Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences
ISSN: 2717- 8293
Research Article

March 2022

Volume: 4

Issue: 2

CONSTITUTION AMENDMENT MECHANISM
Rima Fadlallah CHEHAYEB1
Abstract:

Istanbul / Türkiye
p. 23-41
Received: 10/01/2022
Accepted: 19/01/2022
Published: 01/03/2022
This article has been
scanned by iThenticat No
plagiarism detected

The constitution is located at the top of the legislative hierarchy,
and it is a set of basic rules that determine the form of the state
and its system of government, and defines the public
authorities, their powers and their relationship to each other, and
defines the rights and duties of citizens.
The constitution is the symbol of the state, reflecting the
conditions of society that are in constant development. The
constitutional amendment is considered a need to keep pace with
the new political, social and economic issues that may arise and
which the existing constitution has not noticed.
Hence, constitutional reform through amending the constitution
guarantees its continuity.
The mechanism for amending the constitution differs in that the
constitution is flexible or rigid, as it varies from a rigid
constitution to another according to the severity of the complexity
of the procedures to be followed in the amendment process.
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امللخص:
يقع الدستور يف أعلى سلم اهلرم التشريعي وهو جمموعة القواعد األسسسية اليت حتدد شكل الدولة ونظسم احلكم فيهس
وحيدد السلطست العسمة فيهس وصالحيسهتس وعالقتهس ببعضهس البعض وحيدد حقوق املواطنني وواجبسهتم.
الدستور هو رمز الدولة ،يعكس أوضسع اجملتمع اليت هي يف تطور مستمر .ويعترب التعديل الدستوري حسجة ملواكبة
مس يستجد من القضساي السيسسية واالجتمسعية واالقتصسدية اليت قد تطرأ واليت مل يلحظهس الدستور القسئم.
من هنس فإن اإلصالح الدستوري من خالل تعديل الدستور يكفل ضمإن استمراره.
وإن آلية تعديل الدستور ختتلف كون الدستور مرنا أو جسمدا كمس ختتلف من دستور جسمد إىل آخر وفقسا لشدة
تعقيد اإلجرا ات الواجب إتبسعهس يف عملية التعديل.
الكلمات املفتاحية :الدستور ،القضساي السيسسية ،رمز الدولة.

املقدمة:
يقع الدستور يف املرتبة العليس لكل التشريعست فهو القسنون األمسى ويتضمن جمموع األحكسم األسسسية اليت تنظم الدولة
ويضع قواعد احلكم فيهس وحيدد السلطست وصالحيست كل منهس وطرق ممسرسة كل سلطة ملهسمهس وعالقتهس ببعضهس البعض فضال
عن وضع األحكسم اليت تضمن احلرايت العسمة وحقوق املواطن وواجبسته.
الدستور فلسفة ومن هنس إن كل دستور له طبيعته ونشأته وله من السمست الشكلية واملوضوعية اليت متيزه عن غريه من
الدسستري .ومن الطبيعي إن هذه السمست تكون متوافقة مع اتريخ الدولة وعسدات شعبهس ومتسقة مع األوضسع السيسسية
واالقتصسدية واالجتمسعية يف الدولة .ومن هنس فإن الدستور مرآة اجملتمع ،ففي مفهومه املبسط ،عبسرة عن بطسقة تعريف لدولة مس،
من خالله ميكن التعرف على طبيعة نظسم احلكم وشكل الدولة ،ومركز احلقوق واحلرايت العسمة ،لذا يُع ّد عقد أو اتفسق بني احلرية
والسلطة.
والدستور مرتبط ابملتغريات اليت تلحق ابجملتمع لذا فإنه جيب إن يتميز بقسعديت االستقرار وقسعدة االستمرار تقضي إبن
الدستور وضع لكي يستمر كونه القسنون األمسى يف الدولة وهو يف طبيعة احلسل ال يعدل أو يلغى ابلسهولة اليت تعدل هبس القوانني
العسدية ولكنه يف احلني ذاته ال ميكن إن يبقى الدستور راكدا فهو ال بد إن يرتافق مع تطور اجملتمعست ومس قد يطرأ من مستجدات
وذلك أمس عن طريق تعديله أو تفسريه.
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دواعي البحث:
تنسول البسحث هذا املوضوع مستنريا مبؤلفست الفقه والدراسست القسنونية وقد المس البسحث امرإن األول :مدى تعقيد هذا
املوضوع فهو من املوضوعست الشسئكة واليت تبقى موضع جدل نظرا لألوضسع السيسسية اليت ترافق التعديالت الدستورية .والثسين
مدى خطورة هذا املوضوع ومس ينتج عن عملية تعديل الدستور من أمور تنعكس على النقسط األسسسية يف نظسم الدولة خسصة
جلهة صالحية السلطست وعالقتهس ببعضهس ممس جعل الرغبة لدى البسحث يف حمسولة لإلحسطة ابلقدر املستطسع هلذا املوضوع وفقس
حملددات هذا البحث الذي يقضي إبن يكون موجزا يف عدد حمدد من الصفحست.
أهداف البحث:
تسليط الضو على آلية تعديل الدستور من حيث مفهومه ونشأته وأنواعه وإجرا اته .وتبيإن السلطة املختصة بتعديله
وإظهسر الفرق بني تعديل الدستور وغريه من العمليست اليت تطسل الدستور كسلتعطيل واإللغس وإلقس الضو على تعديل الدستور
اللبنسين.
إشكالية البحث:
يسعى البحث إىل تنسول موضوع آلية تعديل الدستور بعنسصره كسفة مع تسليط الضو على السلطة صسحبة الصالحية
بتعديل الدستور ومدى حدود هذه الصالحية ،وبيإن تعديل الدستور اللبنسين .ولإلحسطة أبهداف هذا البحث ال بد من اإلجسبة
على هذه التسسؤالت:
 -1مس هي ضوابط تعديل الدستور؟
 -2من هي السلطة صسحبة االختصسص بتعديل الدستور؟ ومس هي طبيعة هذه السلطة ووظيفتهس؟ ومس مدى هذه الصالحية
وحدودهس؟
 -3مس هي إجرا ات تعديل الدستور؟ ومس هي مراحله؟
 -4مس هو الفرق بني تعديل الدستور وتعطيله؟ ومس هو الفرق بني التعديل واإللغس ؟
 -5مس هي األسبسب املوجبة إىل تعديل الدستور؟
منهجية البحث:
من أجل االحسطة جبوانب البحث انتهج البسحث املنهج التحليلي واملنهج املقسرن من خالل استقرا النصوص الدستورية
املتعلقة آبلية تعديل الدستور .واملنهج املقسرن بصورة أسسسية للمقسرنة بني بعض الدسستري املختلفة.
خطة البحث:
تقتضي طبيعة البحث تقسيمه إىل مقدمة وثالثة مبسحث وخسمتة مقسمة على الشكل التسيل:
املقدمة :وتشمل اهداف البحث وامهيته واشكسليته ومنهجيته.
املبحث األول :يتنسول مفهوم تعديل الدستور وجرى تقسيمه إىل مطلبني ،املطلب األول :تعريف الدستور ونشأة تعديل الدستور
وتطوره التسرخيي .واملطلب الثسين :أغراض التعديل الدستوري ودوافعه وضوابطه.
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املبحث الثسين :يتنسول السلطة ذات الصالحية لتعديل الدستور وأنواع الدسستري وإجرا ات التعديل وجرى تقسيمه إىل ثالث
مطسلب ،املطلب األول  :السلطة املختصة بتعديل الدستور .واملطلب الثسين :أنواع الدسستري من حيث التعديل وآلية تعديل الدستور
وقوته القسنونية .املطلب الثسلث :الفرق بني تعديل الدستور وتعطيله وإلغسئه.
اخلسمتة :وتتضمن النتسئج والتوصيست.
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املبحث األول:
مفهوم تعديل الدستور:
إن تنسول موضوع تعديل الدستور يقتضي التطرق إىل تعريف تعديل الدستور ونشأته التسرخيية .ودوافعه وأغراضه وضوابط
التعديل ،لذا سوف يتم تنسول هذه النقسط إبجيسز يف املطلبني التسليني:
املطلب األول :تعريف تعديل الدستور ونشأته التسرخيية
املطلب الثسين :أغراض التعديل الدستوري ودوافعه وضوابطه
املطلب األول:
تعريف تعديل الدستور ونشأته التارخيية:
الفرع األول :تعريف تعديل الدستور
أوالً :تعريف التعديل من الناحية اللغوية:
يعرف التعديل على انه التغيري يف أمر مس ،يتم ابستبدال الشي أو تغيريه أو االضسفة اليه ،أو بكل هذه الوسسئل جمتمعة،
الغرض منه حتسني جسنب منه أو كله .فيقسل عدله تعديالا فسعتدل ،أي قومه فسستقسم؟
اثنياً :تعريف تعديل الدستور من الناحية العملية:
ويعرف تعديل الدستور ابنه العملية اليت جتيز تغيري أحكسم الدستور.
والتعديل الدستوري مبفهومه العسم هو أي تغيري يف الدستور سوا كسن إرسس أحكسم جديدة مل يتطرق هلس الدستور سسبقسا أو
تغيري أحكسم دستورية قسئمة منظمة ملوضوع مس إن ابحلذف أو ابإلضسفة).(1
وعليه فإن التعديل الدستوري هو تغيري جزئي ألحكسم الدستور تقوم به السلطة املختصة ابلتعديل إن إبضسفة أحكسم
جديدة أو إبلغس بعضهس أو بتبديل أو تغيري مضمون بعض أحكسمه وفقسا إلجرا ات معينة حمددة بنص الدستور.
الفرع الثاين:
نشأة التعديل الدستوري وتطوره التارخيي:
تزامنت فكرة تعديل الدستور مع نشأته ،مس من دستور يف العسمل إال ويتبني بعد تطبيقه انه يشوبه بعض الثغرات أو إن بعض
نصوصه غري واضحة بصورة جلية وحتتمل اكثر من تفسري أو إن الدستور مل يعد يتمسشى مع التطور اجملتمعي لذا كسنت الضرورة إىل
تعديل هذه األحكسم لتتال م مع احلسجة إىل وضعهس ومس طرا من تطورات يف اجملتمع على كسفة االصعدة .من هنس فإن كل دستور
خيضع لقسعدة االستمرار وقسعدة التطور.
نورد فيمس يلي بعض املراحل التسرخيية اليت برزت فيهس مالمح تعديل الدستور على الشكل التسيل):(2

