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  ::التمهيديالتمهيديفصل فصل الال
  اإلطار المفاهيمي والنّظري للتعديل الدستورياإلطار المفاهيمي والنّظري للتعديل الدستوري

  

اسع عشر وما بعدها هو تأكيد ساتري يف أواخر القرن التتدوين الد حركةدوافع  من أهم إنّ
إستقرار القواعد الدا يف وثائق مكتوبة، ولقد تزامنت هذه احلركة مـع بـدايات  ستورية وضما 

باإلضـافة إىل  هائل يف مجيع ااالت،  وتقين ر علميوما تالها من تطو ،عاملة يف الناعيورة الصالثّ
منو تمعات البشري1(ةأفكار جديدة يف ا(.   

  

     تدوين قابل بني احلرص على هذا التالقواعد الديف وثائق مكتوبة ةستوريطـور املسـتمر   ، والت
االت جعل من التعديل الواملتسارع يف مجيع ادـ  ستوري ضرورة ال بد وازن بـني  منها إلقامة الت

هذين العاملني األساسيني، وضمانا منطقيا وعمليا للحفاظ على الشرعية الد2(ةستوري(.   

  

عوبة ستوري أمر يف غاية الصعديل الدنظري لدراسة التمفاهيمي وة وضع إطار عملي نّغري أ     
بب يف ذلك راجع باألساس إىل اوالسختالف النظم الدستورية، واختالف الدساتري يف حد ا ذا

لسهولة تعديلها علـى   يف الدساتري املرنة، وذلكال تطرح من حيث طريقة تعديها، فاإلشكالية 
النحو املبية ما تظهر ن سابقا، وإناإلشكاليب إجـراءات  ساتري اجلامدة اليت تتطلّباألساس يف الد

تعديلها دة أثناءة ومعقّخاص.  

  

     ساتري اجلامدة مـن حيـث طريقـة    الواضح االختالف  نّأ ال شكساتري املرنة والدبني الد
 أنّ أساسيف مفهومها للتعديل الدستوري على  التعديل، واختالف الدساتري اجلامدة يف حد ذاا

الدولة الواحدة يفرض أيضا اختالفا يف اإلجراءات حتى يف ، املصطلح غري موحد يف مجيع الدول
  .اليت قد تتخذ عدة وثائق دستورية

  

  :من خالل ما سبق قمنا بتقسيم هذا الفصل إىل مبحثني      

  

  .نتناول فيه مفهوم التعديل الدستوري: املبحث األول
  .خصصناه إلجراءات التعديل الدستوري: املبحث الثّاين

                                         
ر والتوزيع، عمان، األردن، ، مؤسسة الوراق للنشالطبعة األوىل، )دراسة مقارنة(، تعديل الدستورمحد العزي النقشبندي، أ )1(

 .ك، ص 2006
  .ك نفس املرجع، ص )2(
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  مفهوم التّعديل الدستوريمفهوم التّعديل الدستوري: : المبحث األولالمبحث األول

  

مـن   األخريستوري يبقى هذا عديل الدة للتة واالصطالحيغوياللّ األلفاظفاوت بني تال يف ظلّ      
أهم إليهاأيت تلجالّ اتاآللي الساألهدافة لتحقيق العديد من لطات املختص والدة منهوافع املرجو.    

، ل معىن التعديل الدستوريألونتناول يف املطلب ا :منا بتقسيم هذا املبحث إىل مطلبنيد ققو      
أهداف ودوافع ق إىل مث نتطرستوريعالتديل الد.  

  
  معنى التّعديل الدستوريمعنى التّعديل الدستوري: : المطلب األولالمطلب األول

  
  

ته ألي دستور مكتوب راح املؤسس الدسـتوري يف  ستوري وضرورعديل الدية التتأكيدا ألمهّ     
ستوري من خالل ختصيص أبـواب أو فصـول   دعديل الالتعملية م نظّخمتلف النظم الدستورية  ي

عـديل  قـة بالت فصيل األحكام واإلجـراءات املتعلّ نت بشكل متفاوت من حيث التة تضممستقلّ
ستوريالد. ومل تستخدم هذه الدساتري تعبريا أو مصطلحا موحدا للت  عـديل  دليل علـى معـىن الت
1(منها غوي لكلّيث املدلول اللّستوري، وإمنا استخدمت تعابري ومصطلحات خمتلفة من حالد( .  

  
سنحاول من خالل هذا املطلب الوقوف على معىن التعديل الدستوري يف الدساتري األجنبية، مث      

  .نتطرق إىل معىن التعديل الدستوري يف الدساتري العربية

  

  معنى التّعديل الدستوري في الدساتير األجنبيةمعنى التّعديل الدستوري في الدساتير األجنبية: : الفرع األولالفرع األول

  

 جنـد أنّ الدستورية يف خمتلف الدساتري األجنبية صوص الن على العديد من العاإلطّخالل من      
غوي لكـلّ عديل أو بدال منه تعابري خمتلفة من حيث املدلول اللّبعضها يستخدم إىل جانب تعبري الت 

 -وضع نصوص أخـرى  -إعادة تشريع -حتوير -إلغاء -تبديل -تغيري -مراجعة -منها مثل تنقيح
على الرغم من أنّ املقصود منها تغيري يف بعض نصوص الدستور سواء  .حذف -إزالة وقف -قفو

  .تعلّق األمر بإلغاء أو إضافة أو حذف أو استبدال

  

جـاء يف بعـض    ::المعنى اللّغوي للتّعديل الدستوري في الدساتير األجنبيـة المعنى اللّغوي للتّعديل الدستوري في الدساتير األجنبيـة : : أوالأوال
معىن ة أنّالقواميس األجنبي تغيري يف:" عديل هوالت ما، باستبداله أو تغيريه، أو إضافة إليـه، أو   نص

  اـعديل أيضجاء يف معىن التكما ". ينه يف جانب ماـسهذه الوسائل جمتمعة، الغرض منه حت لكلّ

                                         
 .5 -3ص  مرجع سابق، قشبندي،ي النمحد العزأ )1(
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 تغيري يف قانون من قبل الربملان: " هبأن." اأم ستوري فنجده يشري إىل مصطلح املراجعة املعجم الد
عديل، ويصفها ببدال من التأنإىل إقرار قـانون دسـتوري وفقـا     ءجوة اليت تقضي باللّها العملي

لألحكام املنصوص عليها يف الد1(اري املفعولستور الس(.  

  

     يبدو على التأل عريف األونق بني ه ال يفر)ذالّ) عديل القانوينالت على قانون تشريعي ي ينصب
 عـديل حاالت الت ه حددنأستور، مث لى نصوص الدع ذي ينصبالّ) ستوريعديل الدالت(عادي، و

)غيري واإلضافةباالستبدال والت (أغيري، وهذا ال معىن له، مث وواضح تكراره ملصطلح الته ذكر حاليت ن
ـ ا التأم. اإللغاء الكلّي للنصستبدال واإلضافة ومل يتطرق إىل حالة اإل اين فينصـرف إىل  عريف الثّ

قد ال يكـون  ذي ستوري الّص الدعه الربملان وال ينصرف إىل تعديل النيشر ذيالقانون العادي الّ
  .)2(هالربملان خمتصا بإجرائ

  

سـتوري يف  عديل الدحماولة لتحديد معىن الت  1976وجند مثال يف دستور غايانا اجلديدة لعام      
)3( :امللحق به حيث جاء فيه ما يأيت) 1( امللحق رقم

  

  

سـتور، أو أي  ص من هذا الدتشمل كلمة تغيري فيما يتعلق ذا النalter  :-يريتغ -معىن«      
 مع إعادة تشريع أو وضع نصوص أخرى أو بـدوما، أو تعـديل أو حتـوير   " إلغاء"قانون آخر 

"modify   "ص أو أثرهأو وقف أو إزالة وقف أو إضافة إىل كلمات الن .قـة  وال خيفى عدم الد
  .»  هذه احملاولة الضعيفةوالبعثرة يفوالوضوح 

  

يف ) مراجعة أو تعديل(تعبريي  1960يف دستور الكامريون لعام  ستوريالد وقد أورد املؤسس     
خيري وجلمع معنـيني خمـتلفني يف   وهو حرف عطف للت) أو(ووضع بينهما حرف  .)4()50(املادة 

أكما يالحظ . اللةالدن49(ة عبريين معا يف بداية املاده مجع الت( دليل علـى جممـل إجـراءات    للت

                                         
ويل امللتقى الـد  ،ستوري يف اجلزائر بني مواضع اجلمود واملرونةص الدة تعديل النإشكالي، قاويإبراهيم طية وبن ع خلضر )1(

ـ  البلدان العربية، جامعة عمار ثلجي باألة يف ستوريعديالت الدلتاين حول االثّ مـاي  07 -06 -05ام غواط، اجلزائـر، أي 
 . 707 -706، ص 2008

 .13 -12قشبندي، مرجع سابق، ص محد العزي النأ )2(
 .3نفس املرجع، ص  )3(
)4( جاء يف الباب احلادي عشر من الدعديلستور الكامريوين حتت عنوان الت الدة ستوري املاد)ال ينظر يف أي :" منه ما يلي) 50

إجراء ملراجعة الدستور أو تعديله إن كان حيتوي على مساس بالنظام اجلمهوري للدولة الكامريونية، أو بسالمة أراضـيها، أو  
 .4 ، صنفس املرجع ،محد العزي النقشبنديأ ".باملباديء الدميقراطية اليت تسوس اجلمهورية
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التستوري، واقتصر على تعبري عديل الد)مراجعة(وحده بدون أن يردف معه تعبري ) عديلقانون الت (
يف وصفه ملرحلة ما بعد التصويت يف اجلمعي1(ةة الوطني(.   

  

ـ اللة على اإلجراءات للد) مراجعة(يقصد بتعبريالدستوري  ؤسسفهل كان امل      ابقة علـى  الس
عمليتعديل(صويت، ويقصد بتعبري ة الت (للد    صـديق  اللة علـى املرحلـة الالحقـة لـذلك كالت
عنوانا للباب احلـادي  ) ستورتعديل الد(وضع مصطلح  املؤسس ألنال نعتقد ذلك  .ستفتاء؟واإل

قبيـل   هو مـن ) مراجعة(وصف  وإنّعديل وأحكامه، اللة على جممل إجراءات التللدعشر كله، 
إنّ .)2(داحلشو والتزي ما ميكن استنتاجه خبصوص مصطلح التستوري يف اللّعديل الدة، هو غة األجنبي

 عـديل  ستور، فنجـد أن مصـطلح الت  قه بالقانون العادي أو بالدمضمونه من حيث تعلّ إختالف
)amendement  ( عادة ما يفــعىنديل مبعطلق على تعديل القوانني العادية، أما مصطلح الت  
 )révision ( فيطلق على التيستورعديل الد)3(.  

  

نّ مصطلح التعديل هو الغالـب يف  إ ::ةةساتير األجنبيساتير األجنبيالمصطلحات الواردة في الدالمصطلحات الواردة في الد: : ثانياثانيا
  :ة، وعلى سبيل املثال ال احلصر جندساتري األجنبيستعمال يف معظم الداإل
  ))44((  ::في أوربافي أوربا/ / 11
•  مجيع الدةساتري الفرنسي.  
• 128.129يف املواد  1947ستور اإليطايل لعام الد. 
• ستور األملاين اإلالد83يف املادة  1949حادي لعام ت. 
• 191يف املادة  1952ستور البولندي لعام الد.  
• 214. 213. 212. 211. 210 يف املواد 1963ستور اليوغساليف لعام الد.  

  ))55((  ::في آسيافي آسيا/ / 22
• الد146يف املادة  1936م لعا وفيييتستور الس .  
• 368يف املادة  1949ستور اهلندي لعام الد. 

                                         
 .4 العزي النقشبندي، مرجع سابق، صمحد أ )1(
 .4، ص نفس املرجع )2(
 .13، ص مرجع سابق، قاويإبراهيم  وخلضر بن عطية  )3(
 .10، مرجع سابق، ص أمحد العزي النقشبندي )4(
 .10نفس املرجع، ص  )5(
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• دستور الصني الش29. 27يف املواد  1954ة لعام عبي. 
• 157. 156. 155. 154يف املواد  1956ندنوسي لعام ستور األالد. 
• الد9.155يف املواد  1961ركي لعام ستور الت. 
• 96يف املادة  1963ستور الياباين لعام الد. 
• 122. 121. 120. 118يف املواد  1964ستور األفغاين لعام الد. 
• الد82. 76يف املواد  1972ميقراطي لعام ستور الكوري الد.  

  

  )1(   ::إفريقياإفريقيا  فيفي/ / 33

  .50. 49يف املواد  1958دستور غينيا لعام  •
  .66يف املادة  1959دستور مدغشقر لعام  •
• 41. 40يف املواد  1959يا الوسطى لعام ة إفريقدستور مجهوري.  
    .49يف املادة  1959دستور مايل لعام  •
  .72. 71يف املواد  1960دستور فولتا العليا لعام  •
  .73. 72. 71يف املواد  1960دستور ساحل العاج لعام  •
• 73. 72. 71يف املواد  1960يجر لعام دستور الن.  
  .69واد يف امل 1960دستور الغابون لعام  •

  
  

  ةةساتير العربيساتير العربيستوري في الدستوري في الدعديل الدعديل الدمعنى التّمعنى التّ: : انيانيالفرع الثّالفرع الثّ
  

سنحاول من خالل هذا املطلب تبيني املعىن اللّغوي للتعديل الدستوري يف الدساتري العربية، مثّ    
  . نتناول املعىن اإلصطالحي، ويف األخري نبني املصطلحات الواردة فيها

  
  

أوي للتّي للتّغوغوالمعنى اللّالمعنى اللّ: : الالأوعديل الدجاء يف كتاب ::ستوريستوريعديل الد)حملمود حجازي ) فسري الواضحالت
لك تعين صرفك عن صـورة  كلمة عد أنّ"  (لكاك فعدذي خلقك فسوالّ:"يف تفسري اآلية الكرمية

  .)2( )غريك إىل صورة حسنة كاملة
  له تعديالقال عديء أي تقوميه، يتعديل الش( :هايبحاح لألمري مصطفى الشجاء يف خمتار الصو     

                                         
 .11ص  ، مرجع سابق،أمحد العزي النقشبندي )1(

 .24 ص .1968ة الرابعة، مطبعة االستقالل الكربى، القاهرة، ، الطبعالتفسري الواضححممود حممود حجازي،  )2(
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   .)1()ماح تسويتهاوتثقيف الر:(مه فاستقام، وجاء يف مكان آخر من املعجم نفسهأي قو). فاعتدل 
يء عدلتـه،  ل كعدله إذا مال الشعديل لغة من عدالت( :جاء يف لسان العرب البن منظوركما      
  .)2()أقمته فاعتدل أي استقام أي

  

يته فاستوى واستقام، ومنه يء قلت عدلته إذا سوفإذا مال الش. قوميالت:(وهناك من يعرفه بأنه     
3()هود، أي تزكيتهم بوصفهم بصفة البعد عن امليلتعديل الش(.   

  
  

تغيري جزئي « : هنهناك من يعرفه على أ    ::ستوريستوريعديل الدعديل الدصطالحي للتّصطالحي للتّمعنى اإلمعنى اإلالال: : ثانياثانيا
ـ  ستور سواء بإلغاء البعض منها أو يف أحكام الد ي بإضافة أحكام جديدة، ومن هنا اإللغـاء الكلّ

للدنّأن ستور ال يعترب تعديال، وبناءا على ذلك يتبي ذي يعين إنشـاء  عديل خيتلف عن الوضع الّالت
   .)4(»ستوري للددستور جديد، كما خيتلف عن اإللغاء الكلّ

  

     وهناك من يعرهفه بأن : »إعادة النبديال، حذفا وإضافة، إذ من املبادئ ستور تغيريا وتظر يف الد
القارة املستقرأشريع ة يف التا، ذلك يه ال ننكر تغري األحكام بتغري األزمات واألمور مرهونة بأوقا

 إذ أنّ ).سـتور والقـانون  نصوص الد(ال يضبطه ما يتناهى ) احلوادث والوقائع(ما ال يتناهى  أنّ
ستور ليست كلها حمكمة حبيث ال يطرأ عليها أي تغيري، الدنصوص األحكام والقواعد اليت حيتويها 

حاجات غري الـيت   وف واألحوال، وقد جتد حوادث وتنشأرها أو مجيعها مبين على وفق الظّفجلّ
كما أنّ. يدا، أو تلزم بإلغاء حكم قائمب حكما جدستور تتطلّعاصرت كتابة الد ستور كاتيب الد

ـ   أنبؤ مبـا سـيطر  ستقبل يستعص عليهم التستشراف املاوتو من حظ يف أمهما  ام، يف قابـل األي
والدة واألستور قد يالبسه بعض األخطاء املادية، وبقاء هذه يقود إىل نتائج ويترتـب  غالط اللغوي

أللفاظ يقود إىل تباين املصطلحاتتباين ا ستور يقصدها، ذلك أنّعليها بعض اآلثار مامل يكن الد ،
يوتغاير األمساء يؤد إىل تغاير املسمعتبـارات،  ي إىل اخـتالف اإل يات، وإختالف العبارات يؤد

                                         
، الطبعة الثانية، مطبوعات جممـع اللغـة   املصطلحات العلمية يف اللغة العربية يف القدمي واحلديثاألمري مصطفى الشهايب،  )1(

 .6 ص .1988 سوريا، العربية، دمشق،

 .433ص  ،1986 لبنان، در للطباعة والنشر، بريوت،، الد احلادي عشر، دار صالسان العربمنظور،  إبن )2(

، امللتقى الدويل الثـاين حـول   جتليات التعديل الدستوري على مؤسسات الرئاسة يف الدول العربية، عالقعبد الوهاب  )3(
  .        259مرجع سابق، ص، ةالعربي البلدانالتعديالت الدستورية يف 

، امللتقى الدويل الثاين حول التعديالت اتمع املدين يف التعديالت الدستورية باجلزائردور ، عبد الكرميهشام ومجال حدار  )4(
 .31 ، صمرجع سابق، ةالعربي البلدانالدستورية يف 



 12

ة املدركة أنّوهلذه وغريها تثبت يف خطر العقول القانوني عوامل النسخ واإلضافة والتقدمي أخري والت
ليس مبستنكر دخوهلا على نصوص الددخـل  أوالعام مـا   ستور احلديث والقدمي، فقد علم اخلاص

على الدستور من التنقيح والتعديل، والننّأو. بديلسخ والت املشتغل بالد عـديل  ستور ال خيشـى الت
قصور، وال كتابـا معصـوما إال    ستور وإعداده كأي نشاط بشري موضع نقص وحملّوكتابة الد

 حد كتاب يف يومه إال قـال يف أه ال يكتب نأي رأيت إن: صفهاينكتاب اهللا، وقدميا قال العماد األ
م هذا لكان أفضل، ولو ترك غده لو كان هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قد

  .)1( »لى استيالء النقص على مجلة البشرهذا لكان أمجل، وهذا من أعظم العرب، وهو دليل ع

  

 بعض الدسـاتري العربيـة   ستوري هو أنّعديل الدصطالحي للتما يالحظ على املدلول اإل إنّ     
عابري ال يوجد بني مدلوالتـه  عابري املختلفة، فبعض هذه التط يف تكرار املصطلحات والتت تتخبظلّ
ل منهما ستدالب، فاإللغاء أو احلذف ال ميكن اإلتشابه أوتقار صطالحية أيفظية ومدلوالته اإلاللّ

نقيح فظي للتاللّ صطالحي، كما أن املدلولعلى معىن اإلضافة أو اإلستبدال يف مضمون املدلول اإل
ستبدال أيضا، وحـىت  وجه معىن اإلضافة واإل نتقاص أو احلذف وال يشبه بأيال يعطي إال معىن اإل

   .)2(صطالحيعديل ال يعطي مضامني املدلول اإلغوي للتاملدلول اللّ

  

نقـيح ال يسـتدعي   ، حبكـم أن الت "لعد"أجدر من عبارة " حنقّ"عبارة  أنّ هناك من يرى     
ة حمل غوي لتلك املادوحي بإعادة البناء اللّالتعديل الّذي قد ية، عكس رورة إعادة صياغة املادضبال
3()عديلالت(.  

