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تعديل النظام األساسي للحكم يف اململكة العربية السعودية
د .إبراهيم حممد احلديثي
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أستاذ القانون اإلداري المساعد ،مدير عام اإلدارة القانونية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،
جامعة الملك سعود.
توطئة:
التعديل سنة من سنن الحياة ،فال شيء يبقى على حاله ،إذ يستدعي مرور األيام ،وتطور النظم
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية تعديل القواعد المرتبطة بها ،فما كان ممتازا
باألمس ،يصبح غير مواكب لسنة التطور اليوم ،متخلفا عنها ،وقد يكون معيقا لها .فسنة
التطور والتحول تقتضي التأثير على تلك األوضاع ،مما يستدعي مسايرة هذه السنن والتعامل
معها حتى ال تتعطل مسيرة الحياة في المجتمع .والدستور وهو يرسم األوضاع التي تعيشها
الدولة سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية إنما يعيد صياغة هذه األوضاع لتتشكل
منها سياسات تنفيذها.
وتعديل الدساتير أمر واقع ،تفرضه ظروف كل دولة .فرنسا على سبيل المثال تم تعديل
دستورها  25تعديال 5،إما تعديال كامال بإلغاء الدستور وإنشاء دستور جديد ،أو بتعديل بعض
مواد الدستور .وهذه التعديالت تعود في المقام األول إلى التأثر بالفلسفة الفكرية والسياسية
السائدة وقت التعديل ،فباإلضافة إلى الثورة الفرنسية عام  1871التي أنشأت دستورا جديدا
عدَل نابليون الدستور ليصبح قنصال مدى الحياة ،ثم عدله مرة أخرى لينَصب نفسه
إمبراطورا ...3،وهكذا ،وتم تعديل الدستور األمريكي ستة وعشرين تعديال آخرها عام
 4.1181وهكذا بقية دساتير الدول يتم تعدلها وفقا للظروف واألحداث التي تمر بها.
 1أستاذ القانون اإلداري المساعد ،مدير عام اإلدارة القانونية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة الملك سعود ،الرياض.
 2فرومون ،ميشال ،تعديل الدستور والقواعد الدستورية غير القابلة للمس في القانون األلماني ،مجلة القانون العام وعلم السياسة ،باللغة
الفرنسية وترجمها د .محمد عزب صاصيال ،العدد األول ،2002 ،ص .99
 3الجواري ،فتحي ،مدى الحاجة لتعديل دستور الجمهورية العراقية ،مقال منشور في النت في موقع المجلة القضائية العراقية،
 http://www.yraqja.iq/print.670ص .5
 4الجواري ،فتحي ،مرجع سابق ،ص .6
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والنظام األساسي للحكم 2ليس بدعا من هذه الدساتير إذ يجوز تعديله وفقا لنص المادة 73
منه؛ حيث قررت أنه "ال يجري تعديل هذا النظام إال بنفس الطريقة التي تم بها إصداره".
ورغم أنه لم يتم تعديل النظام األساسي للحكم منذ نشره في الجريدة الرسمية عام 1415هـ
 1175إال أن ذلك ال يعني عدم دراسة أحكام تعديله ،ولهذا شرعنا في كتابة هذا البحث لنلقي
الضوء على قواعد التعديل ،وأحكامه ،وإجراءاته ونقارن تلك القواعد بتجارب الدساتير
األخرى ،إذ رغم أن كل دستور يتعلق بدولة معينة إال أن هناك قواعد عامة تشترك فيها أغلب
تلك الدساتير ،وعليه سلطنا الضوء على أحكام وإجراءات التعديالت الدستورية في فرنسا
ومصر وبعض الدول العربية وخاصة دول الخليج العربي.
والتعديل يعني إعادة النظر في مواد الدستور ،وذلك بتغيير بعض مواد الدستور إما بحذفها
تماما ،أو استبدالها بنصوص أخرى ،أو تحويرها ،أو اإلضافة إليها ،أو إضافة نصوص جديدة
لم تكن موجودة من قبل .وتختلف الدول في تحديد صاحب الصالحية في اقتراح التعديل،
فبعض الدساتير تتجه إلى منح السلطة التنفيذية هذه الصالحية وذلك بقصر سلطة اقتراح
التعديل على رئيس الدولة ،وبعضها تمنح السلطة التشريعية صالحية اقتراح تعديل الدستور
فيقوم البرلمان بذلك ،في حين أن دساتير أخرى تنص على أن يكون اقتراح التعديل بيد
الشعب.
قصرت المادة  73من النظام األساسي للحكم تعديل النظام األساسي على الملك وحده ،إذ
حصرت تحديد المصلحة التي بسببها يتم تعديل النظام على الملك بمفرده ،فهو المرجع الوحيد
الذي يحدد المصلحة من إعادة النظر في كل أو بعض مواد النظام.
وتعديل الدستور إجراء خطير ،قد يؤثر في القواعد الدستورية القائمة ،وقد يمس أمورا
شدد من إجراءات
خطيرة من أمور الدولة ،لذلك تأخذ الدساتير هذا األمر في اعتبارها فت َ
التعديل ،وتقيدها بشكل كبير حتى ال يكون الدستور عرضة للتعديل في كل وقت ،لذا غالبا ما
تربط إجراءات التعديل بالقوى النافذة في الدولة ،إما رئيس الدولة ،أو البرلمان ،أو يشترط
عرضه على المجالس المحلية في الدول االتحادية ،أو يطرح في استفتاء شعبي يؤخذ فيه رأي
كافة الشعب.

 5النظام األساسي للحكم الصادر باألمر الملكي رقم أ \  90وتاريخ 1412 \ 8 \ 22هـ.
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ونظرا لتأثير التعديل على استقرار القواعد الدستورية فقد حظرت بعض الدساتير تعديل قواعد
دستورية معينة ،مثال نظام الحكم في الدولة ،وبعضها فرضت مدة معينة ال يجوز تعديل
الدستور خاللها.
أسئلة البحث:
تتجاذب هذا البحث أسئلة كثيرة يحاول اإلجابة عنها ،تتعلق بتحديد نوع النظام األساسي
للحكم ،وطبيعته ،وإلى أي قسم من أقسام الدساتير ينتمي ،وينبثق عن هذه األسئلة أسئلة
أخرى :فهل يمكن للملك أن يسحب النظام األساسي للحكم بعد صدوره؟ وهل يمكن أن يلغيه؟
هل النظام األساسي للحكم مرن أم جامد؟ كيف صدر هذا النظام؟ وما صالحيات السلطة التي
أصدرته؟ وهل تستطيع تعديله؟ وإلى أي مدى يمكن تعديله؟ هل يطال التعديل كل القواعد
الدستورية التي تضمنها النظام أم بعضها؟
هذه األسئلة وغيرها سنحاول اإلجابة عنها في هذا البحث بالمقارنة مع الدساتير األخرى.

أهمية البحث:
البحث في القانون الدستوري السعودي بصفة عامة مهم جدا نظرا لندرة المراجع التي كتبت
عن القانون الدستوري السعودي؛ إذ ال تتجاوز الكتب والبحوث التي كتبت عن القانون
الدستوري السعودي أصابع اليد الواحدة .ولهذا تظهر أهمية هذا البحث في أنه سيكون من
أول البحوث التي تعرضت بالتحليل لبعض مواد النظام األساسي للحكم ،كذلك لهذا البحث
أهمية خاصة؛ إذ لم يسبق أن بحث تعديل نصوص النظام األساسي للحكم ،وعليه نتمنى أن
يسد هذا البحث ثغرة في هذا الموضوع ،وسيكون – بإذن هللا -أساسا لبحوث مستقبلية تتعمق
في دراسة القانون الدستوري السعودي.

موضوع البحث
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يتناول هذا البحث موضوع تعديل النظام األساسي للحكم في المملكة العربية السعودية ،وذلك
بإجراء دراسة تحليلية للقواعد الدستورية المنصوص عليها في النظام األساسي للحكم ،مع
استقراء القواعد الدستورية المثيلة التي وردت في دساتير الدول األخرى مثل الدستور
األمريكي ،والدساتير الفرنسية المختلفة ،والدساتير المصرية ،ودساتير بعض الدول الخليجية
والعربية.
وقد قسمت هذه الدراسة إلى عدة مباحث رئيسية هي على النحو التالي:
المبحث األول :أسلوب إنشاء النظام األساسي للحكم ونوعه
المطلب األول :التاريخ الدستوري للمملكة العربية السعودية
المطلب الثاني :أسلوب نشأة النظام األساسي للحكم؟
المطلب الثالث :هل للملك حق استرداد النظام األساسي للحكم
المطلب الرابع :هل النظام األساسي للحكم دستور مرن أم جامد؟
المطلب الخامس :طبيعة السلطة المختصة بوضع الدستور
المبحث الثاني :تعديل النظام األساسي للحكم :إجراءاته ،قواعده ،ونطاقه
المطلب األول :مبدأ تعديل النظام األساسي للحكم
المطلب الثاني :إجراءات تعديل النظام األساسي للحكم
أوال :اقتراح التعديل
ثانيا :مراجعة التعديل
ثالثا :المصادقة على التعديل
المبحث الثالث :حظر تعديل النظام األساسي للحكم
المطلب األول :حظر تعديل بعض أحكام النظام األساسي للحكم
المطلب الثاني :حظر تعديل النظام األساسي للحكم خالل فترة معينة
المطلب الثالث :حظر تعديل النظام األساسي للحكم في ظروف معينة
الخــاتـمة
املبحث األول :أسلوب إنشاء النظام األساسي للحكم ونوعه
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مدخل
تختلف الدساتير من حيث نشأتها باختالف طبيعتها ،وهل هي عرفية أم مكتوبة ،كذلك تختلف
الدساتير المكتوبة باختالف النظام السياسي للدولة ،فمن الدول من يتبنى األسلوب الديمقراطي
فال يصدر الدستور إال بمشاركة شعبية ،ومنها من يتبنى األسلوب غير الديمقراطي فيجعل
للحاكم دورا رئيسيا في إنشاء الدستور .ويترتب على اختالف هذه األنواع نتائج تؤثر على
طريقة تعديل الدستور.
سنستعرض في هذا المبحث خمسة مطالب :األول عن التاريخ الدستوري للمملكة العربية
السعودية ،والثاني عن أسلوب نشأة النظام األساسي للحكم ،والثالث سيناقش تساؤل :هل
للملك حق استرداد النظام األساسي للحكم؟ وفي المطلب الرابع سنحدد هل النظام األساسي
للحكم دستور مرن أم جامد؟ وسيناقش المطلب الخامس طبيعة السلطة المختصة بوضع
الدستور.

املطلب األول :التاريخ الدستوري للمملكة العربية السعودية
بعد ضم مكة المكرمة إلى ملك السلطان عبدالعزيز ،وانتهاء الحرب في الحجاز ومبايعة
األهالي له ملكا على الحجاز عام 1344هـ 6أمر بتشكيل هيئة تأسيسية تتكون من ثمانية
أعضاء تم انتخابهم بطريق االقتراع السري ،ثم أضيف لها خمسة أعضاء آخرين ،مهمتها
8

وضع النظام المركزي للدولة،

فرفعت للملك مقترحا "بالتعليمات األساسية للمملكة

الحجازية" اشتملت على  81مادة نظامية 7،وصدرت الموافقة السامية على هذه التعليمات في

 6أم القرى ،العدد رقم  55وتاريخ 1344\6\30هـ.
 2صادق ،د .محمد توفيق  ،تطور الحكم واإلدارة في المملكة العربية السعودية ،الطبعة األولى ،الرياض 1385 ،هـ ،ص  .28وانظر
في نفس الموضوع عساف ،د .عبدالمعطي  ،التنظيم اإلداري في المملكة العربية السعودية ،دار العلوم 1403 ،هـ ،ص .65خاشقجي،
د .هاني يوسف ،التنظيم اإلداري في المملكة العربية السعودية :المفاهيم -األسس -التطبيقات ،الطبعة األولى1413 ،هـ ،ص .62
الرشود ،د .عبدالمحسن بن محمد ،اإلدارة المحلية في المملكة العربية السعودية خالل مائة عام 1419-1319هـ1419 ،هـ ،ص .22
القحطاني ،منى بنت قائد ،التنظيمات الداخلية في مكة المكرمة بعد دخول الملك عبدالعزيز آل سعود (1351-1343هـ) ،دارة الملك
عبدالعزيز ،الرياض1422 ،هـ ،ص .92
 8تطور اإلدارة العامة في المملكة العربية السعودية خالل مائة عام 1419-1319هـ ،إعداد معهد اإلدارة العامة بالرياض1419 ،هـ،
ص .83
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1342\5\51هـ 1وقد تضمنت "التعليمات األساسية" دستورا للمملكة الوليدة تضمن القواعد
األساسية للنظام األساسي للحكم ،وقسم إلى تسعة أقسام :األول شكل الدولة والعاصمة
الدائمة ،والثاني إدارة المملكة ،والثالث أمور المملكة ،والرابع المجالس ،والخامس ديوان
المحاسبات ،والسادس المفتشية العامة ،والسابع المأمورون ،والثامن المجالس العمومية
البلدية ،والتاسع لجان اإلدارة البلدية.

10

تضمنت التعليمات األساسية أن تكون الدولة الجديدة ملكية ،وعاصمتها المقدسة مكة
المكرمة،

11

وأنشأت العديد من المجالس منها مجلس الشورى الذي خولت إليه صالحيات

السلطة التنظيمية.

15

استمر العمل "بالتعليمات األساسية" سبع سنوات إلى أن تم توحيد جميع أجزاء المملكة في
عام  1321هـ تحت اسم المملكة العربية السعودية ،فلم يصدر أي مرسوم أو أمر ملكي
بإلغائها صراحة ،ولم تتضمن التعليمات األساسية أي مادة تحدد كيف يتم تعديلها أو إلغاؤها،
ولكنها عمليا ألغيت ألنها كانت تنظم أعمال المملكة الحجازية ،أما بعد توحيد مناطق المملكة
المختلفة ،واختيار اسم جديد لها ،فلم يعد هناك ضرورة إلعمال أحكام الدستور القائم
(التعليمات األساسية) ،واعتبرت بالتالي منتهية بنشأة المملكة الجديدة.
ونظرا لظروف تأسيس المملكة الفتية ،وضرورة تثبيت الملك ،واالستفادة من تجارب
اآلخرين ،فقد خضعت المملكة إلى تغييرات كثيرة ومتالحقة ساعدت في التطور السياسي
واإلداري للمملكة الفتية ،وكان نتيجة هذا التطور إنشاء أول مجلس للوزراء في  1صفر
 1383هـ  ،131123وبعد خمسة أشهر من صدور نظام المجلس صدر أمر ملكي في 8 \ 15
\  1383هـ بتعديله ،14وبعد أربع سنوات ( )1388أصدر الملك مرسوما ملكيا
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تضمن

نظاما جديدا لمجلس الوزراء واستمر العمل به حتى عام 1414هـ.
 9أم القرى ،السنة الثانية ،العدد رقم  90وتاريخ 1345\2\25هـ ،والسنة الثانية ،العدد رقم  91وتاريخ 1345\3\3هـ .انظر تطور
الحكم واإلدارة في المملكة لمحمد صادق ص  40-31لمزيد من التفصيل.
 10تطور اإلدارة العامة في المملكة العربية السعودية خالل مائة عام 1419-1319هـ ،مرجع سابق ،ص .83
 11التعليمات األساسية ،المادة األولى ،والمادة الثالثة.
 12التعليمات األساسية ،القسم الرابع المواد من .41-28
 13صدر بالمرسوم الملكي رقم  4288 \ 19 \ 5وتاريخ  1صفر  1323هـ ،ونشر النظام في جريدة أم القرى ،العدد رقم 1485
وتاريخ  1323 \ 2 \ 8هـ.
 14نشر في جريدة أم القرى العدد  1508وتاريخ  1323 \ 2 \ 21هـ.
 15المرسوم الملكي رقم  38وتاريخ  22شوال  1322هـ ،ونشر في جريدة أم القرى ،العدد  1212وتاريخ  22شوال 1322هـ.
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بعد توحيد أجزاء الدولة وتغيير اسمها إلى "المملكة العربية السعودية" قرر الملك عبدالعزيز
أن "تظل تشكيالت حكومتنا الحاضرة في الحجاز ونجد وملحقاتها على حالها الحاضرة مؤقتا
إلى أن يتم وضع تشكيالت جديدة للمملكة كلها ،على أساس التوحيد الجديد .على مجلس
وكالئنا الحالي الشروع حاال في وضع نظام أساسي للمملكة ،ونظام لتوارث العرش ،ونظام
لتشكيالت الحكومة ،وعرضها علينا الستصدار أوامرنا فيها".