) (1د .السيد خليل هيكل  -القسنون الدستوري واألنظمة السيسسية – القسهرة  1983ص.73 .
) (2د .امحد العزي النقشبندي – تعديل الدستور  -عمإن  -دار الوراق للنشر والتوزيع –  – 2006ص 17 .ومس يليهس.
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ويف الوالايت املتحدة األمريكية يعترب الدستور األمريكي من أقدم الدسستري املكتوبة فقد وضع يف العسم  1789وإن نشأة
تعديل الدستور تعود إىل اتريخ  25أيلول  1789عندمس تبىن الكونغرس األمريكي تعديالت على الدستور طسلت عشرة مواد
وأصبحت هذه التعديالت نفذة يف  25كسنون األول بعد إن أقرهتس أغلبية الوالايت .وتعلقت أغلبية هذه التعديالت بضمسنت
احلقوق الشخصية ،وأخرى تعلقت حبقوق الوالايت يف قضسايهس الداخلية واحملسفظة عليهس من تدخالت الدولة االحتسدية.
اثنياً :نشأة تعديل الدستور يف الدول العربية:
إن الدول العربية كسنت أبمجعهس حتت والية السلطنة العثمسنية وقد أتثرت ابحلركة الدستورية اليت قسدهس مدحت ابشس وإن
فكرة تعديل الدستور مل تكن بعيدة عن الدستور حيث نصت املسدة  116من الدستور على مسألة تعديل الدستور.
وبعد إهنيسر الدولة العثمسنية ووضع الدول العربية حتت االنتداب حبيث إن أغلبية دسستري الدول العربية وضعت يف عهد
االنتداب يف ظل ظروف سيسسية خسصة سعت من خالهلس الدول املنتدبة إىل حفظ دورهس من خالل ادراج نصوص يف الدستور
حتمي مصسحلهس كمس هو احلسل يف الدستور اللبنسين املسدة 102منه "يوضع هذا الدستور يف عهدة اجلمهورية الفرنسوية بصفة كوهنس
منتدبة من لدى عصبة األمم" .واملسدة  90منه "إن األحكسم املقررة يف هذا الدستور يعمل هبس مع االحتفسظ مبس للدولة املنتدبة من
احلقوق والواجبست النسجتة عن املسدة  22من عهد مجعية االمم وعن صك االنتداب" .وعند نيل االستقالل كسن من الطبيعي إن
اول مس تبسدر اليه الدولة تعديل الدستور وإلغس النصوص املتعلقة ابالنتداب مبس حيقق االستقالل) .(3وفيمس بعد جس ت التعديالت
الدستورية لتكرس واقع مستجد أو لتنهي أزمست مستجدة.
املطلب الثاين:
أغراض التعديل الدستوري ودوافعه وضوابطه
الفرع األول :أغراض التعديل الدستوري:
أوالً :مواكبة التطور يف اجملتمعات:
إن أي نظسم سيسسي يف أي بلد مس ،حمكوم ابالستمرار لكي يبقى ،ويظل يف السلطة ،وبذلك يُكيف نفسه مع خمتلف
املستجدات ،فال يوجد نظسم سيسسي يف العسمل ،يعمل ضد مصلحته الرامية للبقس  ،لذا فإن تعديل الدستور جس ضمن هذا السيسق
حىت ال يصسر إىل تعديله ابلطرق غري القسنونية إلن الدستور الذي ال يسمح إبجرا تعديل ألحكسمه يقضي على نفسه مقدمسا
ابلسقوط عن طريق الثورة أو االنقالب.
ومثسل على مواكبة التطورات مس يلي:
 -1مواكبة التطور العلمي:
جس يف الدستور األمريكي عند صدوره إن الرئيس األمريكي اجلديد وأعضس الكونغرس الذين يتم انتخسهبم يف شهر تشرين
الثسين تبدأ مدة واليتهم قبل اليوم الرابع من شهر أذار ،هذا النص قد وضع ملراعسة الظروف اليت كسنت قسئمة آنذاك إن جلهة وسسئل
) (3الدستور اللبنسين الصسدر بتسريخ 1926/5/23
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إن الدسستري الفرنسية األوىل دستور  1814ودستور  1830مل تتضمن أي نصوص تتعلق بتعديل الدستور ،وقد أثريت
هذه املشكلة عسم  1835وقد مت التوافق بشكل عسم على إن تعديل الدستور يتم ابلتوافق بني امللك واجمللسني.
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أوالً :نشأة التعديل الدستوري يف الدول الغربية:
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االتصسل أو وسسئل النقل البطيئة اليت كسنت سسرية يف ذلك احلني وإن هذا النص كسن مينح املنتخبني الوقت لكي يعلموا انه قد مت
انتخسهبم ويتمكنوا من االنتقسل إىل العسصمة واشنطن ملمسرسة مهسمهم.
كمس إن الكونغرس القدمي خالل هذه الفرتة كسن جيوز له االستمرار يف اجتمسعسته خالل الفرتة مس بني شهر كسنون األول
من السنة اليت جرى فيهس االنتخسب حىت الرابع من شهر اذار من السنة التسلية حفسظس على مبدأ االستمرارية.
وبعد التطور العلمي والتقين الذي واكب وسسئل النقل واالتصسالت حيث أصبح ابإلمكسن معرفة النتسئج بسرعة ومل يعد من
حسجة لوجود هكذا نص مت عسم  1933التعديل ونص على إن أعضس الكونغرس املنتخبني حديثسا إن يبسشروا مهسمهم يف اليوم
الثسلث من شهر كسنون الثسين والرئيس اجلديد يتوىل منصبه يف اليوم العشرين من الشهر نفسه.
 -2مواكبة التطور االجتماعي:
إن حقوق املرأة ومطسلبسهتس يف املسسواة لطسمس كسنت من أبرز القضساي االجتمسعية وإن التطور االجتمسعي كسن البد إن يواكبه
التعديل الدستوري الذي يقضي إبعطس املرأة حقوقهس.
كذلك موضوع التمييز العنصري الذي كسن فيه انتهسك صسرخ حلقوق اإلنسإن وحرايته.
وتبعسا لألفكسر واحلركست التحررية واالجتمسعية واملطسلبست حبق املسسواة وحق العمل وحق الدفسع وحق امللكية كسن ال بد
من إن تعدل الدسستري لتتضمن مس يضمن محسية هذه احلقوق.
اثنياً :التعديل لسد النقص يف التشريع:
عند تطبيق الدستور قد يتبني إن هنسك قضساي قد غفل الدستور عن ذكرهس أو إن حسالت قد طرأت مل يتنسوهلس الدستور عند
