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 ادلقدمة
وكيفية ممارستيا لمسمطة لكف  ليست الدوؿ جميعا مف نمط واحد مف حيث تكوينيا السياسي

دولة بدستور ىي افضؿ مف دولة بال دستور حيث تحظى الدساتير في الدوؿ الحديثة بمكانة 
وىو الذي يحتوي عمى االىداؼ  متميزة ,فالدستور ىو القانوف االعمى واألسمى لمدولة,

العامة في الدولة ,ويبيف حقوؽ وحريات  السمطاتالوطنية والغايات المنشودة وينظـ 
الصراع  وينظـالمواطنيف وميما كانت عيوب الدستور فانو يسيـ بقدر كبير في دعـ الحرية 

تنظـ عمى السمطة وما مف دولة  نشأت في اي عصر اال وقامت عمى قواعد سياسية معينة 
وقد تنشأ ىذه القواعد في صورة اعراؼ وتقاليد متواترة تناؿ  ,صالحياتياسمطاتيا وتبيف 

الرضا واالحتراـ فيصبح دستور الدولة في ىذه الحالة عرفيا وقد تصدر تمؾ القواعد في شكؿ 
ومما سبؽ ختصا فيصبح الدستور مكتوبا مشرعا م يصدرهمكتوبة وثيقة او مجموعة وثائؽ 

ة حوؿ تقسيـ الدساتير مف حيث طريقة التدويف وال يمكننا اف نغفؿ عف التقسيـ نتيجة ضمني
كاف مف اليسير تعديؿ  فاذااالخر الذي يجب معرفتو وىو تقسيـ الدساتير مف حيث تعديميا 

الدستور قبؿ اي قانوف عادي فنحف بصدد دستور مرف ,اما اذا كانت قداسة الدستور تتطمب 
ظيور ما يقضي تعديمو فنحف بصدد  ال في فترات متباعدة وبعدامكف ا عدـ المساس بو ما

الحديث عف الدستور الجامد وىذا التقسيـ معموؿ بو في جميع الدوؿ الحديثة ,وكذلؾ فأف 
فتعديميا ضرورة بالظروؼ وتتكيؼ وحاجات الجماعة  تتأثرالدساتير ىي مجموعة قواعد 

عف االجراءات  في تعديؿ الدستور الجامدتستوجبيا سنة التطور وتختمؼ االجراءات المتبعة 
الدستور المرف الذي يمكف اف يعدؿ بنفس االجراءات التي تعدؿ بيا القوانيف  بتعديؿ الخاصة

 .العادية .وعمى ىذا ارتأينا تقسيـ ىذا الموضوع الى ثالث مباحث
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ؿ عمى تعريؼ الدستور وسمط تضمف المبحث االوؿ ثالث مطالب حيث احتوى المطمب االو 
اشار المطمب الثالث الى  حيفالمطمب الثاني الضوء عمى مصادر القواعد الدستورية في 

 اساليب نشػأة الدساتير.

عمى ثالث مطالب ايضًا حيث قسمت المطمب االوؿ الى فرعيف واحتوى المبحث الثاني 
المكتوبة واحتوى المطمب  تضمف االوؿ الدساتير العرفية  وتضمف الفرع الثاني الدساتير

حيث طريقة تعدلييا حيث قسمتيا الى فرعيف  تضمف الفرع  مف الثاني عمى انواع الدساتير
االوؿ الدساتير المرنة واحتوى الفرع الثاني عمى الدساتير الجامدة وتضمف المطمب الثالث 

 ي الفقيي في حظر التعديؿأالر 

تضمف المطمب االوؿ االشارة الى معنى مطالب وكذلؾ  وقسمت المبحث الثالث الى ثالث
بالتعديؿ  المختصةالتعديؿ الدستوري لغة واصطالحًا وتضمف المطمب الثاني ذكر السطمة 

لتعديؿ الدستوري بمراحميا بدئًا مف مرحمة اقتراح أالدستوري وتضمف المطمب الثالث اجراءات 
 فيو بصورة نيائية  والبتالتعديؿ  فإقرارالتعديؿ 

 .التوفيؽواهلل ولي 
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 اىمية البحث 
تعد الدساتير اساس الحياة القانونية لمدوؿ , فال يتخيؿ وجود دولة حديثة بدوف               

 مفدستور ينظـ شؤوف الحكـ وقواعده واعمالو وانشطتو المختمفة فاف خمت دولة مف الدوؿ 
فيأتي ىنا دور الدستور الذي ىو بمثابة القانوف االساسي  .الدستور عمت الفوضى والفساد

نظاـ الحكـ فيقـو بوضع القواعد ويرسـ الحدود فيما بيف السمطات الثالث الذي يرتكز عميو 
ويبيف كيفية ممارسة الحقوؽ والحريات  المشروعيةفقًا لمبدأ و التشريعية والتنفيذية والقضائية 

ط وال تفريط وىنا تظير اىمية الدستور باعتبار قواعده النصوص التي يحتوييا بال افرا وفؽ
وجودىا منو فال تستطيع  تستمدالمنظمة لمحكـ في قمة اليـر القانوني واف القوانيف االخرى 

 الجماعةبالظروؼ وتتكيؼ وحاجات  تتأثروالدساتير  ُعدت باطمةمخالفة احكامو واال 
 .ياة المختمفة ضرورة مف ضرورات التطور في مجاالت الح فتعديميا

 

 اذلدف من البحث 
الشعوب وبمقتضاه  تتـ حماية الحقوؽ وتحدد  حياةاف الدستور اىـ وثيقة في               

الصالحيات الحكومية ولُو يخضع الجميع حكاـ ومحكوميف وييدؼ الى حفظ  جميع 
الطوائؼ واألقميات  بحيث ميما يكف نوع الحكـ يكف كؿ طرؼ في اطار الدستور مكفولة 

نائو جاىدًا كف تصوير الدستور عمى انو  األب الذي ال يحاوؿ التفريؽ بيف أبحقوقو ويم
تسميط الضوء عمى مفيوـ الدستور تحقيؽ العدالة ما استطاع . ولذلؾ حاولنا في ىذا البحث 

الدساتير مف حيث تدوينيا وطريقة تعديميا  عومصادره واساليب نشأة الدساتير وكذلؾ انوا
 .بالتعديؿ واجراءات التعديؿ الدستوري  المختصةوايضًا معنى التعديؿ الدستوري والجيات 
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 ادلبحث االًل

 :تعريف الدستور ومصادر القواعد الدستورية واساليب نشأة الدساتير

أف لفظة الدستور رغـ شيوعيا ليست عربية فيي تعني االساس او القاعدة               
وليا معاِف متعددة واف كانت متداخمة او متقاربة منيا ما يعني االساس , او االصؿ او 
الترخيص او االذف ثـ اطمقت عمى الوزير لما يجتمع عنده مف العمـ والمعرفة ودخمت كممة 

لـ يحددىا المؤرخوف عمى وجو  متأخرةتاريخيو  مرحمة الدستور الى القاموس السياسي في
معيف ثـ استمد الدستور مصادره عف طريؽ الديف والعدالة والعرؼ والتشريع وايضًا القضاء 

, وكانت الفكرة السائدة في الوقت  ألخرىذه المصادر تختمؼ مف وقؼ  أىميةغير اف 
اساليب نشأة الدساتير تبعًا  ثـ تطورت السمطةالحاضر تقـو عمى اساس اف الشعب مصدر 
تبرير السمطة ولذلؾ سنقسـ ىذه المبحث الى  لتطور النظريات السياسية التي قيمت في شأف

 مطالب :  ثالث

 المطمب االول : تعريف الدستور 

 المطمب الثاني : مصادر القواعد الدستورية 

 : اساليب نشأة الدساتير الثالثالمطمب 
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 ادلطلب االًل

 الدستورمفهوم 

 ذلك ادناه : سنبين اصطالحيلمدستور معنى لغوي كما لو معنى 

لـ تذكر قواميس المغة العربية القديمة كممة الدستور وبيذا فقد  لمعنى المغوي لمدستور:ا - أ
حيث دخمت ىذه الكممة الى المغة  (1)كاف ميالد ىذه التسمية في البالد العربية حديث

العربية عف طريؽ المغة التركية وتعني كممة الدستور في المغة العربية االساس او 
القاعدة كما تفيد ايضا معنى االذف او الترخيص ويقابؿ كممة دستور في المغة العربية 

 (9)ـ 1291اصطالح القانوف االساسي الذي استعممو الدستور العراقي االوؿ عاـ 
فالدستور يعني اذف مف الناحية المغوية مجموعة القواعد التي تحدد االسس العامة 

تكويف الجماعة وتنظيميا وعمية يمكف تصور وجود دستور في كؿ جماعة بشرية لطريقة 
مف اكبر  باعتبارىاوالحزب السياسي وكذلؾ يوجد دستور في الدولة  كاألسرةمنظمة 

 .الجماعات البشرية واكثرىا تنظيما
اما المعنى االصطالحي لمدستور فقد اختمؼ الفقياء في تعاريفيـ لمدستور فمنيـ مف  - ب

 اوانورسمية مف السمطة التأسيسية  (3) الدستور بأنو الوثيقة التي تصدر بصيغة عرؼ
 القانوف المكتوب والموضوع مف قبؿ ىيئة مؤسسة 

                                                           

القانوف الدستوري واالنظمة د. اشرؼ  ابراىيـ سمماف ,مبادئ القانوف الدستوري دراسة موجزة عف (1) 
 . 33, ص9111, القاىرة 1السياسية, ط

 1291-,  مطبعة المعارؼ بغداد 1د. محمد عمي اؿ ياسيف, القانوف الدستوري والنظـ السياسية, ط(9) 
 . 11ص
دار الورد االردنية 9د. اسماعيؿ مرزة ,القانوف الدستوري دراستو مقارنة الدساتير الدوؿ العربية ط(3) 
 . 11ص 9111شر والتوزيعلمن
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عميا في التي تنظـ السمطات الومنيـ مف عرؼ الدستور بأنو مجموعة القواعد              
وبيذا فاف  (1) سواء اكانت مكتوبة اـ عرفية اـ مدونة شكميا, ,ميما يكف مصدرىا ,الدولة

الدستور يتضمف معنياف االوؿ موضوعي يراد بكممة الدستور مف خاللو مجموعة القواعد 
نظـ عمؿ المؤسسات الوثيقة التي ت بوالمتعمقة بتنظيـ نشاط وفعاليات الدولة واخر شكمي يراد 

اف يتـ انجازه الى وفقا لمشروط   ال يمكفكما تعيف ىذه الوثيقة بأف تحضير موادىا وتعديميا 
بالمعنى وقد عرؼ الدستور   األخرىعف القواعد القانونية  خاصة  تختمؼ في احكاميا 

مجموعة القواعد المتعمقة بتبياف مصدر السمطة وتنظيـ  أيضًا عمى انواالصطالحي 
ممارستيا وانتقاليا والعالقة بيف القابضيف عمييا وكذلؾ تمؾ المتعمقة بالحقوؽ العامة في 

 (9) .الدولة سواء وجدت ىذه القواعد في صمب الوثيقة الدستورية اـ خارجيا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .11د. اسماعيؿ مرزة, مصدر سابؽ ص (1)
أ. د. حساف محمد شفيؽ العاني, االنظمة السياسية والدستورية المقارنة العاتؾ لصناعة الكتاب, (9) 

