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 المقـــــــدمــــــــة

ية وااجتماعيػة امػر يتطمػب  ػؿ قتصػادف مسايرة الدساتير لمظػروؼ السياسػية وااإ
ويحتـ ضرورة تعديمها واا انفصػمت النصػوص الدسػتورية عػف الواقػم العممػن اا اف  ػذا 

ضم قيود ومنم عمى سمطة التعديؿ تحوؿ دوف تعديؿ الحؽ فن التعديؿ ايتعارض مم و 
 التأ يد.أو  ال عض مف تمكـ النصوص الدستورية عمى س يؿ التأقيت

طالمػػػا كانػػػت السػػػمطة صػػػاح ة اا تصػػػاص  تعػػػديؿ الدسػػػتور مؤسسػػػة مػػػف ق ػػػؿ و
الدسػتور و اضػعة لػل ولمػػا يمميػل عميهػا مػػف قواعػد واجػراتات واصػػوؿ يتحػتـ االتػزاـ  هػػا 

ند قيامها  عممها فأنها اتمتمؾ عند قيامها  تعديؿ الدستور اا ما يمنل عميها واحترامها ع
 نػاؾ مجموعػة مػف القيػود التػن فػنف  مف سمطاف انها تا عػة لمنصػوص الدسػتورع وعميػل
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تفػػرض عميهػػا عنػػد تعػػديؿ الدسػػتور تتم ػػؿ  ػػالقيود الموضػػوعية والزمنيػػة. عميػػل سػػنتناوؿ 
لدراسػػػػة التعريػػػػؼ  ػػػػالحظر األوؿ نكػػػػرس   عػػػػرض  ػػػػذا الموضػػػػوع  فػػػػن    ػػػػة مطالػػػػب

إمػػا ال ػػانن فن صصػػل لعػػرض الحظػػر الزمنػػن ، ل وانواعػػلأسػػ ا والوقػػوؼ عنػػد الدسػػتورع 
الػوارد فػن الو يقػػة الدسػتورية وتط يقاتػل فػػن حػيف نعػرض لمحظػػر الموضػوعن  الػوارد فػػن 

 مػػػرة الو يقػػػة الدسػػػتورية وتط يقاتػػػل فػػػن المطمػػػب ال الػػػث،  ػػػـ ن ػػػتـ ال حػػػث   اتمػػػة تم ػػػؿ 
 الك ـ فن  ذا المقاـ. 

 املطلب األول

 الدستوري  التعريف باحلظر
لعػرض مفهػـو الحظػر الدسػتورع األوؿ سنتناوؿ  ذا المطمػب فػن فػرعيف نكػرس   

 ل فن حيف نكرس ال انن ل ياف انواع الحظر الدستورع وعمى النحو ااتن:أس ا و 
 هأسبابالدستوري و  مفهوم الحظرالفرع األول: 

 .هـو الحظر الدستورعمف :أواا 
)الحظػػر الدسػػتورع  اا انهػػا واف  تعػػددت التعريفػػات التػػن قيمػػت ل يػػاف المقصػػود  ػػػ

ا تمفػػت مػػف حيػػث ااسػػموب والصػػيا ة اا انهػػا تطا قػػت مػػف حيػػث المضػػموف والجػػو ر، 
تعريػػػؼ الحظػػػر الدسػػػتورع  أنػػػل )تحػػػريـ إلػػى    1)فقػػد ذ ػػػب الػػػ عض مػػػف الفقػػػل الدسػػػتورع

ص الدسػتورية لفتػرة عدـ جواز تعديؿ  عض النصو أو  الهامة نس ن ل عض الموضوعات
 أنل ) و الحظر النس ن ا المطمؽ   2)كما عرفل ال عض اا ر مف الفقل، زمنية محددة 

 أنػل )الحظػر   3)آ ػروفل عض نصوص الدستور لفتػرة زمنيػة محػددة  فػن حػيف رأ  فيػل 

                                                           

، غتدٌرشي اإل، ذاش الوطبْػتا  الداهؼيت ، ي ػثواى هسور ػثواى: الماًْى الرغتوْش ( يٌظص ذ.زػي1) 

، غتتدٌرشي اإل، ذاش الفدتتص الدتتاهؼل، 1ؽ ، ّذ.زػتتام هصغتتل: المتتاًْى الرغتتوْش  32ص ،3112

 .23ص ،3112

 121ص ،3111، المتاُص ، هطبؼت  الؼاكت ، ( يٌظص ذ.خليل زوير ػبتر السويتر: المتاًْى الرغتوْش 3) 

 .113ص ،1811، بيصّ ، الراش الداهؼي ، ذ.ػبر الغٌل بػيًْل ػبر هللا: الماًْى الرغوْش ّ

 ،3113، بغتتراذ، الودوبتت  الماًًْيتت ، 3ؽ ، ( يٌظتتص ًبيتتل ػبتتر التتصزوي زيتتاّ : ػتتواًا  الرغتتوْش2) 

 .13ص
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مػػػػػواد الدسػػػػػتور ذات المحػػػػػدد المػػػػػدة لػػػػػ عض نصػػػػػوص و أو  الجزئػػػػػن المطمػػػػػؽأو  الكمػػػػػن
 المواضيم الهامة .

 أنل )منم تعديؿ ال عض مف مػواد الدسػتور  ػ ؿ فتػرة زمنيػة  آ روفورأ  فيل    
 فن ظؿ ظروؼ  اصة .أو  معينة

مف كؿ ما تقدـ يمكننا تعريؼ الحظر الدستورع  أنل تحصػيف  عػض نصػوص    
فتػػرة زمنيػػة معينػػة   ػػ ؿأو  موضػػوعاتل المهمػػة مػػف التعػػديؿ  صػػورة مطمقػػةأو  الدسػػتور

 ا ر  توجب ذلؾ. س ابألأو  امننأو  عاقتصادأو  لس ب ظرؼ سياسن
 .الحظر الدستورع أس اب : انياا 

 سػ ابعدة قيمت لت رير الحظػر الدسػتورع يمكػف اجمػاؿ ا ػـ تمكػـ األ أس اب ناؾ 
  ااتن:
ضػػػماف اسػػػتقرار الوضػػػم السياسػػػن فػػػن الدولػػػة وأحتػػػراـ نصػػػوص الدسػػػتور حتػػػى  .1

فػػػػػ  يمكػػػػػف تعديمػػػػػل اا عنػػػػػد ، الحز يػػػػػةأو  ضػػػػػعة ل  ػػػػػوات السياسػػػػػيةاتكػػػػػوف  ا
الضػػرورة الممحػػة واف يكػػوف التعػػديؿ محػػدودا واف تكػػوف الدالػػة قاطعػػة فػػن ذلػػؾ 

 تمميحاا  أف يست مص مف مجموع نصوصل. أو  اما تصريحاا 
عمػػى  ػػذا اف  ػػذر الصػػورة مػػف الحظػػر تعػػد مجافيػػة لسػػنة  وقػػد رد  عػػض الفقػػل   

لدسػػػػػػتور مػػػػػا و اا تجسػػػػػػيد ل سػػػػػس والمقومػػػػػػات السياسػػػػػية وااجتماعيػػػػػػة التطػػػػػور اف ا
الطموحػػات المسػػتق مية فهػػذر الظػػروؼ فػػن إلػػى  ية السػػائدة فػػن المجتمػػم اضػػافةقتصػػادواا

الدسػتور ين غػن اف يسػاير  ػذر التطػورات لكػن يكػوف فػنف  تطور وتغير مسػتمريف، وعميػل
 المع ر الحقيقن عف حاجات المجتمم. 

ف الفقػػػػل   ػػػذا الحظػػػر الدسػػػتورع  أنػػػػل ت ريػػػر لعمويػػػة الدسػػػػتور ي ػػػرر الػػػ عض مػػػ .2
فالدستور يعمو عمى جميم القواعد القانونية ولهذا ايمكف اف يمس مف ق ػؿ  ػذر 

مػػػف ق ػػػؿ واضػػػعيها  و ػػػو  ػػػذلؾ يعػػػد  م ا ػػػة ضػػػمانة لمحقػػػوؽ الفرديػػػة أو  القواعػػد
ا وحػدة مجػردة  ػاعت ار لممواطنيف مف جهة واحتراماا وترسي اا لم ػدأ سػيادة اامػة  
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 مستقمة عف اافراد المكونيف لها وعميل فاامة وحد ا صاح ة السػيادة فػ  سػيادة
اف  ػػػػذا  اعت ػػػػارجماعػػػػة  ػػػػؿ السػػػػيادة لمجمػػػػوع اافػػػػراد عمػػػػى أو  سػػػػمطة لفػػػػردأو 

الش ص الجماعن ايم ؿ كؿ فرد مف اافراد المكونيف لل  ؿ يم ؿ وحػدة واحػدة 
 ذر اامػة التػن وضػعت الدسػتور فنف  ف  ـتتجزأ و ن مستقمة عف افرادر، وم ا
فػػرد اف يػػأتن  تعػػديؿ يمػػس مػػا وضػػعتل اامػػة اف فػػن ذلػػؾ أو  يتػػأتى لسػػمطة ا

 انتهاكاا ارادتها وعمى  ذا ااساس يأتن دور الحظر الدستورع.
وقػػد انتقػػد  ػػذا الت ريػػر مػػف ق ػػؿ الػػ عض  اف تعػػديؿ الدسػػتور يعػػد ضػػرورة ا  نػػى 

حتػى مؤقتػة دوف اع أو  قػوؿ اف تتجمػد نصوصػل  صػفة ا ديػةعنها اذ انل مف  يػر المع
ت ديؿ حتى نضمف مسايرة الدستور لمتطم ات التطور وليكوف عمى الدواـ انعكاساا حقيقياا 
لمنظاـ السياسن المتفؽ مم ظروؼ المجتمم واا انفصمت النصوص عػف الواقػم واصػ   

س مػػف المنطقػػن اف تمتػػـز الدسػػتور معرضػػاا لمػػزواؿ عػػف طريػػؽ العنػػؼ السياسػػن لػػذلؾ فمػػي
ااجياؿ الجديدة  رؤية ااجياؿ السا قة واالتزاـ  ما فرضتل مف نصوص تـ وضعها فػن 

 ظؿ ظروؼ واحداث مغايرة عف تمؾ التن تعيشها ااجياؿ المعاصرة.
اا انػػػل مػػػم ذلػػػؾ ي قػػػى مػػػف المستسػػػاغ الق ػػػوؿ  فكػػػرة الحظػػػر النسػػػ ن دوف الكمػػػن 

لتعػػرض لػػ عض نصػػوص الدسػػتور ال اصػػة  المواضػػيم  معنػػى الق ػػوؿ  فكػػرة عػػدـ جػػواز ا
 حتػى عمػى مسػتو  التأ يػد  التعػديؿأو  فػن ظػؿ ظػرؼ معػيفأو  المهمة   ؿ فترة زمنية