   

ـ  )ستورغيري يف الدالت(استعمال مصطلح   يرى أنّ وهناك من      ل علـى غـريه مـن    هو املفض
 مدلوله من مصـطلح  صح يفأستبدال ، وهو و يعطي معاين احلذف واإلضافة واإلاملصطلحات، فه

)ستورتغيري الد (نّأل هستور كلّهذا املعىن قد ينصرف إىل تغيري الد)4(.  

  

  ولاتري يف الدـسة الدذت غالبيـح ::ةةساتير العربيساتير العربيالمصطلحات الواردة في الدالمصطلحات الواردة في الد: : ثالثاثالثا

                                         
 .260 -259، مرجع سابق، ص عالق عبد الوهاب )1(
 .14، ص مرجع سابقمحد العزي النقشبندي، أ )2(

، القسم الثاين، )دراسة مقارنة(، النظرية العامة للدساتري، سية والقانون الدستوريالوسيط يف النظم السياوصديق، أفوزي  )3(
 .12 -11، ص 2001دار الكتاب احلديث، القاهرة، الكويت، اجلزائر، 

 .15، ص املرجع السابقمحد العزي النقشبندي، أ )4(
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ة العربي)السافذةابقة منها والن (حذو الدا للتـدليل  ة، فهي مل تستخدم مصطلحا واحدساتري األجنبي
على معىن التغـوي لكـلّ  ما استخدمت تعابري ومصطلحات خمتلفة من حيث املدلول اللّعديل وإن 

  :ومن أمثلتهامنها، 
  

العديد مـن  ) 71. 70(قد ورد فيه يف املواد) 1928( جند القانون األساسي لشرق األردن لعام -1
عابري الت)يضع -يضيف عليه -يلغي -ريغي- ا، وال  وهي تعاب). ليبدري خمتلفة من حيث مـدلوال

تعبري مـن هـذه    ة بكلّة خاصكان يقصد ترتيب آثار قانوني املؤسس الدستوري األردينيبدو أن 
التعابري، فالتال خيتلف ) يضيف عليه(بديل، كما أن تعبري غيري يشمل يف مدلوله اإللغاء واإلضافة والت

حتـت   ناصدر قانونان تعديلي) 1946 -1939(يف عامي ه نأعلما ) أن يضع(  يف مدلوله عن تعبري
ويبـدو أن  . على التـوايل ) 9 -19(القانون األساسي لشرق األردن برقمي ) تعديل( سم قانون إ

سـتور  الد ما وضـع عابري وأراد تفاديه عندط يف التخباألردين قد أدرك هذا الت املؤسس الدستوري
يت والّ) 47(ة من املاد) 2(وذلك يف الفقرة  ،فقط) تبديل( ري فاقتصر على تعب) 1946(األردين لعام 

  .)1(  الس أعضاء) 3/2(عن ثلثي ة ال تقلّستور ما مل جتزه أكثريل شيء يف الدال يبد: ( جاء فيها

  

2- جند الديف تشـريعه  ) تنقـيح (قد اقتصر على مصطلح واحد هو ) 1957(ونسي لعام ستور الت
  ).74 .73. 72الفصول (اسع ستوري ضمن الباب التعديل الدتلقواعد وإجراءات ال

  

3- حيث )تنقيح(قد اقتصر على مصطلح واحد وهو ) 1963(ستور اجلزائري لعام جند أيضا الد ،
هناك تغيري يف دسـتور عـام    ستور، غري أنّمعنونة بكلمة تنقيح الد) 74. 72. 71(جاءت املواد 

)1976(س غم من استعمال، فعلى الراملؤس الدستوري اجلزائري لتسمية الوظيفة الت ة  يف أسيسـي
اليت تنـدرج  ) 196 .195. 194. 193. 192. 191(اين، إال أن املواد من الباب الثّ سادالفصل الس

ستوري هذا الد املؤسس، وقد استدرك "عديلالت"ها تستعمل مصطلح حتت هذا العنوان جاءت كلّ
1989(دستور عام ط يف املصطلحات يف التخب ( ابـع بعنـوان   حيث جاء البـاب الر  عـديل  الت

جاءت كلّ) 167. 166. 165. 164. 163(املواد  ستوري، كما أنّالدعديل ها تستعمل مصطلح الت
ستوريالد.  
 عديلالت(بعضها استعملت مصطلح  جد أنّـة نول العربيدساتري الدبعض من خالل استعراض    

 ت بعـد رى واستقرـخر هجرت املصطلحات األخها، وبعضها اآلـذ نشأتوحده من) الدستوري

                                         
 .6 -5، ص سابق رجعأمحد العزي النقشبندي، م )1(
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ـ العربية ول ا دساتري الدفأم .فقط الدستوري عديلعلى استعمال مصطلح الت ذلك يت ورد فيهـا  الّ
)1(:وحده منذ نشأا فهي) الدستوري عديلالت(استعمال مصطلح 

  

  

• القانون األساسي للمملكة العربية الس1920(ام ة لعوري (ة يف املاد)63.(  
 ).10(ة يف املاد) 1930(دستور دولة سوريا لعام  •
• الد156. 155(يف املواد ) 1950(وري لعام ستور الس.( 
 .132ة يف املاد 1970دستور اليمن لعام  •
• 1973ودان لعام دستور الس 218ة يف املاد.  

  

علـى  يف األخـري  ت املصطلحات األخرى واسـتقر  يت هجرتة الّالعربيالدول دساتري ا أمو     
)2(:بعد ذلك فهي )ستوريالد عديلالت(صطلح استعمال م

  

  

• دستور اململكة األردني1952ة لعام ة اهلامشي 126ة يف املاد.  
• دستور اجلمهوري1956ة لعام ة املصري 189ة يف املاد. 
• دستور اجلمهورية العربي1964حدة لعام ة املت 156ة يف املاد. 
    • دستور مجهوري1971ة لعام ة مصر العربي 189ة يف املاد. 
 .196. 195. 194. 193. 192. 191يف املواد  1976دستور اجلزائر لعام  •    
 .167. 166. 165. 164. 163يف املواد  1989دستور اجلزائر لعام  •    
    • 172. 171. 170( يف املواد 1990 ستور العراقي لعام الد.(    
  

  ستوريستوريعديل الدعديل الدأهداف ودوافع التّأهداف ودوافع التّ: : انيانيالمطلب الثّالمطلب الثّ

  
  

     الدا مرتّستور ليس كتابا مساويجـاء  ظر واال، ال يقبل إعادة الن ه نصعديل، بل من طبيعته أنلت
كلّ عمل بشري يفتقد للدقة املتناهيـة والكـالم    نّوبالتايل فإ). إرادة اإلنسان(مصدر ناقص من 

مما جيعل الدستور عرضة للنمو  .)3(ةبيعة البشريعف والقصور على غرار الطّسم بالضيتملعصوم، وا
  .والتطور بشكل مستمر

                                         
 .11، ص مرجع سابق أمحد العزي النقشبندي، )1(
 .12نفس املرجع، ص  )2(
 .202، ص مرجع سابقرزقي نسيب، أحممد  )3(
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    ة ال جيوز أن خيضع لتعديالت متالحقة متتابعة ستور باعتباره أمسى القواعد القانونيالد أنّ غري     
مبا يؤدة وإناةدستور مكانته، ويي إىل أن يفقد الده مل يوضع يف رويولـذلك حيـرص   لّ على أن ، 

 ستور وتنقيحه، بإلغـاء  ة تعديل الدستوري على وضع نظام متوازن جييز كقاعدة عامالد املؤسس
بعض نصوصه أو استبداهلا بأخرى أو باإلضافة إليها، لكن بشرط أن يتم  عـديل وفقـا   هـذا الت 

ـ ة لتعديل القوانني الّرإلجراءات وأشكال ختتلف عن تلك املقر يت تصدرها السلطة الت ة، شـريعي
ات، ويف املسـتجد مبا ميكّنه من مالحقة التطورات و ستور قدر معقول من املرونةر للدوبذلك نوفّ

1(سيبنفس الوقت احلفاظ على استقراره وثباته الن( .ستور مهمـا كـان   وبناءا على ما تقدم فالد
عديل على أسـاس العديـد مـن    ض للت، فهو معر)2(أثناء حتريرهواضحا ودقيقا يف نظر واضعيه 

األهداف والدوافع  القانونية والسةياسي.  

  

الّيت ترجوا السلطات املختصة بتعديل هداف األ الوقوف علىسنحاول من خالل هذا املطلب      
يف  ستوريعديل الدالتا إىل الّيت تدفعهوافع دالرج على ، مث نعالدستور إىل حتقيقها يف الفرع األول

  .الفرع الثّاين

  
  

  أهداف التّعديل الدستوريأهداف التّعديل الدستوري: : الفرع األولالفرع األول  

  
  

     قد يأيت التعديل الدواء طور، سستوري ملسايرة قوانني التكان هذا التاالت العلمية طور يف ا
أو يف جمال األفكار اجلديدة التتمعات، كما يأيت التعديل اي تظهر يف الدقص ستوري إلكمال الن

التشريعي الذي يشوب النصوص الدستورية بعد مدة زمنينة من تطبيقها، أو قد يأيت أيضـا  ة معي
  .لتغيري نظام احلكم

  
  

   ال ميكن أن يصل إىل درجة  دولة ستوري أليظام الدالن إنّ ::مسايرة قوانين التّطورمسايرة قوانين التّطور: : والوالأأ
سـتوري ال بـد أن   ظام الدساتري على جتميدها، فالنالدبات املطلق مهما كان حرص واضعي الثّ

باعه لتعـديل القواعـد   أن يكون هناك تنظيم خاص جيب إت طور املستمر، وال بدالتيساير قوانني 
معقّ -ستورية الدطا دا كان أو مبس- حىت ال تؤدي الض تعديلـها  ة إىلرورة واحلاجة املسـتمر 

ـ الد ، فكما يقول البعض إنّ)ورةثّالأو  باإلنقال(بطريق آخر غري قانوين  ذي ال يسـمح  ستور الّ
                                         

 .106، ص مرجع سابقسامي مجال الدين،  )1(
)2( 202رزقي نسيب، مرجع سابق، ص أد حمم. 
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 ورةعن طريق الثّإما قوط ـما بالسسه مقدـألحكامه يقضي على نف وري ـدست بإجراء تعديل
   .)1(نقالباإل عن طريقأو 

  

ـ    ةطورات العلميساير التستورية جيب أن تالدلذلك فالوثيقة        ةيف اـاالت العلميـة املختلف
املرونـة علـى    ى إال من خالل إضفاء نوع منوهذا ال يتأت .فكار اجلديدة احلاصلة يف اتمعواأل

  .عديلعلها قابلة للتالوثيقة الدستورية جت

  
  

ستور ذي صدر فيه الديف الوقت الّ ::مسايرة التّعديل الدستوري للتّطورات العلميةمسايرة التّعديل الدستوري للتّطورات العلمية  --11
قل األمريكي، كانت املواصالت ووسائل النا، وكان وصول الربيد من مكان إىل آخـر  بطيئة جد

أو انتقال الناس من بقعة إىل أخرى يستغرق مدة طويلة، وهلذا السبب نص ستور األمريكـي  الد
اين جيب أن انتخام يف شهر تشرين الثّ ذين متّئيس اجلديد وأعضاء الكونغرس اجلدد الّالر على أنّ
ه نأا مينحهم فسحة من الوقت يعرفون خالهلا اين، مممن شهر آذار الثّابع قبل اليوم الر عملهميبدأو 
  .)2(نتقال إىل العاصمة واشنطنانتخام، مث يقومون باإل قد متّ

  

          ولكن بعد حدوث التقين اهلائل واملتسارع يف وسائل النقـل واملواصـالت   طور العلمي والت
السلكياة والقطارات والطّة والالسلكيئرات، وبالتنتخابـات يف مجيـع   ة معرفة نتائج اإلايل إمكاني

الواليات بسرعة، وقدرة املترش حني على الوصول إىل العاصمة خالل ساعات قليلة، كان ال بـد 
ستوري عديلمن إجراء التالد أخري، وبالفعل صدر الالزم لتفادي إشكاالت الت)عديل العشرونالت (

الث من ن يبدأو عملهم يف اليوم الثّضاء الكونغرس املنتخبني حديثا بأعوالذي يأمر أ) 1933( عام
  .)3( هر نفسهى منصبه يف اليوم العشرين من الشن يتولّئيس اجلديد بأاين، ويأمر الرشهر كانون الثّ

  

قد تفرض األفكـار   ::مسايرة التّعديل الدستوري لألفكار الجديدة في المجتمعمسايرة التّعديل الدستوري لألفكار الجديدة في المجتمع  --22
فمما ال شك فيه أنّ التطور الّذي ستوري، عديل الدتمعات احلاجة إىل التيت تظهر يف ااجلديدة الّ

يشهده أي نظام دستوري نتيجة الزدياد الوعي مبختلف صوره تنشأ عنه أفكار جديدة  وجـب  
إدراجها يف نصوص الدستور، واإلستغناء عن األفكار القدمية اليت أضـحت ال تواكـب هـذه    

                                         
 -143ص  ،2006مصـر،  رف باإلسـكنرية،  ة املعا، توزيع منشأاملباديء الدستورية العامة، إبراهيم عبد العزيز شيحا )1(

144. 
 .28محد العزي النقشبندي، مرجع سابق، ص أ )2(
 .29، ص نفس املرجع )3(
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ملواكبة ة تعديل دساتريها األفكار اليت فرضت على اتمعات البشريمن يد هناك العدالتطورات، و
  :اليةاألمثلة الت هذه التطورات، نذكر منها

  

ـ ن تتوفّنة ممقا حمصورا على فئة معينتخاب ضيكان حق اإل • ـ ر فيهم شروط الثّ ة، روة ، واألهلي   
أاخل ، غري ... رجة الكافية من املستوى العلمي والثقايفوتوافر الده وبظهور املبادئ اللّنة أصبح يربالي

لطة، وقد ة للسرعية الشدالبلدان تقريبا، فهو يعترب القاع ق اليوم يف كلّنتخاب شامال، حيث يطباإل
1871(، ويف أملانيا عام )1848(يف فرنسا عام  أقر(- جالفقط للر- مومل يعم يف الدة إال ول الغربي

حركـات  القرن العشـرين ظهـرت   اسع عشر وبداية خالل القرن التو. )1()1914(بعد حرب 
إة إصالحية تطالب بإعطاء املرأة حقّجتماعيها يف التا الكاملة بالرجل يف املشاركة صويت ومساوا

يف احلياة الس( صدر) 1920(ة، ويف عام ياسيعديل الت2()اسع عشرالت( حـدة  يف دستور الواليات املت
   .ةنتخابات الوطنيصويت يف انتخابات الواليات، واإلذي منح املرأة حق التة الّمريكياأل

  

• ا وظروفها اجلديدة ستور حق من حقوق األجيال املتعاقبة لتكيفه مبا يتالءم وتطلّيعترب تعديل الدعا
ا، فتغياملختلفة وآفاق طموحار األوضاع السة واإلياسية واإلقتصاديلألجيـال املتعاقبـة    ةجتماعي

يفرض تغي3(ستوررا يف الد(.  