 .96القاىرة, بال سنة نشر, ص
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 ادلطلب الثاني 

 مصادر القواعد الدستورية

وثيقا بحياة المجتمع وظروفو, وىي تختمؼ بيف  ارتباطاترتبط مصادر القانوف               
عميو  ما استقروىو  - مجتمع واخر وفي نفس المجتمع بيف وقت واخر .فبينما نرى العرؼ

االفراد مف قواعد واخذوا عمى انفسيـ احتراميا واصبغوا عمييا صفة االلزاـ. المصدر االوؿ 
ات التي قد بدا تكوينيا ونرى التشريع اذا ما وصؿ المجتمع الى مرحمة التنظيـ في المجتمع

القانوف وعمى ىذا تقسـ مصادر  مصادرالمكانة االولى بيف  يأخذ الدولةالسياسي في فكرة 
 .القانوف الدستوري الى قسميف 

 وتتمثؿ في الديف والعدالة والعرؼ والتشريع. (1) المصادر الرسمية -األوؿ              
بينما تنحصر المصادر التفسيرية في القضاء والفقو غير اف اىمية كؿ مصدر مف ىذه 

المصادر تباعا في  وعميو سنستعرض ىذه ألخرومف بمد  ألخرتختمؼ مف مصدر  المصادر
 ستة فروع:

 الديف الفرع االوؿ:

 العدالة  الفرع الثاني:

 الفقو الثالث:الفرع 

 القضاء الفرع الرابع:

 التشريع الفرع الخامس:

 العرؼ الفرع السادس:
                                                           

 13د. إسماعيؿ مرزة, مصدر سابؽ, ص  (1)
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 الفرع االًل

 الدين

وتنظـ العالقات الروحية وعة فرائض واحكاـ تتصؿ بالعقيدة ىو مجم               
,واالجتماعية احيانا ,تشذب االخالؽ وترفع مف مستواىا توحييا شريعة ما وتمـز معتنقييا 

بو مف احكاـ ,فقد يقتصر بعضيا عمى التنظيـ الروحي  تأتيتختمؼ الشرائع بما   (1)بيا
بعضيا االخر زيادة عمى التنظيـ الروحي والخمقي  يتناوؿوالخمقي ,كالديف المسيحي, وقد 

وقد لعبت االدياف في جميع  لألفراد كالديف اإلسالمي.والدنيوية  االجتماعية,كتنظيـ الروابط 
دورا ميما في تثبيت االساس الذي يتركز عميو المجتمع وتستوحي منو شرية المجتمعات الب

وما زالت معظـ دساتير العالـ اإلسالمي تنص عمى اف الديف  القواعد القانونية مضامينيا.
 ألنوفالديف المسيحي ال يعتبر مف المصادر المباشرة لمقواعد القانونية  (9)ىو مصدر التشريع 

    خال مف اي تنظيـ يتصؿ بالدنيا سواء في الداخؿ او الخارج ينطوي عمى تشريع ممـز وترؾ
الديف  وصاغ الديف المسيحي نفسو عمى اساس اف ) .(3)(  ما القيصر لقيصر وما هلل )

فال يوجد اثر لمديف المسيحي في الفرد والدولة.  ما بيفواف القانوف  (. صمة بيف العبد وربو
الغربية ومف ضمنيا السياسية واذا وجد فيو أثر غير مباشر ويكاد يكوف معدوما القوانيف 

نظـ  الخ, حيث.ومثاؿ ذلؾ ما عميو الحاؿ في كثير مف دوؿ اوربا كفرنسا والمانيا وسويسرا 
 بدوف االلتجاء الى قواعد شريعة ما كثير في الشؤوف وحتى االحواؿ الشخصية, القانوف,
 (1)المواطنيف بصرؼ النظر عف عقائدىـ ألحكاموفخضع 

                                                           

 .11د. اسماعيؿ مرزة, مصدر سابؽ ص(1) 
 993ص 9112, دار الثقافة عماف1عبد الكريـ عمواف ,النظـ السياسية والقانوف الدستوري, ط د.(9) 
مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات  – 1د. احمد سرحاؿ, القانوف الدستوري والنظـ السياسية . ط (3)

 .193ص  – 9119لبناف  –والنشر والتوزيع , بيروت 
 .11د. إسماعيؿ مرزة , المصدر نفسة ص (1) 
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,اذ  اإلسالميةبينما تعتبر الشريعة االسالمية مصدرا ميما لمقانوف في البالد                
اف اثر الديف االسالمي في معظـ قوانيف تمؾ الدوؿ ظاىر وممموس .واالثر البميغ الذي 

حيث جمعت  ,1632عثمانية سنة تركتو "المجمة" مجمة االحكاـ العدلية صدرت في الدولة ال
وكانت مطبقة في بعض الدوؿ العربية كالعراؽ   مقننةعمى ىيئة نصوص االحكاـ الشرعية 
مصداؽ وذلؾ ألف الشريعة االسالمية كانت  خيرفي القوانيف التي خمفتيا  –الى وقت قريب 

وحدىا نشاط فجر االسالـ .واستمرت تحكـ ىي  منذ بزوغالمصدر الوحيد لمقانوف بكؿ فروعو 
 (1)االفراد الروحي والدنيوي زىاء ثالثة عشر قرنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 11اسماعيؿ مرزة , مصدر سابؽ ض(1) 
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 الفرع الثاني

 العدالة

وقد وردت  ليست فكرة العدالة مف بدع ىذا العصر فيي قديمة قدـ الفرد,              
 و) االشارة الييا في مختمؼ الحضارات ففي بابؿ, اشار حمورابي في شريعتو الى اف )آؿ(

الخير لمبشر ويجعؿ الحؽ سائدا في البالد .وقد أمر بيا الى بما يعود باؿ( نادياه لكي يقوـ 
 كريمة ,نذكر مثال ليا : آيات (1)في مجيد كتابو .فنصت عمييا اإلسالـ

 بالعدؿ واالحساف( يأمركـ)اف اهلل 

 )واذا حكمتـ بيف الناس اف تحكموا بالعدؿ(

جنب  الىئمة مبادئ العدالة بأنيا )مجموعة القواعد القاويعرؼ بعض الفقياء              
الى اسس صريحة مستمدة مف وحي العقؿ والقانوف  والمستندة ,احكاـ القانوف المدني

الطبيعي .او انيا مستمدة مف فكرة العدؿ المطمؽ وترمي ىذه القواعد الى تعديؿ االحكاـ 
تعنى  التياالحكاـ والتصرفات  بأنيا )عمماء الفقو االسالمي القانونية وتوسيعيا ويعرفيا 

وتعمؿ عمى تحقيؽ مصالحيا وفقا لمبادئ الشريعة واحواليا العامة غير متأثرة  االمة, بإسعاد
مبادئ العدؿ واالنصاؼ نظرا لما قد يظير ( 9)بمقتضى ,والقاضي اذ يحكـ (الشائعة  باألىواء

اكماؿ ما في التشريع مف نقص في القانوف مف قسوة او عدـ مالءمة لمظروؼ الجديدة او 
 .وازالة ما فيو مف غموض انما يقـو في الواقع بخمؽ قواعد جديدة كما لو كاف ىو المشرع

 

                                                           

 19د. اسماعيؿ مرزة, مصدر سابؽ ص (1)
 19عبد الكريـ عمواف, مصدر سابؽ ص(9) 
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 الفرع  الثالث

 الفقو

ىذه فقد  أنوالرسمية بيد  (1)كاف الفقو مصدرا مف مصادر القانوف الدستوري              
الصفة االف ولـ يعد يعتبر مف المصادر االساسية لمقانوف بصفة عامة وبجانب ذلؾ اف الفقو 

اي دستور اف يساعد عمى تكويف وبمورة القواعد الدستورية والمبادئ الدستورية العامة حيث 
الدستوري بشأف اعدادىا وصياغتيا ,فأف ما زالت تتعرض لمنقص  المشرعميما بمغ حرص 

التي تحدث بعد سف النصوص الدستورية مما قد  الالحقة,فضال عف التطورات او الغموض 
 يأتييفقد بعضيا قوة التعبير عف االتجاىات السياسية السائدة في الجماعة السياسية وىنا 

وواضح فالتاريخ يسجؿ جيودا فقيية كثيرة   (9)ما تقدـ .ىذا واف أثر الفقو جَميدور الفقو ك
كاف ليا اثر ممموس في عقمية الشرع  في مختمؼ الدوؿ والعيود ويكفي اف نشير اثر بعضيا 
في كتابات الفقياء ,ىوبز ولوؾ في انكمترا واراء مونتسكيوا في فرنسا اضافة الى روسو 

القانوف الدستوري يديد في وتوكفيؿ وما يمي .وقد ذكر العالمة البراويؿ بيذا الخصوص اف 
بفكرة حقوؽ االفراد العامة والتي لى لوؾ يديف الفقياء ,فإكثير مف مبادئو الرئيسية لكتابات 

السيادة  بمبدأفصؿ السمطات والى روسو  بمبدأىي اساس اعالف االنساف والى مونتسكيو 
ا عمى دث معتمدالشعبية .ىذا ويضع الفقو حموال عامة لمسائؿ معينة سواء حدثت او لـ تح

 (3).نظريات قائمة بيدؼ التطوير

 
                                                           

الرقابة الدستورية  –د. محمد درويش , د. ابراىيـ محمد درويش , القانوف الدستوري النظرية العامة (1) 
 . 31ص 9112القاىرة  , دار النيضة العربية 9اسس النظاـ الدستوري المصري , ط

 . 16د. إسماعيؿ مرزة , مصدر سابؽ ص (9)
االصدار السادس  -1أ. د لقماف احمد الخطيب , الوسيط في النظـ السياسية والقانوف الدستوري , ط  (3)

 .161ص  9111دار الثقافة 
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 الفرع الرابغ 

 القضاء 

مقانوف لتطبيقيا  صددعف المحاكـ في  تصدرىي مجموعو  االحكاـ التي                
عمى المنازعات التي تعرض عمييا . وقد كاف القضاء مصدرًا رسميًا لمقانوف في العيود 

القوانيف وال سيما القانوف الروماني والقانوف االنكميزي وال القديمة كما يشيد بذلؾ تطور معظـ 
ولذلؾ يرى بعض الفقياء تسمية القضاء بالمصدر  (1) .زاؿ القضاء يمعب دورًا ميما ىناؾي

اجتيادات المحاكـ المستقرة حوؿ تفسير النصوص , لمقانوف ليرد بيذا المعنى  لتفسيري
 .القانونية وتكييؼ احكاميا بحيث تستجيب ليذا المفيـو 

ويختمؼ القضاء عف الفقو في كيفية استنباط لمقواعد المنظمة فالفقو يفترض                
القضاء فيقتنع بأف يعيش في القضايا  أمااالحتماالت ويتصورىا ويقترح ليا الحؿ المناسب 

قاؿ ابف القيـ قواًل عف طريؽ اجتياده احيانا . وقد  –المعروضة عميو ويسعى الى الفصؿ بيا 
عامو تتعمؽ بالمستفتي  شريعةجمياًل بخصوص المقارنة بيف الفقو والقضاء , أف فتوى الفقيو 

ـو عميو والمكـو لو . ىذا ويعتبر وغيره اما الحاكـ بحكمو الفردي ال يتعدى الى غير المحك
 (9).القضاء احيانًا مصدرًا ماديًا لمقانوف الدستوري كما في صالة السوابؽ القضائية 

 

 

 

                                                           

 .12اسماعيؿ مرزة , مصدر سابؽ / ص   (1)
, النظرية العامة لممشكمة الدستورية ما ىي القانوف الدستوري د. عبد الفتاح ساير , القانوف الدستوري (9) 

 . 913ص 9111, مطابع دار الكتاب العربي , مصر  9الوضعي , ط
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 الفرع اخلامش

 التشريع 

وما تتضمنو مف نصوص دستورية التي تصدر عف  الوثيقة الدستورية ىو                
 (1). حاصة سواء في وضعيا او تعديميا بإجراءاتالتأسيسية  السمطةالمشرع الدستوري او 
تصة عادة بسف القواعد القانونية بالسمطة التشريعية .وقد يختمؼ خوتسمى السمطة الم

المشرعوف الدستوريوف في تحديد السمطة التشريعية سواء مف حيث التكويف او مف حيث 
كما قد يختمفوف  في تحديد االجراءات االزمة لممارسة واليتيا التشريعية  .االختصاص

.والتشريع كمصدر رسمي لـ يعمـ اال منذ الثورة الفرنسية واالمريكية  حيث شرع في تدويف 
. وال يعني ىذا انو لـ تصدر قبؿ ىذا التاريخ تشريعات الدساتير مف قبؿ ىيئة متخصصة 

نظيـ العالقة بيت ىؤالء االفراد ,ت السمطات, حقوؽ اختصاصبفي ميداف التنظيـ الدستوري 
 .األعظـ (9)تشريعات دستورية صدرت في المناسبات اىميا وثيقة العيد الخ فيناؾ وتمؾ.

