ،1988/6/9أ) ع  .23حيث تنص املادة عىل أنه "يشرتط فيمن يرشح
ً
 1أن يكون متمت ًعا بجنسية مجهورية مرص العربية.212
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وتعقي ًبا عىل ّ
تم ذكره ساب ًقا ،نقول ّ
إن مسألة اشرتاط اجلنسية القطرية ل ُعضوية املجلس البلدي املركزي
كل ما ّ
رشع هذا املجلس ،وهي
هي أمر
ٌّ
طبيعي ،لعدم إمكانية غري املواطن من حتقيق األهداف التي من أجلها أنشأ ا ُمل ّ
الوقوف عىل مواطن ضعف اخلدمات اللوجستية يف املدينة ،أو املنطقة ا ُملزمع ّ
الرتشح فيها ،هذا عالوة عىل الدراية
ُ
اجل ّيدة باالحتياجات احلقيق ّية واألساس ّية ألهايل تلك املدينة ،والتي ُت ّيزهم عن باقي ُمدن الدولة .لذا ،فمن البداهة
أن َت ّقق هذه األهداف والغايات ُمرتبط بالرضورة ْ
ّ
ّ
بحق من أحد
بأن يكون ال ُعضو
املرتشح عن هذه الدائرة ُيعدّ ّ
حق املعرفة ّ
كل ما يؤرق ساكنيها،
أبنائها؛ أي أنّه نشأ وعاش وترعرع يف املدينة ،أو املنطقة التي ُيم ّثلها؛ ألنه يعرف َّ
أيضا احتياجاهتم األساس ّية؛ ألن ّ
كل مدينة ختتلف عن نظريهتا يف االحتياجات واألولو ّيات.
ويعرف ً

ومن ا ُملفيد القول كذلكّ ،
إن رشط نوعية اجلنسية  -سواء أكانت بصفة أصلية ،أم بصفة مكتسبة من خالل
ترشح ُمكتسب اجلنسية رشيطة ْ
املرشع باحلسم فيها ،وذلك من خالل السامح بإمكانية ّ
أن يكون
التجنس  -قد قام ّ
جديرا باإلشادة والتنويه ،ذلك ّ
والده من مواليد دولة قطرّ ،
أن
بحق استثنا ًء حقيق ًّيا
إن هذا األمر يف اعتقادنا ُيم ّثل ّ
ً
بعض الدول تتط ّلب توافر ُجلة من الرشوط ُملم ّثيل الناخبني ،من قبيل اشرتاط مدّ ة زمنية معينة ُملكتسب اجلنسية
ُملامرسة احلقوق األساسيةّ ،
وتول الوظائف العامة ،وهذه املدة ختتلف من بلد إىل بلد آخر حسب ،ثقافته وعاداته؛
أن يكون والد املرشح من مواليد دولة قطر ،هو  -حقيقة  -أمر استثنائي ،إذا أخذنا يف احلسبان ّ
فإن اشرتاط ْ
لذاّ ،
أن
النصوص الدستورية وقانون اجلنسية يف املادة ( )16قد وضع قيدً ا زمن ًّيا عىل املتجنس بصفة عامة للتمتع بالوظائف
ثم ،كان من الواجب عىل القضاء القطري تطبيق
العامة ،ومل تشرتط أن يكون والد املتجنس من مواليد قطر .ومن ّ
نص املادة ( )16من قانون اجلنسية القطرية؛ باعتباره األحدث ،وقد نسخ بدوره نص املادة ( )5من قانون تنظيم
املجلس البلدي املركزي .هذا ونرى من جانبنا رضورة تدخل املرشع ملعاجلة نص املادة ( )5من قانون تنظيم
املجلس البلدي املركزي والسعي إىل التوفيق بني نصوص الدستور القطري التي مل متيز بني املواطنني ،وبني قانون
اجلنسية عىل األقل بالنسبة إىل الوظائف العامة ،ومنها ُعضوية املجلس البلدي املركزي.17

ومن املسائل املهمة ا ُملرتبطة باجلنسية ،املستح ّقة توجيه النظر والدراسة إليها ،مسألة تعدّ د اجلنسية ،وأثرها
عىل ُعضو ّية ّ
مرشح املجلس البلدي املركزي؛ سواء كان ذلك يف الترشيع القطري ،أو يف بعض الترشيعات ا ُملقارنة.
إن قانون اجلنسية القطري قد نص يف املادة ( ،18)11عىل أنّه جيوز لألمري إسقاط اجلنسية القطرية عن القطري؛

 2أن يكون بالغًا من العمر  25سنة ميالدية كاملة عىل األقل يوم االنتخاب. 3أن يكون مقيدً ا يف جداول االنتخاب بالوحدة املحلية التي يرشح نفسه يف دائرهتا ،وله حمل إقامة يف نطاقها. 4أن جييد القراءة والكتابة. 5أن يكون قد أدى اخلدمة العسكرية اإللزامية ،أو أعفي من أدائها؛ طب ًقا للقانون ،وال جيوز ألفرد القوات املسلحة ،أو الرشطة ،أوأعضاء اهليئات القضائية الرتشح لعضوية املجالس الشعبية املحلية التي تدخل يف نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم االستقالة منها.
ومع مراعاة القواعد املنظمة لالستقالة من القوات املسلحة والرشطة؛ تعترب االستقاالت املشار إليها يف الفقرتني السابقتني مقبولة
بمجرد تقديمها".
 17انظر :املواد  34 ،18من الدستور الدائم لدولة قطر الصادر يف سنة  ،2004منشور يف اجلريدة الرسمية ،ع  ،6ص  ،7حيث تنص املادة ،18
عىل أنه "يقوم املجتمع القطري عىل دعامات العدل ،واإلحسان ،واحلرية ،واملساواة ،ومكارم األخالق"؛ كام تنص املادة  ،34عىل التايل:
"املواطنون متساوون يف احلقوق والواجبات العامة"
 18انظر :املادة  ،11القانون  ،38لسنة  ،2005بشأن اجلنسية القطرية ،منشور يف اجلريدة الرسمية ،ع  ،12ص  ،348حيث تنص املادة عىل أنه
"جيوز بقرار أمريي إسقاط اجلنسية القطرية عن القطري يف احلالة التالية ... :إذا جتنس بجنسية دولة أخرى".
املجلة الدولية للقانون ،املجلد العارش ،العدد املنتظم األول ،2021 ،تصدر عن كلية القانون ،وتنرشها دار نرش جامعة قطر

213

سواء كان قطر ًيا بصفة أصلية ،أو بالتجنس يف حال جتنّسه بجنسية دولة أخرى .وهو ما ُيفيض بالتبعية إىل حرمانه
املقررة للمواطنني ،ومن ضمنها احلق يف الرتشح ل ُعضوية املجلس البلدي املركزي ،وهو ما يعني،
من احلقوق ّ
بمفهوم املخالفة للنص القانوين ،أنه يمكن ملزدوج اجلنسية الرتشح لعضوية املجلس البلدي املركزي ،حتى ولو
متجنسا بجنسية دولة أخرى ،ما مل تسقط عنه اجلنسية القطرية.
كان
ً

أما املرشع األردين فقد ذهب إىل ما ذهب إلية املرشع القطري من تقرير حق الرتشح ملزدوج اجلنسية ،وذلك
لنص يف املادة ( )39البند (أ) ،19من قانون ( )41لسنة  ،2015بشأن البلديات ،أن (لكل أردين أكمل
بالرجوع ّ
ثامين عرشة سنة من عمره ،يف التاريخ الذي حيدده جملس املفوضني ،احلق يف انتخاب رؤساء وأعضاء املجالس.)...
كام ّ
أن املادة ( )40البند (أ) 20من ذات القانون ،مل تنص ،أو حتيل عىل قانون آخر حيظر متعدد اجلنسية من الرتشح
ل ُعضوية املجلس املحيل األردين ،األمر الذي يكفل للمواطن األردين املتعدّ د اجلنسية األحقية يف الرتشح للمجلس
املحيل األردين.

ضمن يف بعض الترشيعات
ونالحظ من خالل ُمقارنة ما تقدّ م ذكره يف الترشيع القطري مع غريه ممّا هو ُم ّ
ٍ
ٍ
أن املرشع الكويتي ً
ا ُملقارنةّ ،
رشع القطري يف ذات املسألة ،حيث نص
مثل قد ذهب إىل مسلك مغاير ملا ذهب إليه ا ُمل ّ
اختيارا بجنسية دولة أجنبية؛ مما يفيض بالتبعية لفقدانه احلقوق املقررة قانونًا
عىل السقوط احلكمي لكل من جتنس
ً
للمواطنني ،التي من ضمنها الرتشح لعضوية املجلس البلدي ،وذلك وف ًقا ملا جاء يف نص املادة ( )11من قانون
نص عىل فقدان اجلنسية البحرين ّية ّ
لكل
اجلنسية الكويتي ،21وهو ما يتوافق مع ما ذهب إلية ا ُمل ّرشع البحريني وذلك ّ

فرد جتنّس بجنسية دولة أجنبية .ولكن جتدر اإلشارة إىل املرسوم بقانون ( )3لسنة  ،2002اخلاص بنظام انتخاب
حق ُمواطني جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،ومن يمتلكون عقارات
نص عىل ّ
أعضاء املجالس البلدية الذي ّ
مبنية ،أو أرايض يف الدولة من ممارسة حق االنتخاب.22
أما يف مجهورية مرص ،فقد ثار خالف حول مدى أحق ّية ُمزدوج اجلنسية من ّ
الرتشح ل ُعضوية املجالس الشعبية
املحلية .فقد ذهبت أحكام إىل تقرير عدم أحقيتهم ،بينام ذهبت أحكام أخرى إىل تقرير أحقيتهم يف الرتشح .وقد
حق ا ُملتجنّسني
حسمت املحكمة الدستورية العليا املرصية هذا النزاع يف أحد األحكام الصادرة عنها ،وذلك بتقرير ّ
الرتشح ل ُعضوية املجالس البلدية ،عىل اعتبار ّ
ّ
أن قانون اجلنسية املرصي
بجنسية أخرى غري اجلنسية املرصية من
للمواطن املرصي بإمكان ّية التجنّس بجنسية دولة أخرى؛ رشيطة أن يكون ذلك بقرار من وزير الداخلية.
سمح ُ
ِ
أضف إىل ذلكّ ،
أن قانون اهلجرة ورعاية املرصيني يف اخلارج ِضمن القانون ( )111لسنة  ،1983مل ينص عىل
ِحرمان من هاجروا لإلقامة الدائمة ،أو املؤقتة ِمن ُمبارشة ُحقوقهم الدستورية والقانونية.23