  

•  نتيجة للنالتعـديل  ( اعية إىل املساواة بني مجيع املواطنني بال استثناء، صدرمو املتزايد لألفكار الد
ذي يعطي احلق الكامل والّ) 1961ذارآ 30( األمريكية بتاريخحدة يف الواليات املت) الثالث والعشرون

   . )4(ةنتخابات الوطنيليهم يف الكونغرس ويف مجيع اإليا يف انتخاب ممثّملواطين كولومب

  

صـيانة حريـة اإلنسـان    اعية إىل ة الدمو املتزايد لألفكار واحلركات اإلصالحينتيجة للنو أيضا •
ق والعمـل  ذي وضع اية جلميع أنواع الرالّ) 1965(عام  )الث عشرالثّ لالتعدي(وكرامته، صدر 

وقـد  . تحدة األمريكية، أو يف األراضي التابعة هلامكان يف الواليات امل ة يف أياه أو العبوديباإلكر
                                         

جورج سعد املؤسسـة  . ، األنظمة السياسية الكربى، ترمجة داملؤسسات السياسية والقانون الدستوريموريس دوفريجيه،  )1(
 .80 -79، ص 1992اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، 

نص التعديل التاسع عشر يف فقرته األوىل على انه ال ينكر على مواطين حق التصويت، أو ينتقص منه من جانب الواليـات  ي )2(
 .30 -29 أمحد العزي النقشبندي، مرجع سابق، ص: أنظر. املتحدة أو أي والية بسبب اجلنس

، ماي 16، جملة الفكر الربملاين، العدد بيقاا يف اجلزائرالنظرية العلمية والقانونية لعملية تعديل الدستور وتطوسيلة وزاين،  )3(
  .94، ص 2007

 .30أمحد العزي النقشبندي، مرجع سابق، ص  )4(
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ل ما يليجاء يف جزئه األو):لن يباح يف الواليات املتا، الرق حدة، أو يف أي منطقة خاضعة لسلطا
  زءـا اجلأم). ةرة أصوليدانته بصوعن جرمية  يوقّع على مقترفها بعد إأو العمل باإلكراه إال كعقاب 

  .)1()ة بتشريع مالئموتكون للكونغرس سلطة تنفيذ هذه املاد(: اين فجاء فيه ما يليالثّ
  
  
  

ستور ضوء حاد يربز الد« : بأنّ "دفاينر"كاتب إجنليزي اليقول  ::النّقص التّشريعيالنّقص التّشريعي  سدسد: : ثانياثانيا
دستور أن حيتوي  ال ميكن أليلق ، من هذا املنط)2(» الم وما خفي أعظملنا جزء من طاولة يف الظّ

من ظهـور   لذا البد ،مجيع املبادئ اليت حتكم اتمع مهما بذل واضعوه من جهودعلى يف نصوصه 
أمور جديدة مل تكن حمسوبة وقت نشأة الدستور، مما يؤد  صـوص  ي إىل نقـص تشـريعي يف الن

هستورية وجب الدومن هنا يتسد ،عديلجوء إىل اللّ مال التدغـرات  قائص والثّستوري لسد هذه الن
التةشريعي .  

  

     ـ فالد ة حـىت يـوم   ستور األمريكي مل يذكر ما جيب عمله لو مل يتم اختيار رئيس اجلمهوري
التأئاسة، كما نصيب يف منصب الرنفات الالزم توفّه مل ينص على أن تكون الصئيس هي رها يف الر

عـديل  الت(جـاء  وملعاجلة هذه الثغرة الدستورية ئيس،  نائب الررها يفالواجب توفّالصفات نفسها 
 ويف العـراق صـدر  . ذا القصور التشـريعي لسد ه) 1804(إقراره يف عام  ذي متّالّ) الثاين عشر

)عديل األولالت( ستور العراقي لعام على الد)ـ  ،)1935وز عام متّ 29( يف )1925 ل هـذا  وقد علّ
روف الّالظّ نّعديل بأالتقـائ يت وضع فيها القانون األساسي أدص فيـه ت إىل وقوع الكثري من الن، 
عديل مشل مثاين مـواد  هذا الت نّمن تالفيها، علما بأ طبيق، لذلك كان ال بديت ظهرت أثناء التالّو

  .)3(فقط

  

     كما أثبتت األزمة املؤس1992(ة يف جانفي ساتي (حمدوديستور اجلزائري لعام ة الد)من ) 1989
عيب الـوطين  ور الس الشاجلمهورية وشغ ستقالة رئيسإخالل غياب معاجلة مناسبة حلالة اقتران 

بسبب حله، وهي ثغرة أساسية وآثارها غري حممودة على الناجلزائري سايتظام املؤسوكان ال بد ، 
دراج حـل دسـتوري   بإ) 1996( عديل الدستوري لسنةتدارك األمر يف الت من معاجلتها، وفعال متّ

                                         
 .30، ص  أمحد العزي النقشبندي، مرجع سابق )1(

 . مرجع سابق، حماضرات ألقيت على طلبة املاجستريبوزيد لزهاري،  )2(

 .31ابق، ص سالرجع املمحد العزي النقشبندي، أ )3(
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طبقا .  )1(سبب كان ة ألية أو وفاته بشغور رئاسة جملس األمستقالة رئيس اجلمهوريإحلالة اقتران 
ـ أعلى  اامنة منهيت جاء يف الفقرة الثّالّ) 1996(ستوري لعام عديل الدمن الت) 88(للمادة  وإذا :"هن
سبب كان، جيتمع الس  ة أليلس األمة أو وفاته بشغور رئاسة جمستقالة رئيس اجلمهوريإاقترنت 

الدستوري وجوبا ويثبت باإلمجاع الشغور النوحصول املانع لرئيس جملس  ،ةهائي لرئاسة اجلمهوري
األملس الدة، ويف هذه احلالة يتوىل رئيس اولةستوري مهام رئيس الد . ولـة  يضطلع رئـيس الد
املعين حسب الشنة أعاله مبهروط املبيمة رئيس الدولة طبقا للشـ روط احملد ابقة، دة يف الفقرات الس

90(ة ويف املاد( من الدستور، وال ميكنه أن يترشةح لرئاسة اجلمهوري."  
  

ستور إىل تغيري جذري يف نظام احلكـم،  ي تعديل الدميكن أن يؤد ::تغيير نظام الحكمتغيير نظام الحكم: : ثالثاثالثا
ره من نظام ملكي ديكتاتوري إىل نظام ملفيغيره من نظـام ملكـي إىل نظـام   كي برملاين، أو يغي 
وهناك العديد من األمثلة علـى ذلـك    . )2(هوري، أو من نظام مجهوري إىل نظام إمرباطوريمج

خاريخاصة تلك املستقاة من الت الفرنسيستوري الد.  
  
يف عـام   ::تغيير نظام الحكم من ملكي ديكتاتوري إلى نظام ملكي برلمـاني تغيير نظام الحكم من ملكي ديكتاتوري إلى نظام ملكي برلمـاني   --11
ها على املستوى اخلارجي، أما علـى املسـتوى   قوت ة يف أوجة الفرنسياإلمرباطوريكانت ) 1860(

اخلي فلم تكن أحزاب املعارضة تشكّالدة صغرية، وكانت تلك هي اللحظة املناسبة اليت ل إال أقلي
د يكتاتوري، وهذا مثال يكاة على حكمه الديليدخل قدرا كبريا من احلر" الثنابليون الثّ"اختارها

ـ ) اميسصحيفة الت(اريخ أدهش معاصريه ، وقد وصفت يف التمن نوعه يكون فريدا  ه اإلصالح بأن
  .)3()عادابري توقّبعد التأ(

               

ته، فأجرى عب ملال من ديكتاتوريكان أسرع من الش" الثنابليون الثّ"يكتاتور الد نّوهكذا فإ     
تعديالت دستوري1952(ر عام ة على دستوة جوهري( .نت إعادة العمل بنظام تضم) د علـى  الـر

 د حبضور مندويب احلكومـة ت مناقشة هذا الرورة، ومتّمن السني عند افتتاح الد) خطاب العرش
ين لتقدمي كل اإليضاحات الالزمةاملستعد .  

                                         
 .170، ص 2001للفنون املطبعية، اجلزائر،  ، املطبعة احلديثةالتجربة الدستورية يف اجلزائر، لعشب حمفوظ )1(

 .32محد العزي النقشبندي، مرجع سابق، ص أ )2(

القـومي،  السيد صربي، وزارة الثقافة واإلرشاد . ، ترمجة امحد حسيب عباس، مراجعة ددساتري فرنساموريس دوفريجيه،  )3(
 .88املطبعة النموذجية، القاهرة، بدون سنة نشر، ص 
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     ت هذه أدتعديالالت ستجوابمل باإلملاين حيث سار يف طريق العظام الربإىل بروز عناصر الن 
ـ وأصبح الوزراء الّ لسني، كما أصبحت العلنيذين ال وزارة هلم حق حضور جلسات اـ ة الت ةام 

لسني مكفولة، حيث ينشر النجللسات ا ـ ص الكامل للمحاضر يف اجلريـدة الر ـ مسي ص ة، ورخ
حف بنشرهاللص. ـ ت قاعدة اإلبعد ذلك استقر ت ستجواب وأخذت شكلها العصري، حيث كان
ست قاعـدة  قة، وتأستنتهي  بتصويت على الثّ شترك فيها األحزاب، مثّة تلها مناقشات حادتتخلّ

ة احلكومة أمام الربملانمسؤولي .وبذلك أدرك اإلمرباطور خطورة هذه التراجـع  عديالت فحاول الت
باملوافقـة  ) 1870/أيار/21(ة صدر قرار جملس الشيوخ بتاريخ ومن مثّ لكنه مل يفلح يف ذلك،عنها 

على مشروع دستور جديد، جاء متمما للت1860(يت بدأت عام ستورية الّعديالت الد .( ال وحمـو
بذلك الديكتاتورية القدمية إىل ملكي1(ةة برملاني(.  

  
  

الفرنسية  ةمهورياجلكانت : : تغيير نظام الحكم من نظام ملكي إلى نظام جمهوريتغيير نظام الحكم من نظام ملكي إلى نظام جمهوري  --22
ومل يكن اسـتعمال كلمـة   . )2(غري ملكة من ة، وهي ملكيلكيمن صنع أنصار امل) 1875( لعام

ة إال بصفة مؤقّمجهوريالكونـت دي شـانبور  "ئاسة شاغرا يتنافس عليـه  تة، وكان كرسي الر "
ة مـن ثالثـني   نتعيني جلنة مكو اخلالف بينهما وطال أمده، متّ اشتد وملّا". الكونت دي باري"و

بدون نظام ثابت،  ت، ففرنسا كبلد عريق ال ميكن أن تظلّملؤقّااحلكم ظام نعضوا لتنظيم هيئات 
ن حكومـة  تتكو:(ا جاء فيه ما يليتعديال دستوري" البوالي"أودع املسيو) 2/1875ك/8(وبتاريخ 
ة من جملسني ورئيساجلمهوري... .( لسوختم خطابه مناشدا ا)    ال تتركونـا يف هـذا املصـري

ـ  رفض الت) 2/1875ك/29(ويف ). اعس احلظالت اهول، وأشفقوا على هذا البلد ة عـديل بأغلبي
ا جاء فيه ما تعديال دستوري" فالون"صوت، ويف نفس اليوم أودع املسيو) 363(صوتا ضد ) 359(

واب جمـتمعني يف هيئـة   يوخ والنة بأغلبية أصوات جملس الشجيري انتخاب رئيس اجلمهوري:(يلي
 أن تعرف يف ظلّ فرنسا تود إنّ( :خطابا جاء فيه" فالون"ألقى املسيوايل ويف اليوم الت). مؤمتر وطين

أوبعد ذلك ). نظام جيب أن تعيش أيفأحرز " فالون"ذي تقدم بهصويت على املشروع الّجري الت
  . )3(ة صوت واحدة بأغلبيصوت، فقامت اجلمهوري) 352( ضصوتا، ورف) 353(قبول 

  

                                         
 .34  -33 د العزي النقشبندي، مرجع سابق، صمحأ )1(

 .95مرجع سابق، ص  ،دساتري فرنساموريس دوفريجيه،  )2(

 .98، ص نفس املرجع )3(
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 سـت تأس ::ري إلـى نظـام إمبراطـوري   ري إلـى نظـام إمبراطـوري   تغيير نظام الحكم من نظام جمهوتغيير نظام الحكم من نظام جمهو  --33
مـن   وكان ال بد). 1814 -1799(ة امنة للجمهورينة الثّة على دستور السابليونية النإلمرباطوريا

إدخال تعديالت عليه لتحويل اجلمهورينـابليون  "ة، وبالفعـل قـام   ة اليت أنشاها إىل إمرباطوري
عديالت، حيث أصدر جملس الشـيوخ القـرار   وجملس الشيوخ الفرنسي بإجراء هذه الت" بونابرت

قنصـال  " نابليون بونابرت"ويقضي بتعيني ) 1802(عام ) تروميدو 16(ل واملعروف بدستور األو
ـ صديق على هذا القرار بواسطة اإلالت ه يف تسمية خلفه، وقد متّمدى احلياة مع حقّ عيب ستفتاء الش

ـ ) 1804فلوبريال 28(ة ساحقة، تاله قرار آخر باسم دستور يوبأغلب ة إىل يقضي بتحويل اجلمهوري
إمرباطورية، ويف الواقع تغير النظام الدستوري إىل ديكتاتوري1("نابليون"ة بفعل بشخص ة عسكري(.  

  

  
  دوافع التّعديل الدستوريدوافع التّعديل الدستوري: : الفرع الثّانيالفرع الثّاني

  

     وأحيانـا  أن هناك أسباب ودوافع تكمن خلف إقدام أي دولة على تعديل دستورها،  ال شك
حترص السلطات الرمسية يف الدولة على إخفاء هذه الدوافع واخللفية من الغـري،  ات عن أنظار العام

وتعمل على تغطيتها بشعارات عامـ ة فضفاضة بينما تكمن يف احلقيقة خلف هذه الش ة عارات العام
دوافع داخلية أو خارجية تتخذ من الت2(أهدافها أو مصاحلها ستوري وسيلة لتحقيقعديل الد(.  

الغرض منها وصول شـخص   ةدوافع شخصي :ميكن تقسيم هذه الدوافع إىل قسمني ولذلك     
معين إىل رئاسة احلكم، أو استمرارية رئيس الدولة يف احلكم، وأخرى سياسية الغرض منها إجيـاد  

  .حلول للمشكالت واألزمات الدستورية الواقعة أواحملتملة الوقوع

   

ستوري متهيدا لوصـول  عديل الدقد يكون الت ::الدوافع الشّخصية لتعديل الدستورالدوافع الشّخصية لتعديل الدستور: : أوالأوال
أن إىل رئاسة احلكم أو إىل شخص معيـة يف الحد املناصب القياديولة، حيث أنّد  ول بعض الـد

ماح بإعادة انتخـاب رئـيس   ـيف دساتريها على عدم الس ظام اجلمهوري تنصيت تأخذ بالنـّال
البقاء لفترة أخرى ـذه  ئيس  يف هدة ثانية أو أكثر موالية، فتصطدم رغبة هذا الرـة لعجلمهوريا

يت يظهر فيها الطـابع ـال األمثلةاك العديد من ـوهن .)3(صوص، فيسعى لتعديلها حتقيقا لرغبتهالن 
   :لتعديل الدستور نذكر منهاالشخصي 

                                         
 .35محد العزي النقشبندي، مرجع سابق، ص أ )1(
 .36نفس املرجع، ص  )2(
 .36، ص نفس املرجع )3(
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1- كان الدال جيي) 1930(وري لعام ستور السز إعادة انتخاب رئيس اجلمهوريتني متتـاليتني  ة ملر
68(ة طبقا للماد (اليت تنص على عدم جواز انتخاب رئيس اجلمهورية ثانية إال بعـد مـرور   ة مر

على اإل" شكري القوتلي"اسةئاسة، وعندما أشرفت رئمخس سنوات من انقضاء الر م نتهاء، تقـد
تني تعـديل املـاد   ىيايب بعد موافقة جملس الوزراء عللنبطلب إىل الس ا) 10/01/1947( بتاريخ

)68 .85 (ستور املتعلّمن الدة، ويف قتني بانتخاب رئيس اجلمهوري)11/10/1947 (م تقد)نائبا ) 95
ـ من جمموع أعضاء جملس الن )131(من أصل ة بـإجراء  واب باقتراح يدعم طلب رئيس اجلمهوري

التعديل الدوقد متّ). 85 .68( تنيستوري على املادلس النيايب على طلـب رئـيس   ت موافقة ا
1948آذار  20(ة بتاريخ اجلمهوري (بعد مصادقة النواب على التة تزيد عن ثلثي أعضاء عديل بأغلبي

لس طبقا للماد8(ة ا (من الدة ستور، وأصبحت املاد)68 (جتيز انتخاب رئيس اجلمهوري ة ة ملـر
كما جتدر  .)1()1948نيسان  10( انية بتاريخة الثّللمر" شكري القوتلي"عادة انتخابإ ثانية، وقد متّ

اإلشارة إىل تعديل الدبصورة سريع 1973وري لعام ستور السضعديل ليخفّة والفتة، وجاء هذا الت 
سن املترشنة كي يسمح إلس) 34(ة إىل ح لرئاسة اجلمهوريبن الر ـ ئيس املنتهية واليتـه الت حرش 
2()2000(يف منتصف عام  ئاسةملنصب الر(.   

