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ٌل ؤلاٜبا٥ اإلاخىامي ِلى ـُأت الذظاجحر في حمُْ ؤهحاء الّالم. ولّل  الجمُّاث الخإظِعُت" في"ًتزاًذ الاهخمام بذوس 

 
ٌ
 واحذة

َ
ظخوس، ؤو بّباسة ؤخشى، ؤنَّ هزه الّملُت ُْ الذُّ  بوؽائها ول

َ
ز الجمُّت الخإظِعُت ؤّن هذٗ مت الخاـت التب جمِحّ الِعّ

 مً مهامها ألاظاظُت.

 واإلا
ً
ا ىٍش بىى وال جضا٥ الجمُّت الخإظِعُت الؽ٣ل ألا٠ثر ؼُِو خّاٗس ِلُ  في متخلٚ دو٥ الّالم لولْ الذظخوس. ٍو

زه ًِ آلُاث ولْ الذظخوس ألاخشى.  لخمحُّ
ً
 الجمُّت الخإظِعُت ِلى ؤنها ؤظلوب معخٝل بزاج ، هٍشا

نها ووٌاثٙها  والحُٝٝت ؤن الجمُّاث الخإظِعُت لِعذ ١لها ِلى همي واحذ، ٘هىاٟ اخخال٘اث ٠ثحرة بُنها مً حُث ج٣ٍو

 ًِ وؤظا
ً
ٝت التب جخم ٘يها ِملُت ولْ الذظخوس، ٘مال لُب ِملها، وهزه الاخخال٘اث ال بذ وؤن ٣ًون لها جإزحر ٠بحر في الىٍش

هاث الجمُّت وهخاثج ِملها  .اخخالٗ جوحُّ

ألاظالُب الذًمٝشاوُت التب جدبّها الذو٥ اإلاّاـشة في ولْ ًدىاو٥ هزا البحث ماهُت الجمُّت الخإظِعُت ١واحذ مً 

واِذ هٍام الح٢م ٘يهادظا  ، وبُان بًجابُاث هزا ألاظلوب وؤهم الاهخٝاداث التب وحهذ ل ، و٠ُُٙت جال٘يها.جحرها ٜو
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Abstract 
 

 

 
With the increase in constitution making around the world, there is a growing 
interest in the role of a constituent assembly. The distinguishing characteristic of 
a constituent assembly is that it is established to make a constitution, or at least 
that this is its primary role. 
The constituent assembly is still the most common mode of making a 
constitution. Distinguishing a constituent assembly from other constitution 
making mechanisms might suggest that it is a distinct species. 
But the fact is that between constituent assemblies there can be (and have been) 
enormous differences in the composition, functions and modes of operation. 
These differences have a major impact on the manner in which the process of 
making a constitution is conducted as well as its orientation and outcome. 
This research deals with the nature of the Constituent Assembly as one of the 
democratic methods of contemporary states which adopted to write its 
constitutions and rules of system of government, and explain the advantages of 
this method, and the most important criticisms, and how to avoid it 
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 ١ان هِو  ـ  Political Societyاسجبي وحود الذظخوس بوحود اإلاجخمْ العُاس ب 
ً
ٍْ ظُاس ّب ًتمْ ـ ؤًا َذم، ٣٘لُّ مجخم ِٝ مىز ال

 فـي رلـ٤ بـحن العـلىت 
ً
ٝـا ِ

ّ
م بالخـاىي الّالٜـت بـحن الحـا٠م واإلاح٣ـوم، مَو٘ ِ

ّ
ـىٍ ـا هٍـام الح٢ـم ُ٘ـ ، ٍو ن، ًوّحِ لىٍـاٍم ظُاسـ ّب مّـحَّ

ت. ت هو  والحٍش الزي جذوس فـي ٘ل٢ـ  حُااهـا العُاظـُت،  Fundamental Law« الٝاهوُن ألاظاس بّ »والذظخوس في الذولت الّفٍش

عــخمذ مىــ  مبادئهـا الٝاهوهُــت.
ُ
ــت، وح خجـاوب ُ٘ــ  ٠ُانهــا الاحخمــاتي، وجشج٢ــض ِلُـ  ؤولــاِها ؤلاداٍس ولهــزا ٌّــّذ الذظــخوس  جــش  ٍو

ــت فــي بىــاء الذولــت الٝاهوهُــت، بــل بن الُٙٝــ  ألاإلاــاوي  س ؤن الذولــت ال جشلــى بىــى الح Jellink« حُلىــ٤ » الضاٍو ُــاة الٝاهوهُــت بال ًٝــّشِ

ــ  دي مــال ٓر »مىــز الظحٍــت التــب ًفــبت لهــا دظــخوس، ٠مــا ؤن الُٙٝــ  الٙشو ــ ب  ًــشى ؤن وؽــإة ؤو  Carré de Malberg«  ١اٍس

 ١ان ؤم ٔحر م٢خوب
ً
ؤهذٍس  هوسٍو » ، ؤما الُٙٝ  الٙشو  ب (1)والدة الذولت جخىابٞ ؤو جتزامً مْ ولْ ؤو٥ دظخوس لها، م٢خوبا