 19انظر :قانون البلديات األردين لعام  ،2015منشور يف اجلريدة الرسمية يف  ،2015/10/18ع .5460
 20انظر :املرجع السابق.
 21انظر :املادة  ،11من املرسوم األمريي  ،15لسنة  ،1959بقانون اجلنسية الكويتي ،واملعدلة بموجب املرسوم بقانون  ،100لسنة .1980
أيضا املرسوم بقانون  ،3لسنة  ،2002بشأن نظام انتخاب أعضاء املجالس
 22انظر :قانون اجلنسية البحرينية لسنة 1963وتعديالته؛ وانظرً :
البلدية.
 23انظر :حكم املحكمة الدستورية العليا املرصية يف القضية  ،24لسنة  37ق ،الصادر بجلسة ً ،2015/3/7
نقل عن :هشام عبد السيد الصايف
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ونخلص من جانبنا ،أنه بعد النظر يف القوانني ا ُملقارنةّ ،
فإن فكرة اكتساب املواطن جلنسية دولة أخرى هو
حيق له العودة جمدّ ًدا ،ومزامحة املواطنني اآلخرين
ثم ال ّ
بمثابة َت ّل عن حقوقه كمواطن لفائدة موطنه األصيل ،ومن ّ
الذين مل يكتسبوا جنسية دولة أخرى؛ ومن ثم ال يملكون حقو ًقا إال يف دولتهم عىل عكس مزدوج اجلنسية الذي
يتمتع بحقة يف تويل الوظائف العامة واالنتخاب والرتشح يف كال الدولتني ،وهو ما ال يمكن قبوله .وندعو املرشع
القطري إىل اعتبار حالة جتنس املواطن القطري بجنسية دولة أجنبية من قبيل حاالت السقوط احلكمي بمجرد
توافر احلالة.

نمر إىل استعراض
نظرا لطبيعة املسائل اجلادة ا ُملثارة فيهّ ،
وبعد هذا العرض ا ُملستفيض ،نو ًعا َما لرشط اجلنسية ً
الرشط الثاين ا ُملتع ّلق بالس ّن القانونية ُمل ّ
رشح ُعضو ّية املجلس البلدي املركزي ،وهو مدار حديثنا يف املطلب الثاين.
المطلب الثاني :شرط السن

تتط ّلب ُمعظم القوانني املقارنة يف املرشح ل ُعضوية املجلس البلدي ،أو املحيل ،أو حتى كذلك ا ُمل ّ
رشح ل ُعضوية
احلق السيايس ومتثيل املواطنني؛ وهو ما ُيصطلح عليه بـ (س ّن الرشد
السلطات الترشيعية بلوغ ِس ّن ُمع ّينة ُملامرسة ّ
السيايس)ّ .
إن النظم السياسية بتشكّالهتا ا ُملختلفة تسعى قدر ا ُملستطاع إىل ضامن القدر الكايف من احلقوق املدنية
للفرد ،حتّى يكون مواطنًا ً
فاعل وإجياب ًّيا يف ُمتمعه ،يساهم مسامهة حقيق ّية يف عمل ّية البناء ،ضمن ُمسامهة تشارك ّية
مع نظرائه ،ووفق إطار قانوين جامع ُيدّ د املسؤوليات والواجبات ا ُملناطة بعهدهتم ،وتوفري غطاء قانوين من ا ُملساءلة
سلبي للسلطة املمنوحة هلمّ .
لكل ذلك،
جراء توظيف
ّ
يتم اقرتافه ّ
والرقابة؛ للحدّ من اإلخالل والتجاوز الذي قد ّ
ومن أجل جسامة املسؤول ّية ا ُملناطة بعهدة ّ
مرشح املجلس البلدي ُملراوحتها بني الترشيف والتكليف من ناحية،
جديرا بالنظر
والرقابة واملحاسبة من ناحية أخرى ،كان رشط الس ّن باعتباره وجها من ُوجوه حت ّقق األهل ّية مطل ًبا
ً
والدراسة؛ ألن بلوغ ّ
املرشح الس ّن القانون ّية لتحمل عبئ املسؤولية املناطة بعهدته ،جيعل من ترصفاته ذات طابع
قانوين يتّسم بالصحة بامتياز.
وقد نص القانون املدين القطري ( )22لسنة  ،2004يف املادة (ّ ،24)49
بأن "كل شخص بلغ س ّن الرشد يكون
كامل األهلية ألداء الترصفات القانونية ،وسن الرشد ثامنية عرشة سنة كاملة."...

خيص رشط السن املطلوب بلوغه للمرشح لعضوية املجلس البلدي املركزي ،فقد جاءت به املادة
أما فيام ّ
( )5من قانون املجلس البلدي املركزي لسنة  ،1998املعدلة بقانون ( )1لسنة ( ،25)2011والتي رأت "أن يكون
املرشح لعضوية املجلس قد بلغ من العمر ثالثني سنة" .وبذلك ،يمكن لنا أن نلحظ هذا االختالف القائم بني ما
حممد بدر الدين ،النظام القانوين لتشكيل املجالس املحلية املرصية يف ضوء دستور  2014والقوانني املنظمة لالنتخابات ،دار النهضة العربية،
القاهرة ،2017 ،ص  ،110وما بعدها.
 24انظر :القانون  ،22لسنة  ،2004بإصدار القانون املدين ،منشور يف اجلريدة الرسمية ،ع  ،11ص .364
 25انظر :قانون  ،1لسنة  ،2011بتعديل بعض أحكام القانون  ،12لسنة  ،1998بتنظيم املجلس البلدي املركزي ،منشور يف اجلريدة الرسمية،
ع  ،3السنة  ،51ص .5
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نص عليه النص السابق ا ُملعدل؛ وهو بلوغ املرشح سن اخلمس والعرشين سنة ميالدية،26
جاء يف هذا النص ،وما ّ
ناهيك كذلك عىل ّ
أن قانون املجلس البلدي املركزي األسبق الصادر عام  ،1990كان يشرتط يف العضو املعني ّأل

ّ
يقل عمره عند التعيني عن أربع وعرشين عا ًما.

وملا كانت املادة ( )5من قانون تنظيم املجلس البلدي املركزي بعد تعديلها تعترب أكثر تشدّ ًدا من سابقتها،
ويتخالف فيام نرى تط ّلعات املجلس البلدي وأهدافه؛ ألنه ،أي املجلسُ ،وجد لتحقيق تقدّ م يف املجاالت التي
حدّ دها له القانونّ ،
مهها إبداء وجه الرأي واالقرتاح بام ُي ّقق تقدّ م البلديات وازدهارها ،وهو أمر ال يتح ّقق
ولعل أ ّ
ّإل ُبوجود عنرص اإلبداع الكامن يف الطاقات الشباب ّية ،ناهيك عن ّ
أن ما حدّ دته املادة ا ُملشار إليها من س ّن ّ
الرتشح

نص عليه الدستور القطري يف املادة ( )80منه ،من حتديد س ّن الثالثني عا ًما كس ّن
ل ُعضو ّية املجلس تتامثل مع ما ّ
لعضوية جملس الشورى ،وهو ما ينحسب بالتبع ّية إىل وأد األهداف السياسية للمجلس البلدي املركزي ا ُملتم ّثلة يف
إعداد جيل قادر عىل إدارة البالد ،ومتابعة أعامل السلطات بالدولة.27

ويف ذات السياق ا ُملرتبط برشط الس ّن ،وباإلفاضة عىل الترشيعات املقارنة ،يمكن القول ّ
رشع األردين يف
إن ا ُمل ّ
مخسا وعرشين سنة
قانون البلديات قىض ُبوجوب أن يكون املرشح لرئاسة ،أو عضوية املجلس املحيل قد أكمل ً
ميالدية من عمره يف اليوم األول الذي ُحدّ د لتقديم طلبات الرتشح .28بينام ذهب املرشع الكويتي والبحريني إىل
اشرتاط إمتام ا ُملرشح للمجلس البلدي سن الثالثني عا ًما.29
مخسا وعرشين سنة ميالدية كاملة قبل يوم
رشع بلوغ س ّن املرشح ً
أما يف القانون املرصي ،فقد اشرتط ا ُمل ّ
يتوجب معه اإلشارة إىل أنه بإمكان من مل يتم سن الثالثني أن يتقدم للرتشح لعضوية املجلس
االنتخاب ،وهو ما ّ
البلدي املركزي رشيطة إمتامه سن الثالثني قبل إقفال باب الرتشح ،30وعىل العكس من ذلك جيب عىل املرشح
تم سن اخلمسة والعرشين سنة يف األول من املحدد لتقيل طلبات
لعضوية املجلس البلدي ،أو املحيل يف األردن أن ُي ّ
الرتشح.31
وتأسيسا عىل ما سبقّ ،
للمرشع ح ًّقا أنّه كان ُمتف ّطنًا ملسألة األهل ّية ،وهو ما يقتيض لِزا ًما الوقوف
فإن ما ُيسب
ً
ّ

 26انظر :قانون  ،12لسنة  ،1998بتنظيم املجلس البلدي املركزي ،منشور يف اجلريدة الرسمية ،ع  ،9السن  ،38ص .52
 27جتدر اإلشارة إىل أن اهليئات الالمركزية اإلدارية اإلقليمية التي تتكون عىل شكل جمالس بلدية ،أو حملية يكون هلا عدد من األهداف ،ومن
أهداف سياسية هتدف إىل خلق جيل ذي كفاءة سياسية وإدارية يف نفس الوقت؛ لتويل السلطات يف الدولة ،سواء أكان
ضمن هذه األهداف،
ٌ
يف السلطة الترشيعية ،أم التنفيذية؛ ملا هلذه املجالس من أدوات رقابية يف مواجهة السلطة التنفيذية .انظر :سامي حسن نجم عبداهلل ،اإلدارة
املحلية وتطبيقاهتا يف العراق الدول املقارنة ،ط  ،1املركز القومي لإلصدارات القانونية ،القاهرة ،2014 ،ص  ،101وما بعدها؛ بدر الدين،
مرجع سابق ،ص  ،55وما بعدها؛ حممد فرغيل حممد عيل ،نظم وإجراءات انتخاب أعضاء املجالس املحلية يف ضوء القضاء والفقه ،دار
النهضة العربية ،بدون مكان نرش ،1998 ،ص  ،540وما بعدها.
 28انظر :املادة  ،40من قانون البلديات األردين  ،41لسنة  ،2015منشور يف اجلريدة الرسمية يف  ،2015/10/18ع .5460
 29انظر :املادة  ،2من قانون الالئحة الداخلية ملجلس األمة الكويتي  ،12لسنة  ،1963منشور يف اجلريدة الرسمية ،ع  ،427السنة 9؛ واملرسوم
بقانون  ،35لسنة  ،2001بإصدار قانون البلديات مملكة البحرين ،منشور يف اجلريدة الرسمية ،ع .2508
 30انظر :املادة  ،75قانون اإلدارة املحلية لسنة  ،1988منشور يف اجلريدة الرسمية ،ع 25؛ وانظر :حسن السيد ،املدخل لدراسة القانون -
الدستور القطري ،ط  ،3كلية القانون ،جامعة قطر ،2020 ،ص .214
 31انظر :املادة  ،40من قانون البلديات األردين ،منشور يف اجلريدة الرسمية يف  ،2015/10/18ع .5460
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ّأو ًل عىل ماهيتها القانونية .ولكن من الرضوري اإلشارة بد ًءا ،إىل ّ
أن رشط الس ّن ال يعترب بذاته الدعامة الرئيسية
حق الرتشح للمجالس البلدية ،أو غريها ،بل ال بدّ من توافر األهلية القانونية يف املرتشح ،وضامن التأكّد
التي تكفل ّ
من سالمته العقلية والنفسية لالضطالع بمهامه املناطة بعهدته.