16

وقد أقر مجلس الشورى في

دورته لعام  1322هـ مسودة مشروع النظام األساسي للمملكة الذي تكون من ( )140مادة،
وتم رفعه للملك للمصادقة عليه ،ولكن الركود االقتصادي الذي ساد العالم آنذاك وتأثر المملكة
على وجه الخصوص ،وأحداث الحرب العالمية الثانية التي تسببت في تأخير إنتاج النفط
السعودي بكميات تجارية ،لم يمكنا الحكومة من تنفيذ برامجها اإلصالحية التي كانت تتطلب
مبالغ مادية كبيرة ال تستطيع الحكومة توفيرها في ظل تلك الظروف.

18

وعندما تولى األمير فيصل ،ولي العهد ،رئاسة مجلس الوزراء عام 1375هـ قدم برنامجا
إصالحيا من عشر نقاط؛ تضمن البند األول منه وضع نظام أساسي للدولة يتضمن المبادئ
األساسية للحكم ،وعالقة الحاكم بالمحكوم ،وينظم سلطات الدولة المختلفة ،وقد تم تنفيذ جميع
تلك النقاط باستثناء المادة األولى الخاصة بوضع دستور مكتوب للدولة.

17

ولم يعرف سبب

محدد لعدم إصدار مثل ذلك الدستور.
وأعيدت المحاولة مرة أخرى في عهد الملك خالد ،رحمه هللا ،إذ أمر بتشكيل لجنة إلعداد
مسودة النظام األساسي للحكم ،إال أنه توفي ،رحمه هللا ،قبل أن يصدر النظام.
ورغم أنه لم يصدر أي دستور مكتوب بعد توحيد المملكة عام 1321هـ ،إال أنه تم تحديد
هوية الدولة في مرسوم التأسيس على أنها ملكية ،وهذا يقتضي أن تكون أمور توارث العرش
واضحة لألسرة المالكة ،وهذا ما جرى العمل عليه عند تتويج الملوك لرئاسة الدولة واحدا بعد
آخر .وكانت العالقة بين السلطات العامة في الدولة واضحة ،قائمة على التعاون ،كذلك كانت
مبادئ الدين اإلسالمي التي تكفل الحرية ،والحقوق والواجبات ،ومقومات المجتمع ،مبادئ
 16جريدة أم القرى ،العدد  406في 1351 \ 5 \ 22هـ ،منشور في شلهوب ،د .عبدالرحمن بن عبدالعزيز ،النظام الدستوري في
المملكة العربية السعودية بين الشريعة اإلسالمية والقانون المقارن ،الطبعة الثانية1426 ،هـ ،ص .394
 12باز ،د .أحمد بن عبدهللا ،النظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية ،الخريجي للنشر والتوزيع ،الطبعة الثالثة1421 ،هـ،
ص .96
 18شلهوب ،د .عبدالرحمن بن عبدالعزيز ،النظام الدستوري في المملكة العربية السعودية بين الشريعة اإلسالمية والقانون المقارن،
مرجع سابق ،ص  ،190وانظر أيضا باز ،د .أحمد بن عبدهللا ،النظام السياسي والدستوري للملكة العربية السعودية ،مرجع سابق ،ص
.92
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تقوم الحكومة على تطبيقها ،ولذا كانت القواعد الدستورية في المملكة قواعد عرفية استقر
عليها العمل منذ توحيد المملكة ،وقد واكبت هذه القواعد الدستورية تطور الظروف السياسية
واالجتماعية في المملكة ،إذ كانت الحاجة تدعو إلى تطوير هذه القواعد الدستورية بتأن
لتساعد في تشكيل الدولة الفتية ،وتحديد معالم شخصيتها .ولم تعرف المملكة ما يسمى
"بالفراغ الدستوري" ألنها طوال مسيرتها تحكم بموجب مبادئ موجهة ،وقواعد ملزمة،
وأصول واضحة يرجع إليها الحكام والقضاة والعلماء وسائر العاملين في الدولة.

11

استمر العمل بالقواعد الدستورية العرفية إلى عام 1415هـ حينما أصدر الملك فهد بن
عبدالعزيز – رحمه هللا -األمر الملكي رقم أ \  10وتاريخ 1415 \ 7 \ 58هـ بالنظام
األساسي للحكم ،لينتهي عمليا األخذ بالقواعد الدستورية العرفية ،ويبدأ العمل بدستور مكتوب،
وعليه تحولت القواعد الدستورية المعمول بها في المملكة من عرفية إلى مكتوبة.

املطلب الثاني :أسلوب نشأة النظام األساسي للحكم
يقصد بأسلوب نشأة النظام األساسي للحكم الطريقة التي تم بها إنشاء النظام وإصداره.
وتختلف أساليب وضع الدساتير باختالف النظم السياسية للدول ،إذ ترتبط نشأة الدساتير
تاريخيا بتطور فكرة السيادة في الدولة ،وتحديد الصاحب الحقيقي والفعلي لها .فالملوك
يعتبرون أنفسهم أصحاب السيادة في الدولة ،ويختصون دون سواهم بوضع الدستور ،أو يرى
الشعب أنه شريك في السيادة فيشارك ،أو يضع بمفرده قواعد الدستور.

50

ويتفق فقهاء القانون الدستوري على تقسيم أساليب نشأة الدساتير إلى أساليب ديمقراطية
وأساليب غير ديمقراطية.

51

فاألسلوب غير الديمقراطي يكون عندما ينفرد الحاكم بوضع

الدستور دون أن يشاركه أحد من الشعب ،إذ تكون إرادة الحاكم هي المهيمنة على وضع

 19من كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز بمناسبة صدور األنظمة الجديدة النظام األساسي للحكم ،نظام مجلس
الشورى ،نظام المناطق ،منشور في كتيب المجلة العربية ،الصادر عام 1414هـ ،ص .6
 20شيحا ،د .إبراهيم عبدالعزيز ،الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري ،الدار الجامعية للنشر ،بدون سنة طبع ،ص .291
 21انظر في هذا الخصوص :الشرقاوي ،د .سعاد و ناصف ،د .عبدهللا ،أسس القانون الدستوري وشرح النظام السياسي المصري ،دار
النهضة العربية ،1984 ،ص  ، 86حسن ،د .عبدالفتاح ،مبادئ النظام الدستوري في الكويت ،دار النهضة العربية ،1968 ،ص ،56
عبدهللا ،د .عبدالغني بسيوني ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،الدار الجامعية للنشر ،بدون سنة طبع ،ص  .492الشكري ،د .علي
يوسف ،مبادئ القانون الدستوري والنظم الدستورية ،إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،2004 ،ص .406
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الدستور،

55

ويسمى هذا النوع بأسلوب المنحة ،أو يشترك الحاكم والشعب في وضع الدستور

بحيث ال ينفرد أي منهم بوضعه ،ويعرف هذا النوع بأسلوب العقد.
ويرتبط هذا األسلوب غالبا بالحكومات الملكية التي يستمد الرئيس األعلى للدولة الحكم فيها
عن طريق الوراثة ،ويسمى هذا الرئيس بالملك أو السلطان أو األمير أو القيصر أو الدوق،
والشكل الملكي في الحكومات هو أقدم األشكال ظهورا.

53

ونظرا لعامل الزمن ،وتطور الفكر

السياسي ،واتصال الحضارات ببعضها ،فقد انتقلت الحكومات الملكية من حكومات ملكية
مستبدة ال يخضع فيها الحاكم ألي قانون ،وذاته مصونة ،فال يمكن محاكمته أو مساءلته ،إلى
ملكية مطلقة يخضع الحاكم فيها للقانون .وتبنت بعض هذه الملكيات األسلوب غير الديمقراطي
في إنشاء الدساتير؛ فمنها من منح شعبه دستورا مثل الدستور الفرنسي لعام ،1714
والدستور الياباني الصادر عام  ،1771والدستور اإلثيوبي الصادر عام  ،1131والنظام
األساسي القطري لعام  ،1185ومنهم من فتح مجاال للشعب للمشاركة في وضع القواعد
الدستورية ،مثل الدستور الفرنسي لعام  ،1730والدستور الكويتي لعام  ،1165والدستور
البحريني لعام  ،1183كما سنبينه الحقا .وهناك نوع من دساتير المنحة أعدها المستعمر
للبلدان التي استعمرها مثل دساتير الحماية التي أعدتها فرنسا لمستعمراتها (المغرب
وتونس) ،والدستور الليبي الذي وضعته إيطاليا ،ونوع آخر مثل دستور اريتريا الذي أعدته
األمم المتحدة يعتبر منحة أممية ،وكذلك دستور السلطة الفلسطينية عقب اتفاق أوسلو فإطاره
أممي ،وهو عبارة عن وثيقة إدارية أكثر منه دستور أمه.

54

أما األسلوب الديمقراطي فينفرد الشعب بوضع مواد الدستور ،فتكون إرادة الشعب – بعكس
األسلوب غير الديمقراطي -هي المحرك األساسي إلنشاء الدستور ،فتعلو بالتالي اإلرادة
الشعبية على إرادة الحاكم ،ويصدر الدستور وهو يعكس رغبة الناس ،وتوجهاتهم بدون تدخل
من الهيئة الحاكمة .وينقسم هذا األسلوب إلى نوعين هما :أسلوب الجمعية التأسيسية ،حيث
يقوم الشعب بانتخاب أشخاص يشكلون هيئة تسمى الهيئة أو الجمعية التأسيسية لوضع
الدستور ،يصبح نافذا بمجرد االنتهاء من إعداده دون أخذ موافقة الحاكم أو الشعب عليه،
 22جاء في مقدمة دستور سنة  1814الذي منحه لويس الثامن عشر لرعاياه ما يلي":نحن ،بمحض إرادتنا مستخدمين بكامل حريتنا
سلطتنا الملكية ،نمنح ونتنازل ونعطي لرعايانا العهد الدستوري التالي ،ويسري هذا بصفة دائمة بالنسبة لنا وبالنسبة لجميع ورثتنا."...
انظر لمزيد من التفصيل الشرقاوي ،د .سعاد و ناصف ،د .عبدهللا ،أسس القانون الدستوري وشرح النظام السياسي المصري ،مرجع
سابق ،ص .89
 23شيحا ،د .إبراهيم عبدالعزيز ،الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري ،مرجع سابق ،ص .140
 24لمزيد من التفصيل انظر حاشي ،د .يوسف ،في النظرية الدستورية ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،الطبعة األولى،2009 ،
ص .169
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وأسلوب االستفتاء الدستوري حيث تقوم لجنة شعبية بوضع مواد الدستور ثم يعرض على
الشعب إلبداء رأيه فيه.
ويرتبط كال األسلوبين الديمقراطي وغير الديمقراطي بمدى التمتع بالسلطة والسيادة ،فحيث
كانت السلطة المطلقة للحاكم ظهرت صورة المنحة في وضع الوثيقة الدستورية ،وحتى إذا ما
ظهرت إلى جانب تلك السلطة المطلقة إرادة الشعب كانت الغلبة لصورة التعاقد .ثم إذا قويت
إرادة الشعب وانتصرت بدأت األساليب الديمقراطية إلصدار الوثيقة الدستورية في الظهور،
وذلك إما في صورة الجمعية التأسيسية ،وإما في صورة االستفتاء الشعبي.

52

وباستعراض الطريقة التي صدر بها النظام األساسي للحكم نجد أنها تميل إلى الطريقة غير
الديمقراطية ،إذ لم يشارك الشعب في وضع هذا الدستور سواء عن طريق االستفتاء الشعبي
أو الجمعية التأسيسية أو حتى العقد ،وإنما كانت إرادة الملك فهد – رحمه هللا -وحدها هي
السبب في صدور النظام األساسي للحكم عام 1415هـ ،ولهذا يمكن اعتبار أنه صدر عن
طريق المنحة .وباستعراض آراء الفقه الخاصة بتحليل أسلوب المنحة نجد أن الحاكم صاحب
السيادة ،الذي كانت السلطة مركزة في يده ،ويريد أن يقيد سلطانه فيمنح لرعاياه دستورا
يتنازل فيه عن بعض سلطاته لشعبه ،فيستطيع الشعب بفضله أن يشاركه في الحكم.

56

وتدل

األحداث التاريخية على أن الحكام ما كانوا ليتنازلوا عن بعض اختصاصاتهم إال المتصاص
بوادر النقمة الشعبية على حكمهم وتصرفاتهم الفردية،

58

فال يقدم الحاكم مختارا على إصدار

الدستور ،فالظروف السياسية هي التي تدفعه عادة نحو منح الدستور ،بل هي التي تفرض
عليه ذلك.

57

وبتطبيق هذا التحليل على ظروف إصدار النظام األساسي للحكم في السعودية

نجد أنه ال ينطبق عليه ،فلم تكن هناك أي حركة شعبية اضطرت الملك فهد إلى أن يتنازل تحت
الضغط ويصدر النظام األساسي للحكم ،ولم يكن هناك ردة فعل حكومية المتصاص بوادر
غضب شعب المملكة ،صحيح أن هناك مطالب تظهر في الصحف ،وفي المنتديات العامة
تطالب بمنح حرية أكثر لإلعالم ،ووضع قوانين أكثر شفافية تساعد على محاربة الفساد،
والمطالبة بإصالح القضاء ،ولكنها لم تصل إلى حد إجبار الملك على التنازل وإصدار الدستور.
 25عبيد ،د .محمد كامل ،نظم الحكم ودستور اإلمارات ،منشورات أكاديمية شرطة دبي ،الطبعة الثانية  ،2006ص .104
 26الصالح ،د .عثمان عبدالملك ،النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت ،نشر مؤسسة دار الكتب ،الطبعة الثانية،2003 ،
ص .198
 22الطبطبائي ،د .عادل ،النظام الدستوري في الكويت ،الطبعة الخامسة ،2009 ،ص.92
 28حسن ،د .عبدالفتاح ،مبادئ النظام الدستوري في الكويت ،مرجع سابق ،ص .52
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ثم إنه من ناحية أخرى لم يتغير شيء كبير في الحياة السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية
في المملكة بعد إصدار النظام األساسي للحكم ،فالملك قبل إصدار النظام األساسي للحكم كان
يمارس عدة سلطات :فهو رئيس الدولة ،ورئيس مجلس الوزراء ،ومرجع السلطتين
التنظيمية والتنفيذية ،والقائد األعلى للقوات المسلحة ،واستمر يمارس هذه الصالحيات دون
أي تعديل بعد إصداره .ولهذا فإنه يصعب مقارنة إصدار النظام األساسي للحكم في المملكة
بالدساتير األخرى التي صدرت على شكل منحة ،مثال الدستور الفرنسي حيث ألغى شارل
العاشر في سنة  1730دستور عام  1714ألن الشعب أظهر نكرانا للجميل وجحودا للمنحة،
وما حدث في مصر كذلك عام  1130حين ألغى الملك فؤاد دستور سنة  51،1153ألن الهدف
من إصدار النظام األساسي للحكم "األخذ بأسباب التقدم ،وتحقيق النهضة الشاملة التي تيسر
حياة الناس ومعاشهم ،وتراعي مصالحهم في ضوء هدي اإلسالم ومقاييسه ،وكذلك تحديث
وتطوير لما هو قائم

ألن البالد شهدت في الحقبة األخيرة تطورات هائلة في مختلف

المجاالت ،وقد اقتضى هذا التطور تجديدا في النظام السياسي واإلداري العام في البالد ،وتلبية
لهذه الحاجة والمصلحة جاء هذا النظام ليتيح مزيدا من النشاط المنظم من خالل وثبة سياسية
وإدارية مناسبة ،وليرفع مستوى الحكم اإلداري في مناطق المملكة".

30

وبالتالي لم يكن هناك

أي ضغوط سياسية داخلية أو خارجية أجبرت الملك على إصدار النظام ،بل كان بإرادة حرة
من الملك فهد – رحمه هللا – ليواكب التطور واالزدهار االقتصادي واالجتماعي الذي تمر به
المملكة ،صحيح أن شعب المملكة لم يؤخذ رأيه في بنود الدستور ،وإنما صدر بعد دراسة
دقيقة ومتأنية من قبل نخبة من أهل العلم والرأي والخبرة ،أغلبهم متخصصون في القانون.
ولهذا يمكن القول أن النظام األساسي للحكم يعتبر (منحة ملكية) صدرت من الملك لشعبه
ليكمل بها الملك حلقات التطور واإلصالح االجتماعي والسياسي واالقتصادي الذي شمل أنحاء
المملكة العربية السعودية.