  

2- كانت الدوافع الشخصيعديالت اإلة وراء التستثنائي3()49(ة ة الواقعة على املاد( ستور من الد
ة ؤساء املتعاقبني على اجلمهوريجل متديد فترة رئاسة الرأعديالت من جاءت جممل الت بناين، وقداللّ
، "اخلـوري بشارة "يخ رئاسة الش لتمديد عهدة) 22/05/1948(بتاريخ  ديلهاتع ة، حيث متّبنانياللّ

وعدلتمديد عهدة)  19/10/1995(تاريخ ة أخرى بلت مر وعـدلت   ،"الياس اهلـراوي "ئيس الر
عديالت استهجانا ، وقد لقيت هذه الت"إميل حلود" ئيس لتمديد عهدة الر )04/09/2004(بتاريخ 

عـديالت  هذه الت ياسة يف لبنان، فهم يرون أنّعة من رجال القانون والسكبريا من طرف طبقة واس
قد خرجت على قاعدة انتفاء التستوري عديل خصيص، أي أن ال يكون التيهدف إىل خدمـة  الد

                                         
 .37 -36محد العزي النقشبندي، مرجع سابق، ص أ )1(

، الطبعة األوىل، املؤسسة اجلامعية للدراسـات  )املصادر -اإلطار(، يف القانون الدستوري والنظم السياسيةمحد سرحال، أ )2(
 .165، ص 2002والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، 

ينتخب رئيس اجلمهورية باالقتراع السري بغالبية الثلـثني  :"على انه 1926نة لبناين لسمن الدستور ال) 49/2(تنص املادة  )3(
وتدوم رئاسته سـت سـنوات وال   . من جملس النواب يف الدورة األوىل، ويكتفي بالغالبية املطلقة يف دورات االقتراع اليت تلي

رئاسة اجلمهورية ما مل يكـن حـائزا علـى    جتوز إعادة انتخابه إال بعد ست سنوات النتهاء واليته، وال جيوز انتخاب أحدا ل
 ".غري املانعة ألهلية الترشيحالشروط اليت تؤهله للنيابة و
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مصاحل شخصيا، واحلقيقة أنّة معينة بذا هذه التجل نني من أعديالت جاءت خلدمة أشخاص معي
  .)1(متديد فترة واليتهم

  

3- وكانت الدوافع الشخصيـ  ة وراء تعديل الد يوخ ستور الفرنسي واضحة يف قرار جملـس الش
والـذي عـدل الدسـتور الفرنسـي الصـادر بتـاريخ       ). 07/12/1852(ادر يف الفرنسي الص

اإلمرباطور نابليون "إىل " لويس نابليون"ة وذلك بتغيري لقب رئيس اجلمهوري) 1852/يناير/15(
   .)2("الثالثّ

  

4- وافعكانت الد الشخصية وراء تعديل الدالّ). 1975(ونسي لسنة ستور التئاسـة  ذي منح الر
مدى احلياة للراحلبيب بورقيبة" يدئيس األسبق الس "مبا يتعارض مع مقوظـام اجلمهـوري   مات الن

حنراف عن املسار اجلمهوري باعتربير هذا اإل تعديل، وقد متّ نة من كلّاحملص  ة تبـارات شخصـي
إة وأعادت إىل األذهان مالمح امللكية، وهو األمر الّن كانت دستوريساؤل  حول مدى ذي أثار الت

عمومية القاعدة الدستورية، ومدى جترورد التعديل يف الفصل . ؟ةدها عن شخص رئيس اجلمهوري
مها ااهد األكـرب  يت قداجلليلة الّة واعتبارا للخدمات بصفة استثنائي( :هنأذي جاء فيه األربعون الّ

احلبيب بورقيبة للشعب التأستعمار وجعل منه ره من رتقة اإلونسي، إذ حرـ م دة، ودولـة  ة موح
عصرية كاملة السيادة، يعلن جملس األمة  إسناد رئاسة اجلمهوريئيس احلبيـب  ة مدى احلياة إىل الر

   .)3()بورقيبة

  

خطر إصابة ميكن أن يصاب أ )4("ساتريشخصنة الد" يه يف األخري، هو أنّوما جتدر اإلشارة إل     
ا الدودميومته هها تصيب استقرارستور، ذلك أن، ومن مثة مسوه كمعيار أساسي، وهي تدلّه وعلو 
لطات األخرى هـو  ة على باقي السنفيذيلطة التيت يمن فيها السستور يف اتمعات الّالد أنّ على
مـن   ستور، فيلجأدون غريه بتعديل الد ذي خيتصولة الّري صادق عن أفكار ومسات رئيس الدتعب

خالله إىل صياغة وثيقة أساسيمقاسه"لة على ة مفص "ياسي وأفكارهتستجيب خلصاله وتكوينه الس   
                                         

من الدستور اللبنـاين بـني ظرفيـة التعـديل     ) 49(تعديالت املادة جعالب،  كمالرضا شاليل و: لتفصيل أكثر، انظر )1(
 .150 -149 مرجع سابق، صلبلدان العربية، التعديالت الدستورية يف ا، امللتقى الدويل الثاين حول وضروراته

 .39محد العزي النقشبندي، مرجع سابق، ص أ )2(
، امللتقى الدويل حول العالقة بني السلطتني التنفيذية والتشريعية من خالل التعديالت الدستورية يف تونستوفيق الغناي،  )3(

 .351 -350، ص مرجع سابق، البلدان العربيةالتعديالت الدستورية يف 
 .1958من طرف الفقهاء الفرنسيني مبناسبة تعليقهم على دستور ألول مرة " شخصنة الدساتري "ارة ظهرت عب )4(
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  .)1(وطموحاته وأهدافه
  
ل يشكّ ذيلطة الّول على السداة يقضي على مبدأ التستور ألغراض شخصيتعديل الد كما أنّ     

نظام دميقراطي، عماد أي ميش األحزاب الس ويؤدي إىلذلـك أنّ ة ياسي ،  ئيسـي  اهلـدف الر
  .لطةهو الوصول إىل السلوجودها 

  
  

سـتور إىل  ة بتعديل الدلطات املختصالس أتلج ::ستورستورة لتعديل الدة لتعديل الدياسيياسيوافع السوافع السالدالد: : ثانياثانيا
جأستور عادة من تعديل الدل إجراء إصالحات سياسية أو ة سواء كانت هذه اإلصالحات داخلي

وهناك العديد من األمثلة على ذلك نذكر منها ،ةخارجي:  

  

كانت فرنسـا تعـاين   . 1958م اجلنرال ديغول حكم فرنسا عام بعد أن تسلّ ::في فرنسافي فرنسا  --11
أ "ديغول" اخلي واخلارجي، وقد أدرك اجلنرالالعديد من املشاكل على املستويني الدنمـن   ه ال بد

إنقاذ البالد من مشاكلها عن طريق القيام بإصالحات جذرياخلي بتقويـة  ة سواء على املستوى الد
السلطة التنفيذية، أو على املستوى اخلارجي بتحقيق الدور املستقل للس  ياسـة الفرنسـيجـاه  ة ات

حماوالت اهليمنة والسيطرة من جانب السياسات األوربية والسويف سبيل حتقيـق   .ةياسة األمريكي
ديغول"ة ألقى اجلنرال هذه الربامج اإلصالحي" ـ  خطابا موج عب الفرنسـي بتـاريخ     هـا إىل الش

ولة من اآلن فصاعدا روري أن يكون رئيس الده يرى ومن الضنأ(... أعلن فيه ) 1962/ايلول/20(
نّأو... امل منتخبا باالقتراع الش تعديل الدـ عن طريق اإل ستور جيب أن يتم عيبستفتاء الش .(...

  .)2(ستورمن الد 89ة عديل املنصوص عليها يف املادإجراءات الت "ديغول"خالف اجلنرال  وبذلك
   

ه ستفتاء موججوء إىل اإلمت احلكومة باقتراح اللّبأسبوعني تقد "ديغول"بعد خطاب اجلنرال      
ة حسب أحكاإىل رئيس اجلمهوري11(ة م املاد( حسـب رأي الفقيـه    ستور، وهذا ما يدلّمن الد

خذه ة مل تتسات الفرنسيعديل احلاسم للمؤسيف هذا التاملبادرة ( على أنّ "أندري هوريو"الفرنسي 
ني ياسـي وقد أثار موقف احلكومة هذا حفيظة الس ).بصورة شخصية "ديغول"احلكومة بل اجلنرال 

ني املناوئنيالربملاني خلطط ديغول اإلصالحيـ ة، فقد ـ موا الئحة بلوم احلكومة إىل اجلمعي ة ة الوطني
                                         

امللتقـى  ، )مرجعية تضخم الوثائق الدستورية يف اجلزائـر (، النقائص املتعلقة باملراجعة الدستورية يف اجلزائرأحسن راحبي،  )1(
 .186 ، صمرجع سابق، لبلدان العربيةاالدويل حول التعديالت الدستورية يف 

، اجلزء الثاين، ترمجة علي مقلد، شفيق حداد، عبد احلسن سـعد،  القانون الدستوري واملؤسسات السياسية، أندري هوريو )2(
 .377، ص 1974األهلية للنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، 
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الفرنسيفها هذاة على تصر .ديغول مل يأبه لذلك، وعمـد إىل إجـراء اسـتفتاء بتـاريخ      ولكن
)28/08/1962( 7و 6تني لتعديل املاد ـ  ستور، وجاءت نتيجة اإلمن الد عيب لـتعلن  سـتفتاء الش
صويت لصاحل االتعديللت 1(األصواتمن  )%62( بنسبة ستوريالد( .   

  

على  "ديغول"يت محلت اجلنرال ة الّياسيوافع السالد أنّ" أندري هوريو"ويرى الفقيه الفرنسي      
وآخـر  "ديغول"سبب عرضي وهو حماولة اغتيال اجلنرال : ستور تعود إىل أسباب ثالثةتعديل الد ،

ها أصـبحت معاديـة   ة وإخراجها من املعركة ألنياسيبقة السيد الطّل يف رغبة يف حتيمباشر ويتمثّ
ذي سـبق  يف حتقيق مشروعه الّ "ديغول"ة للجنرال خصيغبة الشل يف الرلعهده، وسبب عميق يتمثّ

  .)2()1946( سنةن طرحه يف خطابه أو

  
  

روط من الشحاد األوريب العديد تيضع اإل ::ستوريةستوريةي واإلصالحات الدي واإلصالحات الدحاد األوربحاد األورباالتّاالتّ  --22
لقبول انضمام أي دولة إىل عضويته، ومن بني هذه الشق ة تتعلّروط يطلب إجراء تعديالت دستوري

معظمها بترسيخ األسس الدئة وتدعيم مبادميقراطي ول حقوق اإلنسان، ويف حني ال تزال بعض الد
ة مع اإليف مباحثات مستمرتحاد األوربي لتطبيق هذه الشاخبون يف أرمينيا بتاريخ روط، صوت الن

ا دف إىل ة مدعومة من جملس أوربلصاحل تعديالت إصالحات دستوري) 2005/تشرين الثاين/29(
تعزيز صالحيدف إىل منح ضمانات مشـدودة  ئيس واحلكومة، كات الربملان يف مواجهة الر ما

ذي يفسح اال زدوجة، األمر الّة مة، وتلغي يف املقابل حظر محل جنسيلطة القضائيالس يةستقاللإل
ة وطنهم األم، وقد شارك خرباء من ة دول العامل للحصول على جنسيأمام األرمن املنتشرين يف كافّ

هذه  ا يف وضع نصوص جملس أوربة عديالتالتستوريلس متابعـة  ) 18(ى ، وتولّ الدمراقبا من ا
3(ستفتاءة اإلسري عملي( .  

  

  السلطة   راءات الّيت وضعتهاـاف ودوافع التعديل الدستوري ال مير إال عرب اإلجإنّ حتقيق أهد     
، علـى  التأسيسية األصلية يف نصوص الدستور، والّيت ال ميكن للسلطة التأسيسية املنشأة جتاوزهـا 

 نّايل فـإ ، وبالتدا، ومنحت هلا اختصاصا حمداألصلية هي الّيت أنشأا التأسيسيةلطة الس أنّاعتبار 
   .واجب اإلجراءاتاحترام هذه 

                                         
 .378، مرجع سابق، ص أندري هوريو )1(
 .380 -379نفس املرجع، ص  )2(
 .47محد العزي النقشبندي، مرجع سابق، ص أ )3(
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  ستوريستوريعديل الدعديل الدإجراءات التّإجراءات التّ  ::انيانيلمبحث الثّلمبحث الثّاا

  
  

   ختتلف اإلجراءات والشروط الواجب إتباعها لتعديل الدستور باختالف نوعيستور املعتمدة الد  
  .يف ما إذا كان مرنا أو جامدا

  

     يلهستور مرنا تكون إجراءات تعدفإذا كان الد ةبعهي نفسها املت يف تعديل النة صوص القانوني
ةة، وبذلك ختتفي كل تفرقالعادي بني النصوص الدستوريـ  ة والت ة، وال يبقـى إال  شـريعات العادي

منها، وينـتج   يت يتناوهلا كلّالّ املوضوعاتة، حبكم اختالف طبيعة احية املوضوعيختالف من الناإل
لطعن هذا الوضع متتع السة التات واسعة يف ظلّشريعية بصالحي ستور املرن، الدها تسـتطيع  إذ أن

إجراء ما تراه من تعديالت يف أحكام الدروط واألوضاع الّستور بواسطة نفس الشـا   يت ت عـدل
القوانني العادية، فصال عن قيامها بسن وتعديل النصوص القانوني1(ةة العادي(.  

  

     ور جامدا فإستأما إذا كان الدنه يتضمن أحكاما خاصة يف تعديل النصوص الدة  ختتلف ستوري
عن تلك املتبعة يف تعديل النـ  صوص القانوني دة ة، ويتبني هذا اجلمود من خالل اإلجـراءات املعقّ

دة الّواملشديت تنص عليها السلطة التأسيسية األصلييت تشـمل حتديـد   ستور، والّة يف نصوص الد
السلطات املختصة بتعديل الدستور، واملراحل الواجب إتستور، كمـا  باعها أثناء القيام بتعديل الد

وابط والقيود الّتشمل الضيت ال ميكن للسلطات املختص صـوص  ة جتاوزها أثناء القيام بتعـديل الن
الدةستوري.  

  

  :هذا املبحث يف ثالثة مطالبقمنا بتقسيم 

نتناول : لاملطلب األوفيه السلطات املختصستورة بتعديل الد.  
  .ستوريعديل الدا الت يت ميرنتناول فيه املراحل الّ: ايناملطلب الثّ
  .ستوريعديل الدنتناول فيه ضوابط الت: الثاملطلب الثّ

  
  

المطلب األوللالمطلب األو : :السالسلطات الدلطات الدستوريستورية المختصة المختصة بتعديل الدستورستورة بتعديل الد  

  
  

ستور، وأمـام  ة بتعديل الدة املختصستوريلطة الديف حتديد الس ةقهيملدارس الفإلختالف انظرا      
تباين مواقف األنظمة يف حتديد اجلهة املختصة بتعديل الدرة لـدى ستور، واختالف األساليب املقر 

                                         
 .74ص  مرجع سابقمولود ديدان،  )1(
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لطة بعض األنظمة املقارنة، سوف حناول من خالل هذا املطلب  الوقوف على موقف الفقه من الس
ة بتعداملختصيل الدق إىل اجلهات الّستور، مث نتطريت تباشر سلطة التستوريعديل الد.  

  
  

الفرع األوللالفرع األو : :موقف الفقه من السموقف الفقه من السلطة المختصعديلعديلة بالتّة بالتّلطة المختص  

    
  

     اختلفت اآلراء الفقهية يف حتديد السلطة الدستورية املختصة بتعديل الدمييـز  ستور، وميكن الت
الظهرفقهية جاهات بني ثالث اتت يف هذا ا:   

  

جاه جيعل إتالتعديل الدعب باإلمجاعستوري للش.  
  .ليهعب أو ممثّة الشستوري ألغلبيعديل الدالتجيعل  واجتاه

  .ستور ذاتهرها الديت يقرلطة الّالس ستوري من حقعديل الدآخر يرى أن الت اهجتاو

  
  

ـ توهو اإل ::عب باإلجماععب باإلجماععديل للشّعديل للشّجعل التّجعل التّ: : للجاه األوجاه األوتّتّاإلاإل ذي ال يـزال أنصـاره   جاه الّ
سـتوري بيـد   عديل الدولذلك يذهب إىل ضرورة أن يكون الت ،جتماعيرين بفكرة العقد اإلمتأثّ
الشة بأكملها، إذ أنّعب أو األم بني  ذي متّجتماعي الّل شروط العقد اإلستور يعين تعديتعديل الد

جتماعي بإمجالعقد اإل عب، وحيث متّاحلاكم والشعباع إرادة الشتعديل العقـد   ، فيجب أن يتم
1(عبكذلك بإمجاع إرادة هذا الش(.   

  

ستور مجودا مطلقا الستحالة اإلمجاع على تعديل ي ال حمالة إىل مجود الدجاه يؤدتهذا اإل إنّ     
فاتل" ذي دعا الفقيهستور، وهو األمر الّالد "ستوري عديل إىل إجازة التبناءا على إالدة رادة األغلبي

سـتور  يت قامت بتعـديل الد ة الّنفصال عن األغلبية املعارضة يف اإلطاء احلق لألقليمع إع ،املطلقة
وخالفت التفاتل"ر الحق أجاز الفقيه عاقد األصلي، ويف تطو "يف  عديل إذا كان منصوصا عليـه الت

ستور ذاته باعتبار أنّالد ص الّالن2(جتماعينصوص العقد اإل أحدعديل هو ذي جييز الت(.  

  
جاه إىل تقرير تذهب هذا اإل ::ليهليهعب أو ممثّعب أو ممثّة الشّة الشّعديل ألغلبيعديل ألغلبيجعل التّجعل التّ: : انيانيجاه الثّجاه الثّاإلتّاإلتّ 

مثّملستور حق تعديل الدأنّ "سييز"عب، حيث يرى الفقيه لي الش ة األميادة هلا احلق يف صاحبة الس
  عديل، وهذه اعة من األفراد إلجراء هذا التـأو أن تنيب عنها مج ،عديل بنفسهاهذا التـأن تقوم ب
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وإرادـا   ،ة يف ممارسة السيادةاألم حملّ وهي حتلّ "ةأسيسية التاجلمعي"إسم اجلماعة يصطلح عليها 
1(ةهي إرادة األم(.   