ولكنيا قميمة نسبيا وعمى اي حاؿ فأف عيد التشريع كمصدر رسمي مباشر لمقواعد الدستورية 
اىمية التشريع اليوـ يرجع الى  الصدد. وازديادلعيد العرؼ في ىذا  تاريخيا,ىو عيد الحؽ 

مجتمع الى مرحمة التنظيـ بتطور لحياة االجتماعية كانتقاؿ ال ما يتعمؽاعتبارات كثيرة ,منيا 
وتقوـ اساسا عمى انو اصمح المصادر بالتشريع ذاتو  ما يتعمؽومف تمؾ االعتبارات  .السياسي

و وسيمة ميسورة وسريعة في انشاء القواعد واكثرىا مالئمة لحاجات الجماعة المتطورة في
لما يقرره مف  والوضوحالقانونية وفي تعديميا فضال عما يحققو بحكـ صياغتو مف التحديد 

 (3). احكاـ

                                                           

 921د. عبد الكريـ عمواف ,مصدر سابؽ ص  (1)
 91د. إسماعيؿ مرزة, مصدر سابؽ ص  (9)

 91المصدر نفسو ص د. اسماعيؿ  مرزة,(3)  
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 الفرع الضادس

 العرف الدستوري

عمى سموؾ معيف في مسالة مف  الناسالعرؼ بصيغة عامة ىو اعتياد                
باعتبارىـ ممزميف بو واال تعرضوا لمجزاء اما العرؼ  الجماعةالمسائؿ يولد شعورًا عامًا عند 

اصطمح اطالقو عمى االوضاع التي درجت السمطات العامة عمى  تعبيرالدستوري فيو 
دستورية فتنشأ مف تكرار ىذا السموؾ عمى مر  بمسألةانتياجيا في مزاولة نشاط معيف يتصؿ 

ولقد اختمؼ الفقياء في تحديد  (1)ري.غير مكتوبة يكوف ليا قوة القانوف الدستو الزماف قاعدة 
مركز العرؼ عف التشريع الدستوري سواء مف حيث امكاف نشوئو او مف حيث مدى قوتو . 

ؼ تبعًا لنزعة الفقيو واتجاىو وغنى عف البياف اف تعريؼ العرؼ الدستوري البد واف يختم
 وموقفو الذي تحدده اعتبارات مختمفة 

تقررت  (9)مكف تعريؼ العرؼ الدستوري بأنو ) قاعدة ذات طبيعة دستوريووي               
ويقـو العرؼ عمى ركنيف  .( القانوني عمى اتباعيا الجماعةلمقتضى العمؿ واستقرار راي 

اما مف حيث صالحية العرؼ الف يكوف  (3).الركف المعنويكف المادي وثانييا أوليا الر 
مصدرًا لمقواعد الدستورية فقد اختمؼ الرأي في ىذا الشأف ويمكف رد كتابات الفقياء الى 

 اتجاىيف : 

 

 

                                                           

 191, مصدر سابؽ ص د. لقماف احمد الخطيب   (1)
 39د. إسماعيؿ مرزة مصدر سابؽ ص   (9)
 –ـ. ـ .عبد الباقي البكري , ـ. ـ . زىير البشير, المدخؿ لدراسة القانوف , المكتبة القانونية , بغداد  (3) 

  111بال سنة نشر ص 
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 :  الشكمي االتجاه  -1

ينكر عمى العرؼ  , فيوفحسب المشرعوىذه االتجاه يقيـ القانوف عمى ارادة                
ما لمعرؼ مف قوة اال اذا اقره يذكر . اي انو ال يسمـ بغير التشريع مصدرًا كؿ قيمة قانونية

 اه في انكمترا ىو االستاذ داليس.  المشرع او اعترؼ بو القضاء . وزعيـ ىذا االتج

 االتجاه الموضوعي : -2

 فقيولعدـ صالبة االتجاه الشكمي حتى ضـ اكثر مف  نتيجةازدىر ىذه االتجاه               
دستور تستند الى قبوؿ  أليوفكرتو اف العادات الدستورية شأنيا شأف القواعد االساسية 

وانما  واضعيوالصفة القانونية لمدستور المكتوب الى  بردالجماعة وموافقة الرأي العاـ وليس 
 (1).الجماعةالى قبولو مف جانب 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 33د. اسماعيؿ مرزة , مصدر سابؽ , ص (1)
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 ادلطلب الثالث 
في شاف اساليب وضع الدساتير اال انو  اآلراءاساليب نشأة الدساتير تباينت                

: االساليب غير الديمقراطية واالساليب وجود نوعيف ىما التطبيؽ العممييالحظ في 
 استنادًا الى مدى مشاركة الشعب في وضع الوثيقة الدستورية الديمقراطية وذلؾ 

 االًلالفرع 

 الديمقراطيةاالساليب غير 

 تتمثؿ االساليب غير الديمقراطية بصورتيف ىما المنحة والعقد

يوضع الدستور وفقًا ليذه الطريقة عمى اساس تنازؿ الحاكـ صاحب السمطة  :اًالً: ادلنحة
الشعب وينظـ الدستور الذي يضعو الحاكـ  الىالمطمقة عف بعض اختصاصاتو ) حقوقو ( 

 مباشرة ىذه الحقوؽ .

ويالحظ اف ىذه الطريقة تتفؽ واسموب الحكـ المطمؽ الذي يعد الحاكـ                  
عمى  وتأسيسيامف عدمو .  شيءالكاممة في التنازؿ عف  الحريةصاحب السيادة المطمقة ولو 

الغائو فيناؾ راي يرى اف ـ في استرداد ما منحو او ما تقدـ اختمؼ الفقو في مسألة حؽ الحاك
صاحب  مفالحؽ في سحب الدستور او الغائو اذا كاف قد صور عمى شكؿ منحو  لمحاكـ

التي منحيا  1611ومف ذلؾ  شرعت  (1)يكف قد تنازؿ عف ىذا الحؽ بوضوح. السيادة ما لـ
ويذىب الرأي االخر  (9).الممؾ لويس الثامف عشر الى الشعب الفرنسي أر عودتو الى العرش

, وانما نتيجة  طواعيةوىو الراجح الى عكس ذلؾ الف الحاكـ لـ يتنازؿ عف بعض حقوقو 

                                                           

مكتبو  1د. حميد حنوف خالد , مبادئ القانوف الدستوري وتطور النظاـ السياسي في العراؽ ط (1)
 191عمارة الكاىجي , ص  –شارع المتنبي  –بغداد  –السنيوري 

 111د. احمد سرحاؿ , مصدر سابؽ ص  (9)
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 دوراً وح ضغوط تعرض ليا او يتعرض ليا مف قبؿ الشعب . وعميو يظير اف لألمة وبوض
بناء عمى ارادة الممؾ وحده  صدرومساىمة في صنع الدستور حتى لو سممنا اف الدستور 

فأف قبوؿ االمة لمدستور يمزمو بعدـ الرجوع فيو او محاولة تعديمو . ومف ابرز الدساتير التي 
 . 1611ىي دستور فرنسا عاـ  المنحةوصفت بطريقو 

التي خطتيا شعوب كثيرة قبؿ الوصوؿ  الميمة الخطوةوىذا االسموب ىو  (1)ثانيًا العقد:
الى مرحمة الحكـ الديمقراطي حيث يوضع الدستور وفقًا ليذه االسموب مف قبؿ الحاكـ 

نتيجة تالقي ارادتيف ىما ارادة الشعب والحاكـ وينوب عف الشعب في ىذه  ينشأوالشعب اي 
مجمس تأسيسي ا وجمعية نيابية ووفقًا لطريقة العقد ال يجوز تعديؿ الدستور او العامة  الميمة

اال بناء عمى موافقة الطرفيف ويظير بجالء دور الشعب في  صنع الوثيقة الدستورية عمى 
 عكس المينة حيث لـ يكف دوره ظاىرًا بوضوح . 

 1691ؿ مف رومانيا لسنو العقد ىي دستور ك بأسموبومف امثمو الدساتير التي وضعت 
 (9) . 1611لسنو ودستور اليوناف 

 

 

 

 

 

                                                           

, دار  9د. إسماعيؿ مرزة , مبادئ القانوف الدستوري والعمـ السياسي النظرية العامة في الدساتير ط  (1)
 63ص  9111المالؾ لمفنوف واالدب والنشر , 

 199المصدر السابؽ ص  –د. حميد حنوف خالد   (9)
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 الفرع الثاني

 االساليب الديمقراطية 

اف اعتماد االساليب الديمقراطية يعني اف الشعب  ىو الجية الوحيدة التي               
 تضع الدستور باعتباره صاحب السيادة دوف اف يشاركؾ احد في الدستور . 