وضعه ممس يقتضي تعديله الستكمسل هذا النقص على سبيل املثسل إن الدستور األمريكي مل يتنسول وضع رائسة اجلمهورية يف حسل
عدم انتخسب رئيس يف املوعد احملدد فجس يف العسم  1804التعديل الثسين عشر للدستور لسد هذا النقص ونص على انه يف حسل
مل ينتخب جملس النواب الرئيس قبل اليوم الرابع من شهر أذارالتسيل فإن نئب الرئيس يتصرف حينئذ كرئيس.
اثلثاً :تعديل الدستور لتغيري نظام احلكم:
تكون الغسية من تعديل الدستور يف أحيإن كثرية تغيري نظسم احلكم .ويف التسريخ شواهد عديدة على تعديالت دستورية
كسنت غسيتهس تغيري النظسم منهس على سبيل املثسل:
 -1تعديل الدستور الفرنسي يف العام :1852
إن نظسم احلكم يف دستور 1852كسن نظسمس ملكيس دكتستوراي والتعديالت الدستورية اجلوهرية اليت طرأت عليه مبوجب
مرسوم  1860/11/2ابرزت بوادر النظسم الربملسين حيث اجسزت الرد على خطسب العرش من قبل اجمللسني عند افتتسح الدورة
ومنسقشة الرد حبضور مندويب احلكومة املستعدين تقدمي كل اإليضسحست الالزمة.
وهبذا املسلك اخذ السري ابجتسه االستجواب وغريهس من اإلصالحست.
 -2تعديل الدستور الفرنسي يف العام 1875
جرى يف هذا العسم  1875تعديل الدستور ومت تغيري النظسم من ملكي إىل مجهوري حيث نص تعديل الدستور على إن
جيري انتخسب رئيس اجلمهورية أبغلبية جملس الشيوخ والنواب جمتمعني يف هيئة مؤمتر وطين بنس ا عليه مت التصويت على هذا القسنون
التعديلي وقسمت مجهورية بفسرق صوت واحد .ويف العسم  1804صدر تعديل النظسم اجلمهوري إىل نظسم امرباطوري).(4
) (4د .أمحد العزي النقشبندي – مرجع سسبق – ص 32 .ومس يليهس.
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الفرع الثاين :دوافع تعديل الدستور
يكمن ورا اقدام الدول على تعديل دسستريهس دائمس دوافع وخلفيست عسدة مس حترص السلطست على إخفسئهس وتغطيتهس
بشعسرات عسمة فضفسضة يف حني إن احلقيقة عسدة مس يكون خلف التعديل مصسحل قوى داخلية أو خسرجية تتخذ من تعديل
الدستور وسيلة لتحقيق مكسسبه.
ومن أبرز دوافع تعديل الدستور مس يلي:
أوالً :االعتبارات السياسية:
عندمس تعسين الدول من مشسكل داخلية ويعجز النظسم القسئم عن ختطيهس يصبح تعديل الدستور وإجرا إصالحست جذرية
ضرورة حلل االزمست واحلؤول دون تعطيل احليسة الدستورية ومس حصل يف فرنسس يف العسم  1958خري مثسل على الدوافع السيسسية
لتعديل الدستور ،عندمس استلم اجلنرال ديغول سدة احلكم كسنت فرنسس تواجه عدة مشسكل داخلية وخسرجية ادرك انه ال بد من
إصالحست جذرية حللهس فكسن البد من تعديل الدستور إلجرا هذه اإلصالحست اليت متحورت حول تقوية السلطة التنفيذية
داخليسا ،وإرسس دور السيسسة الفرنسية املستقل جتسه حمسوالت اهليمنة والسيطرة من قبل السيسسست األوروبية واألمريكية.
اثنيا :اإلصالحات السياسية الداخلية:
عندمس تطرأ مشسكل واحداث داخلية ال جتد حال هلس يف التشريعست القسئمة يصبح اللجو إىل تعديل الدستور ضرورة
إلجرا اإلصالحست الضرورية وهذا مس أقدمت عليه إيطسليس عسم  1977اليت هدفت إىل إجرا تعديالت تتنسول السلطست
السيسسية واليت هتدف إىل االستقرار السيسسي بعد مس شهدته من عدم االستقرار السيسسي حيث تغريت احلكومة  55مرة منذ
احلرب العسملية الثسنية.
ومن التعديالت تعزيز دور رئيس اجلمهورية وزايدة صالحيسته واعطسئه صالحية تعيني رئيس الوزرا وختويله صالحية حل
اجمللسني وانتخسبه ملدة ست سنوات ابالقرتاع العسم املبسشر وعدم التجديد له إبعسدة انتخسبه .والتعديل تنسول جملس النواب ،كمس
قضى التعديل ابألخذ مببدأ الفصل بني قضسة النيسبة وقضسة احلكم ،وغريهس من التعديالت.
ويف لبنإن إن تعديل الدستور يف العسم  1990كسن حمسولة إلعسدة توزيع الصالحيست الدستورية لكل من الرائسست الثالث
إلرسس التوازن والتعسون بني هذه السلطست من أجل إعسدة تسيري دفة احلكم اليت عطلت طوال احلرب االهلية اليت استمرت مخسة
عشر عسمسا).(6
) (5املسدة 17من دستورلبنإن للعسم " 1926تنسط السلطة االجرائية برئيس اجلمهورية وهو يتوالهس مبعسونة الوزرا وفسقس ألحكسم هذا الدستور" .واملسدة
 53منه "رئيس اجلمهورية يعني الوزرا ويسمي منهم رئيسس ويقيلهم ويعني عددا من الشيوخ عمال ابملسدة الثسنية والعشرين ويويل املوظفني منسصب الدولة
مس خال اليت حيدد القسنون شكل التعيني هلس على وجه اخر ويرأس احلفالت الرمسية"
) (6د .خليل حسني  -التعديل الدستوري يف لبنسن :الظروف واخللفيست -دراسة منشورة يف جملة احليسة النيسبية  -آذار .1997
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الدستور اللبنسين وضع يف العسم  1926يف ظل االنتداب الفرنسي وطرأ عليه عدة تعديالت ولكن ابرز هذه التعديالت
كسن يف العسم  1990بعد االنتهس من احلرب االهلية اليت استمرت ملدة مخس عشرة عسمس وقد طسل التعديل طبيعة النظسم اللبنسين
الذي كسن يعترب يف ظل دستور  1926نظسم شبه رائسي إىل نظسم مجهوري برملسين حيث عدلت املواد اليت تتعلق ابلصالحيست
الدستورية للسلطست فعلى سبيل املثسل عدلت املسدة  17من الدستور حبيث أصبحت السلطة التنفيذية منسطة مبجلس الوزرا بعدمس
كسنت منسطة برئيس اجلمهورية يعسونه فيهس الوزرا الذي كسن رئيس اجلمهورية يعينهم ويسمي منهم رئيسس).(5