المطمػػػؽ لمدسػػػتور مػػف النػػػاحيتيف السياسػػػية أو  مػػػم رفػػض فكػػػرة الحظػػػر الكمػػن لغػػاتاإلأو 
 والقانونية.
فيػػػة لمتطػػػور اف فمػػػف الناحيػػػة السياسػػػية تعػػػد  ػػػذر الصػػػورة مػػػف الحظػػػر مجا     

 الدسػػتور مػػا و وكمػػا سػػ ؽ القػػوؿ اا تجسػػيداا ل سػػس والمقومػػات السياسػػية وااجتماعيػػة
الطموحػػػات المسػػػتق مية امػػػا مػػػف الناحيػػػة القانونيػػػة ف يجػػػوز اف إلػػػى  ية اضػػػافةقتصػػػادااو 

تفرض سمطة قائمة فن زمف معيف ارادتها عمى مػف ت مفهػا مػف سػمطات مسػتق مية ا ػر  
م دأ سيادة اامة اف الجمػود المطمػؽ يعنػن تنػازؿ اامػة عػف حقهػا فػن  اف  ذا يناقض

تعػػػديؿ الدسػػػتور  مػػػا ينسػػػجـ مػػػم التطػػػورات المسػػػتجدة فػػػن المجتمػػػم  صػػػورة نهائيػػػة واف 
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الشػػوا د التاري يػػة ا  تػػت اف عػػدـ المواتمػػة  ػػيف النصػػوص وواقػػم المجتمعػػات يػػؤدع فػػن 
الطػػرؽ  يػػر القانونيػػة إلػػى  المجػػوتإلػػى  ةالمحصػػمة النهائيػػة اف لػػـ تعػػال   ػػالطرؽ القانونيػػ

 اانق ب .أو  )ال ورة
 انواع الحظر الدستوري الفرع الثاني:  

وتشػػتد فػػن تأكيػػد جمود ػػا فتػػنص عمػػى تحػػريـ  قػػد تو ػػؿ  عػػض الدسػػاتير الجامػػدة
هػا وعػدـ تغيير ػا ولكػف لػيس أحكامتعديؿ الدستور حرصاا مػف واضػعيها عمػى تأكيػد  قػات 

ـ اا ػػدع المطمػػؽ اع التحػػريـ الػػذع يشػػمؿ موضػػوعياا كػػؿ نصػػوص المقصػػود  نػػا التحػػري
 ا د اا ديف اف واضعن الدسػتور ليسػوا مػف السػطحية وعػدـ اادراؾإلى  الدستور وزمنياا 

اف م ػؿ  ػذا التحػريـ الشػامؿ اا ػدع  ، 1)حد اشتراط التحريـ المطمؽ اا دع والكمػنإلى 
 يػر منطقػن وا  ػ ؼ  ػيف الفقػل عمػى   و    شؾ ي الؼ سنة الحيػاة والتطػور  ػـ انػل

 ادانتل وعدـ شرعيتل.
ما الحظر الموضوعن والحظػر نوعيف رئيسييف لمحظر الدستورع    2)ويذكر الفقل

 :الزمنن
يعنػن فننػل  كما يطمؽ عميل أيضاا التحػريـ الموضػوعنأو  فأما الحظر الموضوعن

تتعمؽ  ػ عض نصػوص  تضمف الدستور نصاا يحـر ويحظر  مقتضار اجرات اية تعدي ت
 عض قواعدر وليس كمها ويكوف تحريـ  ذا ال عض مف القواعد تحريماا ا ػدياا أو  الدستور

 ػذا التحػريـ اا ػدع لػ عض إلػى  مف حيث الزمف، وترجم حكمة التجات واضعن الدستور
ل  ن انهـ يروف اف تمؾ القواعد جو رية وأساسية فن  نات الدولػة ونظػاـ أحكامقواعدر و 

                                                           

ذاش الٌِؼتت  ، فتتل هظتتص (  يٌظتتص ذ.وتتصّ  بتترّ : المتتاًْى الرغتتوْش  ّكطتتْش ارًظوتت  الرغتتوْشي 1) 

ّذ.زويتر الػتاػر : هبتاذل المتاًْى الرغتوْش  ّكطتْش الٌظتام  111ص ،1831، الماُص ، الؼصبي 

 .131ص ،1881، الوْطل، ذاش السدو  للطباػ  ّالٌشص، الػياغل فل الؼصاق

،   الوؼتتاش هٌشتت ، ذ.هٌيتتص ػبتتر الوديتتر: اطتتْة الصلابتت  المؼتتاري  ػلتتا ذغتتوْشي  المتتْاًيي( يٌظتتص 3) 

، ذاش الفدتتص الؼصبتتل، ّذ.يسيتتا الدوتتل: الٌظتتام الرغتتوْش الوظتتص  131ص ،3111، غتتدٌرشي اإل

، ذاش الؼلتن للوييتتيي، ّذ.اذهتْى شبتتاؽ: الْغتيؾ فتتل المتاًْى الرغتتوْش  212ص ،1881، المتاُص 

، ْى الرغتتوْش ّذ.ػبتتر الغٌتتل بػتتيًْل ػبتتر هللا: التتٌظن الػياغتتي  ّالمتتاً 231ص ،1831، بيتتصّ 

ذاش الفدتتتص ، ّذ.هسػتتتي خليتتتل: المتتتاًْى الرغتتتوْش  ّارًظوتتت  الػياغتتتي  161ص ،هظتتترش غتتتابك

 .16ص ،1866، الماُص ، الؼصبل
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ا عػاد اع تعػديؿ إلػى  اك ر مف  ير ا لذا تمجػأ السػمطة التأسيسػية واضػعة الدسػتور الحكـ
 . 1)يهدد ا لضماف استقرار ا اا دعأو  محتمؿ يمسها

الػػ عض مػػف أو  امػػا الحظػػر الزمنػػن فهػػو الػػذع يسػػتهدؼ حمايػػة الدسػػتور  الكامػػؿ
يـ التعػػديؿ ل فتحػر أحكامػل ضػد اع تعػديؿ  ػ ؿ فتػرة زمنيػػة معينػة تكفػن اسػتقرار أحكامػ

 نا مف حيث النطاؽ كمن عادة فيشػمؿ كػؿ الدسػتور لكنػل تحػريـ نسػ ن فػن الزمػػػػػف فهػو 
لػػيس مؤ ػػداا  ػػؿ لفتػػرة محػػددة يجػػوز  عػػد ا اجػػرات التعػػديؿ  الشػػروط ال اصػػة التػػن نػػص 

 . 2)عميها الدستور
م ػػػدأ سػػيادة اامػػة  ػػػؿ  ػػو الحظػػػر إلػػى  و نػػا قػػد ي ػػػار تسػػاؤؿ مفػػادر ايهمػػػا أقػػرب

 ن أوالزمنن ولماذا؟  الموضوع
التفرقػػة  ػػيف انػػواع إلػػى  ل جا ػػة عػػف  ػػذا التسػػاؤؿ  3)ذ ػػب  عػػض الفقػػل الفرنسػػن

الحظػػػر مػػػف حيػػػث  يػػػاف القيمػػػة القانونيػػػة لحظػػػر تعػػػديؿ النصػػػوص الدسػػػتورية فقػػػد عػػػد 
النصػػوص الدسػػتورية التػػن تحػػـر تعػػديؿ مػػواد معينػػة  صػػفة دائمػػة مجػػردة مػػف كػػؿ قيمػػة 

د تقييداا لم دأ سيادة اامة وحقهػا فػن اجػرات مػا تػرار مػف تعػدي ت قانونية و اطمة انها تع
وانػػػل ايجػػػوز لمسػػػمطة التأسيسػػػية التػػػن تضػػػم الدسػػػتور لجيػػػؿ معػػػيف مػػػف اامػػػة اف تقيػػػد 

 السمطة التأسيسية ل جياؿ القادمة.
عند تعرض أو  اما النصوص التن تحظر تعديؿ الدستور   ؿ مدة زمنية محددة

 فأنها مشروعة وتتمتم  القوة القانونية الممزمة. الدولة لظروؼ معينة

                                                           

 ،1816، المتتاُص ، ذاش الفدتتص الؼصبتتل، ( يٌظتتص ذ.ػثوتتاى خليتتل ػثوتتاى: الوبتتاذل الرغتتوْشي  الؼاهتت 1) 

، هظتص للدترها  الؼلويت ، ام الرغتوْش  فتل الدْيت ّها بؼترُا ّذ.ػبتر الفوتاذ زػتي: الٌظت 21ص

، ذاش الفدص الؼصبل، ّذ.شهط  ؽَ الشاػص: الْخيط فل الماًْى الرغوْش  21ص ،3112، الماُص 

 .631ص ،1812، الماُص 

 33ص ،1816، غتدٌرشي اإل، ذاش الوطبْػتا ، ( يٌظص ذ.هاخر شاغت  السلتْ: المتاًْى الرغتوْش 3) 

ذ. ابصاُين ػبر الؼطيط شيسا: التٌظن الػياغتي  ّالمتاًْى  118ص ،برّ : هظرش غابك ّّذ.وصّ  

 .131ص ،3111، غدٌرشي اإل، هٌش   الوؼاش ، الرغوْش 

( كالفميَ الفصًػل خْشج بيصذّ ّلوطير هي الوفظتيل يٌظتص ذ.ػبتر الغٌتل بػتيًْل ػبتر هللا: المتاًْى 2) 

 .  163ص ،الرغوْش ، هظرش غابك
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كونهػػا تفػػرؽ  ػػيف   1)ولقػػد وجػػد  ػػذا ااتجػػار ترحي ػػاا لػػد   عػػض الفقهػػات فػػن مصػػر
صػػػورتيف م تمفتػػػيف ا ت فػػػاا ي ػػػرر المغػػػايرة فػػػن الحكػػػـ وذلػػػؾ اف الصػػػورة ااولػػػى التػػػن 

فػنف  اما ال انية، حكاـتحظر التعديؿ   صفة دائمة تعنن اضفات الجمود المطمؽ عمى األ
اف حظػر التعػػديؿ يكػوف  ػ ؿ فتػػرة زمنيػة معينػة محػػددة إلػى  صػحتها ومشػروعيتها تعػػود

فحظر التعديؿ  نا ا يحـر اامة مف ممارسة حقها واف كؿ ما يترتب عمػى  ػذا الحظػر 
 عػػػد نصوصػػػل  عػػػد أو  ايعػػػدو اف يكػػػوف اطالػػػة المػػػدة الزمنيػػػة ال زمػػػة لتعػػػديؿ الدسػػػتور

 ا يجوز القياـ  التعديؿ   لها.  مضن المدة التن 

 املطلب الثاني

 احلظر الزمني الوارد يف الوثيقة الدستورية 
ها   ؿ مدة أحكامعمى  حظر اجرات اع تعديؿ فن   2)تنص  عض الدساتير    

ل ق ػػؿ السػػماح  تعػػديمها و ال ػػاا مػػا نجػػد  ػػذا الحظػػر فػػن أحكامػػزمنيػػة معينػػة حتػػى ت  ػػت 
اقامػة نظػاـ سياسػن جديػد مغػاير ل نظمػة السػا قة عميػل  قصػد  إلى الدساتير التن تهدؼ