  التأسيسية: طريقة الجمعية اوالً 

ميمتيا محدودة بوضع  تأسيسيةولمقتضى ىذه الطريقة ينتخب الشعب جمعية               
عندما اتفؽ  (1) ولقد عرفت ىذه الطريقة لواليات المتحدة  .دستور لمدولة نيابة عف الشعب

وىـ في عرض البحر عمى وضع نظـ  –فيما  بينيـ  1331المياجروف االنكميز سنو 
ومنيا انتقؿ ىذا االسموب الى دوؿ  –سياسية حرة لممستعمرة التي كانوا ذاىبيف ألنشأىا 

 1616, وكذلؾ دستوري )  1321اخرى حيث اخذت بو فرنسا عند اصدارىا دستورىا لسنة 
 .  1211وليبيا سنة  1631بمجيكيا في دستورىا سنة  (9)  ( كذلؾ 1631او 

 (3)األخيرة.وتمجأ غالبيو الدوؿ ليذا االسموب في وضع دساتيرىا ال سيما منذ الحرب العالمية 

 

 

 

 
                                                           

 993د. عبد الكريـ عمواف , مصدر سابؽ ص   (1)
 193د. حميد حنوف خالد مصدر سابؽ ص   (9)
 69د. إسماعيؿ مرزة , دراسة مقارنة الدساتير الدوؿ العربية , مصدر سابؽ ص (3) 
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 طريقة االستفتاء الدستوري : ثانياً 

فتتولى  (1)بممارسة السمطة التأسيسية مباشرةوفقًا ليذه الطريقة يقـو الشعب                 
جمعية نيابية او لجنة حكومية وضع مشروع الدستور ولكف ال يصدر الدستور وال يصبح 
نافذًا اال اذا وافؽ عميو الشعب عف طريؽ االستفتاء وقد ال يوافؽ عميو وليذا ال يعتبر البعض 

       الدساتير بؿ تعتبرىا تنويعًا في نطاؽ الطريقة الثالثة  ألنشاءطريقة رابعة  الطريقةىذه 
ايكاؿ و  ال يتعارض ( 9).االستفتاء الدستوري بأسموب االخذ) الجمعية التأسيسية ( اال اف 

جمعية منتخبة او برلماف او لجنة فنية ميمة وضع مسودة الدستور الى جية أخرى قد تكوف 
تسمى الحكومة اعضاؤىا الف القرار النيائي في اصدار الدستور يعود الى الشعب ومف 

( ودستور  1216,  1219تي صدرت وفقًا ليذه الطريقة دستور فرنسا لسنة ) الدساتير ال
 .(9111( ودستور العراؽ سنة ) 1231و  1219مصر لسنة )

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 91د. اشرؼ ابراىيـ سمماف, مصدر سابؽ, ص (1)
 191حميد خالد حنوف , مصدر سابؽ,  ص  (9)
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 ادلبحث الثاني

 أنواع الدساتير وكيفية تعديمها

تختمؼ الدساتير وتتعدد أنواعيا باختالؼ وتعدد الزوايا التي ينظر منيا الى                 
تمؾ المجموعة التي تبيف نظاـ الحكـ في الدولة. واف اىـ التقسيمات التي يتبناىا الفقو 
الدستوري في شرح أنواع الدساتير تنطمؽ مف زاويتيف تتعمؽ األولى بالكتابة والثانية بالتعديؿ 

 رية يمكف اف تكوف مكتوبة في وثيقة او عدة وثائؽ وىنا نكوف بصدد دستور فالقواعد الدستو 
ومف زاوية ثانية نرى بعض مكتوب يمكف اف تظؿ بدوف كتابة فتكوف بصدد دستور عرفي .

الدساتير وفؽ المعنى الشكمي ال تخضع الى نفس إجراءات القواعد التشريعية العادية وتعامؿ 
البعض االخر ال يمكف تعديمو او تنقيحو اال باتباع إجراءات بصدد دستور مرف و  فنكوفمثميا 

خاصة ينص عمييا الدستور نفسو فنكوف اماـ دستور جامد ,وعمى ضوء ىذه المعايير فأننا 
 نقسـ أنواع الدساتير الى ثالث مطالب :

 المطمب األول : أنواع الدساتير من حيث طريقة تدوينها

 حيث طريقة تعديمها : أنواع الدساتير من المطمب الثاني

 : رأي الفقو في خطر التعديل المطمب الثالث
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 ادلطلب األًل

 أنواع الدساتير من حيث طريقة تدوينها

تختمؼ الدساتير تبعا لمجانب الذي ينظر الييا منو فمف حيث الشكؿ تنقسـ                  
الدساتير الى دساتير عرفية وأخرى مكتوبة فالدساتير العرفية ىي التي استمدت احكاميا مف 
غير طريؽ التشريع الدستوري والدساتير المكتوبة ىي التي صدرت بشكؿ وثيقة او عدة 

جود قواعد قد مطمقا وانما نسبي وال يفترض ابعاد احتماؿ و  وثائؽ رسمية. وىذا التقسيـ ليس
 لذلؾ سوؼ نقسـ ىذا الدساتير الى فرعيف : تأتت عف طريؽ اخر.

 الدساتير العرفية  :الفرع األًل

 الدساتير المكتوبة :الفرع الثاني

 الفرع األًل

 الدساتير العرفية 

العادة والتكرار بعيدا عف التشريع  وىي الدساتير التي استمدت احكاميا عف طريؽ           
فقواعد ىذه الدساتير استمدت مف العادة  (1)واىـ مصدر ليا ىو العرؼ والقضاء الدستوري

والسوابؽ التاريخية التي اكتسبت مع الزمف قوة العرؼ الدستوري. وكانت القواعد العرفية 
تدويف تقوضت مساحة الى انو بعد انتشار حركة ال سبؽ بالظيور مف القواعد المكتوبة,ا

الدساتير العرفية  واتسعت مساحة الدساتير المكتوبة وابرز مثاؿ لمدستور العرفي ىو الدستور 
 (9)اإلنكميزي ولكف ذلؾ ال يمنع مف اف يكوف الى جانبو وثائؽ مدونة ذات أىمية كبرى 

                                                           

 913العربية ,مصدر سابؽ ص د. إسماعيؿ مرزة ,القانوف الدستوري دراسة مقارنة لدساتير الدوؿ (1)
 991ص 1231القاىرة –د. فؤاد العطار, النظـ السياسية  والقانوف الدستوري, دار النيضة العربية (9) 
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 (charter of liberties) وثيقة الحريات: -1
صدرت ىذه الوثيقة عف الممؾ ىنري األوؿ في بداية القرف الثاني عشرة                  
بعض الحقوؽ والحريات لطبقة خاصة مف الشعب نصت عمييا في  إلقرارـ 1111وفي عاـ 

الطبقة االرستقراطية في اربع عشرة مادة وذلؾ محاولة مف الممؾ لكسب رضا النبالء و 
 (1)االقطاع.

 (magna cartaالعهد األعظم ) -2
 JEAN)جاف وثيقة تمكف مف خالليا ثوار رؤساء االقطاع مف اكراه الممؾ                 

SAEN TERVE الذي اشتدت وطأتو عمى الرضوخ لمطالباتيـ المدونة في الئحة سميت)
مف قبؿ الممؾ واحتوت عمى ثالث وستيف مادة  (Runny medeبالعيد األعظـ وقعت في )

الكنيسة كما تعرض ىذه الوثيقة لصيانة الحريات والتجارة صالح االقطاع و في جاء اغمبيا 
لغاء الضرائب االستثنائية ومسؾ العدالة في القضاء وأصبحت المادة  ,عمادا  الشييدة 32وا 

 .لمحريات في إنكمترا وتنص
او نزع ممكيتو او ابعاده عف  حر"ال يجوز القاء القبض او اعتقاؿ أي شخص               

البالد او االضرار بو بأية طريقة كانت ,كما اننا اف نأمر باتخاذ اإلجراءات ضده اال اسنادا 
وبمقتضى قوانيف ( jury) (نظاـ المحمفيف الى احكاـ قضائية تصدر عمف ىـ مف طبقة )

 (9).البالد"
 
 
 
 

                                                           

 .916د. إسماعيؿ مرزة , القانوف الدستوري دراسة مقارنة لدساتير الدوؿ العربية ص (1)
 . 916د. إسماعيؿ مرزة , المصدرة نفسة , ص (9) 
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 (Petitions of Rightsممتمس الحقوق ) -3

وذلؾ بعد اصطدامو  1996يونيو 3صدرت في عيد الممؾ شارؿ األوؿ في                 
بالبرلماف وتغمبيـ عميو وتضمنت تأكيد ال حكاـ العيد األعظـ فيما يخص وجوب موافقة 

 (1).واحتراـ الحقوؽ الشخصيةأعضاء البرلماف عمى فرض الضرائب 

 (instrument of governmentسند الحكومة ) -4
وىي وثيقة أصدرىا المورد كرموؿ عندما اعتمى منصة الحكـ بمساعدة                

البرلماف الذي كاف ضده اال  ,فأصدر ىذه الوثيقة لتقييد سمطاف مؤازريو مف ضباط الجيش
ش بعيد موتو فاعتمى شارؿ الثاني عشر عر  1991ابريؿ  1اف الممكية عادت الى إنكمترا في 

 (9).الجنراؿ مونؾإنكمترا. بمساعدة 
 (Habeas Corpusقانون احضار المتهم ) -5

صدر ىذا القانوف الشيير خالؿ حكـ الممؾ شارؿ الثاني , الذي ضمف لمفرد                
 (3).بيا السمطةحؽ الدفاع ومنع االعتقاالت العشوائية الكيفية التي كانت تقـو 

 (Act Settlement) قانون توارث العرش -6
فأورد قيودا عمى سمطات التاج واوجب عمية اف يحافظ   1311صدر في سنة                

عمى حريات المممكة واعرافيا وديانتيا ,واف يقصي األجانب عف المجمس الخاص وعف 
شخاص الذيف البرلماف واف يحتـر القضاء والغى ىذا القانوف سمطتو الممؾ في العفو عف األ

 ( 1).يدينيـ مجمس الموردات

                                                           

 . 161سرحاؿ , مصدر سابؽ , ص د . احمد (1) 
 912, صة, مصدر سابؽالقانوف الدستوري دراسة مقارنة في دساتير الدوؿ العربي ,د. إسماعيؿ مرزة (9)

 وما بعدىا
 991, صمصدر نفسةد. إسماعيؿ مرزة , (3)
 .161, ص د. احمد سرحاؿ , مصدر سابؽ  (1)
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 (1) ( Bill of Rightsبيان الحقوق )  -3
وىذا القانوف اعمف فيو  ,ـ1966شباط  19ف ىذا القانوف في اصدر البرلما                

اف الممؾ ال يحؽ لو اف يوقؼ نفاذ القانوف او يعفى مف تطبيؽ احكامو وال اف يفرض ضريبة 
العامة ونزاىة االنتخابات ومنع التجنيد وقت اال بموافقة  البرلماف كما اقر القانوف الحريات 

  .السمـ ولـ يعد لمممؾ بموجب ىذا القانوف أي حؽ او سمطة عمى أمواؿ الدولة
 
  (Act of Parliamentقانون البرلمان ) -8

وىو قانوف خاص بالقضايا المالية رجحو مجمس العموـ عمى مجمس الموردات                
صرار كؿ منيما عمى موقفو وفي وكذلؾ في حالة حصوؿ خالؼ   19بيف المجمسيف وا 

  (9).خر ينظـ البرلماف في نفس االتجاهصدر قانوف ا 1212ديسمبر 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .161, ص د. احمد سرحاؿ , مصدر سابؽ (1)
 . 991إسماعيؿ مرزة , مصدرة نفسة , ص د .  (9)
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 النٌع الثاني

 الدستور المكتوب

الى ما   دستورية يشير طرحة وىي الدستور الذي يعني وثيقة او عدة وثائؽ              
تتضمنو ىذه الوثيقة او الوثائؽ مف مواد دستورية منظمة لمسمطة ومعنية ومشيرة الى حقوؽ 

وقد اتجيت الدوؿ الى تدويف دساتيرىا الف الدستور المكتوب اسمى مف (1)وواجبات االفراد.
طة الدستور غير المدوف وكما اف الدستور المدوف يسيؿ عمى االفراد معرفة حقوقيـ ويبيف سم