إن األمر ا ُملتعارف عليه ّ
ويف ذلك نقولّ ،
أن األهلية القانونية ،هي الرشيطة القانونية التي يضعها القانون
ترصفاته صحيحة قانونًا ونافذة ومنتجة آلثارها ،وبني من ال تعدّ ترصفاهتم كذلك؛ لذلك
للفصل بني من تُعترب ّ
ّ
فإن الصبي غري املميز ،واملجنون ،واملعتوه ،واملوضوع حتت الوصاية ،واملحجور عليه ،ال تعدّ ترصفاهتم صحيحة

قانونًا .ويف هذا الشأن نص القانون املدين القطري يف املادة ( )49منه ،عىل التايل" :كل شخص بلغ سن الرشد يكون
كامل األهلية ألداء الترصفات القانونية ،ما مل يكن قد قيض باستمرار الوالية ،أو الوصاية عىل ماله ،أو باحلجر
عليه .وسن الرشد ثامنية عرشة سنة كاملة" .كام تنص املادة ( )50من ذات القانون عىل أنه" :ال يكون ً
أهل ألداء
الترصفات القانونية من كان عديم التمييز؛ لصغر يف السن ،أو عته ،أو جنون".

فلام كان ذلك ،وكان ناقص األهلية  -وفق ما سبق ذكره من نصوص القانون املدين  -وغري قادر عىل إدارة
شؤونه الشخصيةِ ،
فلسائل ْ
أن يسأل حينها :كيف يمكن ملثل هذا الشخص ْ
أن ُيم ّثل الناخبني ،و ُيواكب متاعبهم
وما يشغلهم من مسائل متعلقة بمنطقتهم وكيفية تطويرها؟
وعليه ،وبنا ًء عىل ما تقدّ م من تساؤل ندعو املرشع القطري إىل التدخل إلضافة رشط األهلية القانونية والصحية،
نصت عليه العديد من القوانني كاملرسوم بالقانون اخلاص بمبارشة احلقوق السياسية
وهو أمر فيام نرى ّ
البحريني ،باإلضافة إىل قانون البلديات األردين ،وكذلك قانون املوارد البرشية املدين القطري لسنة  ،2016يف
نص املادة (.32)13

ثمة رشط ثالث عام يتع ّلق برضورة القيد بجدول
وباإلضافة إىل الرشطني السابقني  -اجلنسية والسن ّ -
الناخبني يف الدائرة التي ُي ّ
رشح العضو نفسه فيها ،وهذا ما سنتناوله فيام يأيت ضمن املطلب الثالث من املبحث
األول.
ّ
المطلب الثالث :القيد بجدول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه فيها

وفقها ّ
أن املجالس البلدية ،أو املحلية ختتلف من جهة االختصاص املناط بعهدهتا والشكل
من الثابت قانونًا
ً
القانوين الذي تكتسبه عن املجالس الترشيعية ،ذلك ّ
أن مرشح املجالس البلدية ُيم ّثل مدينته وقاطنيها فقط،
رشح املجالس الترشيع ّية ُيمثل الشعب كافةّ .
يف حني ّ
أن ُم ّ
رشع لِزا ًما
إن هذا االختالف القائم اقتىض من ا ُمل ّ
اشرتاطه يف القوانني الناظمة للمجالس البلد ّية ،أو املح ّلية رضورة ارتباط املرشح بالدائرة االنتخابية التي يرشح
نفسه عنها وعن سكاهنا ،وهذا ما نص عليه املرشع القطري يف املادة (ّ .33)5
إن اهلدف الرئيس الذي يصبو إليه
 32انظر :املادة  ،2من املرسوم بقانون  ،14لسنة  ،2002بشأن مبارشة احلقوق السياسية ،مملكة البحرين ،منشور يف اجلريدة الرسمية ،ع  2538أ،
كام ينظر إىل املادة  ،39من قانون البلديات األردين لسنة  ،2015منشور يف اجلريدة الرسمية يف  ،2015/10/18ع .5460
 33املرجع السابق.
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املرشع من خالل التنصيص عىل مثل هذا الرشط ،هو حتقيق ترابط وارتباط دائم بني الناخب واملرشح لكوهنام
من ذات املدينة ،أو القرية ،34وهي دعوة رصحية للمرشح  -بعد الفوز بعضوية املجلس  -برضورة االنشغال
باملشاغل احلقيق ّية واملهمة ملنطقته وقاطنيها ،والسعي املتواصل إىل ّ
حل ُمعظم اإلشكاالت العالقة ،واإلنصات
ً
وترسيخا للبناء التشاركي بني املواطن والنائب
الدائم هلواجس املواطنني وتط ّلعاهتم؛ حتقي ًقا للمصلحة العامة،
تم ترشيحه.
الذي ّ

وباالنفتاح عىل الترشيعات املقارنة يف ذات النقطة املطروحة للنظر ،نقول ّ
إن املرشعني؛ املرصي والكويتي
والبحريني ،35ذهبوا يف ذات االجتاه الذي ذهب إليه املرشع القطري ،ذلك ّأنم أوجبوا ْ
بأن يكون املرشح
مقيدً ا يف سجل الناخبني ،وله ّ
حمل إقامة يف الدائرة التي يرشح نفسه عنها .ولك ّن التم ّيز أحدثه املرشع البحريني
ْ
نص عىل ُوجوب توافر رشط وجود حمل إقامة للناخب يف ذات الدائرة التي يرشح نفسه عنها طوال مدة
بأن ّ
العضوية ،عىل خالف املرشع األردين الذي مل ينص رصاح ًة عىل هذا الرشط يف قانون البلديات.

أن اشرتاط وجود ّ
ونرى ّ
حمل إقامة للناخب يف الدائرة التي يرشح نفسه عنها طوال مدة العضوية  -وإن كان
مقرات سكناهم
مثل هذا التنصيص سيقود إىل فقدان األعضاء املرشحني ل ُعضويتهم باملجلس ُ
بحكم إمكان ّية تغيري ّ

أمر حممو ًدا؛ ألنه يمنع انقطاع العضو عن حميط ناخبيه ،واألحداث
لبعض الظروف الطارئة ،أو غريها  -يعدُّ ً
واملشاكل التي متر هبا املدنية ،أو املنطقة التي يمثلها.

ومع هذا ،فإنّنا نرى كذلكّ ،
بأن هذا الرشط يصلح للدول الكبرية من حيث املساحة؛ ألنه بتغيري العضو ملكان
إقامته خالل فرتة العضوية قد يؤ ّدي إىل حدوث انقطاع حقيقي بينه وبني املدينة التي ُيم ّثلها ،وبالتايل انقطاعه عن
تتعرض هلا إ ّبان فرتة غيابهّ .إل ّ
أن هذا الرشط ال يصلح للدول الصغرية من حيث
املشاكل والصعوبات التي قد ّ
املساحة ،أو عدد السكان كدولة قطر ومملكة البحرين؛ ألن الدوائر االنتخابية فيها قريبة من بعضها البعض ،وال
ُيتصور أن ينقطع العضو عن مدينته ،أو منطقته التي يمثلها بتغيريه ملحل إقامته ،ناهيك عن اإلشكاالت التي
ستحصل بتطبيق مثل هذا النص ،وخلو مقعد العضو الذي قام بتغيري حمل إقامته إىل حني سدّ الشاغر الذي أحدثه
بإعادة االنتخاب ،األمر الذي سيؤدي إىل تشتيت الناخب هبذه اإلجراءات املعقدة.

ومن الفائدة بمكان القولّ ،
إن حمكمة التمييز القطرية ذهبت يف أحد أحكامها إىل تعريف ماهية اإلقامة
املنصوص عليها يف املادة اخلامسة من قانون املجلس البلدي ،وقالت
نصه التايل" :يقصد باإلقامة
توضيحا لذلك ّ
ً
يف هذا املعنى اإلقامة املستقرة املعتادة الدائمة وانرصاف نية املقيم إىل أن جيعل من هذه اإلقامة مراحه ومغداه ،وأن
الفصل يف حقيقة اإلقامة وتوافرها من سلطة قايض املوضوع دون معقب متى أقام قضاءه عىل أسباب سائغة .ملا
كان ذلك ،وكان الطاعن قدم أصول مستنداته واستند احلكم املطعون فيه يف قضائه إىل أن القرار املطعون فيه قام عىل
 34بدر الدين ،مرجع سابق ،ص .118
 35انظر :املادة  ،75من قانون اإلدارة املحلية لسنة  1988املعدل لقانون  ،43لسنة  ،1979مجهورية مرص العربية ،منشور يف اجلريدة الرسمية ع
 ،25كام ينظر إىل املادة  ،4من القانون  ،3لسنة  ،2016بشأن بلدية الكويت ،منشور يف اجلريدة الرسمية ،ع  ،1296السنة  ،62ص  ،2كام
ينظر إىل املادة  ،7من مرسوم بقانون البلديات  ،35لسنة  ،2001مملكة البحرين ،منشور يف اجلريدة الرسمية ،ع  ،2508ص .66
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حتريات الرشطة وقد ناقض املطعون ضده هذه التحريات بشأن حمل اإلقامة بتقديم بطاقته الشخصية الثابت هبا حمل
إقامة آخر .وعقد إجيار مسكنه بالدائرة ومستندات قبض القيمة اإلجيارية التي تدل عىل استمرار إقامته باملسكن،
وما قرره مالك هذا املسكن من استمرار إقامة املطعون ضده بذات املسكن وصورة البطاقة االنتخابية بالدائرة
املذكورة والتي استخدمت يف االنتخابات السابقة التي أجريت يف فرتة سابقة ،وهو استخالص سائغ ،األمر الذي
يضحى معه ما يثريه الطاعنون يف أسباب طعنهم ال يعدو أن يكون ً
جدل يف سلطة حمكمة املوضوع يف تقدير األدلة
املقدمة يف الدعوى بغية الوصول إىل نتيجة خالف ما انتهى إليه احلكم ،وهو ما ال جيوز إثارته أمام حمكمة التمييز،
ومن ثم يكون الطعن غري مقبول ويتعني رفضه".36
وعالوة عىل الرشوط السابق ذكرها ،هناك رشط آخر يتع ّلق بحظر الرتشح عىل العاملني يف وزارة الدفاع ،أو
الداخلية ،وهو مدار حديثنا يف املطلب األخري من هذا املبحث.
المطلب الرابع :أال يكون المرشح من العاملين في وزارتي الدفاع أو الداخل ّية