ت فيؼ حدة المعارضة أو  تحقيؽ ااستقرار وال  ات لهذا النظاـ ولمقضات عمى معارضيل
فػػن الدسػاتير التػن ت غػن مواجهػػة أو  ضػدر عمػى ااقػؿ  ػ ؿ  ػػذر الفتػرة الزمنيػة المحػددة

ا ال  د و ػذا الحظػر كمػا سػ ؽ القػوؿ  ػو الفترات ااست نائية التن قد تمر  هأو  اازمات

                                                           

(  لوطيتتر هتتي الوفظتتيل يٌظتتص ذ.هظتتطفا ابتتْ ضيتتر فِوتتل: الٌظتتام الرغتتوْش  للدوِْشيتت  الؼصبيتت  1) 

، ّختتاى ّليتتام ربيتتاش: الػتتلط  الػياغتتي  81ص ،1861، المتتاُص ، ذاش الٌِؼتت  الؼصبيتت ، الووستتر 

ّذ.هسوتتر ػلتتل اة  2ص ،1812، بيتتصّ ، هٌشتتْشا  ػْيتترا ، 2ؽ ، كصخوتت  اليتتاظ زٌتتا اليتتاظ

ّذ.يسيتتا  63ص بتتي غتتٌ  ؽبتتغ،، بيتتصّ ، الودوبتت  السريثتت  للطباػتت ، يي: المتتاًْى الرغتتوْش ياغتت

ّذ.غتاهل خوتاة التريي:  31ص ،1811، الماُص ، ذاش الٌِؼ  الؼصبي ، الدول: الماًْى الرغوْش 

 .  236ص ،الوظرش الػابك

التس  ًتض ػلتا ػترم ختْاض  1381( كوا ُْ الساة ػليَ فل ذغتوْشي  الدوِْشيت  الفصًػتي  لػتٌ  3) 

التس  زتصم  1833كؼريلَ ار بؼر هؼل اشبتغ غتٌْا  هتي كتاشيع ّػتؼَ ّالرغتوْش اليًْتاًل لػتٌ  

كؼريل أزداهَ لبل هصّش خوع غتٌْا  ػلتا طترّشٍ زوايت  للٌظتام الدوِتْش  الدريتر ّالرغتوْش 

 ػؼَ.الس  زظص كؼريل الرغوْش لور  اشبغ غٌْا  هي كاشيع ّ 1838اركْاذّش  لػٌ  

ّذ.ًؼواى ازور الدطي :  81ص ،لوطير هي الوفظيل يٌظص: ذ.هظطفا ابْ ضير فِول: هظرش غابك -

 .  113ص ،هظرش غابك
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حظػػػر نسػػػ ن فػػػن الػػػزمف فهػػػو لػػػيس مؤ ػػػداا  ػػػؿ لفتػػػرة محػػػددة يجػػػوز  عػػػد ا اجػػػرات التعػػػديؿ 
 . 1) الشروط ال اصة التن نص عميها الدستور

ل يػػػاف موقػػػؼ الدسػػػاتير األوؿ لػػػذا سػػػنتناوؿ  ػػػذا الموضػػػوع فػػػن فػػػرعيف  ن صػػػص 
ال ػػانن موقػػؼ الدسػػاتير العراقيػػة مػػف المقارنػػة مػػف الحظػػر الزمنػػن فػػن حػػيف نعػػرض فػػن 

 الحظر الزمنن وكما يأتن:
 موقف الدساتير المقارنة من الحظر الزمني الفرع األول:  

سنتناوؿ  ذا الموضوع فن نقطتيف نعػرض فػن ااولػى لموقػؼ التشػريعات الغر يػة 
مػػػف الحظػػػر الزمنػػػن فػػػن حػػػيف ن صػػػص ال انيػػػة ل حػػػث موقػػػؼ التشػػػريعات العر يػػػة مػػػف 

 منن وعمى النحو ااتن:الحظر الز 
 موقؼ الدساتير الغر ية مف الحظر الزمنن. :أواا 

اسػموب منػم تعػديؿ  عػض مػواد الدسػتور إلػى  س ؽ القوؿ اف  عض الدساتير تمجػأ
  ؿ فترة زمنية محددة و ناؾ العديد مف الدساتير الغر يػة مػف نصػت عمػى  ػذا الحظػر 

 :و ااتنم تمفة سنحاوؿ ال حث فن ا مها عمى النح س ابأل
 .1787دستور الوايات المتحدة اامريكية لسنة  .1

يشػػػػػكؿ الجمػػػػػود الدسػػػػػتورع احػػػػػد  ال صػػػػػائص الموضػػػػػوعية ااساسػػػػػية لمدسػػػػػتور 
اامريكػػػن فقػػػد تضػػػمف  ػػػذا الدسػػػتور وفػػػن مادتػػػل )ال امسػػػة  ااجػػػراتات وااليػػػات التػػػن 

ينػة، المسػائؿ لفتػرة زمنيػة معأو  تصعب عممية اجراتات التعدي ت فن  عػض النصػوص
ولعػػؿ مػػف ا ػػـ تمكػػـ النصػػوص الدسػػتورية التػػن اسػػت عد ا واضػػعوا الدسػػتور مػػف التعػػديؿ 

                                                           

( لوطيتتر هتتي الوفظتتيل يٌظتتص ذ.ػبتتر الغٌتتل بػتتيًْل ػبتتر هللا: الْغتتيؾ فتتل التتٌظن الػياغتتي  ّالمتتاًْى 1) 

ٌتتاى هسوتتر الميػتتل: المتتاًْى ّذ.زيتترش ؽالتت  ارهتتاش  ّذ.ز 131ص ،هظتترش غتتابك، الرغتتوْش 

، ّذ.ػظام ػلل الربع: المتاًْى الرغتوْش  311ص ،3113، بغراذ، الودوب  الماًًْي ، الرغوْش 

ّذ.ازوتتر فوستتل غتتصّش: هتتٌِح ارطتتيذ  121ص ،3111، ػوتتاى، ذاش الثمافتت  للٌشتتص ّالوْضيتتغ

ارًظوتت  الػياغتتي  ر غتتؼيفاى: ّذ.ازوتت 12ص ،3116، المتتاُص ، ذاش الٌِؼتت  الؼصبيتت ، الرغتتوْش 

ّذ.هسور شفؼت   32ص ،3111، بيصّ ، هٌشْشا  السلبل السمْلي ، ّالوباذل الرغوْشي  الؼاه 

ّذ.ًتتْش   63ص ،3113، ارضاشيطتت ، ذاش الداهؼتت  الدريتتر ، ػبتتر الُْتتاا:: المتتاًْى الرغتتوْش 

ّذ.ابتتصاُين ػبتتر الؼطيتتط  188ص ،1813، بغتتراذ، الودوبتت  الماًًْيتت ، لطيتت : المتتاًْى الرغتتوْش 

 .  33ص ،هظرش غابك، شيسا: الٌظن الػياغي  ّالماًْى الرغوْش 
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منم الكػونغرس اامريكػن مػف اصػدار   1)لفترة زمنية مؤقتة )الحظر الجزئن المؤقت   ن
تجػػػارة الع يػػػد التػػػن كانػػػت شػػػائعة فػػػن  عػػػض أو  اع تشػػػريم مػػػف شػػػأنل اف يمػػػس اسػػػتيراد

حػػػػيف العػػػػاـ ال ػػػػامف  عػػػػد االػػػػؼ وال مانمائػػػػة اذ جػػػػات فيػػػػل الوايػػػػات اامريكيػػػػة الجنو يػػػػة ل
)...عمى شػرط اا يكػوف اع تعػديؿ قػد يوضػم ق ػؿ العػاـ ال ػامف  عػد االػؼ وال مانمائػة 

 اع تأ ير فن الجزت التاسم مف المادة ااولى .
 .دساتير الجمهورية الفرنسية .2

فػػػن تعػػػػديؿ نصػػػت دسػػػاتير الجمهوريػػػة الفرنسػػػية المتعاق ػػػػة عمػػػى الحظػػػر الزمنػػػن 
أو  الهػدؼ مػف ورات  ػذا المنػمأو  النصوص الدستورية اا انها ا تمفػت مػف حيػث الغايػة

تعديؿ  ذا الدستور ار ػم سػنوات  1791ففن الوقت الذع منم واضعن دستور ، الحظر
الدسػػػتور  ػػػ ؿ مػػػدة زمنيػػػة مناسػػػ ة حتػػػى  أحكػػػاـمتتاليػػػة  هػػػدؼ ضػػػماف اسػػػتقرار سػػػرياف 

ميػػػػة السياسػػػػية والدسػػػػتورية فيهػػػػا ق ػػػػؿ ا ضػػػػاع نصػػػػوص تسػػػػتقر مؤسسػػػػات الدولػػػػة والعم
ليػػػػنص عمػػػػى حظػػػػر تعػػػػديؿ  1946جػػػػات دسػػػػتور  ، 2)الت ػػػػديؿ فيهػػػػاأو  الدسػػػػتور لمتعػػػػديؿ

الدستور ا نات تعرض الدولة لظروؼ معينة والمتم مػة  حالػة حظػر التعػديؿ ا نػات احػت ؿ 
 . 3) عض ااراضن الفرنسيةأو  كؿ

فقػد نػص عمػى  1958ال امسػة الفرنسػن لسػنة دستور الجمهورية إلى  أما  النس ة
 : 4)الحظر الزمنن فن تعديؿ النصوص الدستورية  حالتيف  ما

                                                           

الودوبت  ، 1، ؽ ، ( يٌظص ًبيل ػبر الصزوي زياّ : كؼتريل الرغتوْش فتل الترّة اركساذيت  الفيرشاليت 1) 

: ارّشاق ّالدػتتٌرش ُتتاهلوْى ّختتيوع هاذيػتتْى ّختتْى ختتا  61ص ،3112، بغتتراذ، الماًًْيتت 

 .  621ص ،1886، ػواى، ذاش الفاشظ للٌشص ّالوْضيغ، كصخو  ػوصاى ابْ زدل ، الفيرشالي 

ّطتباذ خوؼت :  162ص ،( لوطير هي الوفظيل يٌظص ذ.ابتصاُين ػبتر الؼطيتط شتيسا: هظترش غتابك3) 

خاهؼت  ، السمتْق كليت ، اؽصّزت  ذكوتْشاٍ، فدص  الػلط  الو غيػ  ّكطبيماكِا فل الرغتاكيص الؼصاليت 

 . 62ص ،3113، الٌِصيي

ّذ.ػترًاى ػاختل ػبيتر: المتاًْى  121ص ،( يٌظص فل ُسا ذ.خليل زوير ػبر السوير: هظترش غتابك2) 

الٌدتت  ، هؤغػتت  الٌبتتصاظ للطباػتت ، الرغتتوْش  )الٌظصيتت  الؼاهتت  ّالٌظتتام الرغتتوْش  فتتل الؼتتصاق(