  

 ما ميكن أن يكون حافزا لألفـراد ة، كهو تدعيم وتأكيد لسيادة األم باحترام هذا األسلو إنّ     
  .)2(لةة املعدستوريرام القواعد الدحتإل

  

يـرى هـذا   : : ستورستوررها الدرها الدتي يقرتي يقرلطة الّلطة الّعديل من حق السعديل من حق السجعل التّجعل التّ: : الثالثجاه الثّجاه الثّاالتّاالتّ
ة يف نصوص ة األصليأسيسيلطة التدها  السيت حتدهي الّستور ة بتعديل الداجلهة املختص أنّ جاهتاإل
ستور، بأن تنشأالد سلطة فرعيدون غ ة ختتصريها بتعديل الددة ختتلـف  ستور وفق إجراءات حمد

عن إجراءات سن وتعديل التشريعات العادية العظمى من دساتري العامل ة، وهذا ما نلمسه يف الغالبي
  .)3(ر ذلكيت تقرالّ

  
  

  ستوريستوريعديل الدعديل الدتي تباشر سلطة التّتي تباشر سلطة التّالجهات الّالجهات الّ: : انيانيالفرع الثّالفرع الثّ

  
  

     قد يباشر التستوري منعديل الد من قبل ، أو )الربملان( شريعيةقبل اهليئة التة مجعيتيتم  ةأسيسي
  .عيبستفتاء الشعن طريق اإلمن قبل الشعب ، أو انتخاا خصيصا هلذا الغرض

  

أوالهيئة التّالهيئة التّ: : الالأوشريعيةةشريعي:: كثريا ما تنص سـتور  دساتري العامل على منح الربملان سلطة تعديل الد
 تختتلف عن اإلجراءا، وستورالدنصوص  حتدد يف تصويت خاصة، ونسبة مشددةطبقا إلجراءات 

  .)4(ق بدستور جامد ال مرناألمر يتعلّ بع يف تعديل القوانني العادية، إذ أنّيت تتالّ

  

     ن من جملس واحد فإفإذا كان الربملان يتكوـ  ن ـ ه قد يستوجب احلصول علـى أغلبي ة  ة خاص
وهو مـا   ان أعضاء الربمل )4/3(ة ثالثة أرباع صول على أغلبيأو قد يستوجب احل). 3/2(لثني كالثّ

  أو وجوب احلصول علـى أربعـة   .)149/4(ته يف ماد) 1950(وري لعام ستور السالدسار عليه 
ة املطلقة من األكثريأو احلصول على  .)1960(يجر لعام أعضاء الربملان كدستور الن) 5/4(أمخاس 
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وقد يكون االقتراح  .)1()155(ته يف ماد) 1950(وري لعام ستور السكالد .جمموع أعضاء الربملان
لفرنسـي لعـام   ادسـتور  اليف  ما جرى به العمـل ، وهو هميوخ كلّأعضاء جملس الشمن حق 

)1852()2(. أما إذا كان الربملان يتكوجتماع الربملـان  إستور ن من جملسني، فقد يتطلب تعديل الد
ستور الفرنسي عديل، كما كان عليه احلال يف الدة إلقرار التة خاصأغلبييف هيئة مؤمتر مع اشتراط 

  ).1875(عام ل

  

ة إىل ة املنشـأ أسيسـي لطة التساتري إىل منح السبعض الد أقد تلج  ::ةةأسيسيأسيسية التّة التّالجمعيالجمعي: : ثانياثانيا
مجعية تأسيسيا خصة يتم انتخاواسـعا  عديل، وقد لقيت هذه الوسـيلة انتشـارا   يصا إلجراء الت

ا دساتري الواليات املت فأخذتحدة األمريكيةة، ودساتري أمريكا الالتيني، ستور الفرنسي وكذا الد
  ).1948(لعام 

  

ساتري على ضـرورة موافقـة   بعض الد تنص ::عبيعبيستفتاء الشّستفتاء الشّعب بواسطة اإلعب بواسطة اإلالشّالشّ: : ثالثاثالثا
الشعب على تعديل الدستور حتإ ة أوى يصبح نافذا، سواء بصفة إجبارية، وسـواء كـان   ختياري

صاحب احلق يف التعديل هو إحدى سلطات الدـ ن من ممثّولة أو عدد معي وسـواء متّ عبلي الش ، 
ـذه    . )3(عديل بواسطة الربملان أو بواسطة احلكومة أو بواسطة املواطننيإعداد الت وقـد أخـذت

ستور خذ ا الدأالواليات، كما سبة لدساتري حادي أو بالنتتورها اإلريقة سويسرا سواء يف دسالطّ
ستوري على الربملان عديل الدضرورة عرض التبمنه ) 89(ة املاد قضتإذ ). 1958(الفرنسي لعام 

  . )4(ى يصبح نافذاحتفيه ستفتاء عب لإلعرضه على الش مثّ ،وإقراره
  
  وريوريعديل الدستّعديل الدستّمراحل التّمراحل التّ: : انيانيلمطلب الثّلمطلب الثّاا

  
  

     السلطة التشأة املنأسيسية هي الّة كقاعدة عاماإلجـراءات ستور، حسـب  يت تقوم بتعديل الد 
   مرحلة :ستوري  بثالث مراحل وهيعديل الدالت را ما ميـواألشكال واملراحل الواردة فيه، وغالب

ساتري ختتلـف يف  الد عديل، غري أنّهائي للتعديل ومرحلة اإلقرار النقتراح ومرحلة إقرار مبدأ التاإل
يت تسود وهو اختالف طبيعي نتيجة اختالف أنظمة احلكم الّ يت تضعها يف هذه املراحل،ط الّروالش
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وعلى هذا األساس  .ساتريفيها هذه الدسنتطرق إىل مراحل الت سـتوري يف األنظمـة   عـديل الد
ستورية املختلفة، مث نسلّالدط الضوء على مراحل التستوري يف اجلزائرعديل الد.   

  
  

  ة المختلفةة المختلفةستوريستوريستوري في األنظمة الدستوري في األنظمة الدعديل الدعديل الدمراحل التّمراحل التّ: : للوولفرع األلفرع األاا

  
  

    مير التستوري بالعديد من املراحل عديل الدة    الّيت تنصة األصـليأسيسـيـلطة التيف  عليها الس
وعلى العموم ة، ستوريظم الدالن ختالفبايصبح نافذا، وقد اختلفت مراحله ى حتنصوص الدستور 

ال ميرتاقتراح: بثالث مراحل وهيعادة ستوري عديل الد عديل، مثّالت اإلقرار  عديل، مثّإقرار مبدأ الت
النعديلهائي للت.  
  
 فبعـد  امن عشر،عديل منذ القرن الثّرت إجراءات وأساليب التلقد تطو ::عديلعديلقتراح التّقتراح التّإإ: : الالووأأ

عب يف تشمل احلكومة والربملان والشعت لاملبادرة حكرا على امللك أو اإلمرباطور، توسكانت  أن
  . )1(بعض البلدان

  

     قد يتقرر حق اقتراح تعديل الدروف وذلك حبسب الظّ ،ة سلطاتستور لسلطة واحدة أو لعد
السياسية السائدة، ففي حالة هيمنة السلطة التنفيذية أو رغبة السلطة التأسيسية يف دعمها ة األصلي
ق اإلها تستأثر حبفإنودستور اليابـان لعـام    ،)1938(عليه دستور رومانيا لعام  قتراح مثلما نص
)1946 .(  

  

ة رغبة منه يف خلق نوع مـن  شريعية والتنفيذيلطتني التستوري بني السالد املؤسسوقد يوازن      
التستوري عديلعاون بينهما فيقرر لكل منهما حق اقتراح التلب يف معظـم  ، وهو األسلوب الغاالد

). 1958(و ) 1875( يفرنسـا لعـام   ، ودسـتورا )1931(دساتري العامل مثل دستور اسبانيا لعام 
والتعـديل  ). 1963(ستور اجلزائري لعـام  والد. )2()1971. 1964. 1956(ودساتري مصر ألعوام 

  . 1996الدستوري لسنة 
  

     أمستور مييل إىل رجحان كفة الربملان وتقا إذا كان الدويته على السلطة التة أو على األقلنفيذي  
 جيعل منه صاحب الوالية العامنّشريع ، فإة يف الت الدعديل من اختصاصستور جيعل حق اقتراح الت  
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–ويسـلي   -األرجنـتني (ة، كدستاتري غلب دساتري أمريكا الالتينيأالربملان وحده، ومثال ذلك  
   .)1()ورغواياأل – البارغواي -اإلكوادور -ياكولومب

  

     أما الشعب فنادرا ما مينح له حق املبادرة بالتستثناء احلـال يف سويسـرا   ستوري، بإعديل الد
 اخبني تضـم جوء إىل تقدمي عريضة من قبل الناللّ ة،  حيث يتمحدة األمريكيملتا وبعض الواليات

انعددا معي وقيعات الّمن التالس مبوجب ذلك بدراسـة مشـروع   ستور، وتلتزم ايت يشترطها الد
ستوري، عديلالت2(ستفتاءوتعرضه على اإل الد(.  

  
  

ياسي وطبيعة ظام السختالف النعديل بإختتلف مرحلة إقرار مبدأ الت ::عديلعديلإقرار مبدأ التّإقرار مبدأ التّ: : ثانياثانيا
يطانيـا  ستور املـرن كرب ة أو تعمل مبفهوم الديادة القوميول اليت تأخذ مبفهوم السففي الد .لهتشكّ

ستوري عديلجيري التالد بواسطة مجعيإة عادية ة تشريعينطالقا من الصالحية، املة هلذه األخرية الش
يف تعبري  مرأةاجل رالربملان يف بريطانيا يستطيع أن يفعل كل شيء ما عدا أن جيعل من ال أنّحيث 

لبنان بعبء مناقشة وإقـرار مشـروع   يايب يف ويضطلع الس الن. على الصالحيات الّيت يتمتع ا
التعديل الدستوري دون إغفال الدور والصة الّالحييت يتمتما الر عة ئيس واحلكومة يف إعاقة عملي

صدور قانون التلسعديل يف حالة الت3(عارض مع ا(.  

  

     ستوري عديلوميكن أن جيري إقرار التالد بواسطة مجعية طارئة تة تأسيسي يصـا  نتخـب خص
ـ ة فإة تأسيسيمن قبل مجعي ستور قد متّه إذا كان وضع الدنأتة هلذا الغرض، واملربر وبصورة مؤقّ ه ن

بيعة عمال مببدأ توازي األشكال، ومن ة من نفس الطّمن الواجب أال جيري تعديله إال من قبل مجعي
ـ مجعي ذي يشترطالّ كيستور األمريالد، و1848وعام  1791نسا لعام أمثلتها دستوري فر ة ة خاص

عديلبالت، إىل جانب جواز التلثني، وهذه هـي  ة الثّعديل من قبل الكونغرس جمتمعا بغرفتيه وبأغلبي
ورة الثّالصانية للجمعية التميكن ويف فرنسا  ،)4(تةة املؤقّأسيسيللجمعية وجملس الشيوخ إقرار ة الوطني  
5(اينعديل عن طريق هيئة مؤمتر برملالت( .  
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     ويف بعض الدول وإلضفاء املزيد من الشفافية على عملية التء الربملان وإجـرا  حلّ عديل قد يتم
ذي ينص الّ 1994ستور البلجيكي لعام الدو. )1(وماينرانتخابات جديدة هلذا الغرض كالدستور ال

لـثني، مـع   ة الثّان جمتمعتني وبأغلبيعديل لصاحل غرفيت الربملة قيام التعلى صالحي) 195( يف املادةّ
  .)2(ا ووجوب جتديد انتخاماتني قانونياعتبار كوما منحلّ

  
  

بواسـطة   الدسـتوري  عديلهائي للتاإلقرار الن عادة ما يتم ::عديلعديلهائي للتّهائي للتّاإلقرار النّاإلقرار النّ: : ثالثاثالثا
ستفتاءعب عن طريق اإلالربملان، أو الش.  

  

 متـنح احلـق  كانت يت ساتري الّمن الد ::عديل من طرف البرلمانعديل من طرف البرلمانهائي للتّهائي للتّاإلقرار النّاإلقرار النّ  --11
للربملان يف اإلقرار النستوري عديلهائي للتالد وفق إجراءات خاصنة ختتلـف  ة ونسبة تصويت معي

3( :ة جند على سبيل املثال ال احلصرعن نسبة املصادقة على القوانني العادي(  
••  الدالدساتير األوربيةيةساتير األورب::      
  ). 83(ة املاد 1949ة لعام ميقراطيانيا الددستور أمل -
- 1952لعام  يستور البولندالد 191(ة املاد.(  
  ::الدساتير اآلسيويةالدساتير اآلسيوية  ••
  ).  368(املادة ) 1949(الدستور اهلندي لعام  -
- دستور الصني الش1954ة لعام عبي 29(ة املاد.(  
••  الدالدساتير اإلفريقيةةساتير اإلفريقي::  
  ).49(ة ادامل 1958دستور غينيا لعام  -
  ).49(ة املاد 1960دستور مايل لعام  -
- 1960نغال لعام دستور الس 89(ة املاد.(  
••  الدالدساتير العربيةةساتير العربي::  
  ).73(ة املاد 1957عام  سدستور تون -
    ).99(ة املاد 1972دستور املغرب عام -
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  ).193(ة املاد 1976دستور اجلزائر عام  -

  

ساتري الدختتلف   ):):عبيعبيستفتاء الشّستفتاء الشّاإلاإل((عب عب واسطة الشّواسطة الشّعديل بعديل بهائي للتّهائي للتّاإلقرار النّاإلقرار النّ  --22
يف كيفية اإلقرار النعديل، غري أنّهائي للت ورة الغالبة هي أنّالص ب إجـراءات  ستور يتطلّتعديل الد

إالا، شديدة نسبي أنها ال تصل إىل درجة إصدار دستور جديد، وغالبيول تسري على قاعـدة  ة الد
لس النيايبمنح اسلطة تعديل الد الثة أرباع، كما أنّو الثّلثني أة موصوفة بالثّستور، ولكن بأغلبي 

جـارب  ا كانت التملّو. ستفتاء فيهعب لإلعديل على الشيف إىل ذلك ضرورة عرض التبعضها يض
السياسية وواقع تفاعل الفكر الدستوري مييل واقعيا إىل السعوب يف إعي إلشراك الشرارات خاذ القت

نّإة، فاجلوهري ستور وتعديله فيما بعد يتطلّحياة الدبان تدخعب الّل الش ة ذي صار سلطة تأسيسـي
تمعات املستقريف اة والراسخة يف جمال التجربة الد1(ةستوري(.  

  
  

  ري في الجزائرري في الجزائرستوستوعديل الدعديل الدمراحل التّمراحل التّ: : انيانيالفرع الثّالفرع الثّ

  
  

   ختتلف مراحل التستوري يفعديل الد ساتري املتعاقبة علىاجلزائر باختالف الد ظام الدستوري الن
  .أخرىمن جهة، واختالف طرق التعديل يف كل دستور من هذه الدساتري من جهة اجلزائري 

  

أوإ ::عديلعديلاقتراح التّاقتراح التّ: : الالأوختلفت نظرة املؤسس الدعـديل  ستوري اجلزائري يف ختويل املبادرة بالت
ستوري من دستور إىل آخرالد ،وهذا ما سنبيساتري الثّنه يف الدالثة املتعاقبة على النستوري ظام الد

  .اجلزائري

  

. 73. 72. 71(يف املـواد   1963ستوري لدستور عديل الدورد تنظيم الت ::19631963دستور دستور   --11

74( بعنوان تنقيح الدعلى خـالف  " تنقيح"ذي ورد فيه مصطلح ستور الوحيد الّستور، وهو الد
وقد منح ". تعديل"يت استعمل فيها مصطلح الّ ةالحقساتري الالداملؤسحق املبـادرة   ستوريس الد

ستور لكلّبتعديل الد من رئيس اجلمهوريلس الوطين اللّة، واألغلبيذان يبادران ة املطلقة ألعضاء ا
معا بصورة مشتركة، وهذا ما يتبيتنص علـى  يت الّ) 71(ة ن من خالل صيغة اجلمع الواردة يف املاد

ة املطلقة للمجلس الوطين ة واألغلبيستور إىل كل من رئيس اجلمهوريترجع املبادرة بتعديل الد:"أن
  .ستوري لوحدهاعديل الدجهة أن تبادر باقتراح الت ألي فال حيق". معا

                                         
 -104ص . 2002، املطبعة العاملية للنشر والتوزيع، طرابلس، ليبيا، الوايف يف شرح القانون الدستوري إبراهيم أبو خزام، )1(

105. 
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. )1()72(ة ستور يف املاددة لتعديل الدستوري اجلزائري إجراءات مشدالد ساملؤسوقد اعتمد      
ـ  ة ثانية، وباشتراط التة واحدة، بل جيب تالوته مرمر فال يكفي تالوته ة صويت لصـاحله باألغلبي

املطلقة للمجلس الوطين خالل مدة شهرين تفصل بني الت ة، صويتني، واحلكمة من إدراج قيد املـد
هو التث وعدم اإلرية شهرين ميكن تكوين فكرة حول ماهية استعجال، وخالل مدعديل املقترح، لت

فالوترية البطيئة للتعديل تضمن استقرار املؤسسات الدنزالقـات  ة ودميومتها، ويسـتبعد اإل ستوري
2(دةاخلطرية واملتعد(.  

  

ستوري إىل حتقيق تـوازن بـني   الد ساملؤسه ما يلفت نظر الباحث هو توج ويف األخري ، إنّ     
لس الوطين يف املرئيس اجلمهورية وابادرة بتعديل الدعب سلطة مراقبتهما عن ستور، وإعطاء الش

 عديل، غري أنّيف جمال التالتنفيذية والتشريعية لطتني وازن بني السستفتاء، وبذلك ضمان التاإل طريق
إو ستورهذا الدمن أحسن ا ن عدأإال  ،يت تعاقبت على اجلزائرساتري الّلدمل يعمر طويال بسـبب  ه ن
يت قضت بعدم العمل والّ) 59(ة ستوري املنصوص عليه يف املاده الدة حلقّل رئيس اجلمهورياستعما

من شهر من صدوره، فإىل أي مدى حافظ امل قلّأستور بالدسؤس الدوازن يف ستوري على هذا الت
املبادرة بالت1976هذا ما سنحاول معرفته يف دستور . ستوري؟عديل الد.  