ّ
إن األصل يف األشياء هو اإلباحة ،واحلظر ،أو املنع هو االستثناء .وبنا ًء عىل هذا املبدأ ،وارتبا ًطا بموضوع
إمكان ّية اجلمع بني ُعضو ّية املجلس البلدي والوظائف العامة بالدولة؛ نرى ّ
املرشع القطري سلك مسلكًا حممو ًدا
أن ّ
عندما جعل األصل هو اجلمع ،واحلظر هو االستثناء ،ذلك ّ
أن املوظف تابع للسلطة التنفيذية ،وهو يف ذات احلني
عضو بالسلطة الترشيعية ،بذا ،ال ُيمكن للشخص القيام بمهام تتعارض مع طبيعة وظيفة ّ
كل من السلطتني .ولك ّن
هذا الوضع ال يمكن القياس عليه يف املجلس البلدي املركزي؛ إذ ّ
إن املجلس ال ُيم ّثل سلطة من سلطات الدولة،
وحق خوض العمل ّية االنتخاب ّية ،سوا ٌء
املرشع االستثناء وحظر عىل فئات معينة اجلمع بني الوظيفة العامة ّ
لذلك ّ
أقر ّ
نصت عليه املادة ( )42من قانون السلطة القضائ ّية،
أكانت خاصة بالسلطة الترشيع ّية ،أم باملجلس البلدي؛ وهذا ما ّ
نص عليه قانون ( )1لسنة  ،2011وتتمثل هذه الفئات يف رجال القضاء والعاملني باجلهات العسكرية .37هذا
وما ّ
املرشع يف املادة ( )5املكررة ،عىل اعتبار املوظف الذي ُينتخب يف املجلس البلدي املركزي ُمتفر ًغا طوال
وقد ّ
نص ّ
مدة العضوية ،وت َُض ّم هذه املدة ملدة خدمته الفعلية مع استحقاقه رات َبه.

مع إفادة القول كذلكّ ،
بأن هذا احلظر املفروض عىل هذه الرشحية املعن ّية هبذا االستثناء  -العاملون باجليش
ووزارة الداخلية  -ال تتّسم بالديمومة والصريورة النّهائ ّية وا ُملطلقة ،بل ّإنا زائلة بزوال الع ّلة ا ُملس ّببة هلا؛ أي انتهاء

املنطقي
مبارشة مزاولة هذه املهام ،وبذا يعود احلق لصاحبه صاحلًا لالستعامل ،وهو أمر فيام نرى يستقيم من الوجه
ّ
لألشياء .أضف إىل ذلكّ ،
بأي حال من األحوال أن يكون
أن القايض ا ُملرشف عىل العمل ّية االنتخاب ّية ال ُيمكن له ّ
من ضمن قائمة ا ُمل ّ
رشحني ،واحلال ذاته ينسحب عىل العساكر.
وقد ذهبت جلنة فحص الطعون والتظلامت يف دولة قطر ،يف أحد قراراهتا ،إىل قبول التظلم ً
شكل وموضو ًعا،

 36انظر :الطعن  ،2011/99الصادر بجلسة  ،2011/11/1حمكمة التمييز القطرية.
 37انظر :املادة  ،33من قانون تنظيم املجلس البلدي املركزي ،قبل تعديلها بموجب قانون  ،1لسنة  ،2011حيث تنص عىل التايل" :يتقاىض
أعضاء املجلس البلدي مكافأة حتدّ د بمرسوم ،وتستحق من تاريخ حلف اليمني أمام املجلس ،وترصف نصف املكافأة ألعضاء املجلس
العاملني باحلكومة واهليئات واملؤسسات العامة الذين حيتفظون بوظائفهم ورواتبهم طوال مدة عضويتهم باملجلس".
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بإلغاء القرار املتظلم منه ،وبقيد اسم املتظلم بجدول الناخبني يف الدائرة التابع هلا ،وذلك بسبب استبعاد وزارة
الداخلية اسم املتظلم من جدول الناخبني؛ باعتبار أنه من العاملني يف اجلهات العسكرية بالدولة ،وهو ما ثبت
عكسه استنا ًدا إىل ما قدمه املتظلم من مستندات تفيد عمله بإحدى اجلهات احلكومية غري العسكرية.38

وبالنظر إىل الترشيعات ا ُملقارنة يف ذات السياق الناظم ،نجد أن غالبية القوانني املقارنة اجتهت إىل ما اجته إليه
رشعني املرصي والكويتي نحيا ذات ّ
املرشع القطري ،حيث إنّنا نلحظ ّ
املرشع القطري
االتاه الذي أخذ به ّ
بأن ا ُمل ّ
والرتشح بالنسبة إىل العاملني باجلهات العسكرية بالدولة .39ذلك ّ
ّ
من إقرار حظر استعامل حق االنتخاب
املرشع
أن ّ
أقر إمكان ّية اجلمع بني عضوية املجالس الشعبية والوظيفة العامة من حيث األصل ،واستثنى من ذلك ما
املرصي ّ
ّ
الرتشح لعضوية املجالس املحلية ،وهم :العمد ،واملشايخ،
حدّ ده القانون من وظائف مع ّينة ،حني حظر عليهم
ورؤساء الوحدات املحلية ،ورؤساء األجهزة التنفيذية للوحدات املحلية ،هذا باإلضافة إىل رجال القضاء والقوات
40
ثمّ ،
فإن موظفي الدولة فيام عدا ما حدّ دته املادة ( )75من قانون
املسلحة والرشطة قبل تقديم استقالتهم  ،ومن ّ
اإلدارة املحلية جيوز هلم ّ
الرتشح .فاألصل بذا هو اإلباحة ،واحلظر هو االستثناء.

كام ّ
بمبارشة احلقوق السياسية البحريني نص يف املادة ( )5منه عىل تنظيم قوانني
أن املرسوم بالقانون اخلاص ُ
وأنظمة كل من قوة دفاع البحرين ،وقوات األمن العام ،واحلرس الوطني ،شؤون ُمنتسبيها فيام يتعلق بمبارشة حق
االنتخاب.41

أ ّما املرشع األردين فإنه مل ينص عىل حظر استعامل العاملني باجلهات العسكرية باململكة األردنية من حقهم
يف االنتخاب ،أو الرتشح عىل وجه اخلصوص ،وإنام اشرتط للتقدم للرتشح لعضوية املجلس البلدي ،أو املحيل
أن يكون املتقدم قد قدّ م استقالته ،إذا كان يعلم يف أي جهة حكومية ،مما يشمل العاملني يف اجلهات العسكرية.42

مهم حول رشوط عضوية املجلس
هذا ويتهادى لنا قبل االنتهاء من عرض الرشوط العامة طرح تساؤل ٍّ
البلدي املركزي :هل هي تلك املنصوص عليها يف املادة ( )5من قانون تنظيم املجلس البلدي املركزي أم أن هنالك
رشو ًطا أخرى قد يشرتطها قانون آخر؟

يف حقيقة األمر هنالك رشط آخر غري تلك التي تطلبها املرشع يف قانون تنظيم املجلس البلدي املركزي ،وذلك
بالرجوع لقانون ( )5لسنة  2018بشأن اخلدمة الوطنية ،حيث نصت املادة ( )2من هذا القانون عىل أنه" :يكلف
باخلدمة العامة كل قطري من الذكور بلغ سن الثامنة عرشة ،أو حصل عىل الشهادة الثانوية العامة ،أو ما يعادهلا،
أهيام أسبق ،ومل يتجاوز اخلامسة والثالثني من عمره .وال جيوز التعيني بأي وظائف من الوظائف باجلهات احلكومية
 38انظر :قرار جلنة فحص الطعون والتظلامت  ،37949لسنة  ،2011والصادر يف .2011/2/20
 39انظر :املادة  ،75من قانون اإلدارة املحلية ،مجهورية مرص العربية ،املنشور يف اجلريدة الرسمية ،ع 25؛ واملاد  ،3من قانون انتخابات أعضاء
جملس األمة  ،35لسنة  ،1962دولة الكويت ،منشور يف اجلريدة الرسمية ،ع .402
 40انظر :املادة  ،75من قانون اإلدارة املحلية لسنة  1988املعدل لقانون  ،43لسنة  ،1979منشور يف اجلريدة الرسمية ،ع .25
 41انظر :املادة  ،5من املرسوم بقانون  ،14لسنة  ،2002وتعديالته بشأن مبارشة احلقوق السياسية ،مملكة البحرين.
 42انظر :املاد  ،40من قانون البلديات األردين  ،41لسنة  ،2015منشور يف اجلريدة الرسمية يف  ،2015/10/18ع .5460
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وغري احلكومية ،أو منح ترخيص بمزاولة مهنة حرة ،أو القيد يف جدول املشتغلني هبا ،إال ملن أ ّدى اخلدمة العاملة،
أو استثني ،أو أعفي منها ،أو تم تأجيلها له ،وف ًقا ألحكام هذا القانون".