املطلب الثالث :هل للملك حق اسرتداد النظام األساسي للحكم؟
استرداد الدستور يعني سحبه أو إلغاءه ،فهل للملك أن يسحب النظام األساسي للحكم أو يلغيه؟
انقسم فقهاء القانون الدستوري في اإلجابة عن مثل هذا السؤال إلى اتجاهين مختلفين :فيرى
 29الطبطبائي ،د .عادل ،النظام الدستوري في الكويت ،الطبعة الخامسة ،ص .98
 30من كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز بمناسبة صدور األنظمة الجديدة :النظام األساسي للحكم ،نظام مجلس
الشورى ،نظام المناطق ،منشور في كتيب المجلة العربية ،الصادر عام 1414هـ ،ص .8-2
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االتجاه األول – ويمثل رأي القلة – أن الحاكم ،وقد أصدر الدستور في شكل منحة يكون من
حقه استرداده أو يلغيه في أي وقت ،فمن يملك المنح يملك االسترداد.

31

وال يحرم الحاكم من

هذا الحق إال إذا كان قد تنازل عنه صراحة في نصوص الدستور 35.أما رأي األغلبية فيرى أن
الحاكم لم يعط للشعب حقا جديدا تفضل به عليه ،ولكنه أعاد إليه سلطته األصلية التي كانت
مغتصبة منه في ظل حكمه المطلق ،إذ تعلق بالدستور حق لألمة ،ولذا ال يجوز استرداده أو
حتى تعديله إال وفقا للطرق القانونية المقررة إلنهاء الدساتير أو تعديلها.

33

وبتطبيق هذا على النظام األساسي للحكم قد نجد رأيا مختلفا ،إذ صدر النظام بعد سبع وسبعين
سنة من تأسيس المملكة العربية السعودية ،وذلك في عهد الملك فهد بنن عبندالعزيز (-1321
 1415هننـ) وقنند صنناحب صنندوره حملننة إعالميننة لننم يسننبق لهننا مثيننل ،وبننارك صنندوره فئننات
المجتمع كافة بدءا من العلماء ،والفقهاء ،وأهل الرأي في البلد ،منرورا بكنل أطيناف المجتمنع.
ومنذ صدوره وجميع األنظمة واللوائح تشنير إلينه مباشنرة أو ضنمنا ،األمنر النذي جعنل النظنام
يترسخ في المجتمع ،ويصبح مرجعا رئيسيا ألعمنال الحكومنة ،بنل إن كثينرا منن أهنل المطالنب
السياسننية واإلصننالحية ،والقضنناة والمحننامين أصننبحوا يسننتندون إلننى النظننام األساسنني للحكننم
باعتباره الدستور الذي يجب أال تخالف مواده ،والنذي يجنب علنى الحكومنة أن تتقيند بأحكامنه،
وال تصدر أي قواعد تعارضها.
ونظرا الرتباط المجتمع به ،ولقوتنه النظامينة ،والسياسنية فنإنني أرى صنعوبة سنحبه منن قبنل
الملك ،إذ رغم أنه نشأ عن طريق منحه من الملك للناس إال أن فئنات المجتمنع أصنبحت معنينة
بهذا النظام ،ولنذا فإننه منن الصنعوبة أن يسنحبه الملنك دون أن تكنون هنناك ردات فعنل شنعبية
تجاه ذلك.
سحب الدستور يعني إلغاءه ،وإلغاؤه يفترض أن يترتب عليه أمران :إما أن َيعد الملك الشنعب
بإصدار دستور آخر جديد ،أو أن يصر الملك على عدم وجود دستور ،وبالتالي ممارسة أعمال
الدولة من دون دستور ،أما فرضية أن يسحب الملك الدسنتور منن دون إيجناد بنديل لنه فأعتقند
أن المجتمع المحلي في المملكة على كافة أطيافه وفئاته لن يقبل بذلك ،بل سيتردد الملك مرارا
 31شيحا ،د .إبراهيم عبدالعزيز ،النظام الدستوري اللبناني ،الدار الجامعية للنشر ،بيروت ،1983 ،ص  ،62وانظر أيضا :الشرقاوي،
د .سعاد و ناصف ،د .عبدهللا ،أسس القانون الد ستوري وشرح النظام السياسي المصري ،مرجع سابق ،ص  .88حسن ،د .عبدالفتاح،
مبادئ النظام الدستوري في الكويت ،مرجع سابق ،ص  ، 52الشكري ،د .علي يوسف ،مبادئ القانون الدستوري والنظم الدستورية،
مرجع سابق ،ص .411
 32شيحا ،د .إبراهيم عبدالعزيز ،النظام الدستوري اللبناني ،ص .62
 33شيحا ،د .إبراهيم عبدالعزيز ،المبادئ الدستورية العامة ،منشأة المعارف باإلسكندرية ،2006 ،ص .62
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قبل سحب النظام األساسي للحكم ،وقد يعمد بندال منن سنحبه إلنى تعطينل بعنض أحكامنه .سنحب
الدسننتور – حتننى لننو كننان بأسننلوب المنحننة -سننيقابله رفننض شننعبي ،ولننن يننتم السننحب بنننفس
السهولة التني تنم بهنا إصنداره ،ولهنذا فنإن منا ذهنب إلينه الفقنه الدسنتوري منن إمكانينة سنحب
دستور المنحة أرى أنه كالم نظري يصعب تطبيقه على النظام األساسي للحكم.

املطلب الرابع :هل النظام األساسي للحكم دستور مرن أم جامد ؟
يرجع المناط في تقسيم الدساتير إلى مرنة أو جامدة إلى كيفية تعديل الدستور.

34

حيث ذهب

الفقه الدستوري على اعتبار أن الدستور يكون جامدا إذا خضع عند تعديله إلى إجراءات
معقدة تختلف عن اإلجراءات التي يتطلبها القانون العادي عند تعديله .أما الدستور المرن فهو
الذي ال يتطلب إجراءات معينة يجب اتبعاها عند تعديله ،بل يتم اتباع نفس إجراءات تعديل
القانون العادي.

32

فال فرق بين القوانين العادية والدستورية ،وليس هناك ما يتيح للفرد

العادي من التفرقة بين هذه وتلك ،كما يمكن للمشرع أن يتصرف في المجموعتين (الدستورية
والعادية) بنفس الطريقة.

36

وعند النظر في إجراءات تعديل دساتير الدول نجد أنها تختلف؛ فمنها من يأخذ باألسلوب
الجامد في التعديل بحيث يلزم عند تعديله اتخاذ خطوات أكثر صعوبة ،وأشد تعقيدا من تعديل
القوانين العادية ،ومنها من يتبنى الطريقة المرنة في التعديل بحيث تعدل القواعد الدستورية
بنفس الطريقة التي تعدل بها القوانين العادية ،ومع ذلك فإن غالب الدساتير مالت إلى تبني
األسلوب األشد في تعديل قواعدها ،فالدستور الكويتي مثال دستور جامد ألن المواد ،184
 186 ،182منه اشترطت إلمكان تعديله وتنقيحه شروطا وإجراءات خاصة أكثر شدة وتعقيدا
من تلك المقررة في شأن القوانين العادية.

38

وكذلك الدستور اإلماراتي دستور جامد،37

 34عبدهللا ،د .عبدالغني بسيوني ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،مرجع سابق ،ص .492
 35انظر في هذا الخصوص :فهمي ،د .مصطفى أبو زيد ،الدستور المصري ومبادئ األنظمة السياسية ،دار المطبوعات الجامعية،
 ،2004ص  . 336شيحا ،د .إبراهيم عبدالعزيز ،المبادئ الدستورية العامة ،مرجع سابق ،ص  .131حاشي ،د .يوسف ،في النظرية
الدستورية ،مرجع سابق ،ص  .122صبري ،د .السيد ،مبادئ القانون الدستوري ،الناشر مكتبة عبدهللا وهبة ،الطبعة الرابعة،1949 ،
ص  . 224خليل ،د .محسن ،النظم السياسية والدستور اللبناني ،دار النهضة العربية ،1925 ،ص .522
 36حاشي ،د .يوسف ،في النظرية الدستورية ،مرجع سابق ،ص .130
 32الصالح ،د .عثمان عبدالملك ،النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت ،مرجع سابق ،ص .182
 38عبيد ،د .محمد كامل ،نظم الحكم ودستور اإلمارات ،مرجع سابق ،ص .383
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والدستور المصري لعام  1181تبنى في المادة 171إجراءات تعديل معقدة نسبيا .ومن
الدساتير المرنة أول دستور لالتحاد السوفيتي الصادر بعد الثورة البلشفية سنة ،1117
ودستور أيرلندا لسنة  ،1155ودستور فرنسا لسنتي  1714و .1130

31

وكذلك القواعد

الدستورية البريطانية تعتبر من القواعد الدستورية المرنة ،وقد عبر السير أموس في مؤلفه
(الدستور اإلنجليزي) عن السلطات الواسعة التي يتمتع بها البرلمان اإلنجليزي بأن هذا األخير
يستطيع – بين يوم وليلة – أن يلغي الميثاق العظيم ،ووثيقة الحقوق ،ويستطيع حتى إلغاء
نفسه أو تسليم الحكم إلى اتحاد نقابات العمال أو إلى عصبة األمم ،بنفس اإلجراءات التي
يتبعها من أجل تعديل نظام المجلس البلدي لمدينة لندن.

40

وعند النظر إلى النظام األساسي للحكم نجد أنه ال ينطبق عليه أي من المفهومين السابقين .فال
هو جامد بحيث يلزم إتباع إجراءات معقدة لتعديله ،وال هو مرن بحيث يتطلب تعديله انتهاج
نفس القواعد التي تتبع لتعديل القوانين العادية .بل العكس هو الصحيح إذ أن تعديل مواد
النظام األساسي للحكم أسهل من تعديل القوانين العادية.
إنشاء القواعد القانونية أو تعديلها في المملكة يمر بسلسلة إجراءات معقدة قد تستغرق زمنا
طويال قبل أن يصادق عليها الملك وتصبح نافذة .وهذه اإلجراءات مشتركة بين السلطتين
التنظيميتين في المملكة :مجلس الوزراء ،ومجلس الشورى ،حيث نصت المادة الثامنة عشرة
من نظام مجلس الشورى

41

على أن "تصدر األنظمة والمعاهدات واالتفاقات الدولية

واالمتيازات ،وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى" ،45و نصت
المادة  50من نظام مجلس الوزراء على أن " ...تصدر األنظمة والمعاهدات واالتفاقات
الدولية واالمتيازات وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء" 43.أي أن
القوانين العادية يجب أن تدرس من المجلسين كما سنرى .وكان نظام مجلس الوزراء أكثر
وضوحا في تحديد إجراءات دراسة مشاريع األنظمة من نظام مجلس الشورى ،رغم أن
مجلس الشورى يتبع – تقريبا – نفس اإلجراءات حيث "يدرس مجلس الوزراء مشروعات
 39عبدهللا ،د .عبدالغني بسيوني ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،مرجع سابق ،ص .499
 40مطيع ،د .المختار ،المبادئ العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية ،بدون دار نشر ،الطبعة األولى ،1995 ،هامش رقم ،8
ص .64
 41نظام مجلس الشورى الصادر باألمر الملكي رقم أ \  91وتاريخ 1412 \ 8 \ 22هـ.
 42نظام مجلس الشورى ،المادة .18
 43نظام مجلس الوزراء الصادر باألمر الملكي رقم أ \  13وتاريخ 1414 \ 3 \ 3هـ.
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األنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة ."...

44

فإنشاء وتعديل القوانين العادية في المملكة يمر بدورة تشريعية بين مجلسي الشورى
والوزراء ،فيقوم مجلس الشورى أوال ببحث مشروع النظام ودراسته ،ثم التصويت عليه مادة
مادة ،ثم يتخذ قراره بشأنه ويرفعه إلى الملك – رئيس مجلس الوزراء -ليحيل مشروع النظام
إلى مجلس الوزراء الذي يقوم بدوره – كما أسلفنا – بدراسة هذا المشروع ،والتصويت عليه
مادة مادة ،ثم التصويت عليه كامال ،فإن اتفقت وجهات نظر المجلسين صدرت موافقة الملك
على مشروع القانون ،وإن تباينت وجهات النظر ،فللملك اتخاذ ما يراه.

42

هذه هي اإلجراءات التي يلزم اتباعها إلنشاء وتعديل القوانين في المملكة ،أما تعديل النظام
األساسي فإنه يتم بصورة أقل تعقيدا ،وأسرع إنجازا من القوانين العادية .فالتعديل يجب أن
يصدر بأمر ملكي ،ألن النظام األساسي للحكم صدر بأمر ملكي .واألمر الملكي هو قرار مكتوب
يصدر من الملك وحده في موضوع لم يعرض على مجلسي الوزراء والشورى .فللملك أن
يكلف أحد مستشاريه أو لجنة معينة لوضع مشروع تعديل بعض مواد النظام األساسي ،ثم
يصدر أمرا ملكيا بذلك التعديل .ولهذا فإن القواعد الذي وضعها الفقه للتمييز بين الدستور
الجامد والمرن ال تنطبق على تعديل الدستور السعودي ،إال إذا حورنا قليال في الرأي الفقهي
بأن اعتبرنا أن الفرق بين الدستور المرن والجامد يكمن في سهولة أو صعوبة تعديله ،وليس
في إتباعه لنفس إجراءات تعديل القوانين العادية ،فإذا أخذنا بهذا المبدأ العتبرنا أن تعديل
النظام األساسي للحكم يميل إلى األسلوب المرن ألن إجراءات تعديله سهلة ،وليست معقدة ،إذ
لو أمر الملك بتعديل إحدى المواد لما كان هناك حاجة لعرض هذا األمر على مجلسي الوزراء
والشورى ،بل يكلف لجنة خاصة  -مثلما كلف لجنة لعمل مشروع النظام األساسي  -ثم اعتماد
رأي اللجنة إذا وافق عليه الملك.

 44نظام مجلس الوزراء ،المادة .21
 45نظام مجلس الشورى ،المادة .12
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املطلب اخلامس :طبيعة السلطة املختصة بوضع الدستور
أصدر الملك أمره

46

بتشكيل لجنة لوضع مسودة النظام األساسي

للحكم48

فهل يمكن اعتبار

هذه اللجنة بمثابة السلطة التأسيسية األصلية التي تسند إليها الدول سلطة إصدار
الدستور؟
يميننز فقهنناء القننانون الدسننتوري بننين سننلطتين همننا :السننلطة التأسيسننية األصننلية والسننلطة
التأسيسية المنشأة .إذ يطلق على السلطة التي تضع الدستور  -بغض النظر عنن أسنلوب نشنأة
الدسننتور سننواء نشننأ بأسننلوب ديمقراطنني أو غيننر ديمقراطنني  -السننلطة التأسيسننية األصننلية،
ويقصد بالسلطة التأسيسية المنشأة السلطة المختصة بتعديل الدستور.
والسلطة التأسيسية األصلية حرة في عملها ،تلقائية في خلقها ،ال تنظمها نصوص خاصة ،وال
تتلقننى اختصاصننها مننن نصننوص موجننودة ،وتتنندخل فنني وقننت ال يكننون فنني الدولننة نصننوص
دستورية قائمنة ،حينث تقنوم بوضنع دسنتور جديند للدولنة 47،أمنا السنلطة التأسيسنية المنشنأة-
والتنني يننناط بهننا مهمننة تعننديل الدسننتور -فهنني تقننوم طبقننا لنصننوص دسننتورية قائمننة ،وتمنننح
اختصاصا محددا بمقتضاها .فهي تخضع لقينود شنكلية وموضنوعية ،وتسنتمد اختصاصنها منن
الدستور النافذ في الدولة ،فال تستطيع أن تتدخل لتعديل الدستور إال وفقا للقواعند واإلجنراءات
المحددة دستوريا.