 .الحكاـ عند قياميـ بواجباتيـ

ولقد بداء تدويف الدساتير في المستعمرات اإلنكميزية في أمريكا الشمالية مع               
ا وضع وأخير  1361ثـ وضع الميثاؽ الكونفدرالي واقر سنة  1339استقالليا  منذ سنة 
نة الى واربا فصدر ومف أمريكا انتقمت طريقة الدساتير المدو  .1363الدستور الفدرالي سنة 

ومنذ ذلؾ الحيف تركزت ىذه  1321ديسمبر سنة  3اوؿ دستور فرنسي مدوف وىو دستور 
 (9).انتشرت في بقية البمداف االوربيةالطريقة في فرنسا  وذاعت و 

 

 

 

 

 

                                                           

 163د. حساف محمد شفيؽ العاني ,مصدر سابؽ ص (1)
 19ص 9113مطبعة بيروت  6د. محمد طي ,القانوف الدستوري والمؤسسات الدستورية ,ط(9) 
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 ادلطلب الثاني
 أنواع الدساتير من حيث كيفية التعديل

التعديؿ بالمعنى الواسع يشمؿ أي تغير في الدستور سواء انصرؼ اثره الى               
وضع حكـ جديد بالنسبة لموضوع لـ يسبؽ لمدستور تنظيمو ,او انصرؼ اثره الى تتغير 
االحكاـ الدستورية المنظمة لموضوع ما باإلضافة او بالحذؼ وعمى ىذا األساس يمكف تقسيـ 

 اتير مرنة وأخرى جامدة وسيكوف ذلؾ في فرعيف :الدساتير مف حيث تعديميا الى دس
 : الدساتير المرنة  الفرع األول
 الدساتير الجامدة  :النوع الثاني

 الفرع األًل
 الدساتير المرنة 

وىي الدساتير التي يمكف تعديميا بنفس الطريقة التي تعدؿ بيا القوانيف العادية او            
بمعنى اف الدستور  (1),يمكف تعديمو بقانوف اعتيادي الذيبعبارة أخرى ىو ذلؾ الدستور 

المرف يكوف لو مف القيمة القانونية ما لمقانوف االعتيادي واف احتفظت في حقيقة االمر 
ستور المرف ىو والواقع ومف الناحية السياسية بقيمة اكبر مف التشريع االعتيادي ومثاؿ الد

ي يختص بتشريع القوانيف االعتيادية ىو نفسو فالبرلماف اإلنكميزي الذ ,الدستور اإلنكميزي
الذي يقـو بالتشريع في المواضيع الدستورية  وبإمكانو أيضا اف يمغي ويعدؿ ما يشاء مف 

لغاء وتعديؿ القوانيف القواعد الدستورية بنفس اإلجراءات واالشكاؿ التي يتبعيا في ا
 (9)لنوع االخر وىو الدستور الجامدا االعتيادية. والدساتير المرنة تكوف اسيؿ في التعديؿ مف

 

                                                           

 وما بعدىا 19د. محمد عمي اؿ ياسيف , مصدر سابؽ ص (1)
 31, ص 9119بغداد  -مكتبة السنيوري , 1ايرؾ بارندت , مدخؿ القانوف الدستوري , ط (9)
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 الفرع الثاني
 الدستور الجامد

يقصد بالدستور الجامد ذلؾ الدستور الذي ال يمكف تعديمو اال بإجراءات                 
خاصة ومعقدة تختمؼ عف تمؾ التي تتبع في شأف تعديؿ القوانيف العادية وبعبارة أخرى اف 

دة كفالة الدستور الذي ال يمكف تعديؿ او الغاء نصوصو بقانوف عادي ويقصد باإلجراءات عا
الدساتير يختمؼ شدة وضعفا تبعا لتعقيد وسيولة  جمود (1)نوع مف الثبات ال حكامو.

اإلجراءات المتطمبة لمتعديؿ وليس ىناؾ تطابؽ حتمي بيف الدساتير الجامدة والمرنة وليس 
مف الضروري اف يكوف كؿ دستور مدوف ىو دستورا جامدا حيث اف ىناؾ دساتير مدونة اال 

 .1216 انيا تعتبر دساتير مرنة مثؿ الدستور الروسي لسنة

وتختمؼ الدساتير في شدة إجراءات التعديؿ فقد يكتفي بعضيا بمجرد                 
اجتماع المجمسيف في صورة مؤتمر ,ويذىب بعضيا الى ضرورة الموافقة عميو بأغمبية 
جراء انتخابات جديدة , وفي جميع ىذه  خاصة ,وقد يذىب بعضيا الى حؿ البرلماف  وا 

ات التعديؿ مختمفة مف حيث التشديد مف األحواؿ تعتبر ىذه الدساتير جامدة مادامت إجراء
واضعي الدستور الجامد  رغبةإجراءات تعديؿ القوانيف  العادية .واليدؼ مف الجمود ىو 

 (9)نوع مف الثبات ال حكاـ الدساتير. كفالة

 

 

 
                                                           

خاموش عمر عبداهلل ,االطار الدستوري لمساىمة الشعب في تعديؿ الدستور )دراسة تحميمية  د. (1)
 13بال سنة نشر ص –لبناف  -بيروت  -مقارنة(.منشورات الحمبي الحقوقية 

 11د. محمد عمي اؿ ياسيف ,مصدر سابؽ , ص(9) 
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 النٌع الثالث
 أنواع الدساتير الجامدة 

لو مف إجراءات شكمية ما يحدد الجمود في الدستور ىو ما يكوف قد تقرر                
خاصة  تتعمؽ بطريقة تعديمو او حظر ىذا التعديؿ .وعمى ىذا تنقسـ الدساتير الجامدة مف 

 حيث التعديؿ الى :

 (1).ال: الدساتير التي تمنع التعديلأو 

 حيث يمجأ واضعو الدساتير الجامدة عادة ,لمنع تعديميا ,الى نوعيف مف الحظر :

تحريـ المساس بنصوص الدستور وعدـ السماح بأجراء ويقصد بو  :احلظر الزمني -1
تعديؿ ألي نص مف نصوصو اال بعد انقضاء مدة معينة . وقد كاف الدستور الفرنسي 

مف بيف الدساتير التي أسست ألسموب الحظر الزمني حيث نصت المادة  1321لعاـ 
رتيف ( منو بعدـ جواز اقتراح التعديؿ ألي نص مف نصوصو الى بعد انقضاء دو 3)

تشريعيتيف متعاقبتيف ,أي منع اجراء أي تعديؿ عميو لمدة اربع سنوات وكذلؾ الدستور 
عمى حظر الدستور لمدة خمس سنوات  (112الذي اكد في المادة ) 1291العراقي لسنة 

( منو عمى انو ال 116المادة ) نصتوكذلؾ اخذ الدستور القطري بيذا الحظر حيث ( 9)
مضي عشر سنوات مف تاريخ العمؿ يجوز طمب تعديؿ أي مف مواد ىذا الدستور قبؿ 

 خفاء نوع مف االستقرار والثبات عمى الدستور .اوييدؼ الحظر الزمني الى  (3)بو

 
                                                           

 .993مصدر سابؽ ص –دراسة مقارنة لدساتير الدوؿ  القانوف الدستوري ,د. اسماعيؿ مرزة, (1) 
 .116.ص9112العاتؾ  د. خميؿ حميد عبد الحميد, القانوف الدستوري ,المكتبة القانونية ,(9) 
دار  1ط مقدمة في القانوف الدستوري في ضوء الدساتير العربية المعاصرة , د. حمدي العجمي ,(3) 

 .191ص 9112عماف  الثقافة ,
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وىو المنع الذي يرد عمى نصوص  معينة في الدستور يعتقد  :احلظر ادلٌضٌػي -9
حمايتيا .وذلؾ عف طريؽ حظر تعديميا اما بصورة دائمة او مؤقتة ومف  المشرع بضرورة

األمثمة عمى الدساتير التي تحظر تعديؿ بعض االحكاـ الواردة فييا بشكؿ دائـ دساتير 
المادة الثانية مف القانوف الدستوري المضاؼ لمدستور الصادر  ) 1631فرنسا لألعواـ 

والتي نصت جميعيا عمى عدـ جواز  211ـ  ( 1219 و ) ( 1661اب وعاـ ) 11في 
اقتراح تعديؿ شكؿ الحكـ الجميوري .اما الحظر الموضوعي المؤقت فيعني عدـ جواز 
المساس ببعض نصوص الدستور خالؿ فترة زمنية بسبب وجود ظروؼ معينة فاذا زالت 

)ؼ  1291تمؾ الظروؼ ارتفع الحظر ومف امثمة ذلؾ القانوف العراقي األساسي لسنة 
نصوصا  9111كما تضمنت مسودة الدستور العراقي لسنة  (1).(99ف المادة )م1

 .  (9) 199مادة مف انتيجت الحظر الموضوعي المؤقت كنص الفقرة ثانيا 
 

 

 

 

 

                                                           

 د. خميؿ حميد عبد الحميد ,مصدر سابؽ ص (1)
التي جاء فييا اال يجوز تعديؿ المبادئ األساسية الواردة في الباب األوؿ والحقوؽ  (9)

والحريات الواردة في الباب الثاني مف الدستور اال بعد دورتيف انتخابيتيف متعاقبتيف وبناء 
وموافقة الشعب باالستفتاء العاـ ومصادقة عمى موافقة ثمثي أعضاء مجمس النواب عميو 

 رئيس الجميورية خالؿ سبعة أياـ
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 ثانيا: الدساتير التي تجيز التعديل

ومرد تختمؼ الدساتير اختالفا كبيرا فيما تورده مف تنظيمات بشأف كيفية تعديميا              
ىذا االختالؼ والتنوع يرجع الى اعتبارات قد تكوف سياسية او فنية يتمثؿ االعتبار السياسي 
في مراعاة جانب السمطات التي يقوـ عمييا نظاـ الحكـ عند تقرير اجراء التعديؿ عمى أساس 
اف الجية التي مارست السمطة المنشئة لمدستور ليا حؽ تعديمو بينما ايراد التفصيالت 

  (1)يـ اكثر ميال الى التراخي في تمؾ اإلجراءاتيجعم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 992د. إسماعيؿ مرزة ,القانوف الدستوري دراسة مقارنة لدساتير الدوؿ العربية ,مصدر سابؽ ص(1) 
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 ادلطلب الثالث

 رأي الفقو في حظر التعديل

اختمؼ الفقو في تحديد القيمة القانونية لحظر التعديؿ وذلؾ الف القواعد                
في حظر تعديؿ احكاـ  (1)الدستورية ال يمكف اف تكوف مؤبدة لذلؾ اختمؼ رأي الفقياء

الدستور فمنيـ مف يجرد النصوص التي تتضمف حظر التعديؿ مف كؿ قيمة قانونية  
ويعتبرىا باطمة بحجة اف الدستور ىو القانوف األساسي لمبالد ,واف كؿ قانوف قابؿ دائما 

ا مع مبد كميا او جزئيا يتنافى –لمتبادؿ والتعديؿ واف حرماف االمة مف حؽ تعديؿ دستورىا 
اذ قد يعد حرمانا ليا مف العنصر األساسي لتمؾ السيادة مف السمطة التأسيسية  .سيادة االمة

التي تمارس اعماليا  في وقت معيف ليست اعمى مف السمطة التأسيسية التي تمارس 
صالحياتيا مستقبال ويرى اخروف اف ىذه النصوص صحيحة مف الناحية القانونية باعتبار 