 .  361ص ،هظرش غابكّذ.غاخر هسور الطاهلل:  111ص ،3111، ارشص 

ّذ.ػتترًاى  33ص ،هظترش غتابك، ( يٌظتص فتل ُتسا ًبيتتل ػبتر التصزوي زيتاّ : ػتتواًا  الرغتوْش2) 

ّذ.هسوتر  323ص ،ّذ.زٌتاى هسوتر الميػتل: هظترش غتابك 113ص ،ػاخل ػبير: الوظترش ًفػتَ

  .111ص ،ّذ.ًؼواى ازور الدطي : هظرش غابك 63ص ،شفؼ  ػبر الُْاا: هظرش غابك
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 ( مػػف الدسػػتور التػػن حظػػرت تعػػديؿ 89الحالػػة ااولػػى: مػػا جائػػت  ػػل المػػادة  
ا نات ااحت ؿ ااجن ن  أو  النصوص الدستورية عند المساس  س مة ااقميـ

 لمدولة.
 عديؿ الدستور فن  ضوف فترات الرئاسػة المؤقتػة لمدولػة الحالة ال انية: منم ت

  منل متولن الرئاسة المؤقتة )رئيس 7المادة ) أحكاـاذ منم الدستور  موجب 
  موضػم التعػديؿ و ػن المػادة 89الحكومة  وضم المػادة )أو  مجمس الشيوخ

التػػن تػػنظـ اجػػراتات تعػػديؿ الدسػػتور عممػػاا اف تعػػديؿ الدسػػتور الفرنسػػن كػػاف 
  منػػػػػل والتػػػػػن اجػػػػػازت لرئػػػػػػػػػػػػػػػيس 11ن الغالػػػػػب وفقػػػػػاا لػػػػػنص المػػػػػادة )يػػػػػتـ فػػػػػ

الجمهوريػػػة اف يعػػػرض عمػػػى ااسػػػتفتات مشػػػروعات القػػػوانيف المتعمقػػػة  تنظػػػيـ 
 السمطات العامة.

: لقػػد نػػص  ػػذا الدسػػتور عمػػى الحظػػر الزمنػػن فػػن 1831دسػػتور  مجيكػػا لسػػنة  .3
 : 1)تعديؿ النصوص الدستورية  حالتيف  ما

 منػػل التػػن منعػػت وحظػػرت تعػػديؿ 84ولػػى: مػػا جػػات فػػن المػػادة )الحالػػة اا  
النصػػوص الدسػػتورية ا نػػات فتػػرة الوصػػاية عمػػى العػػرش  قصػػد حمايػػة النظػػاـ 

 الممكن.
 ( أحكػػاـ  منػػل التػػن منعػػت تعػػديؿ 196الحالػػة ال انيػػة: مػػا قضػػت  ػػل المػػادة 

حينمػػػا ا أو   طػػػر الحػػػربإلػػػى  النصػػػوص الدسػػػتورية ا نػػػات تعػػػرض الػػػ  د
 لم رلماف ااجتماع  حرية.يمكف 

وفن حقيقة اامر تعد الصورة اا يرة مف الحالة ال انيػة مػف اا ميػة  مكػاف انهػا 
فػػأع حالػة يتعػذر  هػػا ، وسػعت  صػورة ك يػرة مػػف الحػاات التػن يمكػػف اف تػد ؿ  ضػمنها

عمػػػػى ال رلمػػػػاف ااجتمػػػػاع  حريػػػػة يمكػػػػف اف تػػػػد ؿ  ضػػػػمنها كحالػػػػة اازمػػػػات والكػػػػوارث 
تػػن تعرقػػؿ حركػػة السػػير وتحػػوؿ دوف تمكػػف اعضػػات ال رلمػػاف مػػف الحظػػور، الط يعيػػة ال

                                                           

 ،ّذ.زٌتتتاى هسوتتتر الميػتتتل: هظتتترش غتتتابك 116ص ،غتتتواػيل هتتتصض : هظتتترش غتتتابكإ ( يٌظتتتص ذ.1) 

 .  113ص ،ّذ.ًؼواى ازور الدطي : هظرش غابك 323ص
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اط ؽ الحظػر الزمنػن وا ػد مػف تقييػدر  اضػيؽ أو  التوسم فن الحظرإلى  ونحف انميؿ
 نطاؽ ممكف. 

 موقؼ الدساتير العر ية مف الحظر الزمنن. : انياا  
سػػتورية ذ  ػػت  ال يػػة الدسػػاتير العر يػػة  حظػػر تعػػديؿ الػػ عض مػػف نصوصػػها الد

م تمفػة فػال عض منهػا  ػداعن اسػتقرار النظػاـ السياسػن فػن  سػ ابلفترات زمنيػة معينػة أل
 ا، لذا سنحاوؿ اعت ار ال  د وال عض منها لحماية تمؾ النصوص والحفاظ عمى مكانتها و 

 :ال حث فن ا ـ تمكـ الدساتير وعمى النحو ااتن
  مف الدستور 126ادة )  مف الم2نصت الفقرة ) :1952الدستور ااردنن لسنة  .1

عمػػػى انػػػل )ا يجػػػوز اد ػػػاؿ اع تعػػػديؿ عمػػػى الدسػػػتور مػػػدة قيػػػاـ الوصػػػاية  شػػػأف 
حقوؽ الممؾ وورا تل  اف  ذا القيد الزمنن الذع وضعل المشرع الدستورع  و فن 
حقيقتل حظر لمواجهة فترات الضعؼ التن تنتاب انظمة الحكـ و الذات اانظمػة 

المنػػػور عنهػػػا فػػػن  سػػػ ابع  ػػػايراد  ػػػذا الحظػػػر لأالممكيػػػة لػػػذا حسػػػناا فعػػػؿ المشػػػر 
 . 1)اع ر

نػص الدسػػتور الكػويتن عمػى الحظػر الزمنػن فػػن  :1962الدسػتور الكػويتن لسػنة  .3
  منل عندما نص عمى )عدـ جػواز اقتػراح تعػديؿ  ػذا الدسػتور ق ػؿ 174المادة )

مضػػن  مػػس سػػنوات عمػػى العمػػؿ  ػػل  ولعػػؿ ايػػراد  ػػذا الحظػػر مػػف ق ػػؿ واضػػعوا 
ر مػػردر اعطػػات فرصػػة لتط يػػؽ  ػػذا الدسػػتور واسػػتقرارر  ػػ ؿ فتػػرة معينػػة الدسػػتو 

 . 2)امكانية الحكـ عميل
عمػػػى  ػػػرار المشػػػرع الدسػػػتورع الكػػػويتن ذ ػػػب  :1973الدسػػػتور السػػػورع لسػػػنة  .2

المشرع السورع مف   ؿ النص عمى )ا يجوز تعػديؿ  ػذا الدسػتور ق ػؿ  مانيػة 
 . 3)عشر شهراا عمى تأريخ نفاذر 

                                                           

 ،ّذ.زٌتتاى هسوتتر الميػتتل: الوظتترش الػتتابك 116ص ،( يٌظتتص ذ.أغتتواػيل هتتصض : الوظتترش غتتابك1) 

 .  33ص ،ّذ.ًؼواى ازور الدطي : الوظرش الػابك 323ص

 .  132ص ،( يٌظص ذ.ازور الوْافل: الوظرش الػابك3) 

 .  1832( لػٌ  111( يٌظص ًض الواذ  )2) 
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ا تمػػؼ موقػػؼ الدسػػاتير العراقيػػة  :الدسػػاتير العراقيػػة مػػف الحظػػر الزمنػػنموقػػؼ   .2
المتعاق ة مف حيث تقييد ا لتعديؿ النصوص الدسػتورية  ػ ؿ فتػرة زمنيػة محػددة 

 :ولهذا سنتناوؿ  ذر الدساتير عمى النحو ااتن
  لقد اورد واضعوا القػانوف ااساسػن   :1925القانوف ااساسن العراقن لسنة

ل أحكامػػػيػػػداا عمػػػى تعػػػديؿ النصػػػوص الدسػػػتورية مفػػػادر منػػػم تعػػػديؿ العراقػػػن ق
  ؿ فترة  مس سنوات مف تػأريخ د ولػل حيػز التنفيػذ و ػذا مانصػت عميػل 

  منل التن اكػدت عمػى )عػدا مػا نػص عميػل فػن المػادة السػا قة 119المادة )
مػػدة  مػػػس إلػػػى  ا يجػػوز قطعيػػاا اد ػػػاؿ تعػػديؿ مػػا عمػػػى القػػانوف ااساسػػن

ريخ ا تدات تنفيذر...  والذع يفهـ مػف الػنص اعػ ر اف القػانوف سنوات مف تأ
ر السمطة التأسيسػية المشػتقة اف يعدلػل  ػ ؿ اعت ار ااساسن لمجمس اامة  

مػػػدة جػػػواز التعػػػديؿ تنتهػػػن فػػػن فػػػنف  سػػػنة واحػػػدة مػػػف تػػػاريخ تنفيػػػذر و ػػػذلؾ
صػػ حية السػػمطة المػػذكورة فػػنف  امػػا  عػػد مػػرور  ػػذر المػػدة 1926/اذار/21

لت دأ مرحمة جمود القانوف ااساسن جموداا مط قاا لمدة  مس سنػوات  تنتهن
ار ػػم سػػنوات مػػف تػػاريخ انتػػػػػػػهات مػػدة أو  مػػف تػػاريخ نفػػػػػػػػػػاذ القػػانوف ااساسػػن

 . 1)جواز تعديمل ااولى
 لػػػـ تتضػػػمف دسػػػاتير العهػػػد الجمهػػػورع كدسػػػتور   :دسػػػاتير العهػػػد الجمهػػػورع

الحظػػػػػر الزمنػػػػػن ولعػػػػػؿ إلػػػػػى  ةاع اشػػػػار  1971و 1968و 1964و 1958
 همػػػا اصػػػ ا أحكامالسػػػ ب فػػػن  ػػػذا عػػػدـ تطػػػرؽ الدسػػػتوريف ااولػػػيف لتعػػػديؿ 

انفراد السمطة التشريعية مم مة  مجمس قيادة ال ورة  وضػم وتعػديؿ الدسػتور و 
فػػػن  الػػػة الدسػػػتوريف اا يػػػريف لػػػذا فػػػ  يوجػػػد اع م ػػػرر يػػػذكر لمػػػنص عمػػػى 

 . 2) ذر الظروؼ الحظر الزمنن انتفات الحاجة اليل فن ظؿ

                                                           

 .  111ص ،( يٌظص ذ.طباذ خوؼ : هظرش غابك1) 

، الؼاكتت  لظتتٌاػ  الدوتتاا، 3ؽ ، ( يٌظتتص ًبيتتل ػبتتر التتصزوي زيتتاّ : ذغتتاكيص الؼتتصاق الدوِتتْش 3) 