41

فالسلطة التأسيسية األصلية مخولة بوضع دستور جديد يوضع ألول مرة  -مثال بسبب ميالد
الدولة ،أو تغير شكل الدولة من دولة بسيطة إلى اتحاد فيدرالي أو كونفدرالي  ...الخ ،فهي
غير مقيدة بأي قانون سابق ،بل تنظر إلى الواقع فتنشئ قواعد دستورية جديدة ،غير مقيدة
 46نشر في جريدة أم القرى ،العدد  2813وتاريخ 1400\4\4هـ
 42نقل الدكتور عبدالرحمن الشلهوب في هامش ص  192من كتابه أسماء أعضاء اللجنة عن جريدة الشرق األوسط في عددها رقم
 4843وتاريخ  ،1992\3\2وهم عبدالوهاب عبدالواسع وزير الحج واألوقاف السابق ،إبراهيم العنقري مستشار الملك فهد ،عبدالعزيز
التويجري نائب رئيس الحرس الوطني المساعد ،عبدالرحمن المنصوري وكيل وزارة الخارجية السابق ،محمد إبراهيم مسعود وزير
دولة سابق ،محمد بن جبير وزير العدل ورئيس مجلس الشورى السابق ،راشد بن خنين المستشار في الديوان الملكي ،عبدالعزيز السالم
األمين العام لمجلس الوزراء ،مطلب النفيسة رئيس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء سابقا ووزير دولة حاليا ،صالح الحصين وزير
دولة سابق.
 48النقشبندي ،د .أحمد العزي ،تعديل الدستور :دراسة مقارنة ،الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ،الطبعة األولى ،2006 ،ص .22
 49طاجن ،د  .محمود رجب ،قيود تعديل الدستور في القانونين الفرنسي والمصري ،دار النهضة العربية ،الطبعة األولى ،2006 ،ص
.21
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بإجراءات شكلية ،أو موضوعية مستمدة من قواعد دستورية سابقة ،فهي تحول الوقائع
السياسية المادية إلى قواعد قانونية ملزمة ،فسلطتها أن تنشئ من العدم دستورا جديدا ،ألنها
ترتبط بالقوة السياسية المنظمة القادرة على أن تفرض على الجميع نوع التنظيم السياسي
واالجتماعي الذي يبدو لها مرغوبا فيه.

20

ويفترض أن تسمو السلطة التأسيسية على السلطات األخرى باعتبارها هي األساس أو السبب
في إنشاء تلك السلطات ،ولهذا فهي ال تمنح إال للشعب أو األمة ،أو لهيئة مختارة من الشعب
واألمة تقوم نيابة عنهم بوضع قواعد الدستور ،وهذا فرق أساسي بين السلطة التأسيسية
والسلطة المنشأة؛ فهذه األخيرة تأتي بعد صدور الدستور ،وقد تكلف لجنة خاصة لتقوم
بمهامها ويتوالها البرلمان بشروط خاصة وهو األغلب ،أو يعهد بها للشعب أو األمة الختيار
أعضاء هذه السلطة ،وقد تستمر السلطة التأسيسية في ممارسة نفس مهامها ،ولكن بصفة
أخرى ،أي باعتبارها سلطة منشأة ،ألن السلطة التأسيسية ال تنتهي أو تكف عن الوجود
بمجرد وضعها للدستور ،وإنما تستمر بأشخاصها وفلسفتها وسياساتها بعد وضع الدستور،
ولكنها ال تمارس السلطة بصفتها مؤسسة لها ،بل بصفتها ممارسة لها.

21

ومن أحدث التعديالت للدستور التي جرت مؤخرا تعديل الدستور المغربي ،وتعديل الدستور
األردني ،حيث شكل الملك محمد السادس مللك المغرب لجنة أطلق عليها لجنة تعديل الدستور
لوضع مشروع تعديل الدستور المغربي،

25

وشكل العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني لجنة

سميت لجنة إعادة صياغة الدستور األردني إلعادة النظر في بعض مواد الدستور األردني.

23

وهناك اختالف جوهري آخر بين السلطتين يتضح في الحرية التي تتمتنع بهنا كنل سنلطة أثنناء
إنشاء أو تعديل الدستور ،إذ السلطة التأسيسية األصلية تختلف عن السلطة التأسيسية المنشأة
في مدى السلطات المخولنة لكنل منهنا كمنا أسنلفنا ،فالسنلطة التأسيسنية األصنلية تتمتنع بحرينة
مطلقننة فنني مجننال إعننداد التشننريع الدسننتوري الجدينند فهنني تسننتطيع أن تختننار بنندال مننن النظننام
الملكي في الحكم النظام الجمهوري ،وبندال منن أن تكنون الدولنة بسنيطة تكنون فدرالينة ،وبندال

 50مطيع ،د .المختار ،المبادئ العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية ،مرجع سابق ،ص .28
 51النقشبندي ،د .أحمد العزي ،تعديل الدستور :دراسة مقارنة ،مرجع سابق ،ص .24
 52جريدة الشرق األوسط ،السبـت  10رجـب  1432هـ  11يونيو  2011العدد 11883
 53العربية.نت http://www.alarabiya.net/default.html ،األحد  14رمضان 1432هـ  14 -أغسطس 2011م

18

نشر في مجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارات ،العدد الخامس والخمسون ،السنة السابعة والعشرون.

من اعتماد النظام الديمقراطي النيابي تتبنى النظام الديمقراطي شبه المباشر ،وهكذا .فني حنين
أن السلطة المنشأة مقيدة باإلجراءات الشكلية والموضوعية التي نص عليها الدستور.
وبتطبيق ما سبق على إجراءات النظام األساسي للحكم نجند أننه ال تنطبنق علينه خصنائص أي
من السلطتين لألسباب التالية :أن المملكة (الدولة) أثناء صدور النظام األساسي لنم تكنن دولنة
وليدة ،وأن اللجنة التي قدمت مشنروع النظنام األساسني لنم ينتم اختينار أعضنائها منن الشنعب،
وأ ن أعضنناء اللجنننة ال يتمتعننون بالحريننة المطلقننة التنني تخننولهم اختيننار نظننام سياسنني جدينند
للدولة.
أعلننن توحينند المملكننة عننام  1321هننـ وصنندر النظننام األساسنني فنني 1415هننـ أي بعنند حننوالي
سبعين سنة ،ولهذا فإن اللجنة المشكلة لوضع مشروع النظام وجدت أمامهنا قواعند دسنتورية
عرفية تشكلت على مدى سبعين سنة تقريبا ،ولهذا لم يكن لديها من خيار سوى أن تحول تلك
القواعد من عرفية إلى مكتوبة وتقدمها في صورة مشروع نظام ،ولهنذا فلنم يكنن هنناك مجنال
أمننام هننذه اللجنننة لو ضننع تصننورات جدينندة لدولننة ولينندة ،أو لنظننام حكننم تغيننر مننن ملكنني إلننى
جمهننوري ،أو لنننظم دولننة تعنندل مننن دولننة بسننيطة إلننى مركبننة ،ولننذا فننإن وصننف اللجنننة التنني
وضعت مشروع النظام األساسي للحكم ال يحملننا – منن هنذه الناحينة – علنى اعتبارهنا سنلطة
تأسيسية أصلية.
كننذلك فإنننه لننم يننتم اختيننار أعضناء تلننك اللجنننة مننن الشنعب ،رغننم أن الملننك اختننارهم مننن أكفننأ
الخبرات الموجنودة فني الدولنة ،فهنم متمينزون بخبنراتهم ،وتننوع اختصاصناتهم ،وتقلنبهم فني
مناصنب الدولننة ،ومننع هنذا ال نسننتطيع أن نعتبننرهم منن هننذه الناحيننة يشنكلون سننلطة تأسيسننية
أصلية ،بل هم لجنة حكومية تم اختيار أفرادها بعناية.
ورغننم أن اللجنننة التنني أنننيط بهننا وضننع مشننروع النظننام األساسنني للحكننم اختيننرت بعنايننة مننن
الخبراء القانونيين واإلداريين والسياسيين في المملكة ،إال أنه لم تكن لديهم الحرية التي ينرى
فقهاء القانون الدستوري أن أعضاء اللجنة التأسيسية األصليين يتمتعون بها من حيث إمكانية
هجر نظام الدولة القائم واقتراح نظام آخر ،أو اختيار النظام البرلماني بندال منن الرئاسني ،هنذا
أساسا لم يكن في اعتبار هذه اللجنة ،وبالتالي لم يكن لديها الحرية في اختينار شنكل الدولنة أو
اقتننراح فصننل أو تعنناون السننلطات العامننة  ...إلننخ ،لسننبب بسننيط أن الحريننة التنني تتمتننع بهننا
السلطات التأسيسية األصلية مقيدة بالنظام السياسني واالقتصنادي واالجتمناعي والنديني القنائم
في المملكة وقت عمل مشروع النظام األساسي ،فكاننت مهمنة هنذه اللجننة تقييند األمنر الواقنع
17
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فنني صننورة مننواد قانونيننة  .فنظننام الحكننم علننى سننبيل المثننال ملكنني منننذ تأسننيس الدولننة عننام
1321هـ فقامت السلطة التأسيسية بوضع مادة قانونية تؤكد ذلك ،ولم يكن لندى هنذه السنلطة
أي حريننة أو حتننى مجننرد تفكيننر فنني أن تقتننرح تغييننر نظننام الحكننم مننن ملكنني مطلننق إلننى ملكنني
دسننتوري علننى سننبيل المثننال  .وكننذلك لسننبب بسننيط آخننر أنننه إن اقترحننت هننذه اللجنننة أي أمننر
مخالف للواقع ولم يرض عنه الملك ،فللملك ببساطة أن يرفض مقترح اللجنة ،أو حتى يستبدل
هذه اللجنة بلجنة أخرى تنفذ ما يأمره بها الملك.

املبحث الثاني :تعديل النظام األساسي للحكم :إجراءاته ،قواعده ،ونطاقه
متهيد
تتميز القواعد الدستورية بسموها على القواعد القانونية األخرى ،إذ تأتي على رأس الهرم
القانوني ،ولذا يمنحها هذا السمو ميزة اختالف إجراءات تعديلها عن تلك القواعد ،فهي تتسم
– غالبا -بطول اإلجراءات ،وتعقيدها حتى يضمن المشرع ثبات نصوصها واستقرار أحكامها.
ونظرا التفاق الدساتير صراحة أو ضمنا على قابلية تعديلها ،إال أن هناك بعض النصوص التي
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ال تجيز الدساتير تعديلها ،وهي غالبا تتعلق بنوع الحكم ،أو دين الدولة ،كما سيأتي تفصيله في
هذا المبحث.
سنقسم هذا المبحث إلى عدة مطالب ،األول عن مبدأ تعديل النظام األساسي للحكم ،والثاني عن
إجراءات تعديله وسيتضمن ثالثة محاور رئيسية هي :اقتراح التعديل ،مراجعة التعديل،
المصادقة على التعديل.
املطلب األول :مبدأ تعديل النظام األساسي للحكم
التغيير إحدى سنن هللا في الكون ،فال شيء يبقى على حاله ال يتعدل وال يتبدل ،والدستور من
صنع البشر يتأثر بالظروف المحيطة بهم ،وباألحوال التي يعيشونها .ومن الصعوبة أن تجد
دستورا لم يعدل ،ألنه يعكس األوضاع والظروف التي تعيشها الدولة سياسيا واقتصاديا

واجتماعيا ،فالتطور والتغيير سنة الحياة ،ومطلب اإلنسان ،وقد يتم التطوير في المجتمعات
اإلنسانية عن طريق معطيات ومسيرة نمو وتنمية المجتمع الطبيعية .أي أن تغيرات الحياة
وما يحصل من تفاعالت وتأثيرات داخلية وخارجية وكذلك ما يحدث من قفزات تقنية أو
اكتشافات علمية تؤدي إلى حتمية التطوير ،وإال لتخلف المجتمع وأصبح خارج مسار
المجتمع اإلنساني ،أي أن هناك واقعا عالميا وعلميا وفكريا يوجد حالة من الحراك
االجتماعي اإلنساني ال يمكن تجاهله ،وبالتالي يصبح من الضروري إحداث التطوير في
المجتمع .وهذا التطوير هو المسار الطبيعي الذي تتعامل معه المجتمعات والدول كافة في
العصور المختلفة .وهو في الغالب يجد القبول عند الشعوب ،ويتصف باالنسيابية ،وتأخذ
عملية التراكم دورا مهما فيه ،حيث يتحقق بجهود مستمرة تتوارثها األجيال وتتبادلها
المجتمعات اإلنسانية .كما أن تكلفته يمكن تحملها من قبل المجتمع ألنها ال تأتي مرة واحدة،
إنما تتوزع على األجيال حسب المتغير الزمني الطبيعي للتطوير.

24

ولما كانت هذه الظروف تتبدل وتتغير تبعا لقانون التطور فإنه يلزم تعديل الدستور حتى
يتماشى مع تطور تلك األوضاع والظروف .ولهذا يجمع الفقه الدستوري على رفض الجمود
المطلق للدستور ألنه يفرض إرادة جيل معين على األجيال القادمة ،22فالتعديل يعطي الناس
الحق في إعادة النظر في كل أو بعض مواد الدستور ألنها قد تقيد الحياة في المجتمع ،أو قد
 54المريخي ،فدغوش  ،ضرورة التطوير وتطوير الضرورة ،االقتصادية اإللكترونية ،االثنين  3/08/1432هـ .الموافق  04يوليو
 2011العدد 6425
 55سعيفان ،د .أحمد ،األنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة :دراسة مقارنة ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة األولى ،2008
ص .20
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تصبح عائقا لتطور المجتمع إن لم تعدل مواده .وقد رصد الدكتور أدمون رباط أربع قواعد
رئيسية تبرر مبدأ تعديل الدساتير وهي:
 -1قابلية أي دستور للتعديل لكي يتالءم مع تطور الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية.
 -5إمكانية تعديل الدستور في جميع أجزائه تطبيقا للتبديل الحاصل في الحكم والمؤسسات.
 -3إمكانية إجراء التعديل في أي وقت.
 -4أن يتضمن كل دستور النص على أمر تعديله ،ويحدد األصول الواجب اتباعها إلجراء هذا
التعديل.

26

فقابلية الدساتير للتعديل تفرضها التأثيرات االجتماعية والسياسية التي يمر بها المجتمع
وانتقاله من حقبة إلى أخرى ،أو من عصر إلى عصر والتي ال يمكن تجاهلها ألنها نتاج تراكم
حضاري امتد من جيل إلى آخر ،ولذا يلزم أن تتماشى القواعد الدستورية مع هذا اإلرث
التراكمي وتتعدل حتى ال تكون عائقا أمام تطور المجتمع .فتعديل الدساتير أمر الزم تقتضيه
سنة التطور حتى يجاري مناحي الحياة المختلفة في المجتمع ،فالقواعد التي كانت صالحة
لوقت معين ربما ال تصلح للوقت الذي بعده ،ولهذا عادة ما تتضمن الدساتير موادا تسمح
بتعديلها تحسبا للتغير الذي قد يمس نواحي الحياة في المجتمع ،وتوقعا لرغبة األجيال القادمة
في اتخاذ القواعد الدستورية التي يرونها أن تناسب عصرهم .وقد تحدد بعض الدساتير
إجراءات تعديلها ،ومن يملك سلطة التعديل.
ومن هذا المنطلق تبنى النظام األساسي للحكم مبدأ إمكانية تعديله تحسبا للتغير السياسي
واالجتماعي واالقتصادي في المجتمع ،وتسهيال لصانع القرار لكي يتخذ من القواعد
الدستورية الجديدة ما يتناسب وروح العصر ،ولكي يلغي أو يعدل بعض المواد التي قد تكون
عائقا أمام المسيرة التنموية للمملكة ،ولهذا تبنى في المادة  73مبدأ تعديل هذا النظام 28حيث
نصت على أنه "ال يجري تعديل هذا النظام إال بنفس الطريقة التي تم بها إصداره".

 56رباط ،د .أدمون ،الوسيط في القانون الدستوري العام ،دار العلم للماليين ،الطبعة الثانية ،1921 ،الجزء الثاني ،ص  510وأشار
إليها د .أحمد سعيفان  ،في مؤلفه األنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة :دراسة مقارنة ،ص .21
 52النظام األساسي للحكم ،المادة .83
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املطلب الثاني :إجراءات تعديل النظام األساسي للحكم
تختلف إجراءات تعديل الدستور من دولة إلى أخرى نظرا الختالف أنواع الدساتير ،فتعديل
الدستور المرن يمر بإجراءات أقل تعقيدا من إجراءات تعديل الدستور الجامد .كذلك تؤثر
االعتبارات السياسية وأنظمة الحكم في الدول المختلفة في تحديد هذه اإلجراءات ،فالدول التي
تأخذ بالنظام البرلماني تعتمد على موافقة البرلمان والحكومة على التعديل ،وبالتالي يلزم
اجتماع مجلسي البرلمان والحكومة لتعديل الدستور ،بينما الدول التي تأخذ بنظام الديمقراطية
شبه المباشرة تعتمد على موافقة الشعب والبرلمان وبالتالي ال يجوز تعديل أيا من مواد
الدستور إال بموافقة الشعب والبرلمان ،أما دول النظام الفدرالي فتأخذ رأي الدويالت التي
يتكون منها االتحاد في التعديل.