Issue: 2

 -3تعديل الدستور اللبناين يف العام .1990

Rima Fadlallah CHEHAYEB

اثلثأ :الدوافع الشخصية:
من املتعسرف عليه إن تعديل الدستور حيصل لدوافع سيسسية أو لتحقيق غسايت إصالحية ولكن يف أحيإن عديدة جند إن
تعديل الدستور حيصل خدمة ملصسحل شخصية ومن أبرز الشواهد على هكذا تعديالت مس حيصل عسدة يف بعض الدول العربية فعلى
سبيل املثسل يف لبنإن عدل الدستور مرات عدة خدمة ألشخسص معينني فسملسدة  49من الدستور جس فيهس ينتخب رئيس اجلمهورية
ابالقرتاع السري بغسلبية الثلثني من جملس النواب يف الدورة األوىل ،ويكتفى ابلغسلبية املطلقة يف دورات االقرتاع اليت تلي .وتدوم
رائسته ست سنوات وال جتوز اعسدة انتخسبه إال بعد ست سنوات النتهس واليته .وال جيوز انتخسب أحد لرائسة اجلمهورية مس مل
يكن حسئزا على الشروط اليت تؤهله للنيسبة وغري املسنعة ألهلية الرتشيح .كمس أنه ال جيوز انتخسب القضسة وموظفي الفئة األوىل ،ومس
يعسدهلس يف مجيع االدارات العسمة واملؤسسست العسمة وسسئر األشخسص املعنيني يف القسنون العسم مدة قيسمهم بوظيفتهم وخالل
السنتني اللتني تليإن اتريخ استقسلتهم وانقطسعهم فعليسا عن وظيفتهم أو اتريخ احسلتهم على التقسعد.
وقد حلظ هذا التعديل إضسفة فقرة تقضي ابنه مل رة واحدة ،وبصورة استثنسئية ،جيوز انتخسب رئيس اجلمهورية من القضسة أو
موظفي الفئة األوىل  ،ومس يعسدهلس يف مجيع االدارات العسمة واملؤسسست العسمة وسسئر االشخسص املعنويني يف القسنون العسم .هذا إذا
دل على شي فسنه يدل على إن االعتبسرات الشخصية هي الدافع إلضسفة هذه الفقرة ،وهذه االعتبسرات تكررت عند كل
استحقسق انتخسابت رائسية حصلت بعد الطسئف وحىت اتريخ كتسبة هذا البحث .فقد مددت والية رئيس اجلمهورية ملرة واحدة
وبصورة استثنسئية ملدة ثالث سنوات يف عهد الرئيس اليسس اهلراوي وفقس للقسنون الدستوري التعديلي رقم  462اتريخ
 ، 1995/10/19كمس مددت والية رئيس اجلمهورية ملرة واحدة وبصورة استثنسئية ،تستمر والية رئيس اجلمهورية اميل حلود ثالث
سنوات تنتهي يف الثسلث والعشرين من تشرين الثسين  2007وفقسا للقسنون الدستوري رقم  585اتريخ  .2004/9/4كذلك
عدلت املسدة  49من أجل انتخسب الرئيس ميشسل سليمإن الذي كسن قسئدا للجيش آنذاك.
ويف سوراي يف ظل دستور  1930كسن مينع إعسدة انتخسب رئيس اجلمهورية ملرة اثنية متتسلية سندا ألحكسم املسدة  68من
الدستور ويف العسم  1947تقدم رئيس اجلمهورية آنذاك شكري القوتلي بعد موافقة جملس الوزرا بطلب إىل جملس النواب لتعديل
املسدتني  68و 85من الدستور ومتت املوافقة على هذا التعديل من قبل ثلثي أعضس اجمللس فأعيد انتخسبه لوالية اثنية يف العسم
.1948
ويف تونس كسن دستورهس ال يسمح إبعسدة انتخسب الرئيس ألكثر من ثالث دورات متتسلية يف العسم  1957ابدرت اجلمعية
الوطنية على تعديل املسدة  40من الدستور وقسمت ابنتخسب الرئيس حبيب بو رقيبه رئيسس ملدى احليسة للجمهورية التونسية.
الفرع الثالث :ضوابط التعديل:
التعديل الدستوري يتم ضمن قيود وضوابط معينة منهس:
أوال :األصول املتوازية:
إن مبدأ توازي األصول مبدأ متعسرف عليه يف القسنون اإلداري وهو قسئم على قسعدتني تتنسول األوىل السلطة صسحبة القرار
والثسنية تتنسول اإلجرا ات املتبعة يف إصدار القرار.
وللمحسفظة على مبدأ مسو الدستور ال بد إن حترتم السلطة اليت وضعت الدستور ،لذا على السلطة املشتقة إن حترتم
السلطة االصلية فال ميكن هلس إن تتنسول الدستور تعديال أو إضسفة أو إلغس  ،إال انه للضرورة اجيز هلذه السلطة هذا االمر ويف حسل
سكوت الدستور عن الطريقة املتبعة لتعديله فيذهب البعض إىل وجوب إتبسع الطرق نفسهس اليت اعتمدت عند وضعه.
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عدم تفويض الصالحية يعين إن الدسستري عسدة مس تعني السلطة صسحبة االختصسص يف تعديل الدستور وعليه فإن حق
تعديل الدستور يكون حصرا هلذه السلطة املعينة يف الدستور وال جيوز هلس إن تتنسزل عنه أو عن أي جز منه ألي جهة كسنت.
وإن هذا املبدأ هو منطقي كون الصالحيست الدستورية ال تفوض وإن هنسك اختالف بني السلطست السيسسية يف املراكز
القسنونية لكل منهس وهذا االختالف يكون يف جمسالت عدة وابلتسيل جيب على كل سلطة ممسرسة االختصسص املنوط هبس وفقس ملس هو
حمدد هلس وعليه وعلى سبيل املثسل إذا كسن تعديل الدستور منوط ابلربملإن فال جيوز له تفويض احلكومة بتعديل الدستور.
بعد إن بينس مفهوم الدستور ودوافعه وضوابطه سننتقل لنبني سلطست تعديل الدستور وأنواع الدسستري من حيث تعديلهس.
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اثنيا :عدم تفويض االختصاص:

Volume: 4

على سبيل املثسل يف العراق فإن دستور  1958املؤقت أغفل طرق تعديله ،لذا وفقس ملبدأ األصول املتوازية فإن تعديله
اعطي جمللس الوزرا بعد تصديق جملس السيسدة كونه عند وضع الدستور اتبعت هذه األصول إلن السلطة السيسسية كسنت بيد
جملس الوزرا وجملس السيسدة.