  

ذي مينح اختصاص املبادرة باقتراح تعـديل  الّ 1963لى خالف دستور ع ::19761976دستور دستور   --22
ستور إىل كلّالد من رئيس اجلمهورييف  1976دسـتور   نّة املطلقة للمجلس الوطين، فإة واألغلبي
منح هذا اإل )3()191(ة املادـ   ة، ومتّختصاص كامال إىل رئيس اجلمهوري لـس الشعيب استبعاد ا

ة يادة حسب املادعب يف ممارسة السالش حملّ يت حتلّة الّسة القاعديه املؤسنأرغم  الوطين من املبادرة
  ".سعيد بو الشعري"ستور على حد تعبري أستاذنا ، وهذا ما يعد خمالفة للد1976من دستور  )4()5(

  

     لقد منح احلق يف املبادرة بالتستوري إىل احلزب، وعديل الدال غم من أنّعلى الرنة صوص احلزبي  

                                         
 يتضمن إجراء تعديل الدستور، تالوتني وتصويتني باألغلبية املطلقة ألعضاء الـس الـوطين  :" ما يلي) 72(جاء يف املادة  )1(

 ".يفصل بينهما اجل شهرين

 .313 -312، ص مرجع سابق، الوايف يف شرح القانون الدستوري اجلزائري، أوصديق فوزي )2(

لرئيس اجلمهورية حق املبادرة باقتراح تعديل الدستور يف نطاق األحكام :"ما يلي 1976من دستور ) 191(جاء يف املادة  )3(
 ".الواردة يف هذا الفصل

السيادة الوطنية ملك للشعب، ميارسها عن طريق االستفتاء أو بواسطة ممثليه :"ما يلي 1976من دستور ) 5(دة جاء يف املا )4(
 ".املنتخبني
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ة ذات طابع صوص احلزبي، لكن ذلك ال يكفي، فالن )1(ةأسيسيدت على حق املؤمتر يف املسائل التأكّ
ـ  ابع القانوين، كما أنستور يغلب عليها الطّنصوص الد يف حني أنّ ،سياسي يف غالبها ز هـا تتمي

بالدقة، فهي تنص على حق 2(ئيس وليس احلزب أو أمينه العامالر(.  

  

     قائال عريويضيف األستاذ بو الش: »3()98(ة إذا اعتمدنا على املاد( ستور لتربير ذلـك  من الد
داخل باعتبار أنّالت ف من قبل املؤمتر بواسطة ة هو األمني العام للحزب، وهو مكلّرئيس اجلمهوري

اضليه اآلخـرين ومنـهم   احلزب كلف من ذلك يعين أنّ نّستور، فإتوصياته على اقتراح تعديل الد
النواب بتطبيق تلك التهم وصية، وعليه فإن)النئيس باعتبارهم أعضاء احلزبواب والر (ذه مقي دين
أوصية التو التونا وصيات، إال أنبالرجند ما يتجاىف ) 193. 192. 191(ص الوارد يف املواد جوع للن

مع هذا التنّال تنص على أ) 191(ة فسري، فاملاد ة األمني العام للحزب، بل جنـد  رئيس اجلمهوري
عبارة األمني العام للحزب يف الفصول اخلاصة بالوظيفتني التشريعية والت ـ أكمـا  . ةأسيسـي ه ال ن

وصية ملزمـة  ، فلو كانت الت)193. 192(تني األخريتني نتها املاديت تضميتماشى مع اإلجراءات الّ
واب وهم مناضلون يف احلزبللن، فلماذا اشتراط نصاب معيعديل ، ومن هنـا  ن إلقرار مشروع الت

تني سالفيت الذّوجب إلغاء املادواب املوافقة على توصـيات احلـزب   كر واستبداهلما بنص جييز للن
ة واحلزب خاضعة ألحكام العالقة بني رئيس اجلمهوري إنّ .ة دون مناقشةأسيسيقة باألمور التاملتعلّ
األخرية الّهذه  ستور،الدنّستور، لذلك فإيت مل تنص على حق احلزب يف املبادرة بتعديل الد ل تدخ

احلزب املباشر أو غري املباشر يعد 4(» ستورخمالفة ألحكام الد( .  

  

ستوري مقصورة عديل الدبقيت املبادرة بالت )1976(على غرار دستور   ::19891989دستور دستور   --  33 
ة، حيث نصت املعلى رئيس اجلمهوري163(ة اد ( أعلىهن: ) ـ ة حـق املبـادرة   لرئيس اجلمهوري

بالتستوريعديل الد.(... على الري املغم من تبنسؤس الدستوري للتعدة ومبدأ الفصـل  دية احلزبي

                                         
حبث القضايا :" من القانون األساسي للحزب املصادق عليه يف املؤمتر اخلامس  يف الفقرة التاسعة ما يلي) 95(جاء يف املادة  )1(

 ".التأسيسية

رسـالة   ،1976عالقة املؤسسة التشريعية باملؤسسة التنفيذية يف النظام القانوين اجلزائري يف دستور  الشعري،السعيد بو  )2(
 .239، صغري منشورة، 1984ولة، اجلزائر دكتوراه د

ـ . دولةتتجسد قيادة البالد يف وحدة القيادة السياسية للحزب وال:"ما يلي 1976من دستور ) 98(جاء يف املادة  )3( ار ويف إط
 ".قيادة احلزب هي اليت توجه السياسة العامة للبالدهذه الوحدة، فان 

 .240 -239، ص املرجع السابق، بو الشعريسعيد لا )4(
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إال أنّلطاتبني الس ، حصر املبادرة بالتـ عديل الد ة فقـط، يسـتبعد   ستوري بيد رئيس اجلمهوري
سات األخرى من حباملؤسث أي قضية تأسيسية للدجوع إلرادتهولة دون الر.  

  

عديل ستوري ينص على طريقة واحدة إلقرار التس الدبعد أن كان املؤس ::عديلعديلالتّالتّإقرار إقرار : : ثانياثانيا
يبدو أن1963ّستوري يف دستور الد ، ساتري الالحقة، وهذا ما سنحاول تبيينه يف هناك تغيريا يف الد
ساتري الثالثالد.  

  

، وهـي  1963ستوري يف دستور عديل الدهناك طريقة واحدة إلقرار الت: : 19631963ور ور دستدست  --11
احلكمة مـن   ولعلّ. )1()73(ة ستوري يف املادالد ساملؤسعليها  يت نصالّ عيبالش ستفتاءطريقة اإل

الربملان منها، هـو كـون املبـادرة    ريقة فقط واستبعاد ستوري على هذه الطّالد ساملؤساعتماد 
ة والس الوطين معا، إذ ال يعقل أن مشتركة بني رئيس اجلمهوريبصورة تأيت  يستورعديل الدتبال

عـديل يف  يت تقوم بـإقرار الت هي نفسها اهليئة الّالدستوري عديل باقتراح الت اليت تبادرتكون اهليئة 
هائيشكله الن.  

  

     غم من أنّعلى الر املؤسس الدعلى طريقة واح ستوري نصدة لتعديل الدستور، إال أنس ه يكر
مبدأ هاما، أال وهو مبدأ السيادة الشاللّجوء إىل يت تظهر من خالل ة الّعبيعيب علـى  اإلستفتاء الش

التستوريعديل الد.  

  

إلقرار  ثالث طرقة على ذستوريظم الدة النكما رأينا سابقا تعتمد غالبي: : 19761976دستور دستور   --22
عديل يف شكله الالتهائي، اإلقرار بواسطة اإلنواإلقـرار   عيب، واإلقرار بواسطة الربملان ،ستفتاء الش

بواسطة اجلمعية التأغري  ة،أسيسين1976جوع إىل دستور ه وبالرواستقراء الن ،صوص الد ة سـتوري
الوظيفة " اين حتت عنوانادس من الباب الثّيت وردت يف الفصل الس، والّستوريعديل الدمة للتاملنظّ

التجند أنّ" ةأسيسي ساملؤس الدستوري قد استبعد الشعب متاما عن عمليعـبري عـن رأيـه يف    ة الت
مشروع التستوري بواسطة اإلعديل الدستفتاء، مما يعد ـ ) 5(ة خروجا عن أحكام املاد يت تـنص  الّ

  ".ليه املنتخبنيأو بواسطة ممثّ ستفتاء،عب ميارسها عن طريق اإلة ملك للشيادة الوطنيالس: "على أنّ

  

     نّايل فإوبالت ساملؤس الدستوري قد أوكل مهمة إقرار التلـي  سـتور إىل ممثّ عديل يف هذا الد
أعضاء الربملان( عب فقطالش( .حيث ميكن هلم إقرار التسـتوري بطـريقتني خمتلفـتني   عديل الد ،

                                         
 ".يعرض مشروع قانون التعديل على مصادقة الشعب عن طريق االستفتاء:"ما يلي) 73(جاء يف املادة  )1(
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) 3/2(ة ثلثي عديل توافر أغلبيحيث تشترط إلقرار الت ، )1()192(ة ت عليها املادريقة األوىل نصالطّ
ريقـة  الطّأما  .ستورة بتعديل نصوص الدقت مبادرة رئيس اجلمهوريأعضاء الس الوطين إذا تعلّ

ستوري من طرف عديل الدحيث يشترط إلقرار مشروع قانون الت ،)193(ة ت عليها املادانية نصالثّ
لس الشعيب الوطين تواـ أعضائه إذا تعلّ) 4/3(ة ثالثة أرباع افر أغلبي ة قت مبادرة رئيس اجلمهوري

بتعديل األحكام اخلاصة بالتستوريعديل الد.  

  

     عقيدات املتطلّقد توحي هذه التبة إلقرار التـ  ستوري أنّعديل الد ة يف مركـز  رئيس اجلمهوري
ـ فر النسة اعتمدت تواستور وضع من قبل مؤسالد نّأضعيف، و ل يف ثالثـة  صاب املطلوب املتمثّ

ة ا يعرقل رئيس اجلمهوريعيب الوطين، وهو نصاب يصعب حتقيقه، ممأعضاء الس الش) 4/3(أرباع 
عن أية حماولة متس ذا التفوق، وتقيم التوازن بني املؤسستني التنفيذية والتـ أ، غـري  )2( ةشريعي ه ن
جوع إىلوبالر"السوسيولوجيةة القانوني "رئيس  وصديق، ال ننسى أنّأتعبري أستاذنا فوزي  على حد

اجلمهورية هو األمني العام للحزب، والن ـ واب هم مرشحون من طرف احلزب للواليـة الن ة، يابي
نّايل فإوبالت الساة لطة املعنويتة، بصفتهم جاه األمني العام للحزب تكون قوي)الن ئيسواب والـر (

كنه أن حيتـال  ة ميرئيس اجلمهوري ة، وخيضعون للوائحها، كما أنّياسيإىل نفس العائلة الس ينتمون
قانونيهذه الوظيفة ا ا علىا ودستوريلتاضى عن الربملـان، ويلجـأ  ة، حيث بإمكانه أن يتغأسيسي 

عندما ). 03/11/1988(وهذا ما حدث يف تعديل. )3()111(ة عيب حسب املادستفتاء الشمباشرة لإل
كان الص4(نفتاح واحملافظنيه بني دعاة اإلراع على أوج(.  

  

ة م رئيس اجلمهوريهو حتكّ 1976وري يف دستور ـستعديل الدما يالحظ على مراحل الت إنّ     
يف العملية التعديلية من البداية وحتهاية، وهذا إن دلّى الن املهيمنة على املكانة ما يدلّعلى شيء إن 

حيتلّ يت ما فتئئيسية الّوالرها رئيس اجلمهورية يف النزائري، فهل هناك تغـيري يف ستوري اجلظام الد 
  .يف هذا الدستور؟ الوضع بقي كما هو عليه ، أم أن1989ّدستور 

                                         
يقر الس الشعيب الوطين مشروع قانون التعديل الدستوري بأغلبية ثلثي :"ما يلي 1976من دستور ) 192(جاء يف املادة  )1(

 ".أعضائه

مرجـع   ،1976عالقة املؤسسة التشريعية باملؤسسة التنفيذية يف النظام القانوين اجلزائري يف دستور ، بو الشعريسعيد لا )2(
 .237ص  سابق،

ميكن له أن يعمد الستفتاء الشعب يف كـل القضـايا ذات   :"يما يل 1976من دستور) 14(الفقرة ) 111(جاء يف املادة  )3(
 ".األمهية الوطنية

 .313، ص مرجع سابق، الوايف يف شرح القانون الدستوري اجلزائري، أوصديق فوزي )4(
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 ا أن يتم، فإم)1989(يف دستور  يستورعديل الدهناك طريقتني إلقرار الت: : 19891989دستور دستور   --33 
لس الشبواسطة ابواسطة اإل عيب الوطين، أو أن يتمعيبستفتاء الش.  

  
  

ستوري بطريقـة  الدس املؤسجاء  ::عبي الوطنيعبي الوطنيعديل بواسطة المجلس الشّعديل بواسطة المجلس الشّإقرار التّإقرار التّ  --
جديدة إلقرار التستوعديل الدلس الشعيب الوطين، ري من طرف اوهذا ما نص  ة ت عليـه املـاد

ة املبادئ البت مشروع أي تعديل ال ميسأنّ ستوري لس الدا ارتأىإذا :"هنأيت ورد فيها الّ) 164(
ة الّالعامتمع اجلزائري وحقوق اإلنسان واملواطن وحريت حتكم ايما، وال ميسا  ـ  بـأي ة كيفي

التوازنات األساسية للسلطات واملؤسسات الدـ  ة وعلّستوري ة أن ل رأيه، أمكن رئـيس اجلمهوري
عيب مىت ستفتاء الشتوري مباشرة دون أن يعرضه على اإلسعديل الدن التيتضمذي يصدر القانون الّ

لس الش1("عيب الوطينأحرز ثالثة أرباع أصوات ا(.  

  

ستوري اجلزائري من نظام احلزب الواحـد إىل نظـام   ظام الديت عرفها النحول الّة التليمع إنّ     
التعدديأة من شة احلزبير مننه أن يغي لس الشدور اعيب الوطين يف إقرار التستوري، حبيث عديل الد

ـ ئاسية الرمن اقتراحات يف حالة عدم توافق األغلبي م إليهرفض ما يقد يصبح بإمكانه ة ة مع األغلبي
ة، غري أنّالربملاني رئيس اجلمهورية ميلك السلطة التقديرية يف وضع هذه املادمـن   طبيقة موضع الت

ـ ستغناء عن إرادة الشه يستطيع اإلنة يف صاحله فإة الربملاني، فإذا كانت األغلبيمهعد ا إذا مل عب، أم
تكن األغلبيجوء إىل اإلستغناء عنها واللّة يف صاحله فيمكن له اإلة الربملانيما عيب حسب ستفتاء الش

ت عليه نصمن اسعةالفقرة الت ن رئيس ايت متكّ، الّ) 74(ة املادـ جلمهوري عب يف ة من استشارة الش
كل قضيةة ذات أمهية وطني.  

  

ستوري سـلطة رقابـة   عديل، هو منح الس الدريقة يف التوما ميكن مالحظته على هذه الطّ     
مشروع التستوري الّعديل الدألصيل هـو  ااختصاصه  ة، يف حني أنّذي يبادر به رئيس اجلمهوري

الرة القابة على دستوريقوانني، فبأي حق حيق حملّ وري أن حيلّـستللمجلس الد عب يف إقرارالش  
املوافقة على مبادرة تعديل الد2(عب منهاستور وحرمان الش(.  

  

                                         
، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور املوافق عليـه يف اسـتفتاء   )28/02/1989(مؤرخ يف  18 -89مرسوم رئاسي رقم  )1(
 .255، ص )01/03/1989(، مؤرخة يف 9، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد )23/02/1989(
البلـدان العربيـة،   امللتقى الدويل حول التعديالت الدستورية يف  ،تعديل الدستور بالصياغة القانونيةحممد ناصر بوغزالة،  )2(

 .184 -183، ص مرجع سابق
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ـ  حلوال حملّ ستوري يف هذه احلالة ال يعدل الس الدتدخ نرى من وجهة نظرنا أنّ      عب، الش
هناك ثـالث طـرق    منا بأنّأحسن صورة، فإذا سلّ ما هو تدعيم لصدور تعديل دستوري يفوإن

ستفتاءاإل(ستور لتعديل الد- اجلمعية التالربملان -ةأسيسي(ريقة ماهي إال إحـدى  هذه الطّ أنّ ، جند
ستور وهي الطّطرق تعديل الدريق الربملاين مدعلس الدستوريمة برأي ا.  

  

      ريقة ال ميكن فهمها سوهذه الطّ أنّ غريى يف إطار استمرار وثبات تفوة يف ق رئيس اجلمهوري
تعديل الدستور بإستبعاد الش1(يادةعب صاحب الس(.  