58

وباستعراض بعض نصوص الدساتير العربية نجد اختالف الهيئات المختصة بتعديل الدساتير.
فدستور مملكة البحرين لعام  5005اشترط في المادة  150لتعديل أي حكم من أحكام
الدستور أن تتم موافقة ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلس الشورى ومجلس
النواب ،وأن يصدق الملك على التعديل .والمادة  126من الدستور اليمني لعام 1114
أعطت حق التعديل لرئيس الجمهورية ومجـلس النواب .والدستور القطري لعام  5003قرر
في المادة  144أنه لكل من األمير ولثلث أعضاء مجلس الشورى حق طلب تعديل مادة أو
أكثر من الدستور .و المادة  11من دستور الجمهورية الموريتانية لعام  1111نصت على
أنه يملك كل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور .والمادة 78
من الدستور الجيبوتي الصادر عام  1115نصت على أن يختص رئيس الجمهورية ونواب
المجلس الوطني (البرلمان) باتخاذ مبادرة تعديل الدستور ،وأشارت المادة  104من
الدستور الصومالي الصادر في  1161\15\10أنه يمكن تعديل الدستور بناء على اقتراح
خمس أعضاء المجلس الوطني ،أو من عشرة أالف ناخب ،ويتم ذلك عن طريق اقتراعين
متواليين تفصلهما مدة ال تقل عن ثالثة أشهر.
ورغم أن إجراءات التعديل تختلف وفقا ألنواع الدساتير كما اشرنا سابقا ،إال انه يمكن القول
أن إجراءات التعديل تبدأ باقتراح ،ثم مراجعة ،ثم مصادقة.

 58الدراجي ،حعفر عبدالسادة ،تعطيل الدستور :دراسة مقارنة ،دار الجامد للنشر والتوزيع ،األردن ،2008 ،ص  ،58وانظر
النقشبندي ،د .أحمد العزي ،تعديل الدستور :دراسة مقارنة ،مرجع سابق ،ص .112
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أوال :اقرتاح التعديل:
االقتراح هو التصور األول لما سيكون عليه الدستور ،والخطوة األولى نحو تكوينه ووضعه،
والدفع به نحو الحياة.

21

يتقدم به صاحب االختصاص الذي خوله الدستور ذلك ليكون اللبنة

األولى في مشروع تعديل الدستور ،ومرحلة تمهيدية ترسم تصورا مبدئيا لما قد يتمخض عنه
التعديل.
وتتكون مرحلة االقتراح من ثالث مراحل فرعية هي :طرح فكرة مشروع تعديل الدستور،
والمرحلة الثانية إعداده وصياغته ،وأخيرا تقديمه للجهة المختصة لمناقشته.
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فيبدأ االقتراح

بفكرة يتخذها من يخوله الدستور ذلك سواء كان الملك أو األمير في أسلوب المنحة ،أو
البرلمان أو مجلس الشعب في األسلوب الديمقراطي ،فتطرح الفكرة أوال فإذا وجدت قبوال تم
صياغتها في قالب تشريعي على شكل مواد ،وقد تقوم بذلك السلطة التأسيسية أو السلطة
المنشأة ،أو كما حدث أخيرا في المغرب واألردن تكلف لجنة عليا يختارها الملك أو رئيس
الدولة لصياغة مشروع التعديل ،ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي تقديم هذا المشروع لمناقشته،
سواء رفع لرئيس الدولة ،أو للبرلمان ،أو كان هناك استفتاء شعبي بخصوصه.
وتختلف الدول في تحديد الجهة المختصة بتقديم اقتراح الدستور وفقا الختالف دساتيرها،
فالمادة الخامسة من الدستور األمريكي مثال تعطي للكونغرس صالحية أن يقترح كلما رأى ثلثا
أعضاء المجلسين ضرورة لذلك التعديل ،أو أن يدعو بناء على طلب ثلثي المجالس التشريعية
للواليات المتحدة المختلفة إلى عقد مؤتمر القتراح تعديالت تصبح في كلتا الحالتين جزءا من
الدستور ،في لبنان أناطت المادة  86من الدستور برئيس الجمهورية حق اقتراح إعادة النظر
في الدستور على أن تقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب .أما الدستور السوري
لعام  1113فكان أكثر وضوحا إذ تضمنت المادة  141أربع فقرات حددت كيفية تعديل
الدستور ،فلم تقصر حق اقتراح التعديل على رئيس الجمهورية فقط بل أعطت لثلثي مجلس
الشعب حق اقتراح تعديل الدستور ،على أن يتضمن االقتراح تحديد النصوص المراد تعديلها،
واألسباب الموجبة لذلك ،ثم يشكل مجلس الشعب لجنة خاصة لبحث ذلك االقتراح .الدستور
الجيبوتي لعام  1115نحا منحى آخر إذ أشركت المادة  78رئيس الجمهورية والنواب معا
التخاذ مبادرة تعديل الدستور ،وعليه فال يحق ألي منهما بمفرده تقديم اقتراح بتعديل الدستور
 59الصالح ،د .عثمان عبدالملك ،النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت ،مرجع سابق ،ص .466
 60صبره  ،محمود محمد ،االتجاهات الحديثة في إعداد وصياغة مشروعات القوانين ،بدون دار نشر أو رقم الطبعة ،يونيو  ،2009ص
.32
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أو بعض مواده .الدستور الموريتاني لعام  1111نهج نهج الدستور الجيبوتي حيث قررت
المادة  11من الدستور منح رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان حق مبادرة مراجعة
الدستور ،ولكن تلك المادة عادت واستثنت هذا الحق؛ إذ أعطت البرلمانيين صالحية تقديم
مشروع مراجعة الدستور ،ولكنها اشترطت أن يوقع على هذا المشروع ثلث أعضاء إحدى
الغرفتين اللتين يتكون منهما البرلمان :الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ .في الكويت لألمير
ولثلث أعضاء مجلس األمة وفقا للمادة  184من الدستور حق اقتراح تنقيح الدستور بتعديل
أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه ،أو بإضافة أحكام جديدة إليه ،ونفس المادة تقريبا وردت في
الدستور القطري لعام 1454هـ غير أنه بدال من مجلس األمة أعطيت الصالحية لثلث أعضاء
مجلس الشعب القطري لطلب تعديل الدستور أو بعض مواده .أما المادة  150من الدستور
البحريني فلم تذكر من له حق اقتراح تعديل الدستور ،وإنما أشارت إلى أنه يجب موافقة أغلبية
ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ،وأن يصادق الملك
على هذا التعديل.
بالنسبة للنظام األساسي للحكم فلم يتضمن أي إجراءات يمكن اتخاذها لتعديله ،وإنما أورد مادة
واحدة فقط هي المادة  73نصت على أنه "ال يجري تعديل هذا النظام إال بنفس الطريقة التي تم
بها إصداره ،وحيث إن هذه المادة تشير إلى األداة القانونية التي صدر بها النظام وهي األمر
الملكي فإننا ننتهي إلى أن التعديالت يجب أن تصدر بأمر ملكي حتى تكون لها حجية قانونية،
وسارية المفعول .وتجدر اإلشارة إلى أنه ليس فقط النظام األساسي للحكم الذي لم يتضمن مواد
إجرائية ترشد متخذ القرار لطريقة إصداره ،بل أيضا األنظمة التي أنيط بها صالحية إصدار
التشريعات األخرى مثل األنظمة واللوائح مثل نظامي مجلس الشورى ومجلس الوزراء ،إذ
أناطا بالمجلسين صالحية إصدار األنظمة (القوانين) واللوائح ،ولكن لم يحددا،
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وال لوائحهما

التنفيذية كيفية ذلك ،ولهذا ليس أمامنا سوى مقارنة الواقع العملي إلصدار األنظمة واللوائح
وتطبيقها على مشاريع تعديالت النظام األساسي للحكم.
هناك خمسة افتراضات لتعديل النظام األساسي كله أو بعضه :أن يحيل الملك األمر إلى لجنة
خاصة ،أو أن يكلف مجلس الشورى ،أو أن يكلف مجلس الوزراء ،أو أن يكلف هيئة الخبراء
للقيام بذلك ،أو أن يحيل األمر إلى أحد المجالس العليا ،وفي كل األحوال هناك مواد ال يمكن
تعديلها سوف نتطرق إليها في المباحث القادمة.
 61حددت المادة  21من نظام مجلس الوزراء أن يدرس مجلس الوزراء مشروعات األنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها
مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة وذ لك حسب اإلجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلس .ولم يصدر النظام الداخلي للمجلس
حتى تاريخ كتابة هذا البحث.
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 .1أن يكلف الملك لجنة خاصة لعمل مشروع التعديالت:
للملك أن يكلف لجنة خاصة لعمل مشروع تعديالت النظام األساسي للحكم ،وهذا األمر هو
األرجح ،ألن الملك سبق أن كلف لجنة خاصة بعمل مشروع النظام األساسي نفسه ،ولهذا من
باب السرية ،والسرعة في إنجاز المشروع ،ولسهولة بلورة أفكار الملك حيث يتعامل مع
أشخاص محددين لصياغة مشروع التعديل قد يلجأ الملك إلى تكليف مثل هذه اللجنة .ومن
البديهي أن للملك الحرية الكاملة في اختيار أعضاء هذه اللجنة ،وفقا للخبرات واالختصاصات
التي يرغبها .وما من شك أن أعضاء هذه اللجنة سوف يقومون بتنفيذ ما يطلبه الملك منهم
بدقة؛ إذ يسهل عليهم االتصال بالملك إلطالعه أوال بأول على نصوص المشروع .وفي الواقع
العملي فقد كلف الملك لجانا خاصة بعمل مشاريع أنظمة لم تعرض على مجلس الوزراء أو
الشورى ،وإنما صادق عليها الملك بعد رفعها له من هذه اللجان ،واألمثلة كثيرة منها نظام
مجلس الوزراء لعام 1414هـ ،ونظام مدينة الملك عبدهللا للطاقة الذرية المتجددة ،65ونظام
هيئة البيعة.63
وينتهي عمل هذه اللجنة بمجرد إرسال مشروع التعديل مكتمال إلى الملك ،وله أن يتخذ ما يراه
بشأنه أن يصادق عليه ،أو يؤجله ،أو يحفظه ،أو يحيله إلى جهات أخرى إلبداء الرأي فيه.
 .5أن يكلف مجلس الشورى بعمل مشروع التعديالت:
أشرنا في المطلب الرابع من المبحث األول أعاله أن مجلس الشورى يشارك مجلس الوزراء
في السلطة التنظيمية (التشريعية) ،وهذا يعني أن مجلس الشورى يبحث في مشاريع األنظمة
(القوانين) يدرسها ثم يصوت عليها مادة مادة ،ثم يصوت على مشروع النظام ككل ،ثم يتخذ
قراره بخصوص مشروع النظام ويرفعه للملك .نفس األمر سيعامل به المجلس أي تعديالت
مقترحة للنظام األساسي ،بحيث يحال المشروع أوال إلى اللجنة المختصة في المجلس
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وستدرس اللجنة مشروع التعديل ثم تقدم توصيتها بشأنه ،وترفعها لرئيس المجلس الذي يقوم
بدوره بعرضها على جميع األعضاء لمناقشتها ثم التصويت عليها مادة مادة ،ثم التصويت على
المشروع ككل ،ورفع نتيجة ذلك بتوصية إلى الملك ليتخذ ما يراه.
62

نظام مدينة الملك عبدهللا للطاقة الذرية المتجددة ،الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ \  35وتاريخ 1431\5\3هـ
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نظام هيئة البيعة ،الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ \  135وتاريخ 1422\9\26هـ

 64هناك  12لجنة في مجلس الشورى؛ قضائية ،واقتصادية ،وأمنية ،وتعليمية ،واجتماعية ،وإعالمية ،ومالية ،وحقوق اإلنسان،
والشؤون الخارجية ،واإلسكان والمياه ،والنقل ،والبيئة.
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تصويت مجلس الشورى ودراسته لمشروع التعديل قد يختلف عن دراسة وتوصية اللجنة
الخاصة التي أشرنا إليها في البند أوال من هذا المطلب ،ألن المجلس يتمتع بقدر كبير من
الحرية في إبداء الرأي ،ولهذا سيبين رأيه في مشروع التعديل بدون مجاملة للملك.
 .3أن يكلف مجلس الوزراء بعمل مشروع التعديالت:
مجلس الوزراء القطب الثاني للسلطة التنظيمية في المملكة ،استمد هذه الصالحية من المادة
السابعة والستين من النظام األساسي للحكم ،حيث نصت على أن تختص السلطة التنظيمية
بوضع األنظمة واللوائح ،فيما يحقق المصلحة ،أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة ،وفقا
للشريعة اإلسالمية ،وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس
الشورى.

62

ومنذ تأسيس مجلس الوزراء في 1383هـ ،وتعديل نظامه في عام 1388هـ وهو يمارس
أعمال السلطة التنظيمية في المملكة ،إذ صدرت أغلب األنظمة بعد دراستها في هذا المجلس،
واستمر هذا األمر إلى أن تم تشكيل مجلس الشورى في عام 1415هـ حيث أسندت إليه مهام
السلطة التنظيمية ليشارك مجلس الوزراء في هذه المهمة .وهذا يعني أن لمجلس الوزراء باعا
طويال في صياغة مشاريع األنظمة واللوائح ،وعنده من الخبرات ما قد يشجع الملك لتكليف
المجلس أو لجنة منه بوضع مشروع تعديل النظام األساسي.
ووفقا للمادة  51من نظام المجلس ،يدرس مجلس الوزراء مشروعات األنظمة واللوائح
المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة .ولهذا سيقدم مشروع
التعديل ممزوجا بخبرة أعضاء المجلس بعد مناقشة كل مادة فيه – إن كان يتضمن أكثر من
مادة – ويرفع المشروع للملك ليرى فيه رأيه.
ومن خالل التطبيق العملي ،ولسهولة دراسة مشروعات التشريعات تحال تلك التشريعات إلى
اللجنة الفرعية للجنة العامة لمجلس الوزراء لدراستها بشكل مبدئي ،إال أنه في بعض
الموضوعات ذات الطبيعة الخاصة تعرض مباشرة على مجلس الوزراء للنظر فيها وإصدار
التوجيه الالزم ،أو البت فيها من قبل المجلس.

66

 .4أن يكلف الملك هيئة الخبراء بعمل مشروع التعديالت:
 65النظام األساسي للحكم ،المادة .62
 66نسيب ،د .محمد أزرقي وآخ رون ،القانون الدستوري السعودي :دراسة فقهية قانونية ،الناشر مكتبة القانون واالقتصاد ،الرياض،
الطبعة األولى1432 ،هـ ،ص .606
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هيئة الخبراء أحد أجهزة مجلس الوزراء ،أنشئت عام  1383هـ  1123وكان يطلق عليها
آنذاك شعبة الخبراء ،وتختص الهيئة بمهام كثيرة ،منها مراجعة مشروعات األنظمة واللوائح
المقدمة من الجهات الحكومية،
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وتعتبر هيئة الخبراء المعمل الرئيسي لصياغة مشاريع

اللوائح واألنظمة وقرارات مجلس الوزراء المتضمنة قواعد عامة .وتضم الهيئة فريقا من
الخبراء القانونيين واإلداريين والماليين الذين توكل إليهم مهام الصياغة ،وإعادة مراجعة
األنظمة السارية ،وتقديم االقتراحات بتعديلها.
وهيئة الخبراء قد تكون خيارا رئيسيا أمام الملك لتكليفهم بصياغة مشروع تعديل النظام
األساسي أو إعادة النظر في بعض قواعده وذلك لما تتميز به الهيئة من خبرة في هذا المجال،
ولتجربتها الطويلة في صياغة مشاريع األنظمة واللوائح.