Rima Fadlallah CHEHAYEB

املبحث الثاين :إجراءات تعديل الدستور وأنواع الدساتري جلهة التعديل ومراحله
تنقسم ال ّدسستري إىل ع ّدة أنواع تبعسا ألمور ُمعيّنة ،فمن حيث التّدوين تنقسم إىل مكتوبة أو عُرفيّة ،ومن حيث اإلطسلة يف
دميُومتهس فهي دائمة أو ُمؤقتّة ،وال ّدسستري حسب طريقة وضعهس تكون
طولة أو ُموجزة ،إمس من حيث م
التّفسصيل فهي دسستري ُم ّ
دميُقراطيّة أو غري دميقراطيّة ،ومن حيث املرونة يف تعديل األحكسم فهي مرنة أو جسمدة.
ُ
وإنه ال بد من وجود سلطة خمتصة بتعديل الدستور .كمس إن تعديل الدستور مير مبراحل قسنونية قبل تعديله .وهنسك مفسهيم
أخرى ختتلط مع مفهوم تعديل الدستور وسنتنسول هذه النقسط وفقسا للمطسلب التسلية:
املطلب األول :مصسدر سلطة تعديل الدستور
املطلب الثسين :أنواع الدسستري من حيث التعديل وإجرا اته
املطلب الثسلث :التمييز بني تعديل الدستور وغريه من العمليست( .التعطيل ،اإللغس )
املطلب األول :مصادر سلطة تعديل الدستور
تضع السلطة التأسيسية األصلية الدستور ،وينص الدستور على آلية تعديله والسلطة صسحبة الصالحية يف التعديل .هذه
السلطة (سلطة التعديل) اليت ينص عليهس الدستور تعد سلطة أتسيسية مشتقة.
وختتص هذه السلطة بتعديل الدستور وفقسا لإلجرا ات والقواعد احملددة يف أحكسم الدستور .إال إن هذا االمر ليس على
اطالقه مبعىن إن هذا ال يعين إن تعديل الدستور حكر على هذه السلطة بل ميكن إن تقوم هبذه املهمة السلطة التأسيسية االصلية
أو السلطة املشتقة .وال بد إن نبني الفرق بني طبيعة ووظيفة كل منهس وهذا مس سنبينه فيمس يلي:
الفرع األول :السلطة التأسيسية وتعديل الدستور
كمس ذكرن إن السلطة التأسيسية االصلية هي اليت ختلق الدستور وتضعه .والسلطة املشتقة هي اليت تعدل الدستور.
إن سلطة التأسيس ختتلف عن سلطة التعديل .فآلية تعديل الدستور منصوص عليهس يف منت أحكسم الدستور والسلطة
التأسيسية هي اليت تضع الدستور وليس تعديل أحكسم دستورية قسئمة .ويثور التسسؤل هنس هل جيوز للسلطة االصلية تعديل
الدستور يف حسل وجود السلطة املشتقة؟ جسنب من الفقهس يعترب انه استنسدا إىل املبدأ املتعسرف عليه ( من ميلك الكل ميلك اجلز )
من الطبيعي إن متلك السلطة التأسيسية االصلية حق تعديل الدستور والفقيه سسيس من مؤيدي هذا الرأي فهو يعترب إن األمة
صسحبة السيسدة والسلطة التأسيسية اليت متثلهس ال يقيدهس أي قيد وهلس كسمل الصالحية إبن جتري مس تراه منسسبسا من تعديالت على
الدستور.
وجسنب آخر من الفقه يرى عدم جواز اللجو إىل السلطة التأسيسية يف حسل وجود السلطة املشتقة).(7
ومن هنس جند إن عالقة السلطة التأسيسية مبوضوع تعديل الدستور هي استثنس يتعلق ببعض املسسئل اجلوهرية واليت يعود
الفصل فيهس إىل االمة صسحبة الصالحية املطلقة الرتبسطهس مببسدى الدولة واألمة وليس ابألحكسم اليت تنظم السلطة .وهكذا نرى
إن بعض الدول تنتخب مجعية أتسيسية تكون مهمتهس حمصورة يف تعديل الدستور .وقد اعتمدت الوالايت املتحدة األمريكية
وأغلبية دول امريكس الالتينية هذا املسسر يف دسستريهس عند القيسم ابلتعديل كمس اعتمده الدستور الفرنسي لعسم .(8)1848

) (7د .فيصل كلثوم – القسنون الدستوري والنظم السيسسية – منشورات جسمعة دمشق –  – 2005ص 129 .ومس يليهس.
) (8د .خسموش عمر عبدهللا – االطسر الدستوري ملسسمهة الشعب يف تعديل الدستور – بريوت – منشورات احلليب –  2013ص32.
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تنص الدسستري يف منت أحكسمهس على السلطة التأسيسية املشتقة اليت تكون خمولة لتعديل الدستور وفق آلية حمددة يف
الدستور تبني اإلجرا ات والضوابط والشروط .ويرى دكتور يوسف حسشي إن طبيعة السلطة التأسيسية املشتقة تكمن يف انه ليس
هلس املسسس ابلقواعد اليت حتكمهس ودون ذلك هلس إن تفعل مس تشس ).(10
الدستور اللبنسين حدد يف املواد  76حىت  79آلية تعديل الدستور وحدد السلطة الصسحلة القرتاح التعديل فأعطي لكل من
رئيس اجلمهورية والسلطة التشريعية عشرة من أعضسئهس على األقل حق اقرتاح التعديل .كمس إن السلطة الصسحلة إلقرار التعديل
أعطيت جمللس النواب حيث جس يف املسدة " 79عندمس يطرح على اجمللس مشروع يتعلق بتعديل الدستور ال ميكنه إن يبحث فيه
أو إن يصوت عليه مس مل تلتئم أكثرية مؤلفة من ثلثي األعضس الذين يؤلفون اجمللس قسنونا وجيب إن يكون التصويت ابلغسلبية
نفسهس".
املطلب الثاين :أنواع الدساتري من حيث آلية التعديل
ختتلف إجرا ات تعديل الدستور ابختالف طبيعة الدستور ومن هنس كسن التمييز بني الدسستري املرنة والدسستري اجلسمدة
والدسستري اليت جتمع بني الصفتني.
الفرع األول :أنواع الدساتري من حيث التعديل:
أوالً :التعديل يف الدساتري اجلامدة
الدستور اجلسمد هو الدستور الذي حيتسج تعديله إىل إتبسع إجرا ات خسصة ومعقدة ختتلف عن غريهس من اإلجرا ات اليت
تتبع فيمس خيتص بتعديل القوانني العسدية.
وختتلف الدسستري اجلسمدة بني دستور وآخر جلهة صعوبة وتعقيد آلية التعديل أو السهولة يف اإلجرا ات املطلوبة للتعديل.
فقد تكتفي بعض الدسستري أبغلبية خسصة لتعديله أو قد تفرض اجتمسع اجمللسني للموافقة على التعديل ومنهم من يتشدد اكثر
فيفرض حل الربملإن وإجرا انتخسابت جديدة .ويف مطلق األحوال تعترب الدسستري جسمدة طسملس إن تعديل الدستور يستوجب
إجرا ات خمتلفة عن تعديل القوانني العسدية .وإن التشدد يف آلية التعديل له مربراته:
 -1التربير التقليدي :إن التربير التقليدي يهدف إىل وضع قيود على املشرع العسدي عند تعرضه للدستور واهلدف من هذا التقييد
ضمإن استقرار القواعد الدستورية من أجل احلفسظ على استقرار املبسدئ والتنظيم السيسسي .فسلتربير التقليدي هو تربير سيسسي.

 -2التربير احلديث :هو تربير قسنوين يعترب إن مرونة أو مجود الدستور ال تقدر ابلنسبة للمشرع االعتيسدي وامنس ابلنسبة للسلطة
العليس يف الدولة .فسلدستور إذا استطسع تعديله املشرع العسدي فهو مرن إمس إذا مل يستطع فهو جسمد.
فسلعالقة بني الدستور والسلطة العليس هي حسلة تدرجية ابلنسبة للدستور اجلسمد حبيث إن قواعد الدستور تعلو على السلطة
العليس وابلتسيل فسنه ال ميكن هلذه السلطة إن متس مس يعلو عليهس .إمس العالقة بني الدستور والسلطة العليس يف حسلة الدستور املرن
) (9د .خسموش عمر عبدهللا – مرجع سسبق – ص.32 .
) (10د .خسموش عمر عبدهللا – مرجع سسبق – ص.34 .
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ويف حسل مت تعديل الدستور وفقسا هلذه اآللية ابنتخسب هيئة أتسيسية خسصة إلجرا التعديل عسدة مس تتبع هذه اآللية عندمس
يراد تعديل الدستور تعديال كليس أو عندمس يطسل التعديل القواعد األسسسية يف الدستور إمس تعديل القواعد غري األسسسية فتكون من
صالحية السلطة املشتقة).(9