السمطات ويفرؽ فقياء اخروف بيف نوعيف مف الحظر فيضفي اف الشعب  ىو مصدر 
المشروعية عمى حظر التعديؿ خالؿ مدة معينة ,ويجرد حظر التعديؿ بعض المواد 
الدستورية بصورة دائمة مف كؿ قيمة قانونية .باعتبار اف السمطة التأسيسية الحالية ال 

االخر اف النصوص التي  تستطيع تقيد حرية السمطة التأسيسية المقبمة .ويرى البعض
تتضمف الحظر نوعيف تتمتع بالقوة القانونية الممزمة. وفي األخير يمكف القوؿ اف النصوص 
التي تمنع تعديؿ الدستور لمدة معينة او بعض اجزائو ,ىي نصوص قانونية ليا قوة ممزمة 

يميا يمكف غير اف ىذه النصوص قابمة لمتعديؿ شانيا شأف النصوص القانونية األخرى .وبتعد
اسقاط الحظر الوارد عمى التعديؿ وبالتالي يمكف تعديؿ الدستور خالؿ المدة التي كاف 

 (9)محظورا فييا ذلؾ بالنسبة لألحكاـ او المسائؿ التي كاف محظورا تعديميا

                                                           

 111حميد خالد حنوف ,مصدر سابؽ ص  (1)
 وما بعدىا 112خميؿ حميد عبد الحميد , مصدر سابؽ, ص (9)
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 ادلبحث الثالث

 سمطة تعديل الدستور

الدساتير ىي مجموعو مف قواعد تنظيمية اجتماعية , تتأثر بالظروؼ اف             
سنة  التطور وقد  تستوجبياوحاجات الجماعة , فتعديؿ الدساتير ضرورة  وتتكيؼ المالبسة

نشأت فكرة التعديؿ مع ظيور الدساتير المدونة واستمرت معيا . والفقو مجمع اليـو عمى 
اية  يثيرال  المرنةر وكما اف تعديؿ الدساتير االصؿ لمبدأ جواز تعديؿ الدستو  ضرورة
, اءات التي تشرع بموجبيا القوانيف/ فالسمطة التشريعية العادية ىي نفسيا وبنفس االجر مشكمة

تقـو بتعديؿ النصوص الدستورية ولكف يختمؼ الحاؿ في تعديؿ الدستور الجامد حيث تقوـ 
وتتبع في ذلؾ اجراءات مطة التعديؿ بو سمطة خاصة تسمى السطمة التأسيسية المنظمة او س

وسوؼ نقسـ ىذا المبحث الى ثالثة . في سّف القوانيف المتبعةتختمؼ عف االجراءات 
 :مطالب

 المطمب االول : معنى التعديل الدستوري 

 المطمب الثاني : سمطة التعديل

 المطمب الثالث : اجراءات التعديل
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 ادلطلب االًل

 معنى التعديل الدستوري

في الدساتير لما  تفيداي  ألجراءيمثؿ التعديؿ الدستوري الوسيمة االكثر اىمية                
او تعطيمو لما لو مف ينطوي عميو مف تعديالت في الدستور دوف المجوء الى الغاء الدستور 

 والواقع الدستوري لذلؾ سوؼ نتنازؿ بياف معنىاثر في ممئ الفراغ بيف الواقع السياسي 
 (1)التعديؿ الدستوري لغة واصطالحًا:

يقصد بو التقويـ فاذا قاؿ الشيء قمت : عدلتو , اذا سويتو فاستوى  :التؼديل لغة :اًالً 
 الخصـوواستقاـ ومنو قوليـ تعديؿ الشيود لتزكيتيـ بوصفو بصنفو البعد عف الميؿ الصالح 

 (9)في الدعوى . 

عدة تعاريؼ لمتعديؿ اصطالحًا فمقد عرؼ التعديؿ بأنو  وردت :اصطالحاً التؼديل  :ثانياً 
)) ىو  التعديؿوورد ايضًا اف نص يخضع لتصديؽ الجمعية النيابية عميو ((  تغيير)) اقتراح 

, الغرض ((مجمعو الوسائؿاو تغيره او اضافة اليو او كؿ ىذه  باستبدالوفي نص ما تغيير 
بشأف التعديؿ "انو . وقد ورد اضافة الى ىذه التعاريؼ تعريؼ اخر منو تحسينو في جانب ما

" وعميو فإف التعديؿ يقضي االبقاء عمى نفس الدستور وليس قانوف مف قبؿ البرلماف تغيير
وضع دستور جديد بذلؾ يختمؼ التعديؿ عف الوضع الذي يعني انشاء دستور جديد فما 

 (3).قدـ الدستور بصمة تامةكمي الذي ييختمؼ عف االلغاء او االنياء ال

                                                           

 اإلقميميةاكـر فالح احمد , تعديؿ الدستور واثرة في تغيير خصائص الدساتير مركز الدراسات ـ. ـ  (1)
 .3ص  9111سنو  1العدد 

 .3ـ. ـ  اكـر فالح احمد , المصدر نفسو ص  (9)
مجمة كمية الرافديف  9111ـ. ـ ايماف قاسـ ىاني , تعديؿ  الدستور في ظؿ الدستور العراقي لعاـ  (3)

 .22, ص  9113سنة  31الجامعة لمعمـو العدد 
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 ادلطلب الثاني 

 سمطة التعديل

اختمؼ الفقياء فيمف يممؾ حؽ تعديؿ الدستور اي في تعييف الجية التي                 
 تختص بتعديؿ الدستور وذلؾ الختالؼ قد تمثؿ في اتجاىات ثالثة : 

الذي يرى اف الدستور ىو بمثابة عقد وانو تعبير عف فكره العقد االجتماعي  :االجتاه االًل
بموافقة  عمى أساسيا الجماعة السياسية وبالتالي فإف الدستور ال يمكف اف يعدؿ أال الذي تقـو

لذلؾ فاف  و, وعميو فإف التعديؿ يصبح غير ممكف مف الناحية العممية جميع افراد األمة
Vettel  اف يعدؿ  باإلمكافقولو اف بر ىذا المذىب قد خففت مف ىذه التشدد ىو احد انصا

الفئة التي ال توافؽ عمى الدستور عف طريؽ اغمبيو افراد الشعب ولكف مع امكانية انفصاؿ 
  (1).التعديؿ

تعديؿ  حؽ( الذي ذىب الى اف األمة ليا   Siryesومف انصاره االستاذ )  :االجتاه الثاني
مباشرة او عف  تممكودستورىا متى شاءت دوف اف يعترض طريقيا اي عائؽ وىذا الحؽ 

 (9)طريؽ نوابيا.

يتمثؿ في جعؿ سمطة تعديؿ الدستور لمسمطة التي تقررىا الدستور نفسو  :االجتاه الثالث
التقميدي يسمـ بوجود  المذىبوبما اف واستقر الرأي عمى ىذا االتجاه. وبالكينية التي يحددىا 

                                                           

 . 111د. حميد العجمي , مصدر سابؽ ص (1) 
 . 111د . حميد العجمي , المصدر نفسو ص  (9)
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ميمتيا في اقامة  سمطة ذات كياف مستقؿ اطمؽ عمييا اسـ السمطة التأسيسية التي تنحصر
 (1)او خمؽ الدستور

يعتقد تؤسس الدولة حيث يقيـ الدستور فالدولة كما  ألنيافيي سمطة مؤسسيو                
دستور , فالدستور ىو الذي  نصار ىذا المذىب التقميدي ال وجود قانوني ليا اال بوجودا

ال تتقيد بأية قاعدة سابقة الوجود عمى  قانونية والسمطة الموسسويوجد الدولة مف الناحية ال
  :سنقسـ ىذا المطمب الى فرعيف .ا حرة في عمميا ولذلؾنشاطيا ألني

  األصميةسمطة التعديؿ لمسمطة التأسيسية  الفرع االول :

 تعديؿ لمسمطة التأسيسية المشتقة ال سمطو الفرع الثاني :

 الفرع االًل

  االصميةسمطة التعديل لمسمطة التأسيسية 

يمكف تعريؼ السمطة بصفة  عامة بأنيا تمؾ السمطة التي تحوز عمى               
, فالسمطة فعالً اختصاص  دستوري لوضع دستور جديد او إلجراء تعديؿ لدستور موجود 

, اذا ال تتمقاىا مف احد , ولذا فيي صاحبة دولة ىي اعمى السمطات فييا ايالتأسيسية في 
, وتحديد لكؿ منيا دورىا ومجاؿ شاء غيرىا مف السمطات وتأسيس بياالسيادة التي تتولى ان

  (9).اصيا في التعبير عف ارادة الدولةاختص

                                                           

ص  1261د. منذر الشاوي , القانوف الدستوري نظريو الدستور , مركز البحوث القانونية بغداد  (1)
991. 
جامعة  –, كمية الحقوؽ  9111د. مصطفى سالـ مصطفى النجيفي , تعديؿ الدستور العراقي لسنة (9) 

 .999( ص 9119( , السنة ) 13( , العدد )11الموصؿ مجمة الرافديف لمحقوؽ , المجمد )
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وتجري التفرقة بيف نوعيف مف السمطة التأسيسية التي تجوز اصطالح المشرع              
مرة عند  ألوؿالدستور سواء  تضعالدستوري , او ليا السمطة التأسيسية االصمية , وىي التي 

بعد اف كانت محتمة او مستعمرة ال سيادة ليا او عندما يسقط  ميالد دولة جديدة او استقالليا
 . ثورة او حرب او اضطرابات سياسية نتيجة, والنظاـ السياسي المقرر فيو القائـ الدستور 
شأ بنص يرد في الدستور ذاتو وتختص السمطة التأسيسية المشتقة او المنشأة التي تن وثانييما
التعديالت الالزمة عمى احكاـ ىذا الدستور عمى وقؼ قواعد واحكاـ خاصة تقررىا  بأجراء

 (1).السيادة وليست السمطة العمياحبة نصوصو . فيي ليست صا

دستور جديد وتثبت كؿ المؤسسات والسمطة التأسيسية وىي في طور وضع                
او  االيدلوجيةال تتمقى اختصاصاتيا مف اي نص دستوري قائـ , فيي حرة في اختيار 

الفمسفة السياسية التي يقـو عمييا نظاـ الحكـ في الدولة . والسمطة التأسيسية قد تكوف فردًا 
ف الشعب نفسو يمارسيا بشكؿ مف قبؿ الشعب او قد تكو  منتخبةواحدًا وقد تكوف جمعية 

 (9).مباشر

 

 

 

 

 

                                                           

ـ. ـ اكـر فالح احمد/ تعديؿ الدستور واثره في تغيير خصائص الدساتير , مركز الدراسات االقميمية (1) 
 2( ص  9111( سنة )1العدد )

د. إحساف حميد المفرجي واخروف , النظرية العامة في القانوف الدستوري والنظاـ الدستوري في العراؽ (9) 
 911غداد ص ب –, المكتبة القانونية  9113سنة  9, ط
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 الفرع الثاني 

 سمطة التعديل لمسطمة التأسيسية المنشأة 

تنص الدساتير عمى السمطة التأسيسية المنشأة وىذه السمطة تكوف مخولة               
روط المحددة في صمب نص والضوابط والش لإلجراءاتلتعديؿ نصوص الدستور وقفًا 

 (1)الدستور.