 .2أن يكلف الملك أحد المجالس العليا لعمل مشروع التعديالت:
والقصد من اإلشارة للمجالس العليا هنا أن أنظمتها منحتها صالحية إصدار تشريعات سواء
كانت أنظمة أم لوائح ،ولهذا قد يرى الملك إحالة مشروع تعديل مادة أو أكثر من النظام
األساسي إلى أحد هذه المجالس الختصاصها بذلك المشروع ،سواء كان المشروع يتعلق بنظم
الخدمة المدنية ،أو العسكرية ،أو بالبترول والثروة المعدنية ،أو بالشؤون والقضايا
االقتصادية .والمجالس العليا هي مجلس الخدمة المدنية ،ومجلس الخدمة العسكرية ،والمجلس
االقتصادي األعلى ،والمجلس األعلى للبترول.
ويختص مجلس الخدمة المدنية وفقا للمادة التاسعة من نظامه برسم السياسات العامة للخدمة
المدنية ووضع الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها ،واقتراح األنظمة المتعلقة بشؤون الخدمة
المدنية إلصدارها بالطرق النظامية ،وإصدار اللوائح المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية ،وإبداء
الرأي في المعامالت التي ترفع من الوزارات والمصالح الحكومية ذات العالقة بالعاملين
بالخدمة المدنية.
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 62قرار مجلس الوزراء رقم  168وتاريخ 1394 \ 2 \ 12هـ المتضمن إنشاء شعبة الخبراء ،البند .2
 68نظام مجلس الخدمة المدنية (المعدل) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م \  53وتاريخ 1402 \ 11 \ 16هـ ،المادة التاسعة .منشور في
موقع وزارة الخدمة المدنية http://www.mcs.gov.sa/Ministry/Specializations/Pages/default.aspx
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ويختص مجلس الخدمة العسكرية باقتراح األنظمة المتعلقة بشؤون العاملين في الخدمة
العسكرية ،كما يختص بإصدار لوائح األنظمة المتعلقة بشؤون العاملين في الخدمة
العسكرية.

61

ويختص المجلس االقتصادي األعلى وفقا للمادة الخامسة من اختصاصاته ببلورة السياسة
االقتصادية وصياغة البدائل المالئمة ،ودراسة مشروعات األنظمة واللوائح المتعلقة بالشؤون
والقضايا االقتصادية ومشروعات االتفاقيات االقتصادية والتجارية ،واألنظمة التي تحمي البيئة
80

.

ويختص المجلس األعلى لشؤون البترول والمعادن بدراسة مشروعات االتفاقيات الدولية في
مجاالت البترول والغاز والمعادن ،والبت في كافة شؤون البترول والغاز والمواد
الهيدروكربونية األخرى ،ويشمل ذلك دراسة مشاريع االتفاقيات الدولية في مجاالت البترول
والغاز والمعادن.

81

ثانيا :مراجعة التعديل:
مراجعة التعديل تعني إبداء وجهة النظر في مشروع التعديل المقدم من اللجنة أو الهيئة
المختصة أو التي أوكلت لها مهمة عمل المشروع .والقصد منها النظر فيما إذا كانت هناك
حاجة أو ضرورة للتعديل أصال أم ال.

85

والمراجعة تعتبر مرحلة تالية لمرحلة االقتراح ،لذا قد تضيف لالقتراح حكما أو أحكاما جديدة.
ومراجعة المشروع تعني دراسته ،وبيان مدى إمكانية قبوله ،وتطبيقه على الواقع ،وقد يقتضي
األمر تعديله أو تغييره ليتناسب مع الوضع السياسي واالجتماعي واالقتصادي السائد في
الدولة.
وغالبا توكل المراجعة إلى جهة أخرى غير تلك التي قامت بصياغة المشروع.

 69نظام مجلس الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م \  45وتاريخ 1402 \ 2 \ 4هـ ،المادة العاشرة ،منشور في نسيب ،د.
محمد أزرقي وآخرون ،القانون الدستوري السعودي :دراسة فقهية قانونية ،مرجع سابق ،ص .614
 20تنظيم المجلس االقتصادي األعلى الصادر باألمر الملكي رقم أ \  200وتاريخ 1426 \ 2 \ 11هـ ،المادة الخامسة ،منشور في
المركز الوطني للوثائقhttp://www.ncda.gov.sa/media/low8/17.pdf ،
 21األمر الملكي رقم أ \  212وتاريخ 1420 \ 9 \ 22هـ ،منشور في نسيب ،د .محمد أزرقي وآخرون ،القانون الدستوري السعودي:
دراسة فقهية قانونية ،مرجع سابق ،ص .612
 22كرم ،د .غازي ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،الناشر مكتبة الجامعة ،الشارقة ،الطبعة األولى ،2009 ،ص .256
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في تونس مثال أناطت المادة  88من الدستور (المعدلة في  58أكتوبر  )1118بمجلس النواب
النظر في التنقيح المزمع إدخاله ،أما الدستور القطري فقد اشترط في المادة  144موافقة
أغلبية أعضاء مجلس الشورى ليتم بعد ذلك مناقشة مشروع التعديل مادة مادة في المجلس.
المادة  38من دستور جزر القمر لعام  5004اشترطت لتبني مشروع أو اقتراح التعديل أن
يوافق عليه ثلثا العدد اإلجمالي ألعضاء مجلس االتحاد ،وكذلك ثلثا العدد اإلجمالي ألعضاء
مجالس الجزر أو بطريق االستفتاء .في اليمن طلب الدستور من مجلس النواب مناقشة المواد
المطلوب تعديلها ،فإذا وافق ثالثة أرباع المجلس على التعديل يتم عرض ذلك على الشعب
لالستفتاء العام .في المغرب قررت المادة  102من دستور عام  1116عرض مشاريع
واقتراحات مراجعة الدستور على الشعب قصد االستفتاء .وفي الكويت منحت المادة  184من
الدستور مجلس األمة مناقشة المشروع المقترح مادة مادة.
قد يترتب على المراجعة رفض اقتراح التعديل ،وقد تبنت بعض الدساتير قواعد متشابهة في
كيفية معالجة هذا األمر ،وتختلف غالبا في تحديد مدة الحظر ،فمثال الدستور القطري،
والدستور البحريني ،والدستور اليمني ،منعوا عرض موضوع اقتراح التعديل إذا رفض من
حيث المبدأ أو من حيث الموضوع قبل مضي سنة على الرفض.
النظام األساسي للحكم لم يحدد الطريقة التي يعامل بها مشروع التعديل ،ولذا نتصور أن الملك
قد يعرض مشروع التعديل المرسل له من اللجنة الخاصة إلى لجنة أخرى إلبداء الرأي في
مشروع التعديالت ،أو عرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها مادة مادة ،أو تكليف مجلس
الشورى ،أو هيئة الخبراء بإبداء الرأي حولها ،أو قبولها مباشرة بدون أن يحيلها إلى أي
جهة ،المهم أن للملك صالحية مطلقة في اتخاذ ما يراه بخصوص مشروع االقتراح.
عموما لم يتضمن النظام األساسي أي قاعدة دستورية تمنع إعادة النظر في تعديله خالل مدة
معينة إذا رفض االقتراح بالتعديل من أي من الجهات التي أشرنا إليها والتي قد تكلف بعمل
مشروع التعديل ،بل ترك األمر بدون أي إشارة إلى ذلك.
ونرى أن هناك قصورا في النظام األساسي للحكم فيما يتعلق بتعديله ،وكان يلزم أن تكون
أحكامه واضحة ،وإجراءات التعديل محددة حتى ال يترك األمر إلى االفتراضات أو التكهنات،
ألن تعديل الدستور (النظام األساسي) شيء خطير كان يجب أن تكون أحكامه واضحة ،دقيقة،
وشفافة.
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ثالثا :املصادقة على التعديل:
بعد أن تتم مراجعة مشروع التعديل وتقديم النسخة النهائية له يرفع للمصادقة عليه واعتماده.
والمصادقة تعني قبول مشروع التعديالت بالموافقة عليها أو رفضها .فإذا رفضت لم يكتسب
المشروع قوته الدستورية ،أما إذا قب َل فإن المشروع يصبح قاعدة أو قواعد دستورية ملزمة.
وتختلف السلطة المختصة بالمصادقة على التعديالت باختالف الدساتير ،إذ بعض الدساتير
تتطلب موافقة الشعب عليها مثل المادة  150من الدستور السويسري ،في حين أن كثيرا من
الدول األوروبية تمنح هذه الصالحية لبرلماناتها .بعض الدول تشترط موافقة رئيس الدولة،
مثل الدستور السوري ،والعماني ،والقطري ،والبحريني.

فمثال الدستوران القطري،

والبحريني يقصران حق التصديق على التعديالت على األمير ،في اليمن هناك طريقان
للمصادقة :األولى أن يتم عرض اقتراح التعديل لمواد معينة مثل المواد المتعلقة بالسلطة
التشريعية (مجلس النواب) على الشعب في استفتاء عام ،ويكون التعديل نافذا إذا حصل على
أغلبية مطلقة ،والثانية موافقة ثالثة أرباع مجلس النواب على تعديل المواد األخرى التي أشار
لها الدستور .الدستور التونسي نهج نفس نهج الدستور اليمني في اختيار طريقين لتنقيح
الدستور؛ إما بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب ،أو عن طريق االستفتاء العام ،غير
أن الدستور التونسي لم يحدد مواد بعينها حصرها على االستفتاء مثلما فعل الدستور اليمني.
الدستور اإلماراتي لعام  11أناط بالمجلس الوطني االتحادي سلطة التصديق على التعديل
بشرط موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
النظام األساسي للحكم لم يتضمن قاعدة دستورية صريحة تحدد من يملك سلطة إقرار
التعديالت ،وإنما نصت المادة  73من النظام األساسي للحكم على أنه "ال يجري تعديل هذا
النظام إال بنفس الطريقة التي تم بها إصداره" ،واإلصدار تم بأمر ملكي ،واألمر الملكي
مقصور على الملك وحده ،إذ هو وسيلة قانونية يستعملها بصفته رئيس الدولة ،وهذا يعني أن
المادة قصرت تعديل النظام األساسي على الملك وحده ،إذ حصرت تحديد المصلحة التي
بسببها يتم تعديل النظام على الملك بمفرده ،فهو المرجع الوحيد الذي يحدد المصلحة من
إعادة النظر في كل أو بعض مواد النظام ،وهو أيضا السلطة الوحيدة التي تصادق على هذا
التعديل ،فإذا أقر التعديل أصبح نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية.
والملك – وفقا للنظام األساسي للحكم ،ونظامي مجلس الشورى ،والوزراء – يعتبر أحد
أقطاب السلطة التنظيمية (التشريعية) في المملكة ،بل م َكون رئيسي لها ،حيث نصت المادة
30
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 80من النظام األساسي للحكم على أن "تصدر األنظمة ،والمعاهدات ،واالتفاقيات الدولية،
واالمتيازات ،ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية" ،ونفس نص المادة تقريبا ورد في المادة
 50من نظام مجلس الوزراء ،والمادة  17من نظام مجلس الشورى ،بعد أن أضيف للمادتين
عبارة بعد دراستها من مجلس الوزراء ،من مجلس الشورى .نود اإلشارة هنا إلى أن السلطة
التنظيمية في المملكة تتكون من الملك ،ومجلس الوزراء ،ومجلس الشورى ،والملك عنصر
أساسي في هذه المنظومة ألن مشاريع األنظمة يجب أن تدرس في مجلسي الشورى
والوزراء ،ثم ترفع التوصية للملك – رئيس الدولة – للتصديق عليها ،والوسيلة القانونية
للتصديق هي المرسوم الملكي ،وهو مؤشر على موافقة الملك على مشروع النظام ،ومن ثم
يصدر النظام بمرسوم يحمل اسم الملك.
اإلشارة هنا إلى السلطة التشريعية تدل على الصالحيات الواسعة التي يتمتع بها الملك في
مجال التشريع سواء كان ذلك يتعلق بإصدار أنظمة عادية ،أو قواعد دستورية ،إذ يجب في
كال الحالتين تصديقه على مشاريع األنظمة ،أو مشاريع تعديل النظام األساسي للحكم ،ومن
البديهي أنها لن تكون نافذة ما لم يصادق عليها.

31
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املبحث الثالث :حظر تعديل النظام األساسي للحكم
متهيد
حظر تعديل الدستور يعني منع تعديله ،وعدم المساس بقواعده ،وحماية أحكامه ،والمحافظة
على النظام المستند إليه .وفي الواقع العملي يندر أن تجد دستورا يتضمن نصا يمنع تعديله،
بل يرى البعض أن الحظر المطلق الكلي لتعديل الدستور يعد باطال بطالنا مطلقا ،وأن نصوص
هذا الحظر مجردة من كل قيمة قانونية.

83

ومع ذلك تباينت آراء الفقه الدستوري بخصوص

منع تعديل القواعد الدستورية ،فمنهم من يرى أن هذا الحظر وأنواعه ال يعتد به من الناحيتين
السياسية والقانونية ألنه رغم أن الدستور هو القانون األعلى في الدولة ويعبر عن مبدأ سيادة
األمة إال أنه قانون وضعي قابل للتعديل والتبديل استجابة لسنة التطور الحضاري والثقافي
وانسجاما مع حق األمة في ممارسة سيادتها بتغيير دستورها ،لذا البد من تعديل الدستور
ومنع أي حظر على هذا التعديل.

84

وذهب رأي آخر إلى القول بأن حظر التعديل جائز إذا كان

مؤقتا أو محددا ألحكام معينة وبموجب نص الدستور.

82

وباستعراض نصوص الكثير من الدساتير نجد أنه تضمنت كثير منها أحكاما تحظر تعديل
بعض نصوصها بصفة مطلقة ،أو حظر تعديلها خالل فترة معينة ،أو منع تعديل الدستور خالل
ظروف معينة ،وفي هذا المبحث سنستعرض هذه الحاالت في مطالب ثالثة:
املطلب األول :حظر تعديل بعض أحكام الدستور
ويطلق على هذا المنع الحظر الموضوعي؛ إذ يخاطب نصوصا دستورية معينة فيمنع تعديلها.
ويرجع ذلك أحيانا إلى أسباب سياسية بحتة وهي الرغبة في الحفاظ على مثل أعلى سياسي
ارتأته السلطة السياسية عند وضع الدستور.