  
  

ريقة الطّستوري على هذه س الدؤسامل نص ::عبيعبيستفتاء الشّستفتاء الشّعديل بواسطة اإلعديل بواسطة اإلإقرار التّإقرار التّ  --
يعرض القانون الّ: (بقوله )  165(ة يف املادذي يتضمن مشروع التستعديل الد ه وري بعد أن يقـر

لس الشاروط نفسها الّعيب الوطين، حسب الشيت تطبق على النشـريعي العـادي، علـى    ص الت
لس إياه إستفتاء الشعب للموافقة عليه، خالل اخلمسة واألربعني يوما املوالية إلقرار ا.(  

  

     ة أنّيالحظ من خالل هذه املاد مشروع التعديل الدبنفس املراحل الّ ستوري مير ـا   يت ميـر
النمشروع القانون املتضمن التعديل الدستوري يعرض  أن، والفرق الوحيد هو شريعي العاديص الت

  .شاريع القوانني اليت ال تعرض على االستفتاءم على خالفعلى االستفتاء الشعيب، 

  

     إذا كان املؤسس الدستوري اجلزائري قد إعتمد على نوع من الت سـتور  بسيط يف تعـديل الد
ساتري املرنة الّفيكون بذلك قد جار الديت تعدة الّل بنفس الكيفيا القانون العادي، فيصبح يت يعد ل

ستور حملّتصنيف الد أإذ  ،تناقضو شكعلى صرامة  ده يسمح باحلظر، ويف نفس الوقت ال يعتمن
اإلجراءات، وقد عاد املؤسس الدستوري يف هذا الدستور إىل تنظيم املدة الزمنيعـديل  ة ملبادرة الت

حيث قيد رئيس اجلمهوريستوري عديلة بضرورة عرض مشروع التاستفتاءعلى  الد عب خالل الش
ستور إحتوى حكمـا  هذا الد عيب الوطين له، لكنيت تلي إقرار الس الشاخلمسة واألربعني يوما الّ

ـ الّ )2()166( ةيف غاية الغرابة تناولته املاد يت تنص على عدم إمكاني  عـديل  ة عـرض مشـروع الت
الدستوري من جديد على موافقة الشعب خالل نفس الفترة التأنّيعين ة ، فبمفهوم املخالفة شريعي 

                                         
 .22، ص 1، العدد 8، جملة إدارة، الد يف اجلزائر بني الثبات والتغيرياملراجعة الدستورية إدريس بوكرا،  )1(

يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري الغيا إذا رفضه (:لي ما ي 1989من دستور ) 166(جاء يف املادة  )2(
 ).الشعب ، وال ميكن عرضه من جديد على الشعب خالل نغس الفترة التشريعية 
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هذا احلكم ميكن عرضه بعد إنتهاء الفترة التشريعي ـ    ة املذكورة، فـأي سمنطـق إعتمـده املؤس 
لو. ؟ستوري يف هذاالد ياغةتعلق األمر برفض أعضاء الربملان لقبلنا هذه الصلكن ،  ة صياغة املـاد

تعرض عليه، فكيف عبريخترج عن هذا الت هذا أمر غـري  . فض؟مسألة سبق له أن استفىت فيها بالر
ـ  ولة، فإذا كان قد أبدى رأيه، فال حملّيادة يف الدعب هو صاحب السالش نّمقبول متاما، أل ى حت

  .)1(ة ثانية على شيء مرفوضمر يستفيت
   

واليت  ،ل 1989من دستور ) 165(ة املنصوص عليها يف املادريقة هذه الطّ جتدر اإلشارة إىل أنّ     
تقضي بان االجراءات اليت تطبق على النص التشريعي هي نفسها اليت تطبق على مشروع القـانون  

  .اآلن تستخدم حلد املتضمن التعديل الدستوري

  
  

الثة، فرئيس ساتري الثّستوري يف الدعديل الد ختتلف طريقة إصدار التمل ::عديلعديلإصدار التّإصدار التّ: : الثاالثاثث 
اجلمهورية يبقى هو املختص دائما بإصدار التعديل الدستوري، وهذا ما نصمن ) 74(ة ت عليه املاد
 ، )4()1989(تورمن دس )176(ة واملاد. )3()1976(من دستور  )196(ة واملاد. )2()1963(دستور 

ـ ) 1963(ة يف دسـتور  ساتري هو إدراج قيد املدغيري البسيط بني هذه الدالت مع مالحظة أنّ ذي الّ
ـ  ستوري الّعديل الدإصدار مشروع الت على أن يتممنه ) 74(نصت املادة  عب ذي وافق عليـه الش

  .ستفتاءام املوالية لتاريخ اإلمانية أيخالل الثّ

  
  

  ستوريستوريعديل الدعديل الدضوابط التّضوابط التّ  ::الثالثالمطلب الثّالمطلب الثّ

  
  

     عادة ما تتضمن الدوابط الّساتري جمموعة من الضيت تستند إليها السة بتعـديل  لطات املختص
الدستور أثناء قيامها بالعملية التعديلية، ويعود السبب يف ذلك إىل احلفاظ على الوثيقة الد ة سـتوري
السعة جتعامية، واستجابة لظروف متنوعديل يف ظلّلها قابلة للت ـ هذه القيود والض ة وابط، ومن مثّ
وازن بني احلاجة إىل صيانة نصوصها من العبـث بواسـطة وضـع    ساتري تقيم نوعا من التالد نّفإ

                                         
 .183سابق، ص ناصر بوغزالة، مرجع حممد  )1(
يف حالة مصادقة الشعب على مشروع تعديل الدستور يتم إصـداره مـن   :"ما يلي 1963من دستور) 74(جاء يف املادة  )2(

 ".طرف رئيس اجلمهورية باعتباره قانونا دستوريا خالل األيام الثمانية املوالية لتاريخ االستفتاء
 ".انون املتعلق بالتعديل الدستورييصدر رئيس اجلمهورية الق:"ما يلي) 1976(تور من دس) 196(جاء يف املادة  )3(

 ".يصدر رئيس اجلمهورية نص التعديل الدستوري الذي اقره الشعب:"ما يلي) 1989(من دستور ) 176(جاء يف املادة  )4(
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  صـوص والواقـع   ضوابط دقيقة لبلوغ تعديلها، وبني احلاجة إىل إحداث مواءمة بـني هـذه الن
   .)1(ياسيسقايف والجتماعي والثّادي واإلقتصاإل

  

على تعديله، وعلى هذا والقيود وابط ستور ال يتعارض مع وضع بعض الضجواز تعديل الد إنّ     
  :األساس سوف نتناول يف هذا املطلب

  

  .ستوريالدعديل طاق التن• 
 •القيمة القانونيصوص الّة للنعديليت حتظر الت.  

  
الفرع األونطاق التّنطاق التّ: : للالفرع األوعديل الدستوريستوريعديل الد  

  
  

     على العكس من قدرة السلطة التأسيسية األصليصرف خارج نطاق احمليط القـانوين،  ة يف الت
حيث تستطيع تغيري القواعد األساسيتمعة يف الدولة واال يسع الس ،لطة التة سوى ة املنشأأسيسي

صرف داخل حميط القانون عن طريق تعديل القواعد الثّالتة ذات األمهّانوية مني انيـة،  رجـة الثّ الد
ذي عديل الّفهي خاضعة لنطاق الت. )2(ة والعكسة بامللكياجلمهوري تبديل فهذه األخرية ال تستطيع

حتدده هلا السلطة التأسيسية األصلية يف نصوص الدطاق الّستور، هذا النذي يتة أشكال من خذ عد
ف إليه يت ينظر من خالهلااوية الّاحلظر تبعا للز ،قد يكون موضوعي  ة ا يقع على نصـوص دسـتوري

معينة، أو يكون زمنيا ملدة معينة من الزمن سواء كانت هذه املدة حمددة، كما قـد  دة أو غري حمد
 الدسـتوري  عـديل لة تفويض سلطة التمسأول، أو يت تلحق بالدة الّستثنائياحلالة اإليشمل احلظر 

  .ستورا يف نصوص الدوص عليهجلهات أخرى غري تلك املنص

  
  

أووهو ذلك احلظر الّ ::الحظر الموضوعيالحظر الموضوعي: : الالأوذي يقع على نصوص دستورينـة يـرى   ة معي
املؤسستوريس الد ها متثّأنل الدة الّعائم األساسييت يقوم عليها النفيقوم حبمايتـها  ستوريظام الد ،

ـ ا بصورة دائمة وهو ما يعرف باحلظر اعن طريق حظر تعديلها، إم د، أو بصـورة  ملوضوعي املؤب
   .)3(ائمتة وهو ما يعرف باحلظر املوضوعي الدمؤقّ

                                         
، مرجع سابق العربية، بلدانالدستورية يف ال ، امللتقى الدويل الثاين حول التعديالتضوابط التعديل الدستوريعالل قاشي،  )1(

 .87ص
 .170محد سرحال، مرجع سابق، ص أ )2(
 .91محد العزي النقشبندي، مرجع سابق، ص أ )3(
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11--  الحظر الموضوعي المؤبددالحظر الموضوعي المؤب:: تنص ـ  العديد من الد دساتري على احلظر املوضـوعي املؤب 
سـاتري  ومن الد .)1(ياسيظام السة واخلطوات الكربى للنم من خالله تعديل املبادئ العامذي حترالّ
  :دة جند على سبيل املثال فقط ال احلصرة بصفة دائمة ومؤبستوريت تعديل نصوصها الديت حضرالّ
  

في الدفي الدساتير األجنبيةةساتير األجنبي::  
  

• الّ. 1787ستور األمريكي لعام الدذي نص مثيل بني على عدم جواز املساس مببدأ املساواة يف الت
يوخالواليات داخل جملس الش.   

  

• الّ. 1946ستور الفرنسي لسنة الدـ    ذي نص كل اجلمهـوري  على عدم جـواز املسـاس بالش
للحكومة، وهذا ما نص 2( .1958ة اخلامسة لعام عليه أيضا دستور اجلمهوري(

  

  

على عدم جـواز أي تعـديل   ) 79/3(ة يف املاد ذي نص، ال1949ّة لعام حاديتدستور أملانيا اإل •
شريع، أو املبادئ يف مبدأ مشاركة الواليات يف التحاد إىل واليات، أو تر يف تقسيم اإلدستوري يؤثّ

20(و)1(تني الواردة يف املاد(حيث تنص ، ة املاد)على احتـرام كرامـة اإلنسـان وحقوقـه     ) 1
األساسية، وتنص على الطّ) 20(ة املادياسي واإلابع السلطة نابعة عـن  جتماعي ألملانيا وكون الس

الشظاعب، وحق مقاومة إلغاء الن3(ستوريم الد(.   

  

  ::في الدساتير العربيةفي الدساتير العربية
  

• ال1923ّستور املصري لعام الد ،ذي نص على أنّ) 156(ة يف املاد الربملاين يايبشكل احلكومة الن 
    .)4(اقتراح تعديلها ستور ال ميكنيت يكفلها الدة واملساواة الّيمبادئ احلرونظام وراثة العرش و

  

• ال1963ّستور الكوييت لعام الد ،ذي نص جـوء إىل تعـديل   على عدم جواز اللّ) 175(ة يف املاد
الدستور بصفة دائمة إذا كان ميس بالنظام األمريي للكويت، ومببادئ احلرة واملساواة، ما مل يكن ي
التعديل خاصا بلقب اإلمارة أو املزيد من ضمانات احلر5(ة واملساواةي(.   

                                         
 .319، ص ، مرجع سابقالوايف يف شرح القانون الدستوري اجلزائري، أوصديق فوزي )1(

 .79مرجع سابق، ص  مولود ديدان، )2(
 .92دي، مرجع سابق، ص محد العزي النقشبنأ )3(
 .94نفس املرجع، ص  )4(

 .90، ص 2002، ديوان املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، القانون الدستوري، حممد عثمان حسني عثمان )5(
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• ال1972ّلعام  ةدستور اململكة املغربي ،ذي حيظر تعديل الشظـام، ونظـام وراثـة    كل امللكي للن
   .)1(ين اإلسالميقة بالدالعرش، وكذلك األحكام املتعلّ

  

• الّ 1976ستور اجلزائري لعام الدذي ينص 2()195(ة يف املاد( ال ميكن ألي مشـروع  «:هعلى أن
ستور أن ميسلتعديل الد :  

  

- بالصحكمة للفة اجلمهوري.  
- ولةبدين الد.  
  .شتراكيباإلختيار اإل -
- باحلرية لإلنسان واملواطنات األساسي.  
- صويت عن طريق اإلمببدأ التريقتراع العام املباشر والس.  
- راب الوطينبسالمة الت«.  

  

ال ميكن  «:هنأيت تنص على ستور، والّمن نفس الد) 194(ة دته املادذي أكّهذا البند األخري الّ     
الش3(»راب الوطينروع يف إجراء أي تعديل أو مواصلته، إذا ما كان هناك مساس بسالمة الت(.  
  
 يـتم  حيثنة، ة معيتا ملدوع من احلظر مؤقّيكون هذا الن ::تتالمؤقّالمؤقّ  الموضوعيالموضوعيالحظر الحظر   --22
النص عليه حىت ال يكون التقة حبقوق تعلّصوص املغيري مفاجئا وغري مدروس، كعدم جواز تعديل الن

   .)4(امللك ووراثة العرش أثناء فترة الوصاية

  

     وهذا ما نص 1923ستور املصري لعام عليه الدـ يت ترى أالّ) 158(ة ، يف املاد ال جيـوز  :( هن
إحداث أي تنقيح يف الدستور خاص حبقوق مسند امللكية قيام وصاية العرشة مد(عليه  ، كما نص

1952م ستور األردين لعاالد ( بقوهلا) 126/2(ة يف املاد:سـتور  ال جيوز إدخال أي تعديل على الد
ن حقوق امللك ووراثتهة قيام الوصاية بشأمد(ـستور الع، وكان الدن حكما مماثال يفراقي يتضم  

                                         
 .320مرجع سا بق، ص  ،الوايف يف شرح القانون الدستوري اجلزائري، أوصديق فوزي )1(

يتضمن إصدار دستور اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، اجلريدة ، )22/11/1976(مؤرخ يف  97 -76أمر رقم  )2(
 .1326، ص )24/11/1976(، مؤرخة يف 94الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 

 .1326 نفس املرجع، ص )3(

 .320بق، ص مرجع سا ،الوايف يف شرح القانون الدستوري اجلزائري، أوصديق فوزي )4(
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1()22(ة الفقرة األوىل من املاد(.   

  

غبة يف احلفـاظ علـى   نطلق من الرت ستوريالد عديلة على التاحملظورات املوضوعي ويبدو أنّ     
ة أو املكتسبات اإلالعموم على بعض املنجزات احلضارية احملقّجتماعيقة، والدظام وصيانة فاع عن الن

لظّته صيانة ترتبط بدورها بعاملي اهوي ة، وتوقيـت روف احمليطة واملسـتجد  عـديل  القيـام بالت
   .)2()هومباشرت

  
  

دة قبل ة حمدة زمنيستور ملدساتري على حظر تعديل الدعض الددرجت ب ::منيمنيالحظر الزالحظر الز: : ثانياثانيا
أن تسمح للسلطة التة املنشأأسيسية بتعديل الدستور الفرنسـي لعـام   ستور، وهذا ما جاء به الد

17913(و)2(تان ، يف املاد .( 1795وأيضا دستور عامة ، يف املاد)حيث متنع القيام بـأي   ،)238
سـتور موضـع   رة أدناها سنتان وأقصاها ثالث سنوات علـى وضـع الد  تعديل دستوري يف فت

3(نفيذالت(.   

  

ـ قبل مضي نصف املـد  1923وأعيد العمل بدستور  1930إلغاء دستور  ويف مصر متّ      يت ة الّ
كانت حتضر تعديله وهي عشر سنوات، كما نص على حظر تعديل  1963ستور الكوييت لعام الد

4(سنوات من العمل به ستور قبل مضي مخسالد(.   

  

     مين يهدفويبدو أن احلظر الز إىل ضمان سريان أحكام الدستور خالل مدة زمنيى تثبت ة حت
مـن  ماح بتعديلها، وحيدث ذلك يف العادة عند إقامة نظام سياسي جديد يقصد أحكامه قبل الس
  ه دـة ضة املعارعارضيه أو ختفيف حدظام، والقضاء على مبات هلذا النستقرار والثّخالله حتقيق اإل

على األقل خالل هذه الفترة الزمني5()دةة احملد(.  

  
  

على حظـر   ساتري من ينصهناك من الد ::ةةسـتثنائي سـتثنائي روف اإلروف اإلعديل في الظّعديل في الظّحظر التّحظر التّ: : ثالثاثالثا
التعديل الدروف اإلولة للظّستوري أثناء تعرض الدوارئ، أو حالـة اخلطـر  ة، كحالة الطّستثنائي 
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الوشيك الوقوع، أو حالة وقوع مترد أو تعرة هـذا  وترجع علّولة لإلحتالل، ض بعض أجزاء الد
 ته يف ممارسة سيادته تكـون يروف، وحرلة ومثقلة ذه الظّعب تكون مكبإرادة الش احلظر إىل أنّ

لفة إلراددة، فإذا ما مسح إجراء أي تعديل يف هذه احلالة، فقد يأيت بنتائج خمامقية الشة عب احلقيقي
  :وع من احلظر جندول اليت تأخذ ذا النومن أمثلة الد .)1(ولة العلياة ملصاحل الدومناهض

  

• ال1946ّستور الفرنسي لعام الد ،ذي نص أمنه على ) 94(ة يف املادهن":خاذ أي إجراء ال جيوز ات
لتعديل الدري يف ذلك أثناء احتالل كل أو بعضستور أو الس ا بقوأراضي فرنسا ذا2("ةات أجنبي(. 
ستوري الفرنسي يف  كما نصس الدلفقرة الثّالّذي ورد على ا 1976 تعديلاملؤس7(ة انية من املاد (

جوءاللّمنع على ة اخلامسة من دستور اجلمهوري إىل التعديل الدئاسة،ستوري عند شغور منصب الر  
  .)3( األصالةة لغريئاسيضطالع باألعباء الرواإل

  

• ال1964ّستور األفغاين لعام الد ،ذي نص 118(ة يف املاد (ستور يف حالة منه على حظر تعديل الد
  .)4(وارئالطّ

  
  

سـاؤل  طـرح الت  ::ااعديل أو تغيير اإلجراءات جذريعديل أو تغيير اإلجراءات جذريحظر تفويض سلطة التّحظر تفويض سلطة التّ: : رابعارابعا
سـتور،  ل عن اختصاصها بتعديل الدنازالت ة املنشأةأسيسيالتلطة الس ا إذا كان بإمكانعمبإحلاح 

عندما  1940لت املناسبة األوىل يف عام متثّ ة أخرى مبناسبتني يف فرنسا،دستوريوتفويضه إىل سلطة 
، 1958انية عـام  لت املناسبة الثّة، ومتثّأسيسية التالحيالص" بيتان"أناط الربملان الفرنسي للماريشال 

ضع دستور جديد للبالد،حيث عرض و" ديغول"مة اجلنرالت الربملان على تكليف حكوعندما صو
  .)5(التكليف كما جاء يف قانون إىل استشارة الربملان نفسه ستفتاء دون العودةلإل

  
      ـ  نّاملبدأ القانوين العام يفيد بـأ  في، ذلك أنّلقد كانت معظم اإلجابات بالن الصات ال الحي

تفوض وال يصح اجلهة فمن واجب  ،غرينازل عنها ملصلحة الالتاملختصستور حسب ما ة بتعديل الد
نص عليه الدذه املهم أة بنفسها، وستور ذاته أن تقوما إىل أي أخـرى، وال   جهاتة ن ال تلقي
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يصح تفويض الوظائف بالنستور وروحه، وعلى العضو املناط به ظر لكونه يتعارض مع جوهر الد
بعض الصات اإلالحي ضطالعا مراعيا ألصول معيعتبـار لضـمانات   دة، وأخذا بعني اإلنة وحمد

خاصة يقد1(ةمها مركزه القانوين وطريقة تسميته واستوائه يف املسؤولي(.  