ولمعرفة مف ىي ىذه السمطة المنشأة صاحبو الحؽ في تعديؿ الدستور يجب               
عمينا العودة الى نصوص الدستور نفسو وقد تكوف ىذه السمطة بأشكاؿ عدة فيي تكوف بيد 

ىو السمطة البرلماف او قد يعطي الدستور لمبرلماف الحؽ في تعديؿ الدستور فيكوف بذلؾ 
لة تكوف اجراءات التعديؿ مختمفة عف اجراءات تعديؿ التأسيسية المنشأة , وفي ىذه الحا

 إلقرارالقوانيف فاذا كاف البرلماف يتكوف مف مجمس واحد فقد يتطمب الدستور اغمبيو معينو 
فقد يتطمب الدستور اجتماع المجمسيف  مجمسيفالتعديؿ , اما في حالة اف يتكوف البرلماف في 
التعديؿ وقد  إلقرارمعينة في المجمس كمييما في ىيئة مؤتمر او قد يتطمب توفرًا اغمبيو 

تنص دساتير بعض الدوؿ عمى ضرورة انتخاب مجمس جديد تكوف ميتمة تعديؿ الدستور, 
شروطًا اشد قسوة وتعقيدًا مف شروط تعديؿ  لتعديؿوفي جميع االحواؿ يشترط الدستور 

قرار الت بأغمبيوالقوانيف العادية تتمثؿ  عديؿ مف جية فضاًل عف معينو النعقاد الجمسات وا 
 (9)عف كيفية اقتراح التعديؿ مناقشتو.اجراءات خاصة 

 

                                                           

 11د.خاموش عمر عبداهلل , مصدر سابؽ ص (1) 
 991د. مصطفى سالـ مصطفى النجيفي , مصدر سابؽ ص (9) 
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الدساتير عمى جواز تعديميا عف طريؽ جمعية او تأسيسية  بعضوقد تنص                  
 1291لسنة  ويذكر اف القانوف االساسي العراقي( 1)انتخابيا وفقًا ليذا الغرض يتـ منشأة ثـ 

( مف ) بعد موافقة ثمثي اعضاء 112تطمبت المادة ) قد سمؾ طريقًا معقدًا لمتعديؿ حيث
مجمس  عمى عمى التعديؿ اف يحؿ مجمس النواب وينتخب مجمس جديد يعرض مجمس األمة

مؤلفة مف  بأكثريةثانية فاذا وافؽ المجمس مرة  المنحؿاالعياف التعديؿ المتخذ مف المجمس 
التعديؿ صيغتو النيائية اال بعد عرضو عمى الممؾ  يأخذكمييما ايضًا ال  ءثمثي اعضا

 .ليصدؽ وينشر 

وال يمكف لمسمطة التأسيسية المنشأة التعرض لمشكؿ الفيدرالي وابدالو بالدولة                
البسيطة او بالكونفدرالية , ولكف ىذه ليس امرًا مطمقًا فعمى سبيؿ المثاؿ اف العراؽ  الموحدة

وىو دولة فدرالية ) لـ يبقى دستوره النافذ حاليًا عمى اف نظاـ الحكـ فيدرالي غير قابؿ 
اال بعد مرور دورتيف  لمتعديؿ عمى الرغـ مف انو نص عمى اف ال يمكف  تعديؿ الدستور

( عمى اف مدة الدورة االنتخابية لمجمس 19مف المادة ) االولى ونصت الفقرة (9),انتخابيتيف
تعنياف ثماف سنوات اي  انتخابيتيفوبالتالي فاف دورتيف  (3)النواب اربع سنوات تقويمية (

, بما فييا شكؿ الدولة بعد ى الدستورتعديالت عم او ادخاؿسمطة تعديؿ الدستور ,  بإمكاف
 مرور المدة المحددة في الدستور 

                                                           

 . 919د. مصطفى سالـ مصطفى النجيفي , مصدر سابؽ , ص (1) 
( عمى اف )) ال يجوز تعديؿ المبادئ االساسية الواردة في  199نصت الفقرة الثانية مف المادة )  (9)

الباب االوؿ والحقوؽ والحريات الواردة في الباب الثاني مف الدستور اال بعد دورتيف انتخابيتيف متعاقبتيف 
تاء العاـ ومصادقة رئيس وبناء عمى موافقة ثمثي أعضاء مجمس النواب عمية وموافقة الشعب باالستف

 أياـ ((. 3الجميورية , خالؿ 
( عمى اف ) تكوف مدة الدورة االنتخابية لمجمس النواب اربع  19نصت الفقرة األولى مف المادة ) (3) 

 سنوات تقويمية , تبدأ بأوؿ جمسة لُو , وتنتيي بنياية السنة الرابعة (
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ىذا وتعتمد بعض الدساتير اسموب االستفتاء الشعبي لتعديؿ الدستور اذ                
مشروع التعديؿ وطرحو عمى الشعب  بأعدادتقوـ جمعية تأسيسية منشأة  اوسيقـو البرلماف 

دساتير معظـ الواليات في االتحاديف  اشترطتوقد  (1).الرفضلالستفتاء عميو بالموافقة او 
بطريؽ االستفتاء واالمريكي بالرجوع لمشعب لممصادقة النيائية عمى التعديؿ  السويسري

 (9).الدستوري الشعبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 991ص  د. مصطفى سالـ مصطفى النجيفي , مصدر سابؽ / (1)
 113د. محمد عمي آؿ ياسيف , القانوف الدستورية المبادئ الدستوري العامة مصدر سابؽ , ص (9) 
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 ادلطلب الثالث 

 اجراءات التعديل  

اف الدستور المرف ال يحتاج الى تمؾ االجراءات البعيدة عف الطرؽ التي                
تعدؿ بيا القوانيف العادية لذلؾ سنبحث عف الكيفية التي تعدؿ بيا الدساتير الجامدة مف 

 (1)بالتعديؿ بشكؿ عاـ. الخاصةخالؿ االجراءات 

 حيث يمخص امر تعديؿ الدساتير بوجو عاـ في ثالث فروع : 

 اقتراح التعديل -1
 اقرار التعديل-2
 النهائية   بصيغةاقرار التعديل -3

 

 : اقرتاح التؼديل الفرع االًل

 فمفباقتراح التعديؿ  المختصةجية لمالدساتير في تحديدىا  تتبايفحيث              
وليا لمبرلماف عمى  وجو , ومنيا في طىذه الصالحيات لمحكومة وحدىا خوؿالدساتير مف 

 خوؿوالبرلماف ومف الدساتير مف  الحكومة, ومنيا مف جعميا اختصاصًا مشتركًا بيف االنفراد
 (9).ىذه الصالحية لمشعب ذاتو

 

                                                           

 931د. اسماعيؿ مرزة , القانوف الدستوري , دراسة مقارنة في دساتير الدوؿ العربية , مصدر سابؽ  (1)
. 

 6ـ. ـ ارياف محمد عمي , مصدر سابؽ ص  (9)
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االمثمة عمى الدساتير التي اناطت اقتراح التعديؿ بالسمطة التشريعية ومف                
لسنة الثالثة وكذلؾ دستور اودستور  1321حصرًا دساتير الثورة الفرنسية ) دستور سنة 

( ويعود ذلؾ الى ما ارتكز في اذىاف الناس مف عدـ الثقة بالسمطة التنفيذية وخشية  1616
 ألرادهلمسمطة التشريعية باعتبارىا الممثمة  والترجيحاالولوية  وإلعطاء, تجاوزىا مف جية 
 (1)أخرى.الشعب مف جية 

 

 اقرار التؼديل  :الفرع الثاني

في  البت, اي مويعني ىذا المبدأ الفصؿ فيما كاف ىناؾ محؿ لمتعديؿ مف عد               
 , وتعطي غالبية الدساتير لمبرلماف سمطة الفصؿالتعديؿاجراء التعديؿ او عدـ اجراء  ضرورة

, وذلؾ الف البرلماف يمثؿ االمة  وىو بيذا الوصؼ اكثر في ضرورة اجراء التعديؿ مف عدمو
 السمطات صالحية لمفصؿ في ضرورة اجراء التعديؿ . 

ومف الدساتير التي اخذت بيذا االسموب القانوف االساسي العراقي لعاـ                 
فعؿ عمى اف )) كؿ تعديؿ يجب اف يوافؽ عميو كؿ مف  112اذا نصت المادة  1291
مؤلفة مف ثمثي اعضاء المجمسيف المذكوريف (( ولـ يخرج  بأكثريةالنواب واالعياف مجمس 
مف عدمو  ( عف ىذا االطار أذ جعمو حؽ إقرار تعديؿ الدستور 9111العراؽ لسنة ) دستور

( التي اشترطت موافقة 199مف اختصاص مجمس النواب سواء كاف التعديؿ وفؽ المادة )
قة االغمبية المطمقة لعدد ( التي اشترطت مواف 119مادة ) ثمثي اعضاء المجمس او وفؽ ال

  (9).اعضائو

                                                           

القانوف الدستوري المبادئ الدستورية العامة , جامعة الكويت المكتبة د. محمد عمي آؿ ياسيف, (1) 
 111الحديثة , بيروت ص 

 وما بعدىا  111ـ. ـ . ايماف قاسـ ىاني, مصدر سابؽ ص (9) 
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 النيائية  بصيغتو: إقرار التؼديل النٌع الثالث

ريعية مع تمنح اغمب الدساتير حؽ إقرار التعديؿ بشكمو النيائي لمسمطة التش              
لـ تسمح  1212( مف الدستور التونسي لسنة 33, فالمادة )تطمب بعض الشروط الخاصة

 بأغمبيةبإدخاؿ اي تعديؿ عمى الدستور مف قبؿ مجمس االمة اال اذا تمت الموافقة عميو 
الثمثيف مف االعضاء في قراءتيف تقع الثانية بعد ثالثة اشير عمى االقؿ مف االولى , وبعد 

اما القانوف  (1).(31 و 19المعدؿ لمدستور ) المادتيف  ذلؾ يصدر رئيس الجميورية النص
  و بعد موافقة ثمثي اعضاء مجمسِ من 112المادة  تطمبتفقد  1291االساسي العراقي لعاـ 

االمة عمى تعديؿ يحؿ مجمس النواب وينتخب مجمس جديد يعرض عمى مجمس االعياف 
وافؽ المجمس بأكثرية مؤلفو مف ثمثي  فإذاالتعديؿ المتخذ مف المجمس المنحؿ مره ثانية 

 أعضاء كمييما ال يأخذ التعديؿ صيغتو النيائية أال بعد عرضو عمى الممؾ ليصدؽ وينشر 
وقد اختمفت الدساتير بشأف المرحمة الخاصة  باإلقرار النيائي لمتعديؿ في اتجاىيف األوؿ 

أي البرلماف واالتجاه الثاني  يمنح حؽ إقرار التعديؿ بصوره نيائية لمسمطة التي تولت أعداده
ينيط حؽ إقرار التعديؿ بصوره نيائية لمشعب عف طريؽ االستفتاء الدستوري كدستور مصر 

الذي تطمب موافقة  9111ودستور العراؽ لعاـ  1222ودستور سويسرا لعاـ  1231لعاـ 
 .   119و199الشعب عمى التعديالت باستفتاء شعبي في المادتيف 

 

 

 

 

                                                           

 2ـ. ـ . ارياف محمد عمي , مصدر سابؽ , ص (1)
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 اخلامتة
لطغياف اف قيمة الدساتير تكمف في انيا الضامف الحقيقي لمحقوؽ والحريات والكابح الرئيسي 