Rima Fadlallah CHEHAYEB

فهي عالقة افقية إلن القسعدة الدستورية تتسسوى مع مرتبة السلطة العليس وميكن للسلطة العليس إن تعدل الدستور يف شكليست معينة
حتددهس أحكسم الدستور .واهلدف من مجود الدستور هو رغبة واضعيه من كفسلة نوع من الثبست واالستقرار ألحكسمه وابلتسيل
استقرار احليسة السيسسية.
 - 3تربيرات مجود الدستور :تضفي صفة اجلمود على الدستور االستقرار يف حني إن صفة املرونة تضع الدسستري حتت رمحة
األغلبية النيسبية اليت تتنسزعهس االهوا السيسسية فيصبح الدستور رهينة األحزاب والتكتالت احلزبية وأهدافهس السيسسية .لكن البعض
ينتقد الدسستري اجلسمدة على اعتبسر اهنس ال متلك القدرة على التأقلم مع مواكبة ضغوط الواقع املتغري يف كسفة ابعسده.
إن فكرة مجود الدستور ترتب النتسئج التسلية:
 مبدأ مسو الدستور. مبدأ تدرج القواعد القسنونية.إن أغلبية الدسستري حسليسا تتصف بصفة اجلمود وال ميكن تعديلهس أو إلغسئهس إال إبتبسع إجرا ات خسصة.
اثنياً :التعديل يف الدساتري املرنة

الدستور املرن هو الدستور الذي ميكن تعديله ابلطريقة ذاهتس اليت تعدل هبس القوانني العسدية والدسستري العرفية هي اكثر
الدسستري مرونة).(11
فمنهم من يربط بني القسنون املرن والقسنون العريف فيعترب إن كل دستور مرن هو دستور عريف ولكن تقسيم الدسستري إىل
مدونة ودسستري عرفية غري دقيق ألنه من املالحظ إن هذا التقسيم هو نسيب ألنه مس من دستور إال ويشمل أحكسمس مكتوبة واخرى
عرفية .وعليه فإن هذا التقسيم يبىن على السمة الغسلبة يف الدستور ،التدوين أو عدم التدوين .على سبيل املثسل يف لبنإن يوجد
دستور مكتوب نشأ يف العسم  1926ولكن هنسك أعراف دستورية اشد واقوى من نصوص الدستور املكتوبة حتكم النظسم السيسسي
واليت تتجسد يف الطسئفية والتوزيع الطسئفي للوظسئف واملنسصب).(12
وعليه فإن مجيع دسستري العسمل ابتت مدونة مس عدا دستور انكلرتا الذي يعترب الدستور العريف يف العسمل ولكن رغم ذلك فإن
دستورهس ينطوي على بعض الواثئق الدستورية اهلسمة منهس العهد االعظم  Magna Charta 1215وملتمس احلقوق
 Petition of rights 1628وقسنون احلقوق  Bill of Rights 1689وقسنون الربملإن Parlement Act 1911
وقسنون الوصساي على العرش .The Regency Bill 1937
وعليه إن صفة املرونة ال تقتصر على الدسستري العرفية بل تشمل الدسستري املدونة أي انه ال يوجد تالزم بني تدوين الدسستري
ومجودهس.
وتتلخص نتسئج الدستور املرن ابن:
 -1إن تعديلهس يتم إبصدار تشريع برملسين عسدي.
 -2تسود سيسدة الربملإن عن سيسدة االمة.
 -3إن هذه الدسستري ال هتتم إىل طريقة وضعهس.
من عيوب الدسستري املرنة عدم االستقرار والثبست إلن صفة املرونة تؤدي إىل جعل الدسستري عرضة ملأرب األغلبية داخل
الربملسنت ممس يفقدهس مبدأ مسوهس وإن جنسحهس حيتسج إىل درجة عسلية من احلس ابملسؤولية لدى احلكسم.

) (11غسإن بدر الدين وعلي عواضة  -املؤسسست السيسسية والقسنون الدستوري – دار احلقيقة – بريوت –  101ومس يليهس.
) (12د .عبد الغين بسيوين عبدهللا  -النظم السيسسية والقسنون الدستوري – الدار اجلسمعية – ص 506 .ومس يليهس.
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أوالً :مرحلة اقرتاح التعديل:
ابختالف النظسم السيسسي القسئم يف كل دولة يتبسين حق اقرتاح القوانني بني السلطست فقد يتقرر هذا االقرتاح للحكومة أو
للربملإن أو للشعوب وهذا التبسين يعود إىل االخذ بعني االعتبسر موقع وثقل كل هيئة جتسه األخرى).(13
فسذا كسنت السلطة التنفيذية تتفوق على السلطة التشريعية يعطى حق اقرتاح التعديل إىل احلكومة ( هذا مس حتقق يف عهد
نبليون بونبرت حيث احتفظ لنفسه حبق اقرتاح التعديل دون سواه كذلك مس حصل يف عهد لويس نبليون حيث قضت املسدة
 52من دستور  1852بعدم االعتداد ابالقرتاحست املقدمة من جسنب جملس الشيوخ إال اذا وافقت عليهس احلكومة) حديثس
الدسستري اليت اعطت احلق للحكومست دستور اليسإبن  1946الربتغسل 1933
واذا كسن الدستور مييل إىل رجحإن كفة السلطة التشريعية ،الربملسن ،فسنه جيعله صسحب احلق ابالقرتاح ومن االمثلة على
ذلك دستور الوالايت املتحدة وامريكس الالتينية
واذا كسن الدستور يفرض التوازن بني السلطتني التشريعية والتنفيذية فسنه جيعل االقرتاح مشرتكس بينهمس ومن االمثلة على ذلك
دستور فرنسس ولبنسن).(14
واذا كسن الدستور يعطي الشعب مكسنة مبسشرة يف املشسركة يف احلكم فسنه جيعل له دور يف اقرتاح التعديل كسن يفرض إن
يكون اقرتاح التعديل موقع عليه من عدد معني من الشعب ومثسل ذلك معظم دسستري الوالايت يف االحتسد السويسري.
اثنياً :مرحلة إقرار اقرتاح التعديل:
إن إقرار اقرتاح التعديل يعين املوافقة املبدئية على إجرا التعديل دون الدخول يف التفسصيل .متنح أغلبية الدسستري الربملإن
صالحية إقرار مبدا التعديل أي البت فيمس إذا كسن هنسك من حمل لتعديل الدستور من عدمه كون الربملإن أكثر السلطست املخولة
للبت يف اقرتاح التعديل ومدى ضرورته واحلسجة اليه.
وبعض الدسستري ال تكتفي مبوافقة الربملإن بل تتطلب ايضسا موافقة الشعب على إقرار مبدأ التعديل كمس هو شإن معظم
الدول اليت أتخذ مبظسهر الدميقراطية املبسشرة وشبه املبسشرة كمثسل على ذلك دسستري الوالايت يف سويسرا والوالايت املتحدة
االمريكية.
اثلثاً :مرحلة إعداد التعديل:
تعهد معظم الدسستري إىل منح السلطة التشريعية الربملإن صالحية إعداد التعديل مع وضع شروط خسصة منهس اجتمسع
جملسي الربملإن يف هيئة مؤمتر (فرنسس  1875ورومسنيس )1923
كمس إن دسستري اخرى تشرتط نسب خسصة إن جلهة حضور اجللسست أو جلهة التصويت.

) (13د .فيصل الشطنسوي – النظم السيسسية والقسنون الدستوري – احلسمد للنشر والتوزيع – ص.331 .
) (14داود الصسيغ  -حبث حتت عنوان" :التعديالت الدستورية بعيدا عن االنفعسل" – النهسر – 1996/12/20
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ختتلف الدسستري حول إجرا ات تعديلهس وإن أسبسب االختالف تعود إىل أسبسب سيسسية خسصة بطبيعة نظسم احلكم القسئم
يف الدولة وقد تكون ألسبسب تقنية خسصة أبسلوب صيسغة الدستور ولكنهس رغم االختالفست املوجودة بني الدسستري حول آلية
التعديل املتبعة فأهنس جتمع على مراحل التعديل وحتصرهس يف اربعة مراحل أسسسية هي التسلية:

Issue: 2

الفرع الثاين :آلية تعديل الدستور:

Rima Fadlallah CHEHAYEB

كمس إن هنسك دسستري تفرض حل الربملإن وإجرا انتخسابت جديدة للقيسم مبهمة تعديل الدستور (بلجيكس الدامنراك النروج
هولندا اسبسنيس) كمس إن بعض الدسستري تعهد مبهمة التعديل إىل هيئة خسصة تنتخب خسصة هلذه املهمة (الدستور الفرنسي 1793
)(15
 1848االرجنتني )1833
كمس إن بعض الدسستري تسند مهمة وضع مشروع التعديل واعداده إىل احلكومة أو أي جهة اخرى دون الربملسن.
أعطى الدستور اللبنسين احلكومة منفردة إعداد مشروع التعديل سوا كسن اقرتاح التعديل مقدم من رئيس اجلمهورية أو من
جملس النواب.
رابعاً :مرحلة إقرار التعديل
بعض الدسستري تعطي الشعب سلطة اإلقرار النهسئي لتعديل الدستور عن طريق االستفتس كمس هو شإن الدستور السويسري
واملصري كمس إن بعض الدسستري تعطي سلطة إقرار التعديل للهيئة اليت تولت إعداده مع فرض شروط خسصة .ولكن الوضع الغسلب
هو إعطس الربملإن سلطة اإلقرار النهسئي للتعديل .يف لبنإن أعطي جملس النواب سلطة إقرار التعديل حيث جس يف نص املسدة 79
من الدستور "عندمس يطرح على اجمللس مشروع يتعلق بتعديل الدستور ال ميكنه إن يبحث فيه أو إن يصوت عليه مس مل تلتئم أكثرية
مؤلفة من ثلثي األعضس الذين يؤلفون اجمللس قسنونا وجيب إن يكون التصويت ابلغسلبية نفسهس".
الفرع الثالث :قيود على تعديل الدستور
يرد يف بعض الدسستري أحكسم حتظر التعديل وهنسك نوعني من هذا احلظر مهس الزمين واملوضوعي نبينهمس فيمس يلي:
أوالً :احلظر الزمين
يعين منع إجرا أي تعديل على الدستور أو على نص من نصوصه خالل فرتة زمنية معينة يرد يف بعض الدسستري نصوصسا
متنع تعديله كليس أو جزئيسا خالل فرتة زمنية حمددة يف منت الدستور تعترب ابهنس فرتة كسفية لنفسذ أحكسم الدستور وثبوهتس وحتقيق اهلدف
الذي وضعت من اجله لتقدير مدى مالئمتهس .وقد ورد هذا املنع يف الدستور األمريكي 1787حيث منع تعديله قبل عسم
 .1808وكذلك ورد يف الدستور الفرنسي لعسم 1791نص قضى بعدم جواز تعديله قبل انقضس اربع سنوات على صدوره.
)(16
والدستور الكوييت حيث ورد يف املسدة  174منه " ال جيوز اقرتاح تعديل هذا الدستور قبل مضي مخس على العمل به"
اثنياً :احلظر املوضوعي
حتدد بعض الدسستري مواضيع معينة ال جيوز تعديلهس وعسدة تتعلق هذه املواضيع ابملبسدى العسمة اليت مينع على سلطة
التعديل املسسس هبس .كمس هو احلسل يف بعض األنظمة امللكية على سبيل املثسل الدستور الفرنسي للعسم  1791الذي اوجب على
العسئلة امللكية وعلى اجلمعية التأسيسية حلف اليمني ابحلفسظ على الدستور وعدم تعديله .كذلك الدستور األردين جس فيه احلظر
بعدم تعديل الدستور مدة قيسم الوصساي على حقوق امللك وورثته .وأيضس مس ورد يف الدستور اجلزائري املسدة  95منه ابنه ال ميكن
الي مشروع لتعديل الدستور إن ميس الصفة اجلمهورية للحكم ،بدين الدولة ،ابالختيسر االشرتاكي ابحلرايت األسسسية لإلنسإن
واملواطن مببدأ التصويت عن طريق االقرتاع العسم املبسشر والسري وبسالمة الرتاب الوطين).(17

) (15د .عبد الغين بسيوين عبدهللا  -مرجع سسبق  -ص.533 .
) (16د .نعمإن امحد اخلطيب – الوسيط يف النظم السيسسية والقسنون الدستوري – دار الثقسفة للنشر والتوزيع – ص512 .
) (17د .نعمإن أمحد اخلطيب  -مرجع سسبق  -ص213 .
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املطلب الثالث
التمييز بني تعديل الدستور وغريه من اإلجراءات اليت تطال الدستور:
نظرا لظروف واحداث معينة تطرأ على البالد قد يصسر إىل اختسذ إجرا ات تطسل الدستور ختتلف عن مفهوم تعديل
الدستور الذي بينسه أعاله ومنهس مس يعرف بتعطيل الدستور ،أو إلغس الدستور.
الفرع األول :تعطيل الدستور
يعين تعطيل الدستور إمهسله وعدم تطبيق أحكسمه أو بعضهس أو العمل على غري مقتضسهس وذلك قد يكون لفرتة قد تطول
أو تقصر دون إن تعدل هذه األحكسم وبذلك ترتتب خمسلفة ملبدأ مسو الدستور ومبدأ املشروعية.
والتعطيل قد يكون رمسيسا عندمس تعمد الدولة إىل إصدار قرارات تقضي بتعطيل الدستور وعندهس تقوم السلطة بعدم تنفيذ
أحكسم الدستور .وامس إن يكون ذلك بشكل فعلي غري رمسي حبيث تعمد السلطة إىل عدم تطبيق الدستور دون االستنسد إىل أي
مسوغ شرعي.
والتعطيل نوعإن مهس:
 -1املشروع :حيث يكون له مربره وتفرضه ظروف معينة كمس حيصل يف حسالت الطوارئ واألحكسم العرفية واألزمست.
وتعطيل الدستور يعود إىل احلسجة اليت تفرضهس الضرورة فسلدستور وجد حلمسية حقوق املواطن وحرايته وعندمس تطرأ ظروف
معينة هتدد هذه احلقوق واحلرايت ويصبح تطبيق الدستور غري قسدر على مواجهة هذه الظروف فتصبح احلسجة إىل إصدار
تشريعست تعسجل املخسطر النسجتة عن هذه الظروف كمس حصل يف مواجهة جسئحة كورون حيث مت اختسذ عدة قرارات ختسلف أحكسم
الدستور إال اهنس استمدت شرعيتهس من حسلة الضرورة .وافضل مدلول هلذه النظرية مس جس يف القسعدة األملسنية القدمية ومفسدهس إبن
سالمة الشعوب فوق القسنون.
 -2غري املشروع :وهي عندمس تعمد الطبقة السيسسية احلسكمة إىل إمهسل تطبيق أحكسم الدستور ألسبسب وغسايت سيسسية تصبح
يف مصلحة احلكسم وليس يف مصلحة املواطن والشواهد على ذلك كثرية.
يتشسبه التعطيل مع التعديل يف إن كل منهمس يسري وفق إجرا ات معينة وإن كليهمس تفرضه التطورات على تطرأ على الدول.
وخيتلف التعطيل عن التعديل يف إن تعطيل الدستور ال يفيد زواله ولكن إمهسل تطبيقه لفرتة من الزمن يف حني إن التعديل
يفيد تغيري بعض نصوصه .وإن اجلهة اليت تقضي بتعطيل الدستور يف الغسلب تكون احلسكم إمس التعديل فسنه يتم وفق آلية حمددة يف
) (18د .حمسن خليل  -النظم السيسسية والقسنون الدستوري – دار النهضة العربية – بريوت  -ص85 .
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اختلف الفقهس حول مدى القوة القسنونية هلذه األحكسم اليت حتظر التعديل ،منهم من اعترب إن هكذا حظر غري شرعي
ويتعسرض مع مبدأ سيسدة األمة ويصسدر حقهس يف فرض سيسدهتس ،وإن مثل هذه القيود على عملية التعديل مس هي إال حتقيق
لرغبست احلسكم الشخصية حفسظسا على سلطته وحتقيقسا لرغبست سيسسية .ومنهم من اعترب إن األحكسم اليت حتظر التعديل هلس القوة
القسنونية اإللزامية املوازية لسسئر األحكسم الدستورية .وإن آلية تعديل الدستور تتم وفقسا لألحكسم املنصوص عليهس يف الدستور لذا ال
جيوز خمسلفة األحكسم اليت حتظر التعديل وإن أي خمسلفة هلس تعترب خمسلفة للدستور الذي هو نتسج إرادة االمة .وإن وضع األحكسم
املقيدة للتعديل الغسية منهس دعوة للروية والتأين قبل التعديل).(18
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الدستور وختتلف من دولة إىل أخرى .كمس إن تعطيل الدستور يستمد أسسسه من فكرة الضرورة يف حني إن التعديل تفرضه مواكبة
التطورات السيسسية واالجتمسعية واالقتصسدية.
الفرع الثاين :إلغاء الدستور
إلغس الدستور يعين اإلهنس الكسمل جلميع نصوصه وهذا االمر حيصل عندمس يتبني إن الدستور مل يعد مالئمس لتطور النظسم
السيسسي يف الدولة وتكون التعديالت اجلزئية عسجزة عن مواكبة التطور وتصبح الفجوة بني النصوص والواقع التطبيقي كبرية وتصبح
احلسجة إىل إهنس العمل ابلدستور وإلغسئه ووضع دستور جديد يواكب التطور.
وإذا كسنت الدسستري تنص على كيفية تعديلهس من حيث السلطست املختصة بذلك واإلجرا ات املتبعة فسهنس ال تتعرض إىل
كيفية إلغس الدستور.
ومن خالل التجسرب الدستورية يف هذا الشأن يتبني إن هنسك أسلوبني النتهس الدسستري األول هو األسلوب العسدي والثسين
هو األسلوب غري العسدي أي الثوري.
أوالً :األسلو العادي:
يعين إلغس الدستور وقف العمل به واستبداله بدستور جديد بطريقة هسدئة وسلمية .طبعس عندمس نتكلم عن تغيري الدستور
فسننس نعين الدستور اجلسمد إلن الدستور املرن يعدل ويلغى وفقس للقواعد املتبعة يف القوانني العسدية.
اثنياً :األسلو الثوري:
والتسريخ يشهد على عدد من التغيريات الدستورية اليت حصلت على أثر حركست ثورية متثلت يف انقالابت أو ثورات.
بعض الفقه الدستوري ميز بني الثورة واالنقالب حبسب الطرف الذي قسم ابلعمل الثوري فإذا صدر عن الشعب كسن ثورة
وإذا صدر عن فئة من السلطة احلسكمة مسي انقالاب.
لكن أغلبية الفقهس اتفقوا على إن التمييز االنسب ال يستند إىل الفئة اليت قسمت ابحلركة الثورية إمنس يستند إىل الغسية من
التحرك فإذا كسن اهلدف من التحرك تغيري النظسم القسئم السيسسي واالجتمسعي واالقتصسدي يف الدولة واستبداله بنظسم جديد نكون
أمسم ثورة.
أمس يف حسل كسن اهلدف من التحرك هو تغيري السلطة احلسكمة عن طريق القوة وحلول سلطة بديلة دون تغيري النظسم
القسنوين السسئد نكون أمسم انقالب.
وعليه فإن الثورة هتدف إىل إقسمة نظسم سيسسي اقتصسدي واجتمسعي جديد يف حني االنقالب يهدف إىل استبدال حسكم
حبسكم جديد.
مثسل الثورة الفرنسية قسمت وغريت وجه احليسة السيسسة واالجتمسعية اليت كسنت قسئمة قبل الثورة .كذلك الثورة الشيوعية يف
روسيس عسم  1917ألغت كل القيم السيسسية واالجتمسعية واالقتصسدية وحلت مكسهنس قيمة جديدة وعلى أثرهس سقط الدستور.
اخلامتة:
تطرقنس يف هذا البحث إىل الدستور من حيث تعديله ونشأته وتطوره التسرخيي ،وتنسولنس أغراض ومربرات ودوافع تعديل
الدستور .والسلطة الصسحلة للتعديل واملراحل اليت متر هبس عملية التعديل ،والقوة القسنونية للتعديل ونطسق التعديل إن جلهة الظر
املوضوعي والزمين .كمس تنسولنس التمييز بني تعديل الدستور وتعطيله أو اهنسئه.
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النتائج:
اثنياً :عملية التقدم والتطور تفرض تعديل الدستور ،لذا فكسن ال بد من إن يتضمن الدستور على أحكسم جتيز ادخسل تعديالت