وملا كان ذلك كذلك ،فإنه يشرتط يف املرشح لعضوية املجلس البلدي املركزي أن يثبت إمتامه اخلدمة العا ّمة؛
وف ًقا ملا نص عليه قانون اخلدمة الوطنية ،باعتبار ّ
أن هذه اخلدمة واجبة عىل كل قطري مل يتجاوز اخلامسة والثالثني
من عمره ،وال ُيعفى ُمرشحو املجلس البلدي املركزي من أداء هذه اخلدمة؛ ألن عضوية املجلس تكون باالنتخاب
وليست بالتعيني؛ إذ ّ
إن نص املادة مل يقصد أداة التعيني بحد ذاهتا ،وإنام قصد حرمان من مل يتمم هذه اخلدمة من
تويل الوظيفة العامة ،أو اخلاصة عىل حدٍّ سواء ،والقول بغري ذلك من شأنه إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة إىل

القوانني التي جتعل عضوية جمالسها البلدية ،أو املحلية باالنتخاب والتعيني م ًعا؛ إذ ال يتصور أن يطلب من بعض
األعضاء43هذا .وندعو املرشع القطري لتعديل نص املادة ( )2من قانون ( )5لسنة  ،2018عىل أن حتظر تويل
الوظائف العامة ملن مل يتمم اخلدمة املطلوبة؛ وف ًقا هلذا القانونً ،
بدل من النص عىل عدم جواز التعيني ،وذلك لسد
التفسريات الضيقة التي تنادي بعدم إلزامية مثل هذا النص للوظائف التي تشغل بطريق االنتخاب ،وليس التعيني.
وجتدر اإلشارة هنا إىل الرشوط الواجب توافرها يف املرشح ل ُعضوية املجالس البلدية ،أو املحلية ختتلف،
وتكثر ،أو تقل ،حسب النظام السيايس والقانوين للدولة .ونورد فيام ييل بعض األمثلة منها مما نصت عليه القوانني
املقارنة:

  -أيشرتط كل من القانون الكويتي والبحريني واملرصي واألردين دفع رسوم معينة؛ كرشط للرتشح لعضوية
املجالس البلدية ،أو املحلية.44
  -ب يذهب املرشع األردين إىل حرمان من ينتمي إىل أحزاب سياسية غري أردنية من الرتشح لعضوية املجلس
بمبارشة احلقوق السياسية البحريني عىل حرمان قيادات
البلدي ،أو املحيل .كام نص املرسوم بالقانون اخلاص ُ
وأعضاء اجلمعيات السياسية الفعليني املنحلة بحكم هنائي من مبارشة حق االنتخاب ،وبالتايل حرماهنم من
الرتشح لعضوية املجالس البلدية.45
  -ج نص كل من املرشع الكويتي والبحريني واألردين عىل حرمان من صدرت بحقهم أحكام قضائية ،غري تلك
نص املرشع الكويتي عىل حرمان كل من أدين بحكم هنائي يف جريمة املساس
املعتقلة بالرشف واألمانة .يف حني ّ

 43عبداحلفيظ الشيمي" ،حمارضات يف القانون اإلداري" ،ألقيت عىل طلبه درجة البكالوريوس يف القانون خريف  ،2015كلية القانون ،جامعة
قطر؛ أمحد غازي فيصل ،التنظيم القانوين للوحدات اإلدارية املحلية  -دراسة مقارنة ،ط  ،1مركز الدراسات العربية ،مجهورية مرص العربية،
 ،2019ص 111؛ داود الباز ،حق املشاركة يف احلياة السياسية ،دار النهضة العربية ،مجهورية مرص العربية ،2002 ،ص  ،382وما بعدها؛
وانظر :املادة  ،4من قانون  ،33لسنة  ،2016بشأن بلدية الكويت ،حيث تنص عىل أنه "يتألف املجلس البلدي من -1 :عرشة أعضاء
عضو عن كل دائرة من الدوائر العرشة املبنية يف اجلداول التي تصدر
ينتخبون وف ًقا ألحكام القانون  ،35لسنة  ،1962عىل أن ينتخب
ٌ
بمرسوم -2 .ستة أعضاء يعينون بمرسوم خالل مخسة عرش يو ًما من تاريخ إعالن نتائج االنتخابات."...
 44انظر :املادة  ،21من قانون انتخابات أعضاء جملس األمة الكويتي لسنة  ،1962منشور يف اجلريدة الرسمية ،ع 402؛ واملادة  ،14من املرسوم
بقانون  ،3لسنة  ،2002بشأن نظام انتخاب أعضاء املجالس البلدية؛ كام ينظر إىل املادة  ،40من قانون البلديات األردين لسنة  ،2015منشور
يف اجلريدة الرسمية يف  ،2015/10/18ع  ،5460واملادة  ،76من قانون اإلدارة املحلية املرصي لسنة  ،1988ا ُملعدل لقانون  ،43لسنة
 ،1979منشور يف اجلريدة الرسمية ،ع .25
 45انظر :املادة  ،40من قانون البلديات األردين لسنة  2015منشور يف اجلريدة الرسمية يف  ،2015/10/18ع 5460؛ واملادة  ،3من املرسوم
بقانون بشأن مبارشة احلقوق السياسية البحريني لسنة  ،2002املعدل بموجب القانون  ،36لسنة .2006
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بالذات اإلهلية ،أو األنبياء ،أو الذات األمريية من ُمبارشة حق االنتخاب ،وبالتايل حرمانه من حق الرتشح.46
  -د ذهب املرسوم بالقانون اخلاص بمبارشة احلقوق السياسية البحريني إىل حرمان املحكوم عليهم باحلبس يف
إحدى اجلرائم االنتخابية ،باإلضافة إىل ّ
كل من حكم عليه بعقوبة احلبس يف اجلرائم العمدية ملدة تزيد عن ستة
أشهر ،باإلضافة إىل كل حمكوم عليه بعقوبة جناية ،وإن صدر بحقه عفو خاص.47
نص املرشع األردين عىل حرمان كل من حكم عليه باإلفالس ومل يستعد اعتباره قانون ًّيا ،من الرتشح لعضوية
  -ه ّ
املجالس البلدية ،أو املحلية.48

ومن جانبنا ،نؤيد ما ذهب إليه املرشع القطري من عدم التشدد يف الرشوط الواجب توافرها يف املرشح
ل ُعضوية املجلس البلدي املركزي ،مثلام ذهبت بعض القوانني املقارنة .وإن كانت تلك االشرتاطات التي حوهتا
ربر وجاهتها لدى البعض؛ إال أننا ال نحبذ
ربرها ،وهلا أسباهبا ودوافعها التي ت ّ
هذه الترشيعات املقارنة هلا ما ُي ّ
التوسع يف مثل هذا األمر ،حتى ال تكون مثل هذه االشرتاطات عقبة يف وجه من يريد استخدام حقوقه املكفولة
دستور ًّيا كالرتشح واالنتخاب.
لعضوية المجلس البلدي
المبحث الثاني :الشروط الخاصة بالصالحية األدبية والعلمية ُ
المركزي

تتطلب الترشيعات ُجلة من الرشوط تتع ّلق عادة بسلوك الشخص وأخالقه لتويل وظيفة إدارية؛ ذلك ّأنا
تشرتط غال ًبا عدم سابقية احلكم بجريمة خملة بالرشف واألمانة عىل ّ
املرشح لشغل وظيفة ،ناهيك عن ُحسن سمعته
يتم تعيينهم يف العتبة األوىل من السلم الوظيفي ،فإنّه
وسريته .و ّملا كان األمر كذلك فيام ّ
خيص ُمو ّظفي الدولة الذين ّ
من البداهة  -فيام نرى ّ -
أن اشرتاط ُشوط تتع ّلق بالصالحية األدبية ،للتث ّبت والتأكّد من استقامة ّ
املرشح ُسلوك ًّيا
وأخالق ًّيا ،باعتباره س ُيم ّثل املواطنني يف املجلس البلدي املركزي ،و ُيامرس الصالحيات ا ُملناطة ب ُعهدته التي كفلها
ً
أمر الزم ،ذلك أنّه من غري املقبول ْ
معقول ومنطق ًّياْ ،
أن يمثل الناخبني من هو
أمرا
إن مل نقل بأنّه ٌ
له القانون ،يبدو ً
ِ ِ
تعليمي لتويل الوظائف ،أو عضوية املجالس البلدية ،أو
مستوى
رشع توافر
ً
ٍّ
أدنى منهم منزلة ق َيمية .كام اشرتط ا ُمل ّ
الترشيعية.

بنا ًء عىل ما تقدّ م ذكرهُ ،قمنا بتقسيم هذا املبحث إىل مطالب ثالثة :ينشغل املطلب األول بالنظر يف رشطي
وخصصنا
حلكم عىل املرشح يف جريمة خم ّلة بالرشف.
ّ
الكفاءة واألمانة .ويستعرض املطلب الثاين عدم سابقة ا ُ
املطلب الثالث لرشط إجادة القراءة والكتابة.

 46انظر :املادة  ،2من قانون انتخابات أعضاء جملس األمة لسنة  ،1962واملعدلة بموجب القانون  ،27لسنة  ،2016منشور يف اجلريدة الرسمية،
ع  ،1294السنة .62
 47انظر :املادة  ،2من املرسوم بقانون  ،14لسنة  ،2002مبارشة احلقوق السياسية ،مملكة البحرين.
 48انظر :املادة  ،40من قانون البلديات األردين  ،41لسنة  ،2015منشور يف اجلريدة الرسمية يف  ،2015/10/18ع .5460
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المطلب األول :شرط الكفاءة واألمانة

نص املرشع القطري يف املادة ( )5من قانون تنظيم املجلس البلدي املركزي 49عىل أنه ُيشرتط يف املرشح
ّ
أن املقصود بالكفاءة ،هو ّ
للوظائف العامة للدولة توافر ُعنرصي الكفاءة واألمانة فيه .ذلك ّ
كل ما تع ّلق بجانب
رشح ،وهي التي ترتبط عادة بنوعية األعامل التي يقوم به ،يف حني ّ
املهارات التي ُيتقنها ا ُمل ّ
أن األمانة غال ًبا ما تتع ّلق
بسلوك الفرد وحياته الشخصية ،ومدى التزامه بالصدق يف تعامالته.
ُ
إن التنصيص عىل هذين العنرصين ٍ
رشع القطري؛ دون القوانني املقارنة األخرى؛ لدى ّ
ّ
كل من دولة
ُ
ّ
تفرد به ا ُمل ّ
الكويت ،ومملكة البحرين ،ومجهور ّية مرص العرب ّية ،واململكة األردنية اهلاشمية.