86

وتتباين الدساتير في تبني سياسة التعديل

فالنادر منها قد يمنع تعديل أحكام الدستور بصفة مطلقة ،وهذا الحظر الكلي يندر حدوثه في
 23النقشبندي ،د .أحمد العزي ،تعديل الدستور :دراسة مقارنة ،مرجع سابق ،ص .91
 24طليف ،د .نوري ،القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق ،جامعة بغداد ،الطبعة الثانية ،1929 ،ص  199مشار إليه في
كتاب كرم ،د .غازي ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،مرجع سابق ،ص .253
 25كرم ،د .غازي ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،مرجع سابق ،ص .253
76

البارودي ،د .مصطفى ،الحقوق الدستورية ،الجزء األول ،الطبعة الثانية ،بدون تاريخ نشر ،الناشر الجامعة السورية ،ص .252
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الواقع العملي ،وقد تنص الدساتير على منع تعديل قواعد دستورية معينة بحيث تصبح تلك
القواعد غير قابلة للمس مطلقا .فال تجيز الدساتير تعديل تلك النصوص بتاتا.
هذه القواعد المحظور تعديلها مطلقا هي – غالبا -العناصر األساسية المكونة للنظام
الدستوري في الدولة ،بحيث تشكل هوية أو طبيعة النظام السياسي للدولة.
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فالدستور

اإليطالي لعام  ،1148والفرنسي لعام  1127حظرا تعديل الشكل الجمهوري لهما ،ومنع
الدستور األمريكي في المادة الخامسة منه إجراء أي تعديل دستوري يقضي بحرمان أية والية
حقها في المساواة في االقتراع في مجلس الشيوخ مع الواليات األخرى بدون موافقتها .ونص
الفصل السادس بعد المائة من الدستور المغربي لعام  1116على أن النظام الملكي للدولة،
وكذلك النصوص المتعلقة بالدين اإلسالمي ال يمكن أن تتناولها المراجعة .ونصت المادة 182
من الدستور الكويتي أن األحكام الخاصة بالنظام األميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة
المنصوص عليها في الدستور ال يجوز اقتراح تنقيحها ،ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب اإلمارة
أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة .وأوردت المادة  187من الدستور الجزائري لعام
 1116ست نقاط حظرت على أي تعديل دستوري أن يمسها وهي :الطابع الجمهوري للدولة،
النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية ،اإلسالم باعتباره دين الدولة ،العربية
باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية ،الحريات األساسية وحقوق اإلنسان والمواطن ،سالمة
التراب الوطني ووحدته .ونصت المادة  38من دستور جزر القمر لعام  5003على أنه ال
يجوز الشروع في إجراء التعديل أو مواصلته إذا ترتب على ذلك مساس بوحدة األراضي
والحدود المعترف بها دوليا ،وكذلك الحكم الذاتي للجزر.
نقطة جديرة باإلثارة والتأمل أال وهي مدى سلطة الهيئة التأسيسية المنشأة في تعديل القواعد
الدستورية المحظور تعديلها ،حيث وضعت تلك النصوص السلطة التأسيسية األصلية في زمن
سابق ،بسبب ظروف معينة إما االستقالل ،أو اتحاد دولة مع أخرى ،أو ألي سبب آخر،
ومنعت تعديلها ،فهل يمكن من الناحية القانونية التقيد بذلك الحظر .أليس للسلطة التأسيسية
المنشأة نفس القوة والصالحيات التي تمتعت بها السلطة التأسيسية األولى التي وضعت
الدستور ،ومن ثم أال يمكن للسلطة المنشأة أن تمارس نفس صالحيات السلطة التأسيسية
وتعدل كل قواعد الدستور بما في ذلك القواعد التي حظر الدستور تعديلها.
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وفي نفس السياق قد ال يوكل أمر إجراء التغيير إلى سلطة تأسيسية منشأة بل إلى استفتاء
شعبي ،فهل لو طالب الشعب بتعديل قاعدة دستورية محظورة ،وزادت أعداد المطالبين الحد
الذي يسمح به لتعديل الدستور فهل سيؤخذ به؟ هل يمكن أن يكون الحظر الجزئي أبديا بحيث
ال يمكن مساس تلك القواعد بالتعديل ،ثم أال يصادر ذلك الحظر حق األجيال األخرى ،إذ يفرض
عليهم رأي جيل أو أجيال سابقة كانت ظروفها السياسية واالقتصادية المحيطة بها تلزمها
باتباع نمط معين من أشكال الحكم مثال ،ثم مع تعاقب األجيال تطورت الظروف المؤثرة في
النظام السياسي فهل يستمر الدستور جامدا ال يتأثر بالظروف المحيطة به رغم أن العوامل
جميعها تشير إلى ضرورة مسايرة ذلك التطور.
كان نظام الحكم في البحرين أميريا ،وكانت المادة \104ج من الدستور البحريني لعام 1183
تنص على أنه ال يجوز اقتراح تعديلها بأي حال من األحوال ،وهذا يعني حظرا أبديا ،ولكن بعد
مرور إحدى وثالثين سنة ،تطورت فيها البحرين تطورا كبيرا متأثرة بالتطور الحضاري،
والثقافي العالمي ،رأى الفكر السياسي في البحرين أنه من األفضل لدولة البحرين أن يعدل
نظام الحكم فيها إلى النظام الملكي ،فتم تغيير نظام الحكم في الدولة من إمارة إلى مملكة،
وترتب على ذلك تعديل المادة المحددة لنظام الحكم بالفقرة ب من المادة األولى لدستور عام
 5005حيث نصت على أن حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي .ثم كرر الدستور نفس
الحظر في الفقرة ج من المادة  150لعام  5005حيث نصت على أنه ال يجوز اقتراح تعديل
النظام الملكي  ...في البحرين.
نفس األمر حدث في الحركة الدستورية الجزائرية ،حيث نصت المادة  112من الدستور
الجزائري لعام  1163بأنه ال يمكن ألي مشروع لتعديل الدستور أن يمس .3 (:باالختيار
االشتراكي) 87.وأكد دستور عام  1186هذه القاعدة الدستورية في المادة  ،112بل إن المادة
رقم  10ذهبت مذهبا أبعد من ذلك حيث شددت على أن (االشتراكية اختيار الشعب الذي ال
رجعة فيه ،كما عبر عن ذلك بكامل السيادة في الميثاق الوطني .وهي السبيل الوحيد الكفيل
باستكمال االستقالل الوطني).

81

ولكن هذا المبدأ تم تغييره في دستور عام  1171حيث لم تتم

اإلشارة إطالقا إلى الخيار االشتراكي ولم تتضمن المادة  164من الدستور ذلك ،إذ نصت على
أنه (إذا رأى الـمجلس الدستوري مشروع أي تعديل دستوري ال يـمس ألبتة الـمبادئ العامة
التي تـحكم الـمجتـمع الـجزائري وحقوق اإلنسان والـمواطن وحرياتهما ،وال يـمس بأي شيء
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التوازنات األساسية للسلطات والـمؤسسات الدستورية ،وعلل رأيه ،أمكن رئيس الـجمهورية
أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على االستفتاء
الشعبي ،متى أحرز ثالثة أرباع من أصوات أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني).

70

فالنص

استبعد الخيار االشتراكي من المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري ،وإن كانت اإلشارة
هنا تحتمل أن الخيار االشتراكي ال يزال يحكم المجتمع الجزائري ولكن لم ينص عليه صراحة
في هذا الدستور ،قد نأخذ بهذا التحليل ،غير أنه عند نظرنا لدستور عام دستور 1116وكذلك
دستور عام  5007نجد أنهما استبدال اإلشارة إلى الخيار االشتراكي بالنظام الديمقراطي القائم
على التعددية الحزبية ،وعليه أضحت القاعدة الدستورية التي يجب أال تمس محذوفة ،وطالتها
يد التعديل .ونفس المنحى الذي سار عليه المشرع البحريني ،تبنى المشرع الجزائري نفس
السياسة فنص في المادة  187من دستور  5007على عدة قواعد دستورية حظر تعديلها،
ومن يدري قد تتبدل الظروف االقتصادية أو السياسية وتعدل في يوم من األيام مثلما عدلت
قاعدة الخيار االشتراكي.
نقطة ثانية جديرة أيضا بالتأمل وهي أال يثير حظر بعض قواعد الدستور من التعديل وجواز
تعديل القواعد األخرى مسألة تمييز بعض القواعد الدستورية عن القواعد األخرى التي
تتضمنها نفس الوثيقة الدستورية .أال يخلق ذلك التمييز تدرج في القواعد الدستورية بحيث
تعلو القواعد غير القابلة للتعديل على القواعد األخرى التي يمكن تعديلها ،وتصبح بالتالي هذه
القواعد أعلى في الرتبة القانونية من القواعد األخرى.
النظام األساسي للحكم لم يتضمن قاعدة دستورية صريحة تحدد منع تعديل قواعد دستورية
معينة ،مما يوحي بأنه يجوز تعديل جميع النصوص الدستورية التي تضمنها النظام ،ومع ذلك
تضمن هذا النظام نصوصا تعديلها قد يهدم الفكرة الرئيسية التي قام عليها نظام الحكم في
المملكة ،فلم يتضمن النظام نصوصا تحظر تعديل القواعد الخاصة بالنظام الملكي مثل المادتين
األولى

71

والخامسة ،75أو النص الخاص بتحديد دين الدولة ،أو اللغة الرسمية مثل المواد
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 81المادة  : 1المملكة العربية السعودية دولة عربية إسالمية ذات سيادة تامة ؛ دينها اإلسالم ودستورها كتاب هللا تعالى وسنة رسوله
ولغتها هي اللغة العربية .وعاصمتها مدينة الرياض.
 82المادة  :5ا -نظام الحكم في المملكة العربية السعودية… ملكي.
ب -يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء األبناء… ويبايع األصلح منهم للحكم على
كتاب هللا تعالى وسنة ورسوله.
ج -يختار الملك ولي العهد ..ويعفيه بأمر ملكي.
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األولى والسادسة 73والسابعة .74ولم يتم النص على تعديل هذه القواعد الدستورية التي تجسد
فلسفة الدولة في الحكم ،والدين ،واللغة صراحة ألنها أمر مسلم به ،فمنذ البواكير األولى
إلنشاء الدولة صرح المؤسس الملك عبدالعزيز  -رحمه هللا  -أن دين الدولة هو اإلسالم ،وأن
جميع األنظمة التي يعمل بها في الدولة يجب أن تكون مستمدة من هذه الشريعة اإلسالمية.

72

ومع تعاقب الملوك على اعتالء عرش الحكم منذ عام  1383هـ  -1123عام وفاة الملك
عبدالعزيز  -رحمه هللا  -والملوك يشددون على استمرار الدين اإلسالمي أن دين رسمي وحيد
للدولة ،ونظام الحكم ملكي في أبناء عبدالعزيز وأبناء األبناء ،وجعل هذا األمر مبدأ أساسيا
ثابتا لتنظيم الدولة ،وأحاطته باألطر القانونية التي تكفل صيانته واستمراره ،إذ ينص الملوك
على هذا األمر في كل مناسبة متاحة ،ويدعمون هذا التوجه بشتى أنواع الدعم ،ولهذا ظل
بعيدا عن الخضوع ألي اجتهاد أو مساومة بعد تواتر الملوك ،وتأييد الشعب على اتخاذه
نبراسا للحكم بصورة دائمة ،وحظرت حتى مجرد التفكير في تعديل القواعد التي جسدت فلسفة
الحكم هذه.

76

املطلب الثاني :حظر تعديل الدستور خالل فرتة معينة
من الدساتير من يمنع تعديل قواعده خالل فترة معينة ،فتثبت زمنا محددا تمنع فيه إجراء
تعديل أي قاعدة من قواعد الدستور .ويطلق على هذا النوع من الحظر "الحظر الزمني" أو
"الحظر المؤقت" ،وتختلف األسباب في اللجوء إليه ،إذ قد نجد هذه النصوص في الدساتير
التي تهدف إلى إقامة أنظمة سياسية جديدة مغايرة لألنظمة السابقة عليها ،أو عند نشوء دولة
جديدة ،فمرور المدة التي يحظر فيها التعديل قد يؤالف بين المواطنين والنظام السياسي
الجديد.

78

وقد ينص عليه في الدستور لضمان نفاذ أحكام الدستور خالل فترة الحظر ،أو

د -يتولى ولي العهد متفرغا لوالية العهد ..وما يكلفه به الملك من أعمال.
هـ  -يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.
 83المادة  :6يبايع المواطنون الملك على كتاب هللا تعالى وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
 84المادة  :2يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب هللا تعالى وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع
أنظمة الدولة.
 85أصدر الملك عبدالعزيز – رحمه هللا – بالغا ً في 2323\5\22هـ  2222بالغا َ نشر في العدد األول من جريدة أم القرى بأن األمر
في البالد المقدسة شورى بين المسلمين ،وأن مصدر التشريعات واألحكام ال يكون إال من الكتاب والسنة والفقه.
 86عبيدان ،د .يوسف محمد ،النظام األميري كنهج للحكم في دول الخليج ،مجلة العلوم القانونية واالقتصادية ،جامعة عين شمس ،العدد
األول ،السنة السادسة والثالثون ،يناير  ،1994ص .380
87

النقشبندي ،د .أحمد العزي ،تعديل الدستور :دراسة مقارنة ،مرجع سابق ،ص .96
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لتثبيت بعض الرؤى واألفكار التي تضمنها الدستور .فالدستور األمريكي لعام  1878حظر
تعديل بعض أحكامه لمدة عشرين سنة ،والدستور الفرنسي لعام  1811منع تعديل أحكام
الدستور لمدة أربع سنوات ،ومن الدساتير العربية الدستور القطري لعام  5004الذي حظر
في المادة  147طلب تعديل أي من مواد الدستور قبل مضي عشر سنوات من تاريخ العمل به.
والمادة  184من الدستور الكويتي لم تجز اقتراح تعديل الدستور قبل مضي خمس سنوات
على العمل به .ومنع الدستور السوري الصادر عام  1183تعديل أحكامه قبل مرور ثمانية
عشر شهرا على تاريخ نفاذه ،واشترط الدستور المصري لعام  1130مضي عشر سنوات قبل
تعديله.
تثير مسألة حظر تعديل الدستور إشكاال سواء كان الحظر مطلقا أو مؤقتا ،إذ كيف يفرض جيل
وضع الدستور في ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية وفكرية معينة على جيل أو أجيال
أخرى قبول ذلك الدستور ،ويلزمهم بعدم تعديله ،بل يقيد رغبتهم في اختيار ما يتناسب مع
عصرهم الذي يعيشون فيه .هل يجوز لجيل ما ،تمكن تاريخيا من وضع الدستور ،أن يصادر
حق غيره من األجيال القادمة في إعادة النظر في هذا الدستور الذي أملته ظروف معينة وفق
درجة من درجات التطور الحضاري والثقافي.

77

نظر الفقهاء إلى هذا األمر من نواحٍ شتى فكانوا بين مؤيد للحظر ،ومعارض له ،أو يقف
موقف الوسط بين هذا وذاك.
االتجاه األول :يرى بطالن الحظر من الناحيتين القانونية والسياسية ،ألن مفهوم الدستور
نفسه يستنتج إمكان تعديله ،فالدستور من الوجهة الحقوقية ال يعدو أن يكون قانونا ،والقانون
بطبيعته يقبل التعديل دائما ،والدستور من الوجهة السياسية يحدد تنظيم الدولة بناء على
الشروط السياسية واالجتماعية القائمة في وقت معين ،وهذه الشروط قابلة للتغيير فال يمكن
تحديد تنظيم الدولة بشكل ثابت ال يقبل التبديل ألنه قد يغدو مع الزمن متعارضا مع حاجات
الدولة وضروراتها.

71

يعتبر الحظر قيدا على سيادة األمة ،إذ يقوم جيل بمنع تعديل الدستور يتعارض مع مبدأ سيادة
األمة ،فال يعقل حجر إرادة األجيال المستقبلية ألن جيال أتيحت له الفرصة لوضع الدستور.
88

أبوخزام ،د .إبراهيم ،الوسيط في القانون الدستوري ،الكتاب األول ،دار الكتاب الجديد المتحدة ،الطبعة الثانية ،2002 ،ص .65

 82البارودي ،د .مصطفى ،الحقوق الدستورية ،مرجع سابق ،ص .253
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يرى الرئيس األمريكي توماس جيفرسون أن خلع القداسة على الدستور هو نوع من الجهل،
" ...ألن البعض ينظر إلى الدستور باحترام مقدس ،بل أقدس من أن يمس ،وهم ينسبون إلى
من عاشوا في العصور القديمة ،حكمة تجاوز نطاق اإلنسانية ،ويفترضون أن ما حققه
أسالفهم صحيح ال يقبل اإلصالح .ومن البديهي في هذا المقام التذكير بأن القوانين والمبادئ
العامة ال بد لها من أن تسير جنبا إلى جنب مع تقدم العقل البشري وتطوره ،وكلما تطور هذا
العقل وزاد حظه من التنوير والثقافة ،كان على المبادئ أن تتقدم أيضا ،وتساير الزمن في
تطوره ،ومثلنا حين نطلب من رجل أن يظل يرتدي المعطف الذي كان يلبسه طفال ،مثل من
يطلب إلى مجتمع متحضر أن يتابع السير على نظام أسالفه الهمجيين".

10

االتجاه الثاني :يرى ضرورة التفرقة بين الجانب القانوني والجانب السياسي عند الحديث عن
الحظر ،فالشعب من الناحية القانونية هو مصدر السلطات ،وهو صاحب السلطة األصلية ،إال
أن استعمال تلك السلطة لن يكون إال وفقا إلجراءات محددة ،وفي نطاق الحدود المرسومة في
الوثيقة الدستورية ،وبالتالي ال يمكن تصور إجراء تعديل خارج النطاق المبين في الدستور إال
إذا كان انقالبا أو ثورة.

11

االتجاه الثالث :يرى الموازنة بين الحظر المطلق الذي يحرم األجيال من ممارسة حقهم
الدستوري في التعديل ،وعدم الحظر إطالقا والذي قد يجعل الدستور عرضة للتعديل في كل
وقت ،وذلك بتبني أن يكون هناك حظر جزئي لفترة مؤقتة تسمح للقواعد الدستورية
باالستقرار ،وتساعد األمة في معرفة تلك القواعد لتثبيت هذه القواعد في أذهان الشعب.
بالنسبة للنظام األساسي للحكم فلم يتضمن أي قاعدة دستورية تقيد تعديله فترة معينة ،وهذا
يعني جواز تعديله في أي وقت بعد تاريخ سريانه .وفي الواقع فقد صدر النظام عام  1415هـ
ولم تعدل أي مادة منه حتى تاريخ كتابة هذا البحث ،أي مضى عليه عشرون سنة ولم يعدل،
وهذا ساعد على استقرار القواعد الدستورية التي تضمنها هذا النظام في أذهان الناس في
المملكة ،رغم أنه كان في اإلمكان تعديل بعض نصوصه نظرا لعدم تقييد ذلك ،إال أنه لم تكن
هناك حاجة للتعديل ،وال لتقييد أي تعديل.