عليه تسمح له مواكبة التطورات اليت يلحق ابجملتمعست .إن الدستور الذي ال يتضمن هكذا أحكسم شرعية تطبق عند احلسجة
إلجرا التعديل يفضي إىل التعديل بطرق غري شرعية.
اثلثاً :إن إجرا ات تعديل الدستور هي اليت تفرق بني الدسستري املرنة والدسستري اجلسمدة ،فإذا كسنت اإلجرا ات اليت تتبع يف تعديل
الدستور هي نفس اإلجرا ات اليت تتبع عند تعديل التشريعست العسدية ،فإن الدستور يكون دستورا مرنا .إمس إذا كسنت إجرا ات
تعديله أكثر تعقيدا من تلك املتبعة يف التشريعست العسدية نكون أمسم دستور جسمد .إن إجرا ات التعديل حىت بني الدسستري
اجلسمدة ختتلف من دولة إىل أخرى وتتفسوت من حيث شدة تعقيد إجرا ات التعديل.

رابعاً :السلطة الصسحلة لتعديل الدستور هي السلطة اليت حيددهس الدستور وهي تسمى ابلسلطة املنشأة أو السلطة املشتقة.
خامساً :تتشسبه عملية تعديل الدستور يف املراحل اليت متر هبس واليت تتمثل يف مرحلة اقرتاح التعديل ،مرحلة إقرار اقرتاح التعديل،
مرحلة إعداد التعديل ومرحلة إقرار التعديل بصورته النهسئية.
التوصيات:
إن فكرة تعديل الدستور وإن تبسينت من دستور آلخر إال إن التوصيست التسلية هي من العمومية حيث تصلح لكل
الدسستري وهي كسلتسيل:
أوالً :إن النص على إجرا ات خسصة لتعديل الدستور حتقق مبدأ مسو الدستور واحملسفظة على هيبته واستقراره .ولكن احلسجة إىل

مواكبة التطور تستوجب تعديل الدستور واال حصلت التغيريات بطرق غري شرعية .لذا فإننس نرى انه على السلطة التأسيسية عند
وضع الدستور إن توازن بني ضمإن استقرار الدستور واحملسفظة على هيبته وبني إمكسنية تعديله.
اثنياً :إن عملية تعديل الدستور ال تقل أمهية عن وضع الدستور لذلك نرى وجوب مراعسة اقصى درجست احليطة والدقة قبل
االقدام على عملية التعديل.
اثلثاً :نرى إن عملية تعديل الدستور جيب إن تدرس بعمق ومبوضوعية بعيدا عن الشخصنة وعن االهوا السيسسية وإن يكون
اهلدف منهس مسسيرة التطور االجتمسعي وخدمة اجملتمع وحتقيق السالم األمين واالجتمسعي ورفسهية املواطن.
رابعاً :إن تعديل الدستور جيب إن ال ميس املبسدئ األسسسية اليت وضعت للحفسظ على حقوق املواطن وحرايته األسسسية منهس مبدأ
سيسدة القسنون ومبدأ عدم رجعية القوانني وحق امللكية ومبدأ سيسدة األمة وغريهس من القواعد الدستورية إال فيمس هو أفضل
للمواطن.

خامساً :عندمس نتكلم عن تعديل الدستور ال تغيب عنس مسألة مهمة وهي العمل على تطبيق الدستور وعدم إمهسله كي يكون

تعديل الدستور نتسج معرفة حقيقية وواقعية عن عدم مالئمة األحكسم الدستورية املنوي تعديلهس واال يكون عدم التطبيق هو مراعسة
لتوافقست سيسسية معينة ختدم مصسحل الطبقست السيسسية احلسكمة.
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أوالً :إن املفهوم الواسع للتعديل يفيد إلغس أو تبديل أو إضسفة على أحكسم الدستور.

Rima Fadlallah CHEHAYEB
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