تنصيصا
تتضمن
نص املادة ( )5من قانون تنظيم املجلس البلدي املركزي القطري ،نجد ّأنا مل
ً
وبتدقيق النّظر يف ّ
ّ
عىل ُوجوب أن يكون املرشح حسن السمعة والسرية؛ ألهنا من املسائل البده ّية التي يقتيض املنطق اشرتاطها يف من
أن يتد ّبر فكرة ّ
أن العقل ال يستطيع ْ
رشح نفسه لعضوية املجلس البلدي املركزي ،ذلك ّ
ُي ّ
أن من ُيمثل مجوع الناخبني
سيم إذا أخذنا بعني االعتبار ّ
أن هذا األمر هو من الرشوط ا ُملس ّلم هبا ،والواجب توافرها يف
أس َو ُأهم ُخل ًقاَ ،
هو ْ
الوظائف العامة يف الدولة ،وهو ما قىض به املرشع حقيقة يف قانون املوارد البرشية املدنية لسنة  2016يف املادة (.)13

إن رشط حسن السمعة والسرية ْ -
باإلمكان القول ّ
وإن كان يتفق مع رشط األمانة  -إال أنّه خيتلف مع رشط
الكفاءة ،ذلك أنّه من باب الرتجيح أن يكون الشخص أمينًا ،ولكنه ليس بكفء ،والعكس صحيحِ .ز ْد عىل ذلك،
أي رابط مشرتك بني صفتي الكفاءة واألمانة من جهة األساس واملصدر؛ ذلك ّ
قائم
أنه ال يوجد ّ
أن أساس الكفاءة ٌ
عىل نوعية األعامل التي قد أنجزها املرشح ،وبجودة مت ّيز أعامله عن غريه ،وهلا مظاهر خارجية ملموسة .أ ّما األمانة
فأساسها األخالق النبيلة ،ومصدرها غري ظاهر بشكل قاطع ،وقد خيتلف الناس حوهلا .لذلك نرى ،أنّه من باب
أوىل ،أنه عىل املرشع إلغاء رشطي الكفاءة واألمانة؛ ألن إيراد مثل هذا الرشط ا ُملبهم وغري الواضح بمعانيه العامة
من شأنه اإلرضار بمراكز املرشحني ،وفتح باب التعسف من قبل اجلهات املنوط هبا تنفيذ العملية االنتخابية،
عالوة عىل فتح باب التفسري والتأويل عىل ِمرصاعيه.
باملرشع القطري إحالل رشط حسن السمعة والسريةً ،
ّ
بدل عن رشط الكفاءة واألمانة؛
لكل ذلك ،هنيب
ّ
التفاقه واتساقه مع طبيعة األعامل التي يقوم هبا املجلس البلدي املركزي وأعضاؤه ،وأمهيتها ،ناهيك عن ارتباطهم
الوثيق بمن يمثلوهنم .لذلك فإنّه من الواجب أن يكون املرشح من أصحاب السمعة احلسنة والسرية الطبية.
وتدعيم ملا ذكرناه ،ذهبت املحكمة اإلدارية العليا املرصية يف أحد أحكامها اخلاصة برشط حسن السمعة والسرية
ً
إىل القول ّ
بأن" :رشط حسن السمعة والسرية من الرشوط البدهية فيمن يمثل الناخبني دون إرساف؛ حتى ال يكون
هذا الرشط ً
حائل دون مبارشة املواطنني حلقوقهم األساسية" ،50كام أن املرشع الكويتي قد ذهب إىل اشرتاطه.

 49انظر :املادة  ،5من القانون  ،12لسنة  ،1998بتنظيم املجلس البلدي املركزي املعدلة بموجب القانون  ،1لسنة  ،2011منشور يف اجلريدة
الرسمية ،ع  ،3السنة .51
 50انظر :الطعن  ،53/5006الصادر بجلسة  ،2007/2/24املحكمة اإلدارية العليا ،مجهورية مرص العربية.
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وباإلضافة إىل هذا الرشط األول ،ثمة كذلك رشط ثان ،قوامه الرئيس عدم سابقية احلُكم عىل ا ُمل ّ
رشح يف
جريمة ُم ّلة بالرشف ،ما مل ير ّد إليه االعتبار قانون ًّيا ،أو قضائ ًّيا ،وهو مدار حديثنا ِضمن املطلب ا ُملوايل.
المطلب الثاني :عدم سابقة الحكم على المرشح في جريمة مخلة بالشرف واألمانة ،ما لم
يكن قد رد إليه اعتباره

ُيقصد باحلكم يف نص املادة اخلامسة من قانون املجلس البلدي املركزي ،ذلك احلكم القضائي الصادر من
القضاء .كام ّ
أن املرشع قام بتحديد نوعية احلكم القضائي الذي بصدوره يف حق أحد املرشحني ُيعدّ مان ًعا من
إمكانية ترشحه ل ُعضوية املجلس البلدي ،أال وهو احلكم اجلنائي؛ وبالتحديد ذلك احلكم املاس بالرشف واألمانة؛
ألن ليست ّ
ّ
رشع من ذلك من ُر ّد إليه
كل األحكام اجلنائية هي ماسة بالرضورة بالرشف واألمانة .وقد استثنى ا ُمل ّ
اعتباره ،ولو صدر عليه حكم يف جريمة متس بالرشف واألمانة.
وبالرجوع إىل قانون العقوبات ،نجد ّ
أن املرشع القطري مل حيدّ د ما قد تكون به اجلريمة خملة بالرشف واألمانة
مقارنة بغريها ،وترك هذه املسألة لتقدير القضاء .وبالتايل ،ليست ّ
كل اجلرائم باختالف تدرجها ابتدا ًء باملخالفات
وانتها ًء باجلنايات تعترب خملة بالرشف واألمانة.

وتكون اجلريمة ُملة بالرشف واألمانة إذا ما تعلقت بأخالق املجرم ،كجرائم الرسقة ،وجرائم هتك العرض،
والسب والقذف؛ وهي بذلك تدل عىل سوء أخالق مرتكبها .ويف املقابل ،ال يعترب ما كان من قبيل جريمة قطع
فإنا ال متنع من الرتشح
اإلشارة الضوئية ،وال املخالفات املتعلقة باملباين من اجلرائم املاسة بالرشف واألمانة ،بذلك ّ
للمجلس البلدي املركزي.

وقد وضحت حمكمة التمييز الكويتية اجلرم يف اجلرائم املخلة بالرشف واألمانة بقوهلا" :أن يكون اجلرم
من األفعال التي ترجع إىل ضعف يف اخللق ،وانحراف يف الطبع ،وتفقد مرتكبها الثقة ،أو االعتبار؛ وف ًقا
للمتعارف عليه يف جمتمعه من قيم وآداب ،بام ال يكون معه الشخص ً
أهل لتويل املناصب العامة ،مع األخذ يف
االعتبار ظروف كل حالة عىل ِحدة ،بحسب الظروف واملالبسات التي حتيط بارتكاب اجلريمة ،والباعث عىل
ارتكاهبا".51

ونحن نعتقد ّ
أن إقرار هذا الرشط ،أمر معقود باألصالة عىل الرشط األول  -الكفاءة واألمانة  -عىل افرتاض
ّ
تصور أن يكون الشخص أمينًا،
أن هاتني السمتني ترتبطان ارتبا ًطا وثي ًقا ببعضهام البعض ،ذلك أنّه ال يمكن ّ
دون حسن السمعة والسرية ،وهو حمكوم عليه بجريمة خملة بالرشف واألمانة ما مل يرد إليه اعتباره سواء كان ر ّد
قضائي .بذاّ ،
فإن اشرتاط املرشع هلذين الرشطني م ًعا ،هو من باب التزيد ،وكان حر ًّيا به االكتفاء
قانوين ،أو
اعتبار
ّ
ّ
أي عوارض ّ
ختل بلياقته األخالقية.
بأحدمها؛ ألهنام يشتمالن بذاهتام عىل رشط سالمة املرشح من ّ

 51انظر :الطعن  ،615لسنة  ،1997جتاري ،الصادر بجلسة  ،1999/6/21حمكمة التمييز الكويتية؛ والطعن  ،2301لسنة  ،2016مدين،
الصادر بجلسة  ،2016/11/24حمكمة التمييز الكويتية؛ والطعن  ،2321لسنة  ،2016مدين الصادر بجلسة  ،2016/11/24حمكمة
التمييز الكويتية؛ وانظر :هشام الصالح" ،حق االنتخاب والرتشح بني الدستور والقانون يف الكويت" ،جملة كلية القانون الكويتية العاملية ،ع
 ،2السنة  ،5ع .2017 ،18
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كام ّ
النص
أن ما يؤخذ عىل املرشع القطري أنه مل يورد حظر الرتشح عىل من ُحكم عليه بعقوبة جناية؛ ألن ّ
احلايل ال حيظر هذا األمر إال عىل من ُحكم عليه بجريمة خملة بالرشف واألمانة ،سوا ًء أ كانت جنحة ،أو جناية؛
وهو ما يعني ّ
متس أمن الدولة الداخيل ،أو اخلارجي ،كتلك
ختص اجلرائم التي ّ
أن املتهم املحكوم عليه بجناية ّ
املتعقلة بنرش مرض ُم ْع ٍد ،أو تلويث مياه الدولة اإلقليمية ،أو تفريغ املواد الكيميائية ،أو غريها من اجلرائم األخرى
فإنا ُت ّول الرتشح لعضوية املجلس البلدي املركزي
التي توصف باجلناية ،ولكنها ال تتعلق بالرشف واألمانةّ ،
ٍ
رئيس ،قوامه أن هذه اجلرائم ال متس الرشف واألمانة ّ .52
قصورا ترشيع ًّيا جيب
إن هذا األمر ،نرى فيه
عىل اعتبار
ً
طريق للوصول إىل
مراعاته وتعديله يف أقرب وقت ،هنيب فيه باملرشع القطري ،حتى ال يكون هلؤالء املجرمني
ٌ
املجلس البلدي املركزي.
وباإلفاضة عىل الترشيعات املقارنة يف ذات السياق ،نرى ّ
نص عىل
أن املرسوم بقانون البلديات البحريني ّ
رشط متتع املرشح باحلقوق املدنية والسياسية ،وهو رشط حيمل يف طياته العديد من الرشوط ،من ضمنها عدم سبق
احلكم عىل املرشح بجريمة خملة بالرشف واألمانة .53وقد نص املرسوم بقانون ( )14لسنة  ،2002بشأن مبارشة
احلقوق السياسية يف املادة ( )3منه عىل حرمان املحكوم عليه بعقوبة جناية ،أو يف جريمة خملة بالرشف ،أو األمانة
حتى يرد إلية اعتباره .54أما بالنسبة إىل املرشع الكويتي ،فقد سبق وأن قلنا بأنه قد أحال باملادة ( )4من قانون بلدية
الكويت رشوط عضوية املجلس إىل قانون انتخاب أعضاء جملس األمة ،هذا وقد نصت املادة ( )19من قانون
درجا يف جدول االنتخاب ،يف حني نصت املادة
انتخاب أعضاء جملس األمة عىل وجوب أن يكون اسم املرشح ُم ً
( )2من القانون السالف الذكر عىل حرمان املحكوم عليه بعقوبة جناية ،أو يف جريمة خملة بالرشف واألمانة إىل أن
يرد إليه اعتباره .55كام نص القانون األردين يف املادة ( )40من قانون البلديات عىل وجوب أال يكون املرشح حمكوما
عليه بجناية ،أو بجنحه خملة بالرشف واألخالق العامة.56