 .132ص ،3118، الماُص 
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  حاوؿ واضعوا الدسػتور فػن العػراؽ وضػم نهايػة لحق ػة  :2115دستور سنة
الدسػػاتير العراقيػػة المؤقتػػة التػػن لطالمػػا طػػاؿ العمػػؿ  هػػا فػػن ظػػؿ الك يػػر مػػف 
التعػػػدي ت ااعت اطيػػػة التػػػن قممػػػت مػػػف قيمػػػة الم ػػػادئ ااساسػػػية والجو ريػػػة 

د يتضػػمف مػػف االيػػات الم  ػػة فيهػػا وذلػػؾ مػػف  ػػ ؿ  نػػات دسػػتور دائػػـ جامػػ
الوقائيػػػة الذاتيػػػة التػػػن تضػػػمف لمدسػػػتور   اتػػػل واسػػػتقرارر و هػػػذا قيػػػد واضػػػعوا 
الدسػػتور سػػمطة التعػػديؿ  جممػػة مػػف ااجػػراتات والقيػػود التػػن تحمػػن الدسػػتور 
وتدافم عنل مف مشػاريم التعػديؿ الهامشػية  يػر المدروسػة ، لػذا فقػد جػاتت 

تػنص عمػى )ا يجػوز تعػديؿ الم ػادئ   منػل ل126الفقرة ) انيػاا  مػف المػادة )
والحقػػػوؽ والحريػػػػات الػػػػواردة فػػػػن ال ػػػػاب األوؿ ااساسػػػية الػػػػواردة فػػػػن ال ػػػػاب 

ال ػػانن مػػف الدسػػتور اا  عػػد دورتػػيف انت ػػا يتيف متعػػاق تيف...  ولعػػؿ السػػ ب 
فػػن تحديػػد  ػػذر الفتػػرة لمحظػػر الزمنػػن  ػػدورتيف انت ػػا يتيف اع  مػػاف سػػنوات 

أو  ن الدسػػػػتور لمواجهػػػػة الفتػػػػرات ااسػػػػت نائية ػػػػن الر  ػػػػة الحقيقيػػػػة لواضػػػػع
 ػػػػذر  أحكػػػػاـاازمػػػات التػػػػن مػػػر ويمػػػػر  هػػػا العػػػػراؽ ور  ػػػػة مػػػنهـ فػػػػن تنفيػػػذ 

 الدسػػػاتير دوف تعػػػديؿ  ػػػ ؿ  ػػػذر الفتػػػرات  شػػػية اف يػػػأتن التعػػػديؿ م الفػػػاا 
 لحقيقة ااتجا ات ااكيدة والمستقرة لمرأع العاـ.

 املطلب الثالث

 لوثيقة الدستورية احلظر املوضوعي الوارد يف ا
عمػػػى  عػػػدـ جػػػواز اع تعػػػديؿ فػػػن نصوصػػػها   1)تتضػػػمف الػػػ عض مػػػف الدسػػػاتير  

اك ر مف القواعد الدسػتورية ر  ػة مػف المشػرع أو  ويتم ؿ  ذا المنم  عدـ المساس  قاعدة

                                                           

ّالرغتتوْش اريطتتالل لػتتٌ   1826كوتتا ُتتْ الستتاة ػليتتَ فتتل ذغتتوْشي  الدوِْشيتت  الفصًػتتي  لػتتٌ   (1) 

)الولغتتل( از زصهتت   1836ّالرغتتوْش الدطارتتص  لػتتٌ   1822ّالرغتتوْش البصاضيلتتل لػتتٌ   1823

ُسٍ الرغاكيص كؼريل أّ الوصاذ كؼريل شدل الٌظام الػياغتل فتل الرّلت  ُّتْ الٌظتام الدوِتْش  إلتا 

ص فل زُب  البؼغ هي الرغاكيص إلا زظتص كؼتريل الشتدل الولدتل للٌظتام الػياغتل كوتا ُتْ ًظام اخ

.لوطير هي الوفظيل 1833ّالرغوْش الوغصبل لػٌ   1832الساة ػليَ فل الرغوْش الوظص  لػٌ  

ّذ.ػلتتل يْغتت  الشتتدص : هبتتاذل  121ص ،يٌظتتص: ذ.هسوتتر ػبتتر الؼتتاة الػتتٌص : هظتترش غتتابك

ّهسوتتر الدتتاهع بتتي ًاطتتص: الوؼتتريل الرغتتوْش  فتتل  221ص ،رش غتتابكهظتت، المتتاًْى الرغتتوْش 
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التأسيسن فن حماية الدعائـ ااساسية التن يقوـ عميها النظاـ السياسن مف التعديؿ منعاا 
 اع التن يحميها المشرع المذكور.اضطراب ااوض

األوؿ ولتسميط الضوت حوؿ  ذا الموضوع سنتناوؿ عرضل فن فػرعيف  نكػرس    
لدراسػػػة موقػػػؼ الدسػػػاتير الغر يػػػة مػػػف الحظػػػر الموضػػػوعن إمػػػا ال ػػػانن فن صصػػػل ل يػػػاف 

 موقؼ الدساتير العر ية مف الحظر الموضوعن.
 لموضوعي موقف الدساتير الغربية  من الحظر االفرع األول: 

 سنتناوؿ ا ـ الدساتيرالغر ية وموقفها مف الحظر الموضوعن وفؽ الترتيب ااتن:
ا تمؼ عدد مف الفقهات  حوؿ الشطر الوارد  :دستور الوايات المتحدة اامريكية .1

فػػن المػػادة ال امسػػة مػػف دسػػتور الوايػػات المتحػػدة اامريكيػػة والمتعمػػؽ  ػػػ)...واا 
فػن المسػاواة فػن التصػويت فػن مجمػس الشػيوخ  اذ  تحـر اية وايػة دوف موافقتهػا

اف واضعن الدستور رفعوا مف درجة الجمػود الدسػتورع فيمػا إلى   1)ذ ب احد ـ
يتعمؽ  الحؽ المتساوع فن ااقتراع  يف الوايػات فػن المجمػس ااعمػى )الشػيوخ  
اذ يتطمػػب  ػػذا الػػنص اجمػػاع الوايػػات اذ اعت ػػروا الػػنص المشػػار اليػػل انفػػاا مػػف 

نصػػػوص الدسػػػتورية الجامػػػدة جمػػػوداا مطمقػػػاا  حيػػػث ا يجػػػوز المسػػػاس  ػػػل اا ال
 موافقػػػة جميػػػم الوايػػػات وقػػػد اطمػػػؽ عمػػػى النصػػػوص التػػػن ايمكػػػف تعػػػديمها اا 

 اعت ػػارانػػل ا يمكػػف   2) ااجمػػاع وصػػؼ )الجمػػود المطمػػؽ .فن حػػيف يػػر  ا ػػر
عػاا دسػتورياا منأو  ااجماع و و اجرات يت ذ عادة لتصعيب عمميػة التعػديؿ حظػراا 

)ااجمػػاع  يصػػعب عمميػػة التحويػػؿ األوؿ ا ت فهمػػا فػػن المضػػموف والجػػو ر فػػ
المنػػم  يسػػت عد التعػػديؿ اساسػػاا و ػػو مػػا نؤيػػدر مػػف جهتنػػا أو  امػػا ال ػػانن )الحظػػر

 وفقاا لما ورد فن اع ر.
                                                                                                                                                      

كليت  ، خاهؼ  لاطر  هصباذ ّشللت ، شغال  هاخػويص، الدطارص ّاوصٍ ػلا هداً  الػلط  الوشصيؼي 

 .  23ص ،3112، السمْق ّالؼلْم الػياغي 

، المتاُص ، لٌِؼت  الؼصبيت ذاش ا، ( يٌظص ذ.ازور كوتاة ابتْ الودتر: ذشاغتا  فتل المتاًْى الرغتوْش 1) 

 .  312ص ،1813

، 1همْها  الرغوْش الريومصاؽل ّاليا  الورافؼت  ػٌتَ، ؽ  ( يٌظص غصٌُ  زوير طالر البصضًدل:3) 

 .  322ص ،3118ػواى، ، ذاش ذخل  للطباػ 
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ا ػػػػذ القػػػػانوف ااساسػػػػن االمػػػػانن   :1949القػػػػانوف ااساسػػػػن االمػػػػانن لسػػػػنة  .2
  منػػل عنػػدما نصػػت 79  مػػف المػػادة )3الدسػػتورع فػػن الفقػػرة ) ػػالجمود والحظػػر 

عمى )ا يجوز اجػرات تعػدي ت عمػى  ػذا القػانوف ااساسػن مػف شػأنها اف تمػس 
مشػػاركة الوايػػات مػػف حيػػث الم ػػدأ فػػن أو  دويػػ ت اتحاديػػةإلػػى  تجزئػػة ااتحػػاد

اد  شػكؿ يمػس القواعػد ااساسػػية الػواردة فػن المػػو أو  عمميػة التشػريم  شػكؿ فعػػاؿ
 . 1)  2)و  1)

والػػواردة فػػن الفصػػؿ  نسػػافوقػػد تضػػمنت المػػادة ااولػػى منػػل الحقػػوؽ ااساسػػية لإ
 :مف  ذا القانوف والتن تضـ   ث فقرات  ناألوؿ 
 ير قا مػة لممسػاس  هػا فاحترامهػا وحمايتهػا يمػ  ف واج ػاا الزاميػاا  نسافكرامة اإل . أ

 عمى جميم سمطات الدولة.
كقاعػدة اساسػية  نسػافـ المسػاس واا ػ ؿ  حقػوؽ اإليؤمف الشعب االمانن  عد . ب

 لمتعايش ضمف اع مجموعة  شرية ولمس مة والعدالة فن العالـ.
 ػػػػا اعت ار تمتػػػػـز السػػػػمطات التشػػػػريعية والتنفيذيػػػػة والقضػػػػائية  ػػػػالحقوؽ ااساسػػػػية   . ت

 تشريعياا م اشراا ونافذاا.
ساسػػػية لمنظػػػاـ الفقػػػرة اعػػػ ر تحظػػػر كػػػؿ تعػػػديؿ يمػػػس العناصػػػر اافػػػنف  و التػػػالن

 المنم فهن  ط ف قانوف التعديؿ الدستورع.أو  الدستورع اما عقو ة انتهاؾ  ذا الحظر
اورد واضػػػػعوا الدسػػػػتور   :1958دسػػػػتور الجمهوريػػػػة الفرنسػػػػية ال امسػػػػة لسػػػػنة  .3

حظراا موضوعياا مفادر الحفاظ عمى شكؿ النظاـ السياسن  1958الفرنسن لسنة 
لشكؿ الحكومة الجمهورع و صورة مؤ دة  عديؿالقائـ مف   ؿ است عاد ـ اع ت

  منػػل التػػن نصػػت 89و ػػذا مػػا يستشػػؼ مػػف الشػػطر اا يػػر مػػف نػػص المػػادة )
عمى )...شػكؿ الحكومػة الجمهػورع يجػب اف ا يكػوف موضػوعاا لمتعػديؿ  ولعػؿ 

                                                           

(  يٌظتتص هيشتتاة فصّهتتْى: كؼتتريل الرغتتوْش ّالمْاػتتر الرغتتوْشي  غيتتص المابلتت  للوتتع فتتل المتتاًْى 1) 

 ،3113، بتتي هدتتاى ؽبتتغ، 1ع ، بستتم هٌشتتْش فتتل هدلتت  المتتاًْى الؼتتام ّػلتتن الػياغتت ، ارلوتتاًل

 .  88ص
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السػػػ ب فػػػن  ػػػذا اعتقػػػاد المشػػػرع الدسػػػتورع الفرنسػػػن  أ ميػػػة  ػػػذا الػػػنص وكونػػػل 
ن وعميل فر  ة منل فن تأميف  قات ودواـ  ػذا النظػاـ يشكؿ جو ر النظاـ السياس

فقػػد حصػػف الػػنص المتعمػػؽ  ػػل مػػف  ػػ ؿ عػػدـ التعػػديؿ والمػػس  ػػل وكػػذا الحػػاؿ 
الػذيف حظػرا اجػرات  1875السػنة ال ال ػة و  1946 النس ة لدستورع السنة الرا عة 

 اع تعديؿ مف شأنل اجرات تعديؿ فيل مساس  كياف الدولة ونظامها الجمهورع.
 موقف الدساتير العربية  من الحظر الموضوعيلفرع الثاني: ا 
عمػػػى عػػػدـ جػػػواز تعػػػديؿ  عػػػض مػػػوادر   1)نصػػػت العديػػػد مػػػف الدسػػػاتير العر يػػػة   

الهػػدؼ مػػف  ػػذا الحظػػر  ػػو الحفػػاظ عمػػى الػػدعائـ ااساسػػية مطمػػؽ ولعػػؿ أو   شػػكؿ دائػػـ
أو  الفيػدرالن لمدولػة الشػكؿأو  جمهوريػاا أو  التن يقوـ عميها نظاـ الحكػـ سػوات كػاف ممكيػاا 

 المذ ب السياسن لها لذا سنحاوؿ ادراج ا ـ تمكـ الدساتير وفؽ الترتيب ااتن:
حػػرص واضػػعن الدسػػتور المصػػرع  :)الممغػػن  1923الدسػػتور المصػػرع لسػػنة   .1

الممغػػن عمػػى تحصػػيف  عػػض النصػػوص التػػن تناولػػت المواضػػػيم  1923لسػػنة 
 حكػػػاـ  منػػػل عمػػػى )األ156)نصػػػت المػػػادة الهامػػػة  نظػػػاـ العػػػرش فػػػن ال مػػػد اذ 

                                                           

الس  زظص الوؼريل بدل هتا يوؼلتك بالٌظتام  1886(  هي كل  الرغاكيص الرغوْش الوغصبل السالل لػٌ  1)

لتس  ًتض فتل الوتاذ  ا 1836الولدل للرّل  ّكسا الساة بالٌػب  للرغوْش الدطارتص  )الولغتل( لػتٌ  

( هٌَ ػلا ػترم ختْاض كؼتريل الظتف  الدوِْشيت  للسدتن أّ ارخويتاش ارشتوصاكل ّكتسا الستاة 181)

التتس  زظتتص كؼتتريل الطتتابغ الدوِتتْش  للرّلتت   1886بالٌػتتب  إلتتا الرغتتوْش الدطارتتص  الٌافتتس لػتتٌ  

يتتي الرّلتت  الصغتتول ٍ ذاػوبتتاشّالٌظتتام التتريومصاؽل المتتارن ػلتتا اغتتاظ الوؼرذيتت  السطبيتت  ّارغتتيم ب

ُتا اللغتْ الْؽٌيت  الصغتوي  ّالسصيتا  ارغاغتي  ّزمتْق اإلًػتاى ّالوتْاؽي اػوباشّاللغ  الؼصبي  ب

كوا زُ  الرغوْش البسصيٌتل بتالٌض ػلتا ػترم ختْاض الوؼتريل بوبترأ السدتن التْشاول بت   زتاة هتي 

 ارزْاة فؼيً ػي هباذل السصي  ّالوػاّا .

 316ص ،يتترش ؽالتت  ارهتتاش  ّذ.زٌتتاى هسوتتر الميػتتل: هظتترش غتتابكلوطيتتر هتتي الوفظتتيل يٌظتتص ذ.ز -

 133ص ،3112، المتتاُص ، ذاش الٌِؼتت  الؼصبيتت ، 2ؽ ، ّذ.ابتتصاُين ذشّيتتل: المتتاًْى الرغتتوْش 

شغتتتال  ، ّذًيتتا ضاذ غتتتْير: الؼتتتْابؾ ارخصاريتت  ّالوْػتتتْػي  للوؼتتتريل الرغتتوْش  فتتتل الدطارتتتص

ّاذزتيوي هسوتر  22ص ،3113، ي  السمْق ّالؼلتْم الػياغتي كل، خاهؼ  الساج الدؼص، هاخػويص

، خاهؼت  الدطارتص، كلي  السمتْق، شغال  هاخػويص، الطاُص: الػلط  الوٌفيسي  فل الرغوْش الدطارص 

 . 128ص ،3113
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ال اصة  شػكؿ الحكومػة النيػا ن ال رلمػانن ونظػاـ ورا ػة العػرش و م ػادئ الحريػة 
 . 1)والمساواة التن يكفمها  ذا الدستور ا يمكف اقتراح تنقيها 

الذع يتجمى مف النص اعػ ر اف المشػرع الدسػتورع ور  ػة منػل فػن حمايػة النظػاـ 
والم ػػػادئ  حكػػػاـتعػػػديؿ  عػػػض المػػػواد التػػػن تتعمػػػؽ  األ السياسػػػن الػػػذع اقامػػػل فقػػػد حظػػػر

 حكػػاـااساسػػية التػػن يقػػوـ عميهػػا  ػػذا النظػػاـ السياسػػن ولعػػؿ مػػف ا ػػـ تمكػػـ الم ػػادئ األ
ال اصة  شكؿ الحكومة النيا ن ال رلمانن و نظاـ ورا ة العرش و م ادئ الحرية والمساواة 

ب ا عد مف  ذا مػف  ػ ؿ حظػرر التن يكفمها  ذا الدستور ا ؿ اف المشرع الدستورع ذ 
 ػذا  نلغػاتحتى تقديـ ااقتراح  التعديؿ اا اف  ذا كمل لـ يحػوؿ دوف ر  ػة  الممػؾ فػؤاد  

المقػررة فػػن الدسػتور الممغػػى  حكػػاـالػذع جػػات  ػنفس األ 1931الدسػتور واصػدارر دسػػتور 
 اصػػػة تمػػػؾ المتعمقػػػة  حظػػػر تعػػػديؿ المػػػواد المتعمقػػػة  النظػػػاـ السياسػػػن اذ جػػػاتت المػػػادة 

ا  1923  مػف دسػتور 156والصيا ة التن وردت  المػادة ) حكاـ  منل  نفس األ144)
 ؿ جات  ذا الدستور  حظػر جديػد يتعمػؽ  عػدـ جػواز تنقػي  النصػوص ال اصػة  تصػفية 

  155 ديوع ع اس حممن وتضييؽ ما لل مػف الحقػوؽ و ػو مػا اوردتػل المػادة )ام ؾ ال
 . 2)1931مف دستور سنة 

عمػػى تحصػػيف  1962واضػػعن دسػػتور  حػػرص :1962الدسػػتور الكػػويتن لسػػنة  .2
والمػػػواد الػػػواردة فيػػػل مػػػف التعػػػديؿ  اصػػػة تمػػػؾ المتعمقػػػة  النظػػػاـ  حكػػػاـ عػػػض األ

ر العر يػػػة اذ جػػػاتت المػػػادة السياسػػػن شػػػأنل فػػػن ذلػػػؾ شػػػأف العديػػػد مػػػف الدسػػػاتي
التن ا يجوز تعديؿ  صفة دائمة يمكف  حكاـ  منل لتنص عمى  عض األ175)

 :اجمالها  ااتن

                                                           

 ،هظتترش غتتابك، ( يٌظتتص ذ.ًؼوتتاى ازوتتر الدطيتت : الْغتتيؾ فتتل التتٌظن الػياغتتي  ّالمتتاًْى الرغتتوْش 1)

، 1883، المتاُص ، ذاش الٌِؼت  الؼصبيت ، ذ.هسور زػٌيي ػبر الؼاة: المتاًْى الرغتوْش ّ 113ص

كليت  ، خاهؼت  بغتراذ، شغتال  هاخػتويص، ّضياذ هسور ُاذ : ختطا  هدالفت  الماػتر  الرغتوْشي  131

 .  32ص ،3111، الماًْى

 ،3113، المتاُص ، لفدتص الدتاهؼلذاش ا، الدوتاا اوّة، المتاًْى الرغتوْش ( يٌظص ذ.فوسل فدتص : 3) 

 .  211ص
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 ال اصة  النظاـ ااميرع لمكويت اذ ا يجوز تعديؿ النظاـ ااميرع  حكاـاأل
 فػػن الكويػػت اا اذا اقتصػػر التعػػديؿ عمػػى تغييػػر لقػػب اامػػارة ليصػػ   مممكػػة

الع ػػػارة التػػػن اورد ػػػا إلػػػى   2)ويػػػذ ب الػػػ عض مػػػف الفقػػػل  1)سػػػمطنة مػػػ  ا أو 
ال اصػػػػة  النظػػػػاـ ااميػػػػرع لمكويػػػػت  ع ػػػػارة واسػػػػعة فػػػػ   حكػػػػاـالدسػػػػتور )األ

تقتصػػػر فقػػػط عمػػػى حظػػػر تعػػػديؿ نظػػػاـ الحكػػػـ شػػػأف  ال يػػػة الدسػػػاتير التػػػن 
الممكػػن مػػ  ا انمػػا تتوسػػم لتشػػمؿ أو  تحظػػر تعػػديؿ نظػػاـ الحكػػـ الجمهػػورع

ااميػػرع كتػػوارث اامػػارة والحقػػوؽ ال اصػػة متعمقػػة  النظػػاـ ال حكػػاـجميػػم األ
 ػػاامرات والعائمػػة اامػػرة ...الػػخ اا اف  ػػذا فػػن حقيقتػػل يتعػػارض مػػم المػػادة 

  مػف الدسػتور التػن تجيػز تعػديؿ قػانوف تػوارث اامػارة واف اضػفت عميػل 4)
 الصفة الدستورية لكنها اجازت تعديمل  الطريقة المقررة لتعديؿ الدستور.

  م ػػػادئ الحريػػػة والمسػػػاواة المنصػػػوص عميهػػػا فػػػن  ػػػذا الدسػػػتور اذ ا يجػػػوز
 المزيػػػػد مػػػػف أو  اقتػػػػراح تنقيحهػػػػا مػػػػا لػػػػـ يكػػػػف التنقػػػػي   اصػػػػاا  مقػػػػب اامػػػػارة

ضمانات الحرية والمساواة كما ا يجوز تعديؿ النصػوص المتعمقػة  م ػػػػػادئ 
سػيم مسػاحة  ػذر زيػػػػادة وتو إلػى  الحرية والمساواة اا اذا كاف التعديؿ يػؤدع

 .    3)الم ادئ
 ( اقتػػػراح أو    منػػػل اع تعػػػديؿ2ااسػػػ ـ ديػػػف الدولػػػة الرسػػػمن تحظػػػر المػػػادة

تعػػديؿ مػػف شػػأنل المسػػاس  ػػديف الدولػػة الرسػػمن  و ػػو ااسػػ ـ اذ جػػات فيػػل 
التػػن وردت فػػن الجػػزت الػػذع  صصػػل  حكػػاـ)ديػػف الدولػػة ااسػػ ـ  فهػػذر األ

لكويتن ومنها اف ديف الدولة ااسػ ـ الدستور لممقومات ااساسية لممجتمم ا
ية التػن قتصػادا يجػوز اقتػراح تنقيحهػا انهػا ترسػن الفمسػفة ااجتماعيػة واا

                                                           

 .  132ص ،( يٌظص ذ.ازور الوْافل: هظرش غابك1) 

 ،1881، الدْيت ، هطبؼت  ّضاش  الراخليت ، ( يٌظص ذ.ػلل البتاض: ارغتع الؼاهت  للرغتوْش الدتْيول3) 

 .  32ص

ّبتٌفع  132ص ،كّذ. ازوتر الوتْافل: هظترش غتاب 12ص ،( يٌظص ذ.ػلتل البتاض: الوظترش ًفػت2َ) 

( هتتي الرغتتوْش المطتتص  لوتتٌض ػلتتا )اوزدتتام الداطتت  بتتالسمْق 126ارغتتلْا ختتا   الوتتاذ  )

ّالسصيا  الؼاهت  ر يدتْض ؽلت  كؼتريلِا ار فتل السترّذ الوتل يدتْى الغتصع هٌِتا هتٌر هطيتراً هتي 

 السمْق ّالؼواًا  لظالر الوْاؽي(.  
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صدر عنها الدستور كمل واف كاف ذلؾ يتعارض مم نػص الدسػتور الػذع لػـ 
يمن   ذر النصوص حصانة مف اقتراح التعديؿ كما انل يجب عدـ الوقػوؼ 

 اجل المجتمعات مستق  ا.فن مواجهة التطورات التن تو 
اورد المشػػػػػرع  :2115دسػػػػػتور جمهوريػػػػػة السػػػػػوداف الفيػػػػػدرالن اانتقػػػػػالن لسػػػػػنة   .3

الدستورع السودانن حظراا منػم  موج ػل تعػديؿ  عػض نصوصػل الدسػتورية يمكػف 
 :اجمالها فن القيديف ااتييف

  الحظػػر المتعمػػؽ  عػػدـ جػػواز تعػػديؿ نصػػوص  ػػذا الدسػػتور  مػػا يتنػػافض مػػم
 ـ الشػػػاممة اذ جػػػات فيػػػل )ا تطػػػرح التعػػػدي ت التػػػن تػػػؤ ر عمػػػى اتفاقيػػػة السػػػ

 . 1)نصوص اتفاقية الس ـ الشامؿ اا  عد موافقة طرفيها 
  المنػػػم ال ػػػاص  عػػػدـ اانتقػػػاص مػػػف الحقػػػوؽ والحريػػػات المنصػػػوص عميهػػػا

  مف  ذا الدستور 211 الدستور اذ نص الدستور عمى )مم مراعاة المادة )
لحقوؽ والحريات المنصوص عميها فن  ذر الو يقة ا يجوز اانتقاص مف ا

وتصوف المحكمة الدستورية والمحاكـ اا ر   ذر الو يقة وتحميها وتط قهػا 
  مػف 142تط يقها فػن الدولػة وفقػاا لممػادة ) نسافوتراقب مفوضية حقوؽ اإل

 . 2) ذا الدستور 
 و ااتن:سنتناوؿ موقؼ الدساتير العراقية عمى النح :موقؼ دساتير العراؽ  .4

  1925لػـ يتضػمف القػانوف ااساسػن لسػنة  :1925القانوف ااساسػن لسػنة 
ال اصػة  النظػػاـ السياسػػن انمػػا اكتفػػى  حكػػاـاع حظػراا موضػػوعياا لتعػػديؿ األ

مػػػف يػػػر   ػػػأف القػػػانوف   3) ػػػالحظر النسػػػ ن فقػػػط واف كػػػاف  نػػػاؾ مػػػف الفقػػػل
ؿ مػػػا فػػػن ااساسػػػن اورد قيػػػداا موضػػػوعياا مفػػػادر عػػػدـ جػػػواز اد ػػػاؿ اع تعػػػدي

القانوف ااساسن مدة الوصاية  شػأف حقػوؽ الممػؾ وور تػل حسػب مػا نصػت 

                                                           

 .  3111ذغوْش خوِْشي  الػْذاى لػٌ  ( هي 332( هي الواذ  )3( يٌظص ًض الفمص  )1) 

 .  3111( هي ذغوْش خوِْشي  الػْذاى لػٌ  21( يٌظص ًض الواذ  )3) 

   368ص ،( يٌظص ذ.غاخر هسور الطاهلل: هظرش غابك2) 
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  منػػػل اا اف  ػػػذا الحظػػػر  ػػػو حظػػػراا زمنيػػػاا ا موضػػػوعياا 22عميػػػل المػػػادة )
اف حظػػر التعػػديؿ يكػػوف فػػن فتػػرة زمنيػػػة إلػػى  ولعػػؿ السػػ ب فػػن ذلػػؾ يرجػػم
 معينة اا و ن فترة الوصاية.

 سػػاتير العػػراؽ لمعهػػد الجمهػػورع ا تػػدات لػػـ تشػػر د :دسػػاتير العهػػد الجمهػػورع
 1971وانتهاتاا  دستور  1968و 1964مروراا  دستور  1958مف دستور 

 اع نص لتقييد تعديمل.
   وجػػود حظػػراا موضػػوعياا اوردر إلػػى  فقػػد ذ ػػب الػػ عض :2115دسػػتور سػػنة

  مػػػف 126  مػػػف المػػػادة )4الفقػػػرة ) أحكػػػاـضػػػمف  2115واضػػػعن دسػػػتور 
جواز اع تعديؿ مف شأنل اانتقاص مف صػ حيات  الدستور والمتعمؽ  عدـ

ااقاليـ ال ارجػة عػف اا تصاصػات الحصػرية لمسػمطات ااتحاديػة والػواردة 
  اا  موافقػػػػػة السػػػػػمطات التشػػػػػريعية فػػػػػن ااقمػػػػػيـ المعنػػػػػن 111فػػػػػن المػػػػػادة )

 وموافقة ا م ية سكانل  أستفتات عاـ.
اا مػػف النصػػوص الدسػػتورية الػػنص المشػػار اليػػل انفػػ اعت ػػاروحقيقػػة اامػػر ا يمكػػف 

الجامػػػدة جمػػػوداا مطمقػػػاا  حيػػػث ا يجػػػوز المسػػػاس  ػػػل اا  موافقػػػة السػػػمطة التشػػػريعية فػػػن 
اا م يػة و ػو اجػرات  اعت ػارااقميـ المعنن وموافقة ا م ية سكانل  اسػتفتات انػل ا يمكػف 

وف منعػػػاا دسػػػتورياا ا ت فػػػل فػػػن المضػػػمأو  يت ػػػذ عػػػادة لتصػػػعيب عمميػػػة التعػػػديؿ حظػػػراا 
)اا م يػة  يصػػعب عمميػػة التحويػؿ امػػا ال ػػانن األوؿ والجػو ر عػػف الحظػر الموضػػوعن فػػ

 المنم  يست عد التعديؿ اساساا.أو  )الحظر
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 الخــــــاتمة
)قواعػػد الو يقػػة الدسػػتورية  يػػر القا مػػة   عػػد اانتهػػات مػػف كتا ػػة  ح نػػا المعنػػوف  ػػػػ

ااستنتاجات والتوصيات التػن ف عدد مإلى  لممساس  موجب التعديؿ الدستورع  توصمنا
 يمكف اجمالها  ااتن:

 .الستنتاجــات :أولا 
موضػػػوعاتل أو  الحظػػػر الدسػػػتورع يعػػػرؼ  أنػػػل تحصػػػيف  عػػػض نصػػػوص الدسػػػتور .1

   ؿ فترة زمنية معينة لس ب ظػرؼ سياسػنأو  المهمة مف التعديؿ  صورة مطمقة
 امنن.أو  عاقتصادأو 

لدسػتورع منهػا مػا يتعمػؽ  ضػماف اسػػتقرار عػدة قيمػت لت ريػر الحظػر ا أسػ اب نػاؾ  .2
الوضػػػم السياسػػػن فػػػن الدولػػػة وأحتػػػراـ نصػػػوص الدسػػػتور حتػػػى اتكػػػوف  اضػػػعة 

الحز يػة ومنهػا مػا يتعمػػؽ  عمويػة الدسػتور عمػى جميػم القواعػػد أو  ل  ػوات السياسػية
 القانونية.

 نػاؾ نػوعيف رئيسػػييف لمحظػر الدسػػتورع  مػا الحظػر الموضػػوعن والحظػر الزمنػػن  .3
الواقم  سػ ب اف النصػوص التػن تحظػر التعػديؿ  إلى األوؿ اا ير اقرب مف ويعد 

صػحتها فػنف  ،امػا ال انيػة حكػاـ صفة دائمة تعنػن اضػفات الجمػود المطمػؽ عمػى األ
اف حظػػر التعػػديؿ يكػػوف  ػػ ؿ فتػػرة زمنيػػة معينػػة محػػددة إلػػى  ومشػػروعيتها فتعػػود

كػؿ مػا يترتػب عمػى  ػذا  ،فحظر التعديؿ  نا ا يحـر اامة مف ممارسة حقهػا واف
الحظػػر ايعػػدو اف يكػػوف اطالػػة المػػدة الزمنيػػة ال زمػػة لتعػػديؿ الدسػػتور  عػػد مضػػن 

 المدة التن ا يجوز القياـ  التعديؿ   لها.
 ناؾ م ررات عدة قيمت لت رير الحظر الزمنن منها عمػى سػ يؿ الم ػاؿ ا الحصػر  .4

ا الحظػػر فػػن الدسػػاتير التػػن ل ق ػػؿ السػػماح  تعػػديمها و ال ػػاا مػػا نجػػد  ػػذأحكامػػ  ػات 
اقامػػة نظػػاـ سياسػػن جديػػد مغػػاير ل نظمػػة السػػا قة عميػػل  قصػػد تحقيػػؽ إلػػى  تهػػدؼ

ت فيػؼ حػدة المعارضػة أو  ااستقرار وال  ات لهذا النظاـ ولمقضات عمػى معارضػيل
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فػػن الدسػػاتير التػػن ت غػػن أو  ضػػدر عمػػى ااقػػؿ  ػػ ؿ  ػػذر الفتػػرة الزمنيػػة المحػػدودة
 الفترات ااست نائية التن قد تمر  ها ال  د.أو  مواجهة اازمات

 .ــاتالتوصي :ثانياا 
 2115  مػػف الدسػػتور العراقػػن لسػػنة 126تعػػديؿ نػػص الفقػػرة ) انيػػاا  مػػف المػػادة ) .1

األوؿ النافذ التن تنص عمى )ا يجوز تعديؿ الم ػادئ ااساسػية الػواردة فػن ال ػاب 
ستور اا  عد دورتػيف انت ػا يتيف والحقوؽ والحريات الواردة فن ال اب ال انن مف الد

متعػػػػاق تيف...  لتكػػػػوف وفػػػػؽ الصػػػػيغة ااتيػػػػة )ا يجػػػػوز تعػػػػديؿ الم ػػػػادئ ااساسػػػػية 
والحقػػػػػػوؽ والحريػػػػػػات الػػػػػػواردة فػػػػػػن ال ػػػػػػاب ال ػػػػػػانن مػػػػػػف األوؿ الػػػػػػواردة فػػػػػػن ال ػػػػػػاب 

وسػػػػػ ب ذلػػػػػؾ لمحيمولػػػػػة دوف المسػػػػػاس  الم ػػػػػادئ ااساسػػػػػية المقػػػػػررة  ؛الدسػػػػػتور... 
ات  ومػػػف  ػػػػـ يػػػػأتن التعػػػديؿ م الفػػػػاا لحقيقػػػػة ااتجا ػػػػات لمشػػػعب كػػػػالحقوؽ والحريػػػػ

ااكيػػػدة والمسػػػتقرة لمػػػرأع العػػػاـ لػػػذا فػػػالحظر الموضػػػوعن كمػػػا نػػػر   يػػػر ضػػػماف 
لمحفاظ عمى تمكـ الم ػادئ مػف المسػاس  هػا  اصػة وانهػا تتعمػؽ  الشػعب عامػة ا 

 شكمل.أو   نظاـ الحكـ
والمتعمقػة  عػدـ جػواز اع    مػف الدسػتور126  مػف المػادة )4الفقػرة ) أحكػاـتعػديؿ  .2

تعػػديؿ مػػف شػػأنل اانتقػػاص مػػف صػػ حيات ااقػػاليـ ال ارجػػة عػػف اا تصاصػػات 
  اا  موافقػػػة السػػػمطات 111الحصػػػرية لمسػػػمطات ااتحاديػػػة والػػػواردة فػػػن المػػػادة )

التشػريعية فػػن ااقمػػيـ المعنػػن وموافقػػة ا م يػػة سػػكانل  أسػػتفتات عػػاـ مػػف  ػػ ؿ مػػن  
اف األوؿ ادية ص حية اجرات م ؿ تمكػـ التعػدي ت لسػ  يف السمطة التشريعية ااتح

السػػمطة التشػػريعية ااتحاديػػة تم ػػؿ اعمػػى سػػمطة تشػػريعية فػػن القطػػر ومػػف  ػػـ فػػ  
يجػوز اانتقػػاص منهػا مػػف  ػ ؿ تقييػػد ا تصاصػها فػػن تحديػد صػػ حيات ااقػػاليـ 

حافظػػات ال ارجػػة وال ػػانن اف اعضػػات السػػمطة التشػػريعية ااتحاديػػة يم مػػوف كافػػة م
العراؽ وفؽ النسب المحددة فن القانوف ومف  ـ فهنػاؾ نوا ػاا يم مػوف ااقػاليـ نفسػها 

 ولهـ الحؽ فن ااعتراض عمى اع مساس  الص حيات ال اصة  اقاليمهـ.
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 المصــــــادر
 القران الكريم 

 .الكتب والمؤلفات الفقهية :أولا 
انوف الدسػػػػتورع ، منشػػػػأة المعػػػػػارؼ ، الػػػػنظـ السياسػػػػية والقػػػػػ :د. ا ػػػػرا يـ ع ػػػػد العزيػػػػز شػػػػػيحا .1

 .2111،  سكندريةاإل
 .1971الوسيط فن القانوف الدستورع ، دار العمـ لمم ييف ،  يروت ،  :د.ادموف ر اط .2
القانوف الدستورع وتطور اانظمة الدستورية فن مصر ، دار النهضة العر ية  :د. روت  دوع .3

 .1971، القا رة ، 
 .2114،  سكندرية، دار الفكر الجامعن ، اإل 1رع ، ط القانوف الدستو  :د.حساـ مرسن .4
،  سػكندريةالقانوف الدستورع ، دار المط وعات الجامعية ، اإل :د.حسيف ع ماف محمد ع ماف .5

2113. 
م ادئ القانوف الدستورع وتطور النظاـ السياسن فن العراؽ ، دار الحكمة  :د.حميد الساعدع .6

 .1995لمط اعة والنشر ، الموصؿ ، 
 .2111القانوف الدستورع ، مط عة العاتؾ ، القا رة ،  :ميؿ حميد ع د الحميدد.  .7
 .1983الوجيز فن القانوف الدستورع ، دار الفكر العر ن ، القا رة ،  :د.رمزع طل الشاعر .8
، منشػػػأة المعػػػارؼ ،  2القػػػانوف الدسػػػتورع والشػػػرعية الدسػػػتورية ، ط  :د.سػػػامن جمػػػاؿ الػػػديف .9

 .2115،  سكندريةاإل
الوسػػػػيط قػػػػن الػػػػنظـ السياسػػػػية والقػػػػانوف الدسػػػػتورع ، الػػػػدار  :الغنػػػػن  سػػػػيونن ع ػػػػد اه د.ع ػػػػد .11

 .1985الجامعية ،  يروت ، 
النظػػػاـ الدسػػػتورع فػػػن الكويػػػت ، مصػػػر لم ػػػدمات العمميػػػة ، القػػػا رة ،  :د.ع ػػػد الفتػػػاح حسػػػف .11

2114. 
 .1998ت ، د.عمن ال از: ااسس العامة لمدستور الكويتن ، مط عة وزارة الدا مية ، الكوي .12
 .2117، المكت ة القانونية ،  غداد ،  2ن يؿ ع د الرحمف حياوع: ضمانات الدستور ، ط  .13
 .1986،  سكندريةالقانوف الدستورع ، دار المط وعات ، اإل :د.ماجد را ب الحمو .14
 .1992د.محمد حسنيف ع د العاؿ: القانوف الدستورع ، دار النهضة العر ية ، القا رة ،  .15
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مجيػػػد: اصػػػوؿ الرقا ػػػة القضػػػائية عمػػػى دسػػػتورية القػػػوانيف ، منشػػػأة المعػػػارؼ ، د.منيػػػر ع ػػػد ال .16
 .2111،  سكندريةاإل
 .1993د.نعماف احمد ال طيب: م ادئ القانوف الدستورع ، مط عة جامعة مؤتة ، ااردف ،  .17

 .الرسائل والطاريح الجامعية :ثانياا 
رع ، رسػػالة ماجسػػتير ، كميػػة السػػمطة التنفيذيػػة فػػن الدسػػتور الجزائػػ :ادحػػيمف محمػػد الطػػا ر .1

 .2112الحقوؽ ، جامعة الجزائر ، 
الضػػػوا ط ااجرائيػػػة والموضػػػوعية لمتعػػػديؿ الدسػػػتورع فػػػن الجزائػػػر ، رسػػػالة  :دنيػػػا زاد سػػػوي  .2

 .2112ماجستير ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية ، جامعة الحاج ل ضر، 
العراقيػػة ، اطروحػػة دكتػػورار ،  فكػػرة السػػمطة التأسيسػػة وتط يقاتهػػا فػػن الدسػػاتير :صػػ اح جمعػػة .3

 .2117كمية الحقوؽ ، جامعة النهريف ، 
جزات م الفة القاعػدة الدسػتورية ، رسػالة ماجسػتير، كميػة القػانوف ، جامعػة  :زياد محمد  ادع .4

 .2111،  غداد
التعديؿ الدستورع فن الجزائر وا ػرر عمػى مكانػة السػمطة التشػريعية  :محمد ال امس  ف ناصر .5

 .2113تير ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة قاصدع مر اح ورقمة، ، رسالة ماجس
 .البحوث والدوريات :ثالثاا 

، منشػورات عويػدات  3السػمطة السياسػية ، ترجمػة اليػاس حنػا اليػاس ، ط  :جاف ولياـ ا يار .1
 .1983،  يروت ، 

،  1، طدراسػػات حػػوؿ الدسػػتور العراقػػن  :د.عمػػن يوسػػؼ الشػػكرع ود.محمػػد عمػػن الناصػػرع .2
 .2118مؤسسة افاؽ لمدراسات واا حاث العراقية ،  غداد ، 

تعديؿ الدستور والقواعد الدستورية  ير القا مة لممػس فػن القػانوف االمػانن ،  :ميشاؿ فروموف .3
  .2117،    مكاف ط م ،  1 حث منشور فن مجمة القانوف العاـ وعمـ السياسة ، ع 
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 :المــــمخــــص
 ع ارة  ن نهاية فن الدستورية النصوص فن الدستورية وصالنص أف المنطؽ مف

 وحاجػػات والتطػػورات المتغيػػرات النصػػوص تمػػؾ تسػػاير وحتػػى لػػذا، قانونيػػة نصػػوص عػػف
 ولكف، النصوص تمؾ تقررر لما وفقاا  لمتعديؿ قا مة تكوف أـ مف ا د فننها المتزايدة األفراد
 مػف لمػدة  عضػها  التعػديؿ ةالم تصػ السػمطة عمػى قيػداا  تم ػؿ قػد نصوص توجد ذلؾ مم

 التعػديؿ تق ػؿ ا لموضػوعها واأل ػر   لمتعػديؿ الزمنػن الحظػر) ػػ يعػرؼ مػا مكونة الزمف
 مكونػة  هػا المسػاس تق ػؿ ا جو ريػة وأمػور وقيـ م ادئ مف يسودر وما  المجتمم لتعمقها
  .لمتعديؿ الموضوعن الحظر) ػ يعرؼ ما ذلؾ عند
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ABSTRACT: 

It is logical that the constitutional texts in the end are legal 

texts, so in order for these texts to keep-up with the changes and 

developments and the increasing needs of individuals because 

they must be prone to amendments according to their wording. 

Nevertheless, there are constitutional texts may represent a 

restriction on the competent authority of modification as some of 

them is banned to modify for a period of time consisting of what 

is known as (the temporal prohibition of amendment). Other texts 

banned for its subject as the amendment is not accepted because it 

is related to society and the prevailing principles, values, and 

fundamental matters that are unacceptable to prejudice, creating 

what is known as the (objective prohibition of modification). 

 