 السمطة بصورة سميمة اذ لوال وجود الدساتير لتعرضت  الدولة والمنظـ لمسألة تداوؿ سمطاف
الى ادوات طغياف بال حدود غير انو  العامةالحريات العامة لمخطر ولتحولت السطات 

يالحظ في بعض االحياف اف قواعد الدستور  ال تنجح في اداء ميمتيا فقد ولدت الكثير مف 
الدساتير المكتوبة انظمو دكتاتورية وفي المقابؿ ازدىرت الحريات والحقوؽ في ظؿ التقاليد 

اع الدساتير تحدده الظروؼ واالعراؼ الراسخة دوف حاجة لوجود دستور مكتوب , واالخذ بأنو 
يمكف القوؿ اف الدستور ىو تمؾ الوثيقة التي يحدد فييا و السياسية واالجتماعية لكؿ دولة 

واطر عامة محددة لمسياسة الداخمية  متبعفي الدولة مف نظاـ  مجموع االحكاـ العامة
يخضع ويكوف اما مرف او جامد  خارجية كما انو يوضع بطريؽ مباشر او غير مباشروال

اف اىـ غرض  بحثنالنا مف خالؿ  ظير خاصة يحددىا ىو عند القياـ بالتعديؿ . إلجراءات
صالحيات بيف الحكومة المركزية المف اجراء التعديؿ الدستوري يكمف في أعادة توزيع 

واالقاليـ او المحافظات ضمانًا لعدـ االستبداد والتفرد بالحكـ مما يؤدي الى حدوث منازعات 
ذلؾ فاف الدساتير ال تخموا مف العيوب فميس ىناؾ دستورًا كاماًل ميما حاوؿ وأزمات ول

مف خالؿ واقع  9111واضعوا مراعات مختمؼ الجوانب ويالحظ عمى الدستور العراقي لسنة 
نصوصو انو اتصؼ ببعض العيوب التي مف شأنيا أحداث منازعات بيف مختمؼ األطراؼ 

المغوية لبعض نصوصو كما اف انو يضع مسالة  لعمو ابرز ىذه العيوب ىو ضعؼ لصياغة
تعديؿ الدستور معمقة عمى موافقة السمطة التشريعية في األقاليـ التي ال تكوف داخمة ضمف 
اختصاصات السمطة االتحادية باإلضافة الى موافقة أغمبية اإلسكاف باالستفتاء العاـ وبذلؾ 

بخضوع األكثرية لألقمية . توجد كذلؾ يصور كأنو اشبو بالخطر الدائـ لمتعديؿ أي انو سمح 
في الدستور قواعد تشريع القوانيف والقرارات مرة باألغمبية مف دوف تحديد ومرة باألغمبية 

. مف دوف اف يكوف ىناؾ  ضابط محدد ية المطمقة ومرة بأغمبية الثمثيفالبسيطة ومرة باألغمب
 ضة ألخطاء واضعييا.  منعًا لعدـ الوضوح  وبذلؾ فإف ذلؾ يعني اف الدساتير معر 
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 االصتنتاجات 
اف مفيـو الدستور يتضمف معنيف االوؿ موضوعي يتعمؽ بمجموعو القواعد المتعمقة   -1

 بتنظيـ نشاط الدولة والثاني معنى شكمي يراد بو الوثيقة التي تنظـ عمؿ المؤسسات . 
والفقو والقضاء  خالليا ومنيا الديف والعدالةاف الدستور لو مجموعة مصادر نشأ مف   -9

 . والتشريع والعرؼ
المنحة والعقد وقد ينشأ  كأسموباف الدستور قد ينشأ نتيجة اساليب غير ديمقراطية   -3

نتيجة اساليب ديمقراطية في مقدمتيا اسموب الجمعية التأسيسية وطريقة االستفتاء 
 الدستوري .

المتغيرة وعدـ حاجتو الدستور يمكف اف يكوف عرفيًا فيمتاز بسيولة مسايرة التطورات   -1
الى اجراءات مشددة ويمكف اف يكوف الدستور مكتوبًا يتطمب اجراءات اعقد مف حيث 

 الرغبة في التعديؿ .
اف ابرز ما يميز الدستور العرفي عف الدستور المكتوب ىو اف الدستور المكتوب يتميز   -1

ر الى الوضوح بالدقة والوضوح والثبات واالستقرار في حيف ىناؾ دساتير عرفية تفتق
 وعدـ التحديد .

الدستور يمكف اف يكوف مرنًا حيث يمكف تعديمو بنفس اجراءات تعديؿ القانوف العادي   -9
 كما يمكف اف يكوف جامدًا يتطمب اجراءات اشد عند تعديمو .

الدساتير ليست ازليو فيي ال تتمتع بالديمومة فقد يكوف لبعضيا فف طوؿ النفس والقدرة   -3
تطور االوضاع ما ليس لمبعض االخر وىذا بالحقيقة مرىوف بالعديد مف  عمى التأقمـ مع

العوامؿ اىميا مسايرة الدساتير لمتطور الحاصؿ في المجتمع وىذا ال يأتي اال مف خالؿ 
وتعديميا وفقًا لممتغيرات الف الجمود  ألخرتضمينيا نصوصًا تسمح بمراجعتيا مف حيف 
يفة كالثورة او االنقالب تى ولو كانت عنالمطمؽ يؤدي الى تغيرىا بأي وسيمة ح

 . العسكري
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لتعديميا والجيات  تطمبياواالوضاع التي  لإلجراءاتالدساتير تختمؼ فيما بينيا بالنسبة   -6
التي تمارسيا وىذا االختالؼ يرجع الى نوعي مف االعتبارات احدىما سياسي واالخر 

االقتراح وثانييا مرحمة  فني وتنحصر اجراءات التعديؿ بثالث مراحؿ اوليا مرحمة
 الموافقة عمى االقتراح وثالثيا البدء في صيغتيا النيائية . 

فيما يتعمؽ بالمرحمة االخيرة مف التعديؿ بأنو  9111ويأخذ عمى الدستور العراقي لسنة   -2
اشترط بعد موافقة الشعب عمى التعديؿ باالستفتاء العاـ ضرورة مصادقة رئيس 

 ستفتاء. الجميورية عمى نتيجة اال

 وال حاجة لذلؾ الف كممة الشعب ىي العميا . 
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 قائمة ادلصادر
 القراف الكريـ 

أ. د حساف محمد شفيؽ العاني , االنظمة السياسية والدستورية المقارنة , العاتؾ  -1
  96لصناعة الكتاب القاىرة . بال سنة نشر ص 

االصدار  1أ. د نعماف احمد الخطيب الوسيط في النظـ السياسية  والقانوف الدستوري ط  -9
 .  161ص  9111السادس , دار الثقافة 

ارياف محمد عمي , الدستور الفدرالي دراسة مقارنة , بحث تقدـ بو الى جامعة بغداد  -3
 .  39ص  9113

, ص  9119يوري بغداد , مكتبة السن 1ايرؾ بارندت , مدخؿ القانوف الدستوري ,ط -1
31. 

 1حمدي العجمي , مقدمة في الدستور القانوني في ضوء الدساتير العربية المعاصرة ط -1
  191ص  9112عماف  –دار الثقافة 

 1حميد حنوف خالد , مبادئ القانوف الدستوري وتطور النظاـ السياسي في العراؽ ط -9
  191سنة نشر ص  مكتبة السنيوري بغداد شارع المتنبي عمارة الكاىجي بال

د. إحساف حميد المفرجي , د. كطراف صغير نعمة , د. رعد ناجي الجدة النظرية العامة  -3
بغداد  –المكتبة القانونية  9في القانوف الدستوري والنظاـ الدستوري في العراؽ , ط

  911ص  9113
ية مجد المؤسسة الجامع 1د. احمد سرحاؿ , القانوف الدستوري والنظـ السياسية , ط -6

 .193, ص  9119لبناف  –لمدراسات والنشر والتوزيع , بيروت 
دار  9د. اسماعيؿ مرزة , القانوف الدستوري دراسة مقارنة لدساتير الدولة العربية , ط  -2

  11ص  9111الورد االردنية لمنشر والتوزيع 
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د. إسماعيؿ مرزة , مبادئ القانوف الدستوري والعمـ السياسي النظرية العامة في  -11
  61ص  9111دار المالؾ لمفنوف واآلداب والنشر ,  9دساتير ط ال
د. اشرؼ ابراىيـ سمماف , مبادئ القانوف الدستوري , دراسة موجزة عف القانوف  -11

 ص  9111, القاىرة  1الدستوري واالنظمة السياسية , ط
د. خاموش عمر عبداهلل , االطار الدستوري لمساىمة الشعب في تعديؿ الدستور )  -19

لبناف بال  سنة نشر ص  –بيروت  –تحميمو مقارنو ( منشورات الحمبي الحقوقية  دراسة
13  

 9112د. خميؿ حميد عبد الحميد , القانوف الدستوري , المكتبة القانونية , العاتؾ  -13
 .  16ص 

النظرية العامة لممشكمة الدستورية ماىيو  –د. عبد الفتاح ساير القانوف الدستوري  -11
ص  9111مصر  –مطابع دار الكتاب العربي  9ط –لوضعي القانوف الدستوري ا

913  
عماف  –دار الثقافة  1د. عبد الكريـ عمواف , النظـ السياسية والقانوف الدستوري , ط -11

 .  993ص  9112
 –د. فؤاد العطار النظـ السياسية والقانوف الدستوري , مطبعة دار النيضة العربية  -19

 .  991ص  1231القاىرة 
اىيـ درويش , د. ابراىيـ محمد درويش القانوف الدستوري النظرية العامة د. محمد ابر  -13

 9112, دار النيضة القاىرة  9الرقابة الدستورية اسس النظاـ الدستوري المصري , ط –
 . 31ص 

, مطبعة بيروت  6د. محمد طي , القانوف الدستوري والمؤسسات الدستورية  , ط -16
  19ص  9113

مطبعة المعارؼ  1القانوف الدستوري والنظـ السياسية , طد. محمد عمي آؿ ياسيف ,  -12
  11ص  1291بغداد 
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ـ. ـ عبد الباقي البكري , ـ . ـ زىير البشير , المدخؿ لدراسة القانوف , المكتبة  -91
 .111بال سنة نشر, ص  –القانونية  بغداد 

بغداد نظرية الدستور , مركز البحوث القانونية  –منذر الشاوي , القانوف الدستوري  -91
 . 991ص  1261
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 قائمة اجملالت
ـ.ـ أكـر فالح احمد , تعديؿ الدستور واثره في تغيير خصائص الدساتير مركز الدراسات  -1

  2ص  9111( سنة 1االقميمية العدد )
, مجمة  9111في ظؿ الدستور العراقي لعاـ ـ.ـ ايماف قاسـ ىاني , تعديؿ الدستور  -9

  22( , ص 9113(  سنة )31كمية الرافديف الجامعة لمعمـو العدد )
, كمية  9111سالـ مصطفى النجيفي , تعديؿ الدستور العراقي لسنة  د. مصطفى -3

( لسنة 13(  العدد )11مة )جامعة الموصؿ , مجمة الرافديف لحقوؽ المج –الحقوؽ 
  991ص(9119)
 

 

 قائمة الدصاتري الؼربية 
 .  1291القانوف االساسي العراقي عاـ   -1
 . 9111دستور العراؽ   -9