أما املرشع املرصي فلم ينص رصاحة عىل وجوب توافر هذا الرشط يف املرشح لعضوية املجالس الشعبية
املحلية ،ولكن نجد أن قضاء املحكمة اإلدارية العليا يدمج هذا الرشط برشط حسن السمعة والسرية ،وعدم
صدور حكم عىل املرشح بجريمة خملة بالرشف واألمانة؛ إ ْذ قضت بأنه "عىل الرغم من أن القانون مل ينص عىل ذلك
الرشط؛ فإنه بدهيي فيمن يرشف بتمثيل الشعب ويتحدث باسمه ،إال أن هذا الرشط يؤخذ دون إرساف؛ حتى ال
يكون ً
حائل دون مبارشة احلقوق السياسية".57
وينضاف إىل الرشطني السابق ِذكرمها ِضمن الرشوط اخلاصة املتعلقة بعضوية املجلس البلدي املركزي رشط

 52انظر :املواد  ،255 ،254 ،252 ،250من قانون العقوبات القطري  ،11لسنة  ،2004منشور يف اجلريدة الرسمية ،ع  ،7السنة .44
 53انظر :املادة  ،7من املرسوم بقانون  ،35لسنة  ،2001بإصدار قانون البلديات البحريني ،منشور يف اجلريدة الرسمية ،ع .2508
 54انظر :املرسوم بقانون  ،14لسنة  ،2002بشأن مبارشة احلقوق السياسية واملعدل املرسوم بقانون بموجب القانون  ،36لسنة .2006
 55انظر :املادة  ،4من قانون  ،33لسنة  ،2016بشأن بلدية الكويت منشور يف اجلريدة الرسمية ،ع  ،1296السنة  ،62واملادتني  19 ،2من قانون
انتخاب أعضاء جملس األمة لسنة  ،1962منشور يف اجلريدة الرسمية ،منشور يف اجلريدة الرسمية ،ع .402
 56انظر :املادة  ،40من قانون البلديات األردين  ،41لسنة  ،2015منشور يف اجلريدة الرسمية يف  ،2015/10/18ع .5460
 57انظر :الطعن  ،5006لسنة  53ق ،الصادر بجلسة  ،2007/2/24املحكمة اإلدارية العليا املرصية.
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ثالث ،هو رشط إجادة القراءة والكتابة ،وهو مدار حديثنا يف املطلب ا ُملوايل.
المطلب الثالث :شرط إجادة القراءة والكتابة

ُيعترب هذا الرشط من الرشوط البدهيية التي من الواجب توافرها فيمن ُيرشح نفسه لتمثيل إرادة الناخبني يف
نص
شؤون مدهنم وبلدياهتم ،ابتدا ًء من رسم اخلطط والسياسيات ،وانتها ًء باإلرشاف عىل تنفيذها ومتابعتها .وقد ّ
املرشع القطري عىل اشرتاط إجادة املرشح للقراءة والكتابة لقبول ترشحه ابتدا ًء يف البند الثالث من املادة ( )5من
قانون تنظيم املجلس البلدي املركزي .وجتدر اإلشارة إىل ّ
أن املرشع  -وهو بصدد تقرير مثل هذا الرشط  -مل حيدّ د
اللغة املطلوب من املرشح إجادة قراءهتا وكتابتها ،إال أنه يمكن االستدالل عىل ّأنا اللغة العربية؛ وف ًقا ملا نصت
عليه املادة ( )2من قانون محاية اللغة العربية ( )7لسنة (.58)2019
ً
مقبول يف فرتة ما ،إال أنه من غري املقبول اإلبقاء عليه بعد التطور
ونرى من جانبنا ،أنه ،وإن كان هذا الرشط

الذي شهدته دول اخلليج العريب بشكل عام ،ودولة قطر بشكل خاص ،من خالل افتتاح اجلامعات ،وزيادة الرتكيز
عىل التعليم ،واعتباره أحد ركائز خطة الدولة االسرتاتيجية لعام  ،2030هذا عالوة عىل األعداد املتزايدة من
خرجيي اجلامعات وحاميل شهادات الدراسات العليا .لِذا كان لِزا ًما عىل املرشع تعديل هذا الرشط؛ ألنّه ال يمكننا
االعتامد فقط عىل اخلربات العملية للمرشحني ،دون النظر إىل كفاءاهتم األكاديمية؛ ّ
ألن إيالء العناية هبذا اجلانب
جملسا ذا كفاءة فنية عالية يف ّ
ظل ُوجود مرشحني ممّن
 أي اجلانب العلمي  -جيعل من املجلس البلدي املركزي ًحيملون باإلضافة إىل خرباهتم العملية شهادات علمية متخصصة يف خمتلف جماالت املعرفة .ناهيك عن ّ
أن أمهية
املجلس البلدي املركزي ،وتنوع املواضيع التي تدخل يف نطاق اختصاصه تضع عىل كاهل أعضائه مسؤولية كبرية،
ً
األمر الذي يستوجب معه ْ
حاصل عىل القدر الكايف من املؤهالت؛ ُملواجهة تلك الصعوبات
أن يكون العضو
الفنية.

وكان األجدر باملرشع القطري ،وضع رشط آخر خاص باحلد األدنى للمستوى التعليمي؛ للتحقق من مدى
خربة املرشح ،دون التقيد برشط العمر؛ ألنه حيرم رشحية كبرية من أبناء هذا الوطن من االنخراط يف خدمة وطنهم،
وأن غالبية املواطنني هم من الفئة العمرية اليافعةّ .
خاصة مع غياب هدف مربر لإلبقاء عىل هذا األمر ،سيام ّ
إن
املرشع يف نص املادة ( 59)5من قانون املجلس البلدي ،وبعد تعديلها أبقى البند ( 60)3عىل ما ُهو عليه؛ وهو أن جييد
املرشح الكتابة والقراءة ،وهو من الرشوط غري املقبولة بعد التطور الذي شهدته الدولة يف قطاع التعليم .لذا كان
ً
رشع ْ
حامل لشهادة جامعية عىل األقل ،حتى يكون
رسع يف تعديل ذلك البند ،عىل أن يكون املرشح
أن ُي ّ
األجدر با ُمل ّ
قادرا عىل حتقيق أهداف املجلس.
ً
 58انظر :البند  ،3من املادة  ،5من قانون  ،1لسنة  ،2011بتعديل بعض أحكام القانون  ،12لسنة  ،1998بتنظيم املجلس البلدي املركزي،
منشور يف اجلريدة الرسمية ،ع  ،9السنة .21
 59انظر :القانون قانون  ،1لسنة  ،2011بتعديل بعض أحكام القانون  ،12لسنة  ،1998بتنظيم املجلس البلدي املركزي ،منشور يف اجلريدة
الرسمية ،ع  ،9السنة .21
 60انظر :املرجع السابق.
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ويف تقديرنا ّ
أن هذا الرأي الذي أبديناه ساب ًقا حول الترسيع يف تغيري البند اخلاص برشطي الكتابة والقراءة،
الستبداله برشط آخر يضمن حدًّ ا أدنى من املستوى التعليمي ،ال يتعارض البتّة مع مبدأ املساواة ،أو مبدأ تكافؤ
الفرص؛ ألننا لسنا بصدد وظيفة سياسية ،وإنام نحن بصدد وظيفة إدارية .ناهيك عن ّ
أن قوانني التوظيف ال ختلو
من اشرتاط املؤهل الدرايس يف بعض الوظائف العامة ،كام هو احلال يف قانون املوارد البرشية القطري الذي يضع
املؤهل الدرايس كرشط للتعيني يف بعض الوظائف العامة التي تكون يف حاجة إليهّ .
إن األمر السابق يمكن سحبه
كذلك عىل املجلس البلدي املركزي الذي يتوىل كافة أمور البلديات ،من اقرتاح مجلة من الربامج ،أو تنفيذها ،وهو
ٌ
درايس ُيعينه عىل أداء وظيفته بام يعود بالصالح العام عىل كافة البلديات.
مؤهل
ما يقتيض أن يكون لدى املرشح
ٌّ

وبإلقاء نظرة عىل بعض الترشيعات املقارنة فيام يتعلق برشط القراءة والكتابة ،نلحظ ّ
أن املرشع الكويتي
نص عىل ذات الرشط يف قانون 5لسنة  2005يف شأن بلدية الكويت يف املادة ( )3والتي بدورها أحالت الرشوط
ّ
الواجب توافرها يف املرشح للمجلس البلدي لذات الرشوط املطلوب توافرها يف أعضاء جملس األمة .مع إفادة
القول إنّه بالنظر لقانون االنتخاب ( )35لسنة  ،1962نجد ّ
املرشع الكويتي مل يضع رشو ًطا خاصة للمرشح،
أن ّ
ّ
ونص عىل وجوب أن يكون املرشح كويتي اجلنسية ،وأال يقل عمره
وإنام اكتفى بذكر من هلم احلق يف
الرتشحّ ،
نص رصاحة يف القانون ( )12لسنة  ،1963يف شأن الالئحة
رشع قد ّ
عن إحدى وعرشين سنة .ولكننا نرى أن ا ُمل ّ
الداخلية ملجلس األمة الكويتي يف املادة ( )2منه 61عىل رشط إجادة قراءة وكتابة اللغة العربية ،خاصة ّ
وأن الدستور
الكويتي كان قد نص يف فصله الثالث  -واخلاص بالسلطة الترشيعية  -يف املادة ( )82عىل ذات الرشوط التي نصت
عليها املادة ( )2من الالئحة الداخلية ملجلس األمة.
وقد نحا املرشع البحريني ذات االجتاه ،حيث اشرتط يف املادة ( )6من املرسوم بقانون ( )35لسنة ،2001
إصدار قانون البلدياتُ ،62بوجوب إجادة املرشح للمجلس البلدي اللغة العربية قراء ًة وكتاب ًة.