  

د اعتبار هذا العضو قادرا على تفويض اختصاصه إىل غريه يعين ببساطة وضع كامـل  جمر إنّ     
التنظيم السا موضع ياسي للدـ  ولة وتواز لطة تساؤل، ومثل ذلك العمل هو من اختصـاص الس
التأسيسي2(ةة األصلي(.  

  

     ديد وتعديل أساس وحمتوى الد وال يقتصر أمر احلظر علىستور، إن  اه ليشـمل  مـا يتعـد
إجراءات التبا، فعديل نفسها يف حال حتويلها جذريغياب املوافقة العلنية الصرحية للسلطة التة أسيسي

ة نوعا ة املنشأأسيسيلطة التسات من طرف السة يصبح كل تعديل على هذا املستوى للمؤسصلياأل
  .)3("لينقو"على حد تعبري الربوفيسور" ستورحايل على الدالت"من 

  

     بعد أن تعرضنا لنطاق التـ عديل، ورأينا الض وابط والقيود املفروضة على السلطة الت ة أسيسـي
، وهـل  الدستوري عديليت حتظر التصوص الّة هلذه النساؤل حول القيمة القانونيالتة، يطرح املنشأ

بإمكان السلطة التة املنشأة أن خترج عنها؟أسيسي.  

  
 

  ستوريستوريالدالد عديلعديلتي تحظر التّتي تحظر التّصوص الّصوص الّة للنّة للنّالقيمة القانونيالقيمة القانوني: : انيانيالفرع الثّالفرع الثّ

  
  

عديل، سـواء  يت حتظر التستورية الّصوص الدة للنستوري حول القيمة القانونيختلف الفقه الدإ     
تة، أو تلك الّيت حتظر تعديل بعض األحكام بصفة دائمة أو مؤقّصوص الّتلك النعـديل  يت حتظر الت

لفترة زمنيدة، أو تلك الّة حمدروف اإلعديل يف حالة الظّيت حتظر التة الّستثنائييت تتعرول، ض هلا الد
  .ةفقهي جاهاتإتهرت مخس ختالف ظونتيجة هلذا اإل

  

يت حتظـر تعـديل   ة الّستوريصوص الدعلى جتريد الن  جاهتجيمع أنصار هذا اإل ::للجاه األوجاه األوتّتّاإلاإل
الدستور من أي قيمة قانونيستور بوصفه جتسيدا للحاجة إىل تنظيم ة من دون استثناء أو متييز، فالد
الدرة الظّجل مسايأعديل من ولة جيب أن يكون قابال للترة الّروف املتغي ولـة،كما  يت تعيشـها الد
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عنصر من عناصـر   من أهم ة، وحيرمهاخيالف مبدأ سيادة األم الدستوري عديلحظر الت يرون أنّ
أيادة السال وهو ممارسة السلطة التة، وإدخال ما تراهأسيسي سـتور،  مناسبا من تعديالت على الد

وبالتايل فالسلطة التة أسيسية الّاألصلييت قامت بوضع الدن ال متلك احلق يف تقيد ستور يف وقت معي
طلالسة التة الّة املنشأأسيسيأ فكلّ(ة يف املستقبل يت تعرب عن إرادة األمةم- ـ كما قر ورة ر رجال الثّ

هلا احلق الّ – 1971ة يف دستور سنة الفرنسيذي ال ميكن سقوطه مبضي املدر، سـتو ة يف تغيري الد
يكون له دائمـا   – 1793كما جاء يف وثيقة حقوق اإلنسان واملواطن سنة  -عب كلهالش كما أنّ
أن يعد1()ضع لقوانينه األجيال القادمةجيال من األجيال ال ميكن أن خت نّأره، ول دستوره ويغي(.  

  

     أي إىل أنّخيلص أنصار هذا الر صوص الّالنعدو أن تكـون إال  ال تالدستوري عديل يت حتظر الت
جمرد أماين سياسية جمردة من أية قوة إلزامية للسلطة التة يف املستقبل، وكل دسـتور  ة املنشأأسيسي

عديل يف كلّقابل للت جزئيستور، وجعله غري قابل اته، لذلك ال جيوز إضفاء صفة القداسة على الد
عديلللت، 2(نقالبو اإلورة أض لإللغاء عن طريق الثّحىت ال يتعر( .  

  
  

عديل مشروعة، يت حتظر التصوص الّالن جاه على خالف سابقه أنّتيرى هذا اإل ::انيانيجاه الثّجاه الثّتّتّاإلاإل
بقون بني اجلانويفر السكلّياسي واجلانب القانوين أثناء التيتعارض  يياسم عن احلظر، فاملنطلق الس

ة، إمع مفهوم احلظر على أساس عدم جواز حظر سيادة األمّه ال يعقل حجـز وحجـر إرادة   ذ أن
األجيال املستقبليابقة أو احلاضرة، فضال على أنّة من طرف األجيال الس تمعات يف تطور دائم، ا

ممة احلظرا يتعارض مع ذاتي .أما من النة فإاحية القانونيعب هو مصدر كـل سـلطة،   ن كان الش
وصاحب الساستعمال تلك  نّة، فإيادة األصليالسلطة ال يتم إال وفق إجراءات معي دة يف نة وحمـد

الوثيقة الدستورية، وبالتايل ال ميكن تصور إجراء التطاقعديل خارج الن  املبين يف الوثيقة الدة ستوري
حت3(نقالبورة أو اإلض لإللغاء عن طريق الثّى ال يتعر(.    

  

ت د واملؤقّيه املؤبرورة احترام احلظر املوضوعي بشقّجاه إىل ضتويف األخري خيلص أنصار هذا اإل    
نّأو ستور،على بعض أحكام الد مين ال يعين استحالة تغيري هذه األحكام احملظورة فالعديد احلظر الز

من الددة وطويلةة، وإتباع إجراءات معقّساتري جتيزها بعد روي.  
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 ابقني، حيث يرى أنصاره أنّجاهني الستاإل ةخفيف من حدجاه للتتجاء هذا اإل ::الثالثجاه الثّجاه الثّتّتّاإلاإل
إقرار مشروعيصوص الّة النيت حتظر التحال من األحوال عدم جواز تعديل تلـك   عديل ال يعين بأي

النصوص، فهم يفرقون بني مشروعية النص ومشروعيعديل، على أساس أنّة الت ة هلذه القيمة الفعلي
صوص الّالنلدستوري اعديل يت حتظر التا تؤدتنحصر يف كوعديل إال بعـد  ي إىل منع إجراءات الت

ة وتفكري، وينتهي هذا اإلرويتوفيق بني اإلجاه إىل التة واإلعتبارات القانونيعتبارات السة، فهو ياسي
حيافظ على مبدأ املشروعية دون إغفال إرادة األجيال احلاليءم ستور مبا يتالة واملقبلة يف تكييف الد

ـ تسـتجيب ل  أنة جيـب  ستوريالوثيقة الد أنّعلى اعتبار  .)1(عاا وآفاق طموحااوتطلّ روف لظّ
تمع، فما يصلح تطبيقة على جيل من السجيل آخرال يصلح تطبيقه على  األجيالائدة يف ا.  

  

فرقـة بـني   ذي يذهب إىل التالّ" جورج بريدو"جاه األستاذ تمن أنصار هذا اإل ::ابعابعجاه الرجاه الراالتّاالتّ
نوعني من أنواع احلظر، النوع األوصوص الّل هو النستور حيـث  يت حتظر تعديل بعض أحكام الد

اين هـو تلـك   وع الثّة، والنة ألا تعترب تقييدا ملبدأ سيادة األمقيمة قانوني دة من أيها جمرنأيرى 
صوص الّالنيت حتظر تعديل أحكام الدستور خالل فترة زمنية معيولة لظروف نة، أو عند تعرض الد

استثنائية، حيث يرى أنها مشروعة وصحيحة من النةاحية القانوني، وتتمتة امللزمة، فصـور  ع بالقو
ذان مينعان أي تعديل دستوري ، اللّ)1958و 1946(ان لعامي ستوران الفرنسييت عرفها الداحلظر الّ
أثناء تعرمش ض البالد الحتالل أجنيب تعدروعة وصحيحة من الننّة، ألاحية القانوني ة يف إرادة األم

هذه الفترة تكون يف حالة عجز أو ضعف يرب2(عديلر حظر الت(.  

  

دا على مجيع أنواع احلظر، ويذهب إىل جاه موقفا موحتخذ أنصار هذا اإليت ::جاه الخامسجاه الخامستّتّاإلاإل
أفرقة بني التثر احلظر بالنسبة للسلطة التة اأسيسيةألصلي، وأثره بالنسبة للسلطة التة، ة املنشـأ أسيسي

ة تتمتع باختصاص مطلـق وال جيـوز   ة األصليأسيسيلطة التالس نّل عدمي القيمة ألاألو فريون أنّ
تقييدها، بينما جيب على السلطة التة املنشأأسيسينّعديل ألة أن حتترم حظر الت ستور هـو مـن   الد

  .)3(داصا حمدأنشاها ومنحها اختصا

  

يت صوص الّة تعديل النة منشأسلطة تأسيسي ع أيأنه مل تستطأي على يستند أصحاب هذا الرو     
  امـة بعد قية األصليأسيسيلطة التل السا استدعى تدخاملصري، مم 1923كانت حمظورة يف دستور 

                                         
 .93 -92سابق، ص  ، مرجعقاشي عالل )1(

g.burdeau. droit constitutionnel et institution politiques. Baris. L.g.d.j. 1974. p 76. )2(  
 .112 -111محد العزي النقشبندي، مرجع سابق، ص  أ )3(



 49

  .)1(ل من نفس العامه يف كانون األوستور كلّوإلغاء الد 1952ثورة 

  

ا دفـع  ثبت الواقع جتاوزها ممأكثريا ما  دوابط والقيوهذه الض ويف األخري جتدر اإلشارة إىل أنّ     
، حيـث يـرى الربوفيسـور    "ةحواجز ورقي"هذه القيود ما هي إال  نّبعض الفقهاء إىل القول بأ

ة تنتسـب إىل  روط املانعحديدات والشعلى العكس من هذه التوه نأ" barthelemy"بارتيليمي
تناسبية سياسية أكثر منها قانونية، إنحواجز ورقية"د ها جمر "عـديل  ومل تكن برأيه ممنوعة على الت

 "جورج فيديل"ذلك، وقد سار على جه العميد  1958و 1940كما أظهرت جتربتا فرنسا لسنيت 
سـتور  الد ة، ولكنة األصليأسيسيلطة التة ال ختتلف عن السة املنشأأسيسيلطة التالس ذي يرى أنّالّ

يضع هلا األصول دون أن حيدايل ال ميكن د مداها، أصول ميكن جتاوزها كما جرى يف فرنسا، وبالت
فوزي أوصديق"د أستاذنا ويؤكّ. )2(ستوراعتبار أي تعديل دستوري خمالف للد" ياسـة يف  دور الس

صيانة أو خرق الدال1791ّستور الفرنسي لعام ستور، فالد ،ة عشر سنوات مل ذي حيظر تعديله ملد
وال1875ّالثة لعام ة الثّيبقى إال سنة واحدة، وعلى عكس ذلك، فدستور اجلمهوري ،ن ذي مل يتضم

  .)3(ة مخس وستني سنه دون تعديلقا ملدمطب هذا احلظر ظلّ مثل

  

 تراكي املنصوص عليه يف الفقـرة شق باخليار اإلجتدر اإلشارة إىل جتاوز احلظر املوضوعي املتعلّ     
شـتراكي  اخليار اإل استبدال ، حيث مت1976ّ اجلزائري لسنة ستوردالمن ) 195(ة املاد من الثالثة

  . عديلجتاوزا حملظورات الت يربايل، وهو ما يعدباخليار اللّ

  
  

ـ ستوري يف اللّعديل الدخبصوص مصطلح التيف األخري ما ميكن استنتاجه كل  إنّ      ة، غة األجنبي
عـديل  مصطلح الت ستور، فنجد أنّقه بالقانون العادي أو بالدمضمونه من حيث تعلّ اختالفهو 

amendement ـ ـق على تعديل القـطلعادة ما ي وانني العادية، أم ـ ا مصـطلح الت ديل ـع
  .ستوريعديل الدطلق على التفي révision  ىن ـمبع

  

 إال أنّ" عـديل الت"جاه اغلبها إىل استعمال مصطلحغم من اتوعلى الر ةساتري العربيالد كما أنّ      
استعمال مصـطلح   نّلذلك فإ )عديلالت غوي لتلك املادة حملّوحي بإعادة البناء اللّقد يهذا األخري 

)التيبقى  )ستورغيري يف الدل على غريه من املصطلحات، فهو يعطـي معـاين احلـذف    هو املفض
                                         

 .167عبد الغين بسيوين عبد اهللا، مرجع سابق، ص  )1(
 .175محد سرحال، مرجع سابق، ص أ )2(

 .322مرجع سابق، ص  ،الوايف يف شرح القانون الدستوري اجلزائري، يقأوصد فوزي )3(
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هـذا املعـىن قـد     نّأل) ستورتغيري الد(يف مدلوله من مصطلح  صح، وهو أبدالستواإلضافة واإل
هكلّ ستورينصرف إىل تغيري الد.  

  

ة املتناهية والكمال املعصـوم  قّخالص يفتقد إىل الد ه عمل بشرينوعلى اعتبار أستور، الد إنّ     
والضعف والنة، فإسبيله يبقى عرضة لننتمر لتحقيق العديد من األغـراض  طور بشكل مسمو والت
وافع املتمثّوالدلة أساسا يف مسايرة قوانني التطور، وسد النذي يشوب نصوصه، أو شريعي الّقص الت

تغيري نظام احلكم، كما قد يأيت لتحقيق دوافع شخصيغبة يف البقاء يف احلكم،ة نابعة أساسا من الر 
غالبا ما تـتم يف إطـار إصـالحات     ةى سياسيوأخر أو الرغبة يف وصول شخص معين للحكم،

ـ سـتوري ستوري يثور أكثر عند تعديل القواعد الدعديل الدالت نّسياسية، ومع ذلك فإ ، دةة اجلام
دة بداية من مرحلة اقتراحه إىل مرحلة إقـراره  ب إجراءات معقّوذلك لصعوبة تعديلها، حيث تتطلّ

  .النهائي

  

ـ ة إىل إتساتري اجلزائريمتيل الد اجلامدة ةستوريظم الدالن أغلبوك      دة عنـد  باع إجراءات معقّ
ختتلف باختالف الدساتري، واختالف الطرق املنصوص عليها يف هذه الدسـاتري،  ستور تعديل الد

بداية من وعلى العموم قد يقرض املؤسس الدستوري العديد من املراحل حىت يصبح التعديل نافذا، 
، كما وإصدارهعديل هائي للتالن اإلقرارعديل، وصوال إىل لتا مبدأحلة اإلقرار قتراح، ومرمرحلة اإل

  .ستور واهلادفة أساسا إىل ضمان استقرارهيت متنع تعديل الدوابط الّفرض بعض القيود والضقد ي

  

     إن كل ما ميكن استنتاجه خبصوص إجراءات التعديل الدلطة ستوري يف اجلزائر هو هيمنة الس
والشعب صاحب السيادة باستبعاده يف بعض األحيان، حيث ة شريعيلطة التوميش الس ،ةنفيذيلتا

رئـيس   هاية، باإلضافة إىل أنّيبقى رئيس اجلمهورية يتحكم يف العملية التعديلية من البداية إىل الن
ة ميكنه اجلمهوري"التبإغفال كل إ "لينقو"على حد تعبري " ستورحايل على الد عـديل  جـراءات الت

إىل اإلجوء ستوري، واللّالد111(من املادة  )14(املباشر املنصوص علية يف الفقرة  عيبستفتاء الش (
، وهو ما سنكتشفه يف التعـديل  1989من دستور ) 74(من املادة ) 9( ، والفقرة1976من دستور 

  .1996، والتعديل الدستوري لسنة 1988الدستوري لسنة 

  

سـتوري  لدعديل اودوافع الت هدافأ تطابق ساؤل حول مدىيطرح التما سبق  كلّمن خالل      
س م املؤسادى احترمو. اجلزائري؟ يستورظام الدة يف النستوريعديالت الدالت معاملشار إليها سابقا 
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ضوابطراحل وإجراءات وملستوري الد عديل املالتو مـدى  . سـتور؟ نصوص عليها يف نصوص الد
  .لطات؟ة بني السوازنات األساسيعلى الت عديالتهذه التحمافظة 

  

     هذا ما سنحاول معرفته يف التعديالت الد1976دسـتور  الواردة على ة ستوريعـديالت  ، والت
الد1989دستور الواردة على ة ستوري. 

      