 »André Hauriou ٘ ْتُـت الثابخـت ــــــــ ال جٍهـش ِـادة، مـْ ُٜـام الـذو٥، بنهـا جولـ ـاجْ الخاٍس ةهـ  ًـشى ؤن الذظـاجحر ــــــــ بحعـب الٜو

لـــت ألامـــذ فــــي  ِىـــذما جفـــبت الذولـــت ساؼـــذة، ؤي ِىـــذما حتــــي ألامـــت رااهـــا، وجحفـــل مـــً الح٣ومـــت، بزــــش "حش٠ـــت دظـــخوسٍت" وٍو

واِذ الخّاٌؾ العلمب بحن الع ت داخل بواس الذولت، بفوسة سظمُتالٕالب، ِلى حسجُل هٍام الح٢م، ٜو   .(2)لىت والحٍش

ن ؤهـــ   ٝـــت ولــّها، ًدبـــحَّ ولــذى الاوـــاُل ِلــى الذظـــاجحر اإلاّاـــشة فـــي الّذًــذ مـــً الــذو٥ )ظـــواء ألاحىيُــت منهـــا ؤم الّشبُــت(، ووٍش

 الخــخالٗ ؤهٍمــت الح٢ــم، لِعــذ هىــاٟ 
ً
واإلاٙهــوم ٜواِــذ معــلم لهــا ليؽــإة ؤو لولــْ الوزــاثٞ الذظــخوسٍت، حُــث جتخلــٚ جبّــا

 ،
ً
ـلُت الـزي ًملـ٤ ـــالحُت ولـْ الذظـخوس، هــل هـو الحـا٠م مىٙــشدا العـاثذ فـي الذولـت ِــً ــاحب العـلىت الخإظِعــُت ألـا

٤ ك ٠مـا جتخلـٚ بـاخخالٗ الـذو٥ مـً  ؤم الحا٠م والؽّب باالؼتراٟ ُ٘ما بُنهما، ؤم ؤه  الؽّب وحذه ًىٙشد لهـا دون ؼـٍش

 دسحــت الـــوتي والىاـــي العُاســ ب لـــذى الـــشؤي حُــث ٌشو٘هـــا العُاظــُت والاٜخفـــادًت والاحخم
ً
اُِـــت والثٝاُ٘ــت، و٠ـــزل٤ ؤًمـــا

الحَ ؤن ألاظلوب الزي ًدبْ في ولْ الذظخوس بهما ٢ًؽٚ ًِ اإلازهب العُاس ب الزي ًىىوي ِلُ .  الّام ٘يها. ٍو

، ولٝــذ ١اهــذ العــلىاث حم
ً
ال  وــٍو

ً
ُّهــا بمٝخىــ ا هــزا ومــً اإلاّلــوم ؤن الىٍــام اإلال٣ــي اإلاىلــٞ ٜــذ ظــاد فــي بــالد متخلٙــت صمىــا

ـذ حـٞ الٍهــوس  الىٍـام جتر٠ـض فـي ًــذ واحـذة دـي الُــذ اإلال٢ُـت التـب ١اهــذ لهـا العـُادة اإلاىلٝـت. ولــم ٢ًـً للؽـّوب فــي راٟ الٜو

ـش بـحن الحـا٠م واإلاح٣ـوم، وابخـذؤث بسادة هـزا  ـل ومٍش ؤمام مً ١اهذ لهم العـُادة والعـلىان مـً الح٣ـام، زـم وؽـإ ــشاُ وٍو

                                                 
 (1 ) «la naissance de l'Etat coïncide avec l'établissement de sa première Constitution, écrite ou non, c'est-à-

dire avec l'apparition du statut qui pour la première fois a donné à la collectivité des organes assurant 
l'unité de sa volonté et faisant d'elle une personne étatique».                                                                          
                      

 ,Carré de Malberg (Raymond), Contribution à la théorie générale de l'Etat, Tome Premier, Paris انظر  :

Sirey, 1920), p.65.                                                                                                                                            

        
 (2 )

« D'une part, il est en contradiction avec les constatations historiques; les constitutions n'apparaissent 
pas au moment de la naissance des Etats. Elles sont établies quand l'Etat est adulte, c'est-à-dire quand la 
nation prend conscience d'elle-même et obtient du gouvernement à la suite d'un mouvement 
constitutionnel souvent de longue durée, que soient rédigées en forme solennelle le statut du pouvoir et 
les bases de la coexistence pacifique entre pouvoir et liberté dans le cadre de l'Etat ».                                  

                                             
 

 Hauriou, André; Droit Constitutionnel et Institutions Politique (Paris; Montchrestien, Deuxièmeانظر  : 

Edition, 1967), p.123.                                                                                                                                       
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ؤو « ظـُادة ألامـت»خفـشث هـزه ؤلاسادة فـي نهاًـت اإلاىـاٗ، وبـزل٤ اهخٝلـذ العـُادة مـً الحـا٠م، وحلـذ ألاخحر في الٍهـوس، زـم اه

ام« ظُادة الؽّب»
َّ
 . (3) محل ظُادة الُح٣

 لزل٤ جىوسث ؤظالُب وؽإة الذظاجحر مْ جىوس جل٤ العُادة التب ابخذؤث لظح٣ام واهتهذ بىى ألامت ؤو الؽّب الزي 
ً
وجىبُٝا

 ؤـــبت وحــذه مفــذس ال
ً
عــلىاث ومعــخودِها. ومــا دام ألامــش ١ــان بُــذ الح٣ــام والعــُادة لهــم، ٘ــةن بوؽــاء الذظــاجحر ١ــان مّلٝــا

 جالٜذ بسادة الحـا٠م مـْ بسادة الؽـّب، وباهخٝـا٥ العـُادة بىـى 
ً
جُا ِلى بساداهم وحذهم، وبابخذاء ٌهوس ؤلاسادة الؽّبُت جذٍس

 ؤـبت بوؽاء الذظخوس سهحن ؤمشه وبسادج  و 
ً
 .(4) حذهاالؽّب نهاثُا

تُـت  وبىاء ِلُ ، دسج الٙٝـ  الذظـخوسي ِلـى جٝعـُم ؤظـالُب ولـْ الوزـاثٞ الذظـخوسٍت  لخىـوس ألاحـذار الخاٍس
ً
ٝـا اإلا٢خوبـت ٘و

 بىى ؤظلوبحن سثِعحن: 

ــام فــي ولــْ الذظــخوس، ظــواء وؽــإ هــزا الذظــخوس أولهمااا أساالوب دحاار طيمقرا ااي  
َّ
وهــو ألاظــلوب الــزي حعــود ُ٘ــ  بسادة الح٣

ـام مــْ بسادة الهُ ــاث  L'octroi «منحااة» اإلاىٙــشدة فـي ـــوسةبـةساداهم 
َّ
ــادسة مــنهم للؽــّب، ؤم جالٜـذ ُ٘ــ  بسادة هــاالء الح٣

 جمَّ بحن هاجحن ؤلاسادجحن. Le pacte «عقد»الىُابُت اإلامثلت للؽّب في ـوسة 

 

لـت لهـذٗ الـختلق وثانيهما أسلوب طيمقرا ي   ر ًِ ٔلبت واهخفاس بسادة الؽّوب ــ في ٠ٙاحها الـزي اظـخمش لّٝـود وٍو ِ ٌّّ

ــ  مً وبٍُّت بلهُت ؤو ؤصحاب حٞ بلهب مباؼش ؤو محّل الّىاًت ؤلالهُتمً حعلي واظدبذاد اإلالٟو الزًً ١اهوا ًذِون ؤنهم 

ـــاحب العــُادة فــي الذولــت، ولهــزا ٘ــةن دظــاجحر هــزه  الؽــّب الــزي ؤـــبت وحــذهألامــت ؤو واهخٝــا٥ العــُادة مــً الحــا٠م بىــى 

لُت، حُث ًخـوىى بمٙـشده ـــ   الهٙشاد الؽّب بمماسظت مهام العلىت الخإظِعُت ألـا
ً
اإلاشحلت جخمحز بىابّها الذًمٝشاوي، هٍشا

لتــزم بٝواِــذه ؤ٘ــش  ـــ ولــْ جىٍُمــ  الذظــخوسي الــزي ًشجمــُ ، ٍو ــام ـ
َّ
ٍل ؤو مؽــاس٠ٍت مــً حاهــب الح٣

ّ
اد الجماِــت مــً دون  جــذخ

ذ حـشى الّمـل فـي دو٥ الـذًمٝشاوُاث اإلاّاــشة ِلـى اجبـاُ ؤحـذ ؤظـلوبحن لولـْ الذظـاجحر   ومح٣ومحن ِلى العواء. ٜو
ً
اما

َّ
ح٣

عــــت(، ٘ةمــــا ؤن ًــــخم ولــــْ الذظــــخوس مــــً ٜبــــل هُ ــــت مىختبــــت  فــــي لــــوء احخ٣ــــاس ألامــــت ؤو الؽــــّب للعــــلىت الخإظِعــــُت )اإلااّظِ

 مــــً الؽــــّب ًىلــــٞ ِليهــــا اـــــى
ً
 اظــــم دًمٝشاوُــــا

ً
، وبمــــا ؤن ًــــخم وــــشت مؽــــشوُ الذظــــخوس ِلــــى «الحأسيسااااية الجمُّــــت»الحا

 اظم 
ً
 .(5) «الحأسيس ي الاظخٙخاء»الؽّب في اظخٙخاء ِام ألخز موا٘ٝخ  ِلُ ، وهو ما ًىلٞ ِلُ  اـىالحا

الجمُّــاث  فــي حّــّشٗ حُٝٝــِت الــذوِس الــزي جمــىلْ بــ ؤ ــــ هــذٗ البحــث: ًخمثــل الهــذٗ الــزي ٢ًمــً وساء بحــشاء هــزا البحــث 

 الىُابُت الخإظِعُت في ولْ الوزاثٞ الذظخوسٍت في دو٥ ِاإلاىا اإلاّاـش، ومذى ٘اِلُت هزا ألاظلوب.

                                                 
 .529(، ؿ 9979ُل؛ الىٍم العُاظُت والذظخوس اللبىاوي ) بحروث؛ داس النهمت الّشبُت، وبّت ظىت اهٍش : د. محعً خل(  3) 
ـــت الجهـــت ــــاحبت (  4)  ـــلُت، ؤي الجهـــت التـــب جملـــ٤ ــــالحُت ولـــْ دظـــخوس حذًـــذ للذولـــت، ًـــشجبي بمّ٘ش ٠مـــا هـــو واحـــا، ٘ـــةن جحذًـــذ العـــلىت الخإظِعـــُت ألـا

(، وبرا ١اهـذ العـُادة موصِـت بـحن الحـا٠م املنحاة أسلوبعُادة لظحا٠م، ٘ةن الذظخوس ًفذس بةسادة الحا٠م اإلاىٙشدة )العُادة الّلُا في الذولت؛ ٘ةرا ١اهذ ال

حن )  ل،مـت، ٘ـةن الذظـخوس ًفـذس ِـً هـواٍب ؤو ممثلـي ألامـت اإلاىختبـحن العقد(  أماا  أسلوبوالؽّب، ٘ةن الذظخوس ًفذس بةسادة الى٘ش
ً
 مل٣ـا

ُ
برا ١اهـذ العـُادة

 للؽـّب، ٘ـةن الذظـخوس ًفـذس بّـذ ِشلـ  ِلـى الؽـّب وبِـالن موا٘ٝخـ  ِلُـ  )الجمعية الحأسيسية أسلوب)
ً
الاساحتحا   أسالوب(، وبرا ١اهذ العُادة مل٣ـا

 (.الحأسيس ي

 Gözler (Kemal); Le pouvoir constituant originaire, Mémoire du D.E.A. de Droit public,  Directeur deانظ  :

recherches: Prof. Dmitri Georges Lavroff, Université de Bordeaux I, Faculté de droit, des sciences 

sociales et politiques, 1992, p.53. 
 وما بّذها . 939, ؿ(2193الٝاهون الذظخوسي ) دمؽٞ؛ بال هاؼش، الىبّت الثاهُت، : د. حعً البحشي،  اهٍش في الخٙاـُل(  5) 
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ــُذ هــزا البحــث جٝــذًم الحٝــاثٞ ال٣اُ٘ــت ِــً ألاظــلوب الــذًمٝشاوي ألامثــل الــزي ًم٢ــً للــذو٥ ــــــــــــ وال 
ُ

ؽ
ْ
ي ًَ ب ــــ ؤهمُــت البحــث: 

واِذ هٍام الح٢م ٘يهاحعترؼذ ب  وحعحر ِلى هذً  في ولْ دظاجحرها ظُما جل٤ التب جمش بمشحلت جحو٥ دًمٝشاوي ـ ؤن   .ٜو

 ِـً اإلاـىهي 
ً
الي، ٘مـال ـٙي واإلاـىهي الخـاٍس ج ــ مىهجُت البحث: اِخمذ الباحث في بِذاد هزه الذساظت ِلى ١ـل مـً اإلاـىهي الـو

جمُّـــت الىُابُـــت الــــخإظِعُت اإلاٝـــاسن، مـــً خـــال٥ الاوـــاُل ِلـــى الخجـــاسب الذظـــخوسٍت لـــبّن الـــذو٥ التـــب لجـــإث بىـــى ؤظـــلوب ال

 ووبٝخ  ِىذ ولْ دظاجحرها الووىُت.

ـت أربعاة مطالاب د ــ خىت البحث: جٝـوم خىـت البحـث ِلـى جٝعـُم مولـُو الذساظـت بىـى  ن الىخـاثج  بخاثماةسثِعـت َمْخبِو بـّحِ
ُ
ج

ـــُاث اإلاٝترحـــت بتفـــوؿ ألاظـــلوب الـــذًمٝشاوي ألامثـــل لولـــْ الوزـــا ـــٙذ ِنهـــا الذساظـــت، والخـو
َّ

ثٞ الذظـــخوسٍت فـــي التـــب ج٢ؽ

وبىاء ِلى مـا جٝـذم، ظـىدىاو٥ بالذساظـت فـي هـزا البحـث دوس "الجمُّـاث ِاإلاىا اإلاّاـش، ولماهاث جىبُٞ ألاظلوب اإلاٝترت. 

 الخإظِعُت" في ولْ الوزاثٞ الذظخوسٍت في دو٥ الذًمٝشاوُاث اإلاّاـشة، رل٤ مً خال٥ اإلاىالب آلاجُت:

 

 املطلب ألاول: ماهية الجمعية الحأسيسية 

 

 املطلب الثاني: انخشار أسلوب الجمعية الحأسيسية

 

 املطلب الثالث: أنواع الجمعيات الحأسيسية

 

 املطلب الرابع: ثقدير أسلوب الجمعية الحأسيسية
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ــٚ  مفــىظا الجمُّــت الخإظِعــُت، ١واحــذ مــً ألاظــالُب اإلاخبّــت فــي ولــْ الذظــاجحر )فــي ظــيخحذر فــي هــزا اإلاىلــب، ِــً حٍّش

ٞ آلاحي:  ُ٘ش ؤو٥(، زم مممون هزا ألاظلوب )في ُ٘ش زان(، رل٤ ٘و

   

 

ب مً ١لمخحن ازيخحن هما: 
َّ
 ـ اإلاّنا اللٕوي: بن مفىظا الجمُّت الخإظِعُت مش٠

ً
، ٘ما هو «الخإظِعُت»و« الجمُّت»ؤوال

 اإلاشاد ب٣ل منهماك 

ت( 9 َُّ ِّ وامِغ اللٕت الّشبُت ؤن  مّنا الَجْم  بىى الَجْمْ : وسد في مّاحم ٜو
ٌ
اث، وعبت َُّ ت : مٙشد، حمّها حمّ َُّ ِّ : الَجْم

ون، ُّ ْجَخِم
ُ
ُْ : اإلا اط، والَجْم ِت الىَّ َِ ُْ : اْظٌم لَجَما ت ِلى  )مفذس ـىاتي مً َحْمْ(، والَجْم َُّ ِّ حماِت مً » وجىلٞ ١لمت الَجْم

ت، ؤو ِلى ٢٘شة مؽتر٠ت  َـّ  »، ؤو دي «الىاط، مىخٍمت ؤو ٔحر مىخٍمت، ًجخمّون لٕاًت خا
ُ
هت وام، م٣وَّ  الذَّ

ُ
 لها ـٙت

ٌ
حماِت

شٍة ُمؽتر٠ت 
ْ
٢ ِ٘ حن، لَٕشٍك خاّؿ و حن ؤو اِخباسٍّ ُّ ت الخحرًَّ «مً ؤشخاٍؿ، وبُّ َُّ ِّ ت ، ومً ؤمثلتها: الَجْم َُّ ِّ ت، والَجْم

ت َُّ ِم
ْ
ل ِّ ت ال َُّ ِّ ت، والَجْم ُّ ال ت الٍش َُّ ِّ ت، والَجْم َُّ ت الخّاوه َُّ ِّ ُّت، والَجْم  .(6)الدؽَش

وحعختذم  ،Assembliesدي اظم مٙشد، وحمّها  Assembly« الجمُّت»ووسد في معجم ؤ٠عٙوسد ؤلاه٣لحزي ؤن ١لمت 

ت مً الىاط ًجخ»لإلؼاسة بىى ِذة ؤموس منها:   مجمِو
ً
 . (7) «لخحُٝٞ هذٗ مؽتٟر في م٣ان واحذ مّون مّا

ْ لّذد مً الىاط، ٜذ ٣ًون الهذٗ مى   ت ـوهزا الخجمُّ ٣ي للٕت ؤلاه٣لحًز الُٝام بّمل  ـ ٠ما وسد في معجم الترار ألامٍش

تي ؤو دًنب ؤو حّلُمب ؤو احخماتي  . (8) «حؽَش

ت في مّىاه اللٕوي ًشاد َُّ ِّ ٢شٍة مؽتر٠ت واثٙت جخإلٚ مً ؤِماء لٕشٍك »ب :  وحاـل الٝو٥، ؤن مفىظا الَجْم  «.خاّؿ ٘و

                                                 
٥ للٕــت الّشبُــت" )بحـروث؛ م٢خبــت لبىــان، وبّـت  محاايا املحاايااإلاّلــم بىــشط اليعـخاوي،  هٍـش :ا ( 6)   الرائااد؛ ح ــران معــّود، 923(، ؿ 9987"ٜــاموط مىـوَّ

)الٝـــاهشة،  معجااال اللااااة العرعياااة املعا ااار؛ د. ؤحمـــذ متخـــاس ِمـــش، 289(, ؿ9992"معجـــم لٕـــوي ِفـــشي" )بحـــروث؛ داس الّلـــم للمالًـــحن، الىبّـــت العـــابّت، 

)الٝــــاهشة؛  املعجاااال الاااو ح ؛ 935(، ؿ2114)الٝــــاهشة؛ م٢خبـــت الؽـــشوٛ، الىبّــــت الشابّـــت  املعجاااال الوسااايا؛ 396(، ؿ2118م ال٢خـــب, الىبّــــت ألاوىـــى ِـــال

ت، الىبّـــت ألاوىـــى   البـــً مىٍـــوس )حمـــا٥ الـــذًً محمـــذ بـــً م٢ـــشم( وبّـــت داس اإلاّـــاٗس بالٝـــاهشة، اإلاجلـــذ لساااال العااارب؛ 997(، ؿ9981مىـــابْ الـــذاس الهىذظــُـ

 . 533، 532(، ؿ2111"الجضء الشابْ )الٝاهشة، مجمْ اللٕت الّشبُت، الىبّت ألاوىى عجل البيحر امل؛ 679،  678، ؿ8ألاو٥، الجضء 
 (7 ) ».                         of people gathered together in one place for a common purpose  : A groupAssembly« 

           

  Catherine Soanes, Angus Stevenson, Oxford Dictionary of English (Oxford University Press, 3rd : انظر
Edition 2010).                                                                                                                                                            

 (8 )group of persons gathered together for a common reason,    as for a legislative,  : Assembly« A
religious, educational, or social purpose ».                                                                                                            

 The American Heritage Dictionary of the English Language, 4th edition Copyright © 2010 by:  انظر 
Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company.                                                                                                     
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وامِغ اللٕت الّشبُت ؤن:مّنا ( 2 ظِغ،  الخإظِعُت: وسد في مّاحم ٜو
ْ
إ
َ
ت: اظم ماهث مٙشد، ميعوب بىى ج َُّ جإظِع

إظُِغ: بُاُن  . ٘الخَّ
ً
َعا ِْ ِظ

ْ
َعها جإ َها، وؤظَّ ظُّ

ُ
ا ًَ ها  اِس، ؤظَّ : ِبَىاُء الذَّ طُّ

َ
ٝا٥ُ:  وجإظِغ مفذس ألا ًُ ذَها،  ِِ َوا

َ
ٜ ُْ اِس، وَسْ٘ ُحُذود الذَّ

َن حذودها وسْ٘ ٜواِذها وبنا ؤـلها اس ؤي َبحَّ َغ الذَّ ت" دي مفذس ـىاتي مً (9) ؤظَّ َُّ . وحاـل الٝو٥، ؤن ١لمت "جإظِع

 . (10) جإظِغ: بمّنا بسظاء ألاظغ واإلابادت

إظِ  ّب: هو الزي ًمْ ٜواهحن البالد » وجإظِ  ب: ًمْ ألاظاط لبىاء ؤو حمُّت ؤو مؽشوُ. ومً هىا ٘ةن  اإلاجلغ الخَّ

ت  َُّ  .(11) «ألاظاظ

ت، ًم٢ىىا الٝو٥: بنَّ  مفىظا "الجمُّت وه٢زا، وبّذ ؤن حّّش٘ىا مّاوي ١لمَتْب "الجمُّت" و"الخإظِعُت" في اإلاّاحم اللٍٕو

في بسظاء ألاظغ واإلابادت التب  حماِت مً الىاط، ًجخمّون لٕشك خاؿ، ًخمثل»الخإظِعُت" في مّىاه اللٕوي ًشاد ب : 

 «.ًٝوم ِليها هٍام الح٢م في الذولت

ىالحي:  ـ اإلاّنا الـا
ً
حاء في معجم الٝاهون ـ الفادس ًِ مجمْ اللٕت الّشبُت بالٝاهشة ـ بتفوؿ ؼشت مفىظا  زاهُا

اـىالت ًىلٞ ِلى الهُ ت ؤو الجهت التب جٝوم بةٜشاس الذظخوس، » بإه :  Assemblée constituanteالجمُّت الخإظِعُت 

 مً ؤِماء مىختبحن 
ً
ن ٔالبا َعت ؤو ُميِؽ ت للذظخوس، وج٣وَّ  .(12) «٘هب ماّظِ

ُب ؤِمائها لولْ الٝواهحن ألاظاظُت » ووسد في معجم اإلافىظحاث الاحخماُِت بإن الجمُّت الخإظِعُت: 
َ
يخت ًُ دي هُ ت 

  .(13) «الد( )دظاجحر الب

هُ ت م٣لٙت بولْ الذظخوس ؤو اللواثت والٝواهحن » ٠ما حاء في معجم اللٕت الّشبُت اإلاّاـش بإن الجمُّت الخإظِعُت دي 

مت للّمل  ِ
ّ
 .(14) «ألاظاظُت اإلاىٍ

ت العُاظت، بإن الجمُّت الووىُت الخإظِعُت دي  هُ ت جمثُلُت ووىُت ًيختبها الؽّب لهذٗ ولْ » وحاء في موظِو

 . (15) «دظخوس للذولت باظم  وهُابت ِى 

ّٗش الٙاسولي في معجم  الٝاهووي مفىظا  هُ ت ؤو حمُّت جإظِعُت جخوىى ـٓو » بإه  ٌّنب:  Constituent Assemblyَو

 .(16) «دظخوس ؤو حّذًل  

ل حٍّشٚ الجمُّت الخإظِعُت  ط اإلاىختبحن حماِت مً الىا»بإنها:  Constituent Assemblyومً حاهيىا، ٘ةهىا هّٙمِ

 اإلامثلحن ل،مت، 
ً
لون هُ ت ِ

ّ
 ِنها ولْ  جخوىىٌؽ٣

ً
ّّذ الذظخوس الزي ٜواِذ هٍام الح٢م في البالدباظم ألامت وهُابت ٌُ ، بحُث 

 بمجشد ولّ  وبٜشاسه مً 
ً
فبت ها٘زا لى رل٤ ٢ًخمل الذظخوس ٍو ًفذس ًِ هزه الهُ ت و٠إه  ـادٌس ًِ ألامت بمجملها، ِو

 «.ٜبل هزه الهُ ت

                                                 
ُـذي،  هٍش :ا ( 9)  ـذ، وبّـت  ثاا  العاروم ماو  اواهر القاامومالعُذ محمـذ مشجىـ ا الحعـُنب الضب ـذ، مىبّـت ح٣ومـت ال٣ٍو (، الجـضء الخـامغ 9975)ال٣ٍو

 .412_411ِؽش، ؿ
٥ للٕـت  محايا املحايا؛ اإلاّلـم بىـشط اليعـخاوي،  93، 92د. ؤحمذ متخاس ِمش، معجـم اللٕـت الّشبُـت اإلاّاــش، مشحـْ ظـابٞ، ؿ هٍش :ا ( 91)  "ٜـاموط مىـوَّ

 . 9الّشبُت"، مشحْ ظابٞ، ؿ
،  هٍش :ا ( 99)  غ مّلٗو  .91ظّت ِؽشة (، ؿفي اللٕت وألادب والّلوم )بحروث، اإلاىبّت ال٣ازول٢ُُت، الىبّت الخا املنجدلَو
 . 92(، ؿ9999)الٝاهشة، مجمْ اللٕت الّشبُت، وبّت ظىت معجل القانول  هٍش :ا ( 92) 
 .27(، ؿ9982)بحروث، م٢خبت لبىان، وبّت  معجل مصطلحات العلوم الا حماعيةد. ؤحمذ ص١ي بذوي،  هٍش :ا ( 93) 
 . 93، 92د. ؤحمذ متخاس ِمش، معجم اللٕت الّشبُت اإلاّاـش، مشحْ ظابٞ، ؿ هٍش :ا ( 94) 
ت العُاظُت "الجضء الثاوي" )بحروث، اإلااظعت الّشبُت للذساظاث واليؽش هٍش :ا ( 95)  خ(، د. ِبذ الوهاب ال٢ُاىي، موظِو  .89، 88ؿ، دون جاٍس
 .959(، ؿ2119حاسر ظلُمان الٙاسولي، اإلاعجم الٝاهووي "به٣لحزي ـ ِشبي" )بحروث, م٢خبت لبىان, الىبّت الخامعت  هٍش :ا ( 96) 
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جِمـــْ الٙٝـــ  الذظـــخوسي ِلـــى ؤن ؤظـــلوب  ّـــّذ مـــً ؤ٠ثـــر ألاظـــالُب الذًمٝشاوُـــت التـــب جدبّهـــا الـــذو٥ « الجمُّـــت الخإظِعـــُت»ًُ ٌُ

واِــذ ؤهٍمــت الح٢ــم ٘يهــا، وحّــود ؤـــو٥ ٢٘ــشة الجمُّــت الخإظِعــُت بىــى  ألامــت مبــذؤ ظــُادة » اإلاّاـــشة فــي ولــْ دظــاجحرها ٜو

»Le principe de la souveraineté nationale (17)،  ،"ّـّذ هـزه ال٢ٙـشة الزي ًى٢ش ؤن ج٣ون العُادة في الذولت لٕحـر " ألامـت
ُ
وح

 لىٍام 
ً
 حُُٝٝا

ً
 . (18)«الذًمٝشاوُت الخمثُلُت ؤو الىُابُت » في حوهشها جىبُٝا

                                                 
 هفــذ ِلُــ  دظــاجحر الــذًمٝشاوُاث الٕشبُــت فــي ـــوساها الخٝلُذًــت، ولٝــذ ١ــان للُٙٝــ  الٙشو ــ ب حــان بــود(  97) 

ً
 مؽــتر١ا

ً
ان الٙمــل ٌّـذ مبــذؤ ظــُادة ألامــت وابّــا

مّىــوي  ببــشاص ٢٘ــشة العــُادة ٠ّىفــش ممحــز للذولــت ِــً ظــاثش اإلاجخمّــاث ؤلاوعــاهُت؛ وبرا ١اهــذ الذولــت دــي ـــاحبت العــلىت العُاظــُت، ٘ةنهــا شــخقألا٠ ــر فــي 

 ماسظـون مجشد، مما ال ٢ًٙـي مّـ  الٝـو٥ بإنهـا دـي ــاحبت العـُادة، بـل ًلـضم جحذًـذ الفـاحب الّٙلـي لهـزه العـلىت، وبمّنـا آخـش جحذًـذ ألاشـخاؿ الـزًً ً

ـت  العُادة في الواٜـْ . ولٝـذ ١ـان للممـمون الاحخمـاتي والاٜخفـادي للمـزهب الٙـشدي اللُ راىـي جـإزحر ٠بحـر فـي جحذًـذ ٢٘ـشة العـُادة فـي الذولـت، ٘مـً خـال٥ هٍٍش

ـشى ؤن العـُادة ل،مـت، وؤن الح٣ـام  لِعـوا بال ممثلـحن لهـا، ًىوبـون الّٝـذ الاحخمـاتي ـــ ٠مـا ــأها سوظـو ـــ ٌهـش الاججـاه الـزي ًى٢ـش ؤن ج٣ـون العـُادة للملـ٤، ٍو

دحاار بابلااة ٠مــا ؤنهــا ،Sovereignty is inalienableدحاار بابلااة للحصاار  ويهااا أو الحناااهل عخهااا لجهااة أ اار  ِنهــا فــي مماسظــت ظــُاداها. وجخمحــز هــزه العــُادة بإنهــا 

 بليهـا ١وحـذة مجـشدة معـخٝلت Sovereignty is indivisible لالنقساام أو الحجئئاة
ً
 لـزل٤  ٘ـةن العـُادة جظحـٞ باألمـت، بحعـبانها راجُـت مخمحـزة، مىٍـوسا

ً
، ووبٝـا

 منهــا، وبهمــا لصــخق حمــاتي واحــذ معــخٝل 
ً
 أل٘ــشاد ألامــت معــخٝلحن، بحُــث ًملــ٤ ١ــل مــنهم حــضءا

ً
ِــً ألا٘ــشاد ِــً ألا٘ــشاد اإلا٣ــوهحن لهــا، ٘العــُادة لِعــذ مل٣ــا

 ق هو ألامت . الزًً ًدبّوه ، وهزا الصخ

ذ ٜامذ الثوساث الذًمٝشاوُت، وفي مٝذمتها الثوسة الٙشوعُت، لخمـْ هـزا الاججـاه مولـْ الخىبُـٞ، ٘ـاحخَٙ سحـا٥ الثـوسة الٙشوعـُت ب٢ٙـشة ا  لعـُادة بمـا ٜو

ــــذم الٝابلُـــت لالهخٝـــا٥ ؤو الخجضثـــت، ول٢ـــنهم هٝلوهــــا مـــً اإلالـــ٤ بىـــى ألامـــت؛ ٘ىفــــذ وزُٝـــ ت بِـــالن حٝـــٛو الاوعـــان واإلاــــواوً لهـــا مـــً ــــٙاث ؤلاوـــالٛ والعـــمو ِو

الاماة يااص مصادر ياد ساياطي  و  يجاوه أو وارط أو هيةاة ممارساة الساالطة    » فـي ماداهـا الثالثـت ِلـى ؤن  9789الٙشو ـ ب التـب ؤٜشاهـا الجمُّـت الووىُـت ِـام 

» فـــي اإلاـــادة ألاوىـــى مـــً البـــاب الثالـــث ِلـــى ؤن  9799ِـــام  ظـــيخم رلؤًلو٥  ٠،3مـــا هـــق ؤو٥ دظـــاجحر الثـــوسة الٙشوعـــُت الفـــادس فـــي « علاااع اعحياااار أدهاااا  ااااطري مخهاااا

ألاماة ياص مصادر  مياع » ، وفي اإلاـادة الثاهُـت ِلـى ؤن   « السياطي وحدي واحدي  دحر بابلة لالنقسام  و  للحناهل عخها و  للحملك بالحقاطم  ويص ملك الامة

ــت ظــُادة ألامــت ؤن ؤخــز ال٢ٙــش اللُ راىــي بىٍـام «.  الساالطات ــذ جشجــب ِلـى اِخىــاٛ الذًمٝشاوُــت الخٝلُذًــت لىٍٍش دون ٔحــره مــً ؤهٍمــت  الديمقرا يااة النيابيااةٜو

ّ ــ ن ِنهـــا. روالح٢ــم، ٘األمــت ٠صــخق مّىـــوي ال ًم٢ــً ؤن ٣ًــون لهـــا بسادة حّ ــر ِنهــا بـــزااها، وبالخــاىي ٘هــب بحاحــت بىـــى ؤشــخاؿ وبُُّــحن ًخحـــذزون باظــمها َو

ً هــاخبيهم ال وجٝــوم الذًمٝشاوُــت الىُابُــت ِلــى اخخُــاس الؽــّب إلامثلــحن ِــً ألامــت، ًماسظــون العــلىت هُابــت ِنهــا لٙتــرة محــذودة، وهــاالء الىــواب معــخٝلون ِــ

 هاخبُ  مً ؤبىاء داثشج  الاهختابُت.  ًتمّون إلساداهم ولِعوا ملضمحن بدىُٙز ما ًىلب  هاالء الىاخبون، ألن الىاثب ًمثل ألامت ١لها، وال ًٝخفش جمثُل  ِلى

 48ؿ ،(9988ألاًــذًولوحُاث وؤزشهــا