وذهب املرشع املرصي بدوره إىل اشرتاط رشط إجادة القراءة والكتابة يف قانون اإلدارة املحلية ،63حيث ذهب
تقديرا منه للدور الذي يقوم به عضو املجلس املحيل ،تطلب أن جييد
القضاء اإلداري املرصي إىل القول" :إن املرشع
ً
املرشح القراءة والكتابة وهي تعني املعرفة التامة هبا ال جمرد اإلملام ،كام أن إجادة القراءة والكتابة ال تفيد الرباءة من
مجيع األخطاء".64
هذا وقد قررت حمكمة القضاء اإلداري يف حك ٍم آخر هلا بأنّه يثبت توافر رشط إجادة القراءة والكتابة بأي طريق
يفيد ذلك ،ومنها االستكتاب ،وال يلزم أن يتم االستكتاب أمام من طعن عىل عدم توافره يف أحد املرشحني.65

 61انظر :املادة  ،2من قانون  ،12لسنة  ،1963يف شأن الالئحة الداخلية ملجلس األمة الكويتي ،منشور يف اجلريدة الرسمية ،ع  ،427السنة ،9
التي تنص عىل ما ييل" :يشرتط يف عضو جملس األمة -1 :ان يكون كويتي اجلنسية بصفة أصلية؛ وف ًقا للقانون -2 .أن تتوافر فيه رشوط
الناخب؛ وف ًقا لقانون االنتخاب -3 .أال تقل سنة يوم االنتخاب عن ثالثني سنة ميالدية -4 .أن جييد قراءة اللغة العربية وكتابتها".
 62انظر :املرسوم بقانون  ،35لسنة  ،2001بإصدار قانون البلديات ،مملكة البحرين ،منشور يف اجلريدة الرسمية ،ع .2508
 63انظر :املادة  ،75من قانون اإلدارة املحلية لسنة  ،1988املعدل لقانون  ،43لسنة  ،1979منشور يف اجلريدة الرسمية ،ع .25
 64انظر :حممد فرغيل حممد ،نظم وإجراءات انتخاب أعضاء املجالس املحلية يف ضوء القضاء والفقه ،دار النهضة العربية ،1998 ،ص .548
 65انظر :احلكم يف الدعوى  ،47/387الصادر بجلسة  ،1992/10/27حمكمة القضاء اإلداري.
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أخريا ،إىل ّ
أن قانون تنظيم املجلس البلدي املركزي القطري ،واملرسوم بالقانون اخلاص بانتخاب
ونشري
ً
أعضاء املجلس البلدي املركزي مل حيدد كيفية التحقق من توافر رشط إجادة القراءة والكتابة .ولكن جرى عمل
نصوصا
جلان االنتخاب عىل التحقق من توافر هذا الرشط من خالل تعبئة املرشح لنموذج الرتشح وإعطائه
ً
لقراءهتا يف حال عدم التأكد من توافر الرشط من خالل تعبئة النموذج.
الخاتمة

بحق إضاءات حقيق ّية ملختلف القضايا التي
خلص البحث إىل مجلة من النتائج والتوصيات التي ُيمكن أن ُت ّثل ّ
تُثريها ُشوط ُعضو ّية املجلس البلدي املركزي:
ً
أول :النتائج

أهم الرشوط العامة ل ُعضو ّية هذه املجالس ،حيث
ترتبط النتيجة األوىل بمسألة اجلنسية؛ باعتبارها أحد ّ
ُيالحظ ّ
رشع القطريِ ،ضمن قانون تنظيم املجلس البلدي املركزي ( )12لسنة  ،1998وتعديالته؛ قد ّ
ختل
أن ا ُمل ّ
منصوصا عليه يف قانون املجلس لسنة  ،1990ا ُمللغى،
عن رشط اجلنسية القطرية األصلية ،وذلك ِخال ًفا لِا كان
ً
وهو أمر وجيه ،ويعترب إسها ًما ترشيع ًّيا حقيق ًّيا ،من شأنه ْ
أن ينعكس باإلجياب عىل تعزير كوادر املجلس البلدي
املركزي ،وجعلها قائمة باألساس عىل مبدأ التنافس اجلاد بني ُم ّ
رشحيها لطرح مشاريع جادة وبنّاءة عىل ُمتساكني
الدائرة االنتخابية مرجع النظر .وهو مكسب بإمكانه ْ
أن َيكون بذرة ُأوىل تعكس التشارك ّية البنّاءة والفاعلة يف
ألنا
عمل ّية البناء وحتقيق النهضة والتقدّ م املنشود .إضافة إىل كونه ُيم ّثل جتسيدً ا حقيق ّيا ُملامرسة السلطة املحل ّية؛ ّ
للمرشع القطري يف هذه النقطة أنّه تراجع
القاطرة األوىل التي تأخذ عىل عاتقها هذه املسؤول ّية يف البناء .ومما ُيسب
ّ
عن رشط اجلنسية واللجوء إىل تقييد ترشح املتجنس؛ رشيطة أن يكون والده من مواليد قطر ،إال أننا نسجل عليه
باحلق يف
عدم ثباته عىل موقف واحد يف مسألة مراقبة قرارات جلنة فحص الطعون ،وسامحه ملزدوجي اجلنسية
ّ
الرتشح لعضوية املجلس البلدي.

وتتع ّلق النتيجة الثانية بس ّن ا ُمل ّ
رشح ل ُعضو ّية املجلس البلدي املركزي ،حيث عرف الترشيع القطري يف هذا
أن قانون املجلس البلدي املركزي لسنة  1990ا ُمللغى ،كان يشرتط ّأل ّ
تدر ًجا ينحو إىل التشديد ،ذلك ّ
يقل
السياق ّ
ثم نصت املادة ( )5من قانون تنظيم املجلس البلدي املركزي لسنة ،1998
س ّن العضو عن أربعة وعرشين عا ًماّ ،
قبل تعديلها ،عىل ّأل ّ
املقرر قانونًا بعد تعديل بعض أحكام
يقل س ّن املرشح عن مخسة وعرشين سنة ،ل ُيصبح السن ّ
بموجب قانون ( )1لسنة  ،2011هو سن الثالثني عا ًما .وما يالحظ حقيقة ،هو
قانون تنظيم املجلس الصادرة ُ
ّ
ينص عىل رشوط جوهرية كذلك ،كاألهلية
املرشع القطري ،رغم كل التشديد الذي تبنّاه يف هذه املسألة ،مل ّ
أن ّ
القانونية ،والصالحية العقلية والنفسية والصحية للمرشح ،وحسن السمعة والسرية.
وتنشغل النتيجة الثالثة واألخرية يف هذا البحث ،ببعض الرشوط األخرى الواجب توافرها يف املرشح لعضو ّية
املجلس البلدي املركزي .وعليه ،باإلمكان القول ابتدا ًء ّ
ينص
إن املرسوم املتع ّلق بانتخاب أعضاء هذا املجلس مل ّ
رصاحة عىل كيف ّية التحقق من توافر رشط إجادة القراءة والكتابة لدى املرشح ،كام مل يشرتط عليه ُوصوله إىل مرحلة
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تعليمية مع ّينة ،أو اللغة التي حيب عليه إجادة قراءهتا وكتابتها ،واالكتفاء ،كام أسلفنا ،بإجادة القراءة والكتابة
باللغة العربية لألعضاء ا ُملنتخبني .ويمكن القول ثان ًيا ّ
املرشع القطري يسمح باجلمع بني عضوية هذه املجالس
إن ّ
البلدية املركزية والوظائف العامة بالدولة؛ باستثناء العاملني يف اجلهات العسكرية ،أو منتسبي وزارة الداخلية،
ّإل أنّه مل ُيدّ د الطريقة التي يمكن هبا ملن شملهم هذا االستثناء تقديم ترشيحاهتم بعد انتهاء ارتباطاهتم الوظيف ّية.

هذا باإلضافة إىل أنه  -أي املرشع  -يف حني مل يمنع من صدر بح ّقه حكم بعقوبة جنائية من إمكانية تقديم طلب
ترشحه لنيل العضوية هبذا املجلس؛ منع ّ
كل من صدر يف ح ّقه حكم يف جريمة ُم ّلة بالرشف واألمانة  -دون حتديد
لنوعها  -من نيل رشف الرتشحّ ،إل يف ُصورة زوال هذا املنع بعد ر ّد االعتبار إليه قانون َّيا ،أو قضائ ًّيا .ناهيك ،عن
وأخرياّ ،
إن هناك العديد
أن قانون املجلس البلدي مل يشرتط اخلدمة العامة ملرشحي عضويته .كام يمكن القول ثال ًثا
ً
من الرشوط اإلضافية التي اقتضتها بعض الترشيعات املقارنة األخرى ،ومل يشرتطها الترشيع القطريّ ،
مهها
لعل أ ّ
ما تع ّلق منها بدفع رسوم معينة للمرشح هلذه العضوية ،أو حرمان ّ
كل منخرط يف أحزاب سياسية غري تلك املعرتف
حق الرتشح لعضوية املجلس املحيل ،أو كذلك حرمان كل من صدر بحقه حكم هنائي باإلفالس
هبا يف بلده من ّ
أيضا حرمان املحكوم عليه يف إحدى اجلرائم االنتخابية ،أو اجلرائم العمدية املحكوم هبا عليه ملدة
من الرتشح ،أو ً
تزيد عن ستة أشهر من التمتّع بحق الرتشح لعضوية هذه املجالس البلدية املركزية....
ّ
إن هذه الرشوط  -وغريها كثري ُ -ت ّثل املحدّ دات األساس ّية التي جيب توافرها يف املرشح لعضو ّية املجالس
البلدية املركز ّية يف الترشيع القطري ،وكذلك يف الترشيعات املقارنة.
ثان ًيا :التوصيات

باملرشع القطري من خالهلا إدخال
إضافة إىل النتائج اآلنفة ،انتهى البحث إىل مجلة من التوصيات ،هنيب
ّ
تعديالت عىل الرشوط الواجب توافرها يف ّ
املرشح ل ُعضو ّية املجلس البلدي املركزي املنصوص عليها يف املادة ()5
بموجب القانون ( )1لسنة  ،2011عىل ْ
أن
من قانون تنظيم املجلس البلدي املركزي ( )12لسنة  1998واملعدلة ُ
تتضمن اآليت:
ّ
أول :إلغاء رشط الكفاءة واألمانة ،واالستعاضة برشط حسن السمعة والسرية ً
ً
بدل عنه.

ثان ًيا :إضافة رشط عدم سابقة احلكم عىل املرشح يف جناية ،بغض النظر عن مدى ارتباطها بالرشف واألمانة.

ثال ًثا :حتديد ضوابط الرتشح لعضوية املجلس البلدي املركزي بالنسبة إىل العاملني باجلهات العسكرية يف حال
انتهاء عالقتهم الوظيفية هبذه اجلهات.

راب ًعا :إضافة رشط الصالحية العقلية والنفسية فيمن يرشح نفسه لعضوية املجلس البلدي ،عىل أن يكون التحقق
من ذلك بواسطة اللجان اخلاصة بتلقي طلبات الرتشح من خالل ندب هذه اللجان خلرباء وأطباء؛ متى
تطلب األمر ذلك.
أيضا باإلرساع يف إكامل التعديل الترشيعي ،والوصول به إىل مقاصده ،وإصدار قانون
خامسا :نويص املرشع ً
ً
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انتخاب أعضاء املجلس البلدي املركزي الذي نصت عليه املادة ( )3من قانون تنظيم املجلس البلدي املركزي
املعدلة بموجب القانون ( )1لسنة  ،2011عىل أن يتضمن قواعد الدعاية االنتخابية ،والنصوص اخلاصة
باجلرائم االنتخابية؛ باعتبار أنه ال يمكن تصور انفكاك موضوع دراستنا هذه ،عن القواعد القانونية التي
تنظمه ،وهو القانون الذي ننادي بإصداره.
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