 20أبوخزام ،د .إبراهيم ،الوسيط في القانون الدستوري ،مرجع سابق ،ص .65
 22أوصديق ،د .فوزي ،الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ،القسم الثاني ،دار الكتاب الحديث ،الجزائر ،بدون سنة طبع،
ص .320
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املطلب الثالث :حظر تعديل الدستور يف ظروف معينة
قد تحظر بعض الدساتير تعديل القواعد الدستورية بسبب ظروف معينة طارئة واستثنائية ،نتج
عنها مرحلة عصيبة تمر بها الدولة .ولذا شددت بعض الدساتير على عدم القيام بإجراء أي
تعديل دستوري خالل هذه المرحلة إلى أن تنتهي  ،حتى ال تستغل الظروف التي تمر بها البالد
ويتم تعديل الدستور بما قد ال يكون في صالح الدولة .فمثال قد تكون الدولة أو جزء منها
محتال ،أو إذا كانت البالد مهددة من عدو خارجي بشكل يجعل كل مقدرات الدولة تتجه لمكافحة
هذا العدو ،أو إذا كانت هناك اضطرابات وثورات قد يؤدي استمرارها إلى حرب أهلية .بحيث
تنشغل األجهزة الحكومية والشعب في هذه الفترة بالظرف العصيب الذي تمر به الدولة ،ولذا
فمن الحكمة أن ال يتم إجراء أي تعديل دستوري خالل هذه األزمة .ولو نظرنا إلى بعض
الظروف العصيبة التي مرت بها بعض الدول العربية في الوقت الذي كنا نعد فيه هذا البحث
وهو ما أطلق عليها إعالميا فترة "الربيع العربي" ،وهي ثورات ومظاهرات بعض الشعوب
على حكامها ،مثلما حدث في جمهورية مصر العربية ،حيث شلت الحياة السياسية تقريبا
نتيجة مظاهرا
ت الشعب وخروجهم للشوارع للمطالبة بإسقاط الرئيس ،كذلك في ليبيا حيث قاد الشعب الليبي
مقاومة بدأت سلمية ثم انتهت مسلحة إلنهاء حكم القذافي ،فهل كان في اإلمكان تعديل
الدستور في هذين البلدين في هذه المرحلة؟ ترفض الدساتير استغالل مثل هذه الظروف التي
تكون فيها الحياة السياسية واالجتماعية مضطربة ،ولذا تشدد على عدم جواز تعديل الدساتير
في مثل هذه الظروف.
بعض الدساتير نحت منحى آخر فركزت على ظروف معينة منعت فيها تعديل الدستور ،فنصت
المادة  186من الدستور الكويتي ،والمادة المادة  148من الدستور القطري ،والفقرة الثانية
من المادة  150من الدستور البحريني مثال على أن صالحيات األمير المبينة في الدستور ال
يجوز اقتراح تنقيحها في فترة النيابة عنه .نفس الشرط – تقريبا – قرره الدستور األردني في
الفقرة  5من المادة  156إذ لم يجز إدخال أي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشأن
حقوق الملك ووراثته.
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النظام األساسي للحكم لم يتضمن أي نص يقيد تعديله خالل الظروف االستثنائية ،ومن البديهي
عدم تعديل النظام األساسي خالل الظرف االستثنائي ألن معالجة الظرف االستثنائي أولى من
أي تعديل دستوري مدة الظرف الحرج الذي قد تمر به الدولة.
اخلــاتـمة
في نهاية هذا البحث عن تعديل النظام األساسي للحكم في المملكة نخلص إلى عدة نتائج
وتوصيات ،وهي:
 أن النظام األساسي للحكم يعتبر دستور منحة قدمت من الملك للشعب ،ومع ذلك
يصعب استرداده ،بسبب ارتباط القواعد النظامية في المملكة به ،وركون الشعب إلى
قواعده.
 بالنظر إلى إجراءات تعديل النظام األساسي فإنه ال يمكن تصنيفه على أنه مرن ألن
إجراءات تعديله ال تتوافق مع إجراءات تعديل األنظمة العادية ،وال يعتبر دستورا
جامدا ألنه ال يستلزم إجراءات معقدة لتعديله.
 أن اللجنة التي وضعت مشروع النظام األساسي ال ينطبق عليها وصف اللجنة
التأسيسية األصلية التي توكل لها الحكومات أو الشعوب صالحية إنشاء دستور جديد،
ألن سلطتها مقيدة ،وصالحياتها في وضع بنود الدستور محدودة.
 لم يتضمن النظام قواعد محددة تبين كيفية تعديله ،ولذا نوصي أن تكون هناك
نصوص واضحة تبين متى يتم تعديل النظام األساسي ،ومن يملك التعديل ،وكيف يتم
التعديل.
 رغم أن النظام األساسي تضمن قواعد رئيسية تقوم عليها فلسفة الحكم في الدولة مثل
أن اإلسالم هو الدين الرسمي للدولة ،وأن نظام الحكم ملكي ،إال أنه لم يتضمن أي
قاعدة دستورية تحظر تعديل بعض مواده.
 لم يتضمن النظام األساسي من هو صاحب االختصاص في مراجعة مشروع تعديالت
الدستور قبل عرضها على الملك للمصادقة عليها ،وهذه نقطة جوهرية نوصي أن
تضاف للنظام.
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 لم يتضمن النظام األساسي حظر تعديله في فترات األزمات ،أو الظروف االستثنائية
التي قد تمر بالمملكة مثل الحروب ،أو االضطرابات ،وهذا أيضا أمر مهم نوصي
إضافته لنصوص النظام.
املراجع
الكتب والبحوث
 أبوخزام ،د .إبراهيم ،الوسيط في القانون الدستوري ،الكتاب األول ،دار الكتاب الجديد
المتحدة ،الطبعة الثانية.5001 ،
 أوصديق ،د .فوزي ،الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ،القسم الثاني،
دار الكتاب الحديث ،الجزائر ،بدون سنة طبع.
 باز ،د .أحمد بن عبدهللا ،النظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية،
الخريجي للنشر والتوزيع ،الطبعة الثالثة1451 ،هـ.
 تطور اإلدارة العامة في المملكة العربية السعودية خالل مائة عام 1411-1311هـ،
إعداد معهد اإلدارة العامة بالرياض1411 ،هـ.
 الجواري ،فتحي ،مدى الحاجة لتعديل دستور الجمهورية العراقية ،مقال منشور في
النت في موقع المجلة القضائية العراقية. http://www.yraqja.iq/print.670 ،
 حاشي ،د .يوسف ،في النظرية الدستورية ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت،
الطبعة األولى.5001 ،
 حسن ،د .عبدالفتاح ،مبادئ النظام الدستوري في الكويت ،دار النهضة العربية،
.1167
 خاشقجي ،د .هاني يوسف ،التنظيم اإلداري في المملكة العربية السعودية :المفاهيم-
األسس -التطبيقات ،الطبعة األولى1413 ،هـ.
 خليل ،د .محسن ،النظم السياسية والدستور اللبناني ،دار النهضة العربية.1182 ،
 الدراجي ،حعفر عبدالسادة ،تعطيل الدستور :دراسة مقارنة ،دار الجامد للنشر
والتوزيع ،األردن.5007 ،
 رباط ،د .ادمون ،الوسيط في القانون الدستوري العام ،دار العلم للماليين ،الطبعة
الثانية ،1181 ،الجزء الثاني.
 الرشود ،د .عبدالمحسن بن محمد ،اإلدارة المحلية في المملكة العربية السعودية خالل
مائة عام 1411-1311هـ1411 ،هـ.
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 الشرقاوي ،د .سعاد و ناصف ،د .عبدهللا ،أسس القانون الدستوري وشرح النظام
السياسي المصري ،دار النهضة العربية.1174 ،
 الشكري ،د .علي يوسف ،مبادئ القانون الدستوري والنظم الدستورية ،ايتراك
للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة األولى.5004 ،
 شلهوب ،د .عبدالرحمن بن عبدالعزيز ،النظام الدستوري في المملكة العربية
السعودية بين الشريعة اإلسالمية والقانون المقارن ،الطبعة الثانية1456 ،هـ.
 شيحا ،د .إبراهيم عبدالعزيز ،النظام الدستوري اللبناني ،الدار الجامعية للنشر،
بيروت.1173 ،
 شيحا ،د .إبراهيم عبدالعزيز ،المبادئ الدستورية العامة ،منشأة المعارف باإلسكندرية،
.5006
 شيحا ،د .إبراهيم عبدالعزيز ،الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري ،الدار
الجامعية للنشر ،بدون سنة طبع.
 سعيفان ،د .أحمد ،األنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة :دراسة مقارنة،
منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة األولى .5007
 صادق ،د .محمد توفيق  ،تطور الحكم واإلدارة في المملكة العربية السعودية ،الطبعة
األولى ،الرياض 1372 ،هـ.
 الصالح ،د .عثمان عبدالملك ،النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت،
نشر مؤسسة دار الكتب ،الطبعة الثانية.5003 ،
 صبرة ،محمود محمد ،االتجاهات الحديثة في إعداد وصياغة مشروعات القوانين،
بدون دار نشر أو رقم الطبعة ،يونيو .5001
 صبري ،د .السيد ،مبادئ القانون الدستوري ،الناشر مكتبة عبدهللا وهبة ،الطبعة
الرابعة.1141 ،
 طاجن ،د .محمود رجب ،قيود تعديل الدستور في القانونين الفرنسي والمصري ،دار
النهضة العربية ،الطبعة األولى.5006 ،
 الطبطبائي ،د .عادل ،النظام الدستوري في الكويت ،الطبعة الخامسة.5001 ،
 طليف ،د .نوري ،القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق ،جامعة بغداد،
الطبعة الثانية.1181 ،
 عساف ،د .عبدالمعطي  ،التنظيم اإلداري في المملكة العربية السعودية ،دار العلوم،
 1403هـ.
 عبدهللا ،د .عبدالغني بسيوني ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،الدار الجامعية
للنشر ،بدون سنة طبع.
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 عبيدان ،د .يوسف محمد ،النظام األميري كنهج للحكم في دول الخليج ،مجلة العلوم
القانونية واالقتصادية ،جامعة عين شمس ،العدد األول ،السنة السادسة والثالثون،
.
يناير 1114
 عبيد ،د .محمد كامل ،نظم الحكم ودستور اإلمارات ،منشورات أكاديمية شرطة دبي،
الطبعة الثانية .5006
 فرومون ،ميشال ،تعديل الدستور والقواعد الدستورية غير القابلة للمس في القانون
األلماني ،مجلة القانون العام وعلم السياسة ،باللغة الفرنسية وترجمها د .محمد عزب
صاصيال ،العدد األول.5008 ،
 فهمي ،د .مصطفى أبو زيد ،الدستور المصري ومبادئ األنظمة السياسية ،دار
المطبوعات الجامعية.5004 ،
 القحطاني ،منى بنت قائد ،التنظيمات الداخلية في مكة المكرمة بعد دخول الملك
عبدالعزيز آل سعود (1321-1343هـ) ،دارة الملك عبدالعزيز ،الرياض1458 ،هـ.
 كرم ،د .غازي ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،الناشر مكتبة الجامعة ،الشارقة،
الطبعة األولى.5001 ،
 مطيع ،د .المختار ،المبادئ العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية ،بدون
دار نشر ،الطبعة األولى.1112 ،
 المريخي ،فدغوش  ،ضرورة التطوير وتطوير الضرورة ،االقتصادية اإللكترونية،
االثنين  3/07/1435هـ .الموافق  04يوليو  5011العدد .6482
 النقشبندي ،د .أحمد العزي ،تعديل الدستور :دراسة مقارنة ،الوراق للنشر والتوزيع،
عمان ،الطبعة األولى.5006 ،
 نسيب ،د .محمد أزرقي وآخرون ،القانون الدستوري السعودي :دراسة فقهية
قانونية ،الناشر مكتبة القانون واالقتصاد ،الرياض ،الطبعة األولى1435 ،هـ.
األنظمة واللوائح
 األمر الملكي رقم أ \  515وتاريخ 1450 \ 1 \ 58هـ.
 قرار مجلس الوزراء رقم  167وتاريخ 1314 \ 5 \ 15هـ.
 المرسوم الملكي رقم  37وتاريخ  55شوال  1388هـ.
 التعليمات األساسية ،الصادرة باألمر السامي بتاريخ 1342\5\51هـ.
 تنظيم المجلس االقتصادي األعلى الصادر باألمر الملكي رقم أ \  500وتاريخ 8 \ 11
\ 1456هـ.
 النظام األساسي للحكم الصادر باألمر الملكي رقم أ \  10وتاريخ 1415 \ 7 \ 58هـ.
 نظام مجلس الشورى الصادر باألمر الملكي رقم أ \  11وتاريخ 1415 \ 7 \ 58هـ.
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 نظام مجلس الوزراء الصادر باألمر الملكي رقم أ \  13وتاريخ 1414 \ 3 \ 3هـ.
 نظام مدينة الملك عبدهللا للطاقة الذرية المتجددة ،الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ \
 32وتاريخ 1431\2\3هـ
 نظام هيئة البيعة ،الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ \  132وتاريخ 1458\1\56هـ
 نظام مجلس الخدمة المدنية (المعدل) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م \  23وتاريخ
1405 \ 11 \ 16هـ.
 نظام مجلس الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م \  42وتاريخ \ 8 \ 4
1405هـ.
اجلرائد


جريدة أم القرى ،العدد  406في 1321 \ 2 \ 55هـ،

 جريدة أم القرى ،العدد رقم  22وتاريخ 1344\6\30هـ.
 جريدة أم القرى ،السنة الثانية ،العدد رقم  10وتاريخ 1342\5\52هـ ،والسنة
الثانية ،العدد رقم  11وتاريخ 1342\3\3هـ.
 جريدة أم القرى العدد  1207وتاريخ  1383 \ 8 \ 51هـ.
 جريدة أم القرى ،العدد  1818وتاريخ  58شوال 1388هـ.
 جريدة أم القرى ،العدد  5713وتاريخ 1400\4\4هـ.
 جريدة الشرق األوسط ،السبـت  20رجـب  2232هـ  22يونيو  2022العدد 22883
 العربية.نت http://www.alarabiya.net/default.html ،األحد  14رمضان
1435هـ  14 -أغسطس 5011م
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تعديل النظام األساسي للحكم يف اململكة العربية السعودية

د .إبراهيم حممد احلديثي
أستاذ القانون اإلداري المساعد ،مدير عام اإلدارة القانونية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،
جامعة الملك سعود.
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تعديل النظام األساسي للحكم يف اململكة العربية السعودية
ملخص
يتمثل عنوان بحثنا في "تعديل النظام األساسي للحكم في المملكة العربية
السعودية" ،وتتجلى أهمية هذا البحث في عدة أمور منها ارتباطه بدراسة بعض
أحكام القانون الدستوري السعودي ،الذي لم يأخذ حقه من الدراسة حتى اآلن.
كذلك تظهر أهمية هذا البحث في أنه يحاول أن يجيب عن أسئلة معينة تتعلق
بتحديد نوع النظام األساسي للحكم ،وطبيعته ،ونوعه ،وهل يمكن سحبه بعد
صدوره ،وهل هو مرن أم جامد ،وماذا يترتب على هذا التحديد ،وكيف صدر هذا
النظام ،وكيف يعدل ،ومن يملك سلطة تعديله ،والى أي مدى يمكن تعديل أحكامه،
وهل يمكن تعديلها في أي وقت ،ومن يملك صالحية المصادقة على هذا التعديل؟
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Abstract

This study focuses on modifying the Saudi Basic Law of the
Government. The Basic Law is the Saudi written constitution.

The importance of this paper lies in its relation with the Saudi
constitutional law which has few researches explored its deep
rules

and

regulations.

This

study

tries

to

answer

several

questions about modifying Saudi constitution. What is the nature
of this constitution, is it flexible for modifying, who enacted this
constitution
withdrawal

and

such

how.

Is

the

constitution.

It

King
is

has

right

the

to

authority

modify

all

to

its

constitutional rules or there are some rules must not be

modified. This study answers these questions and comparing
such answers with several constitutions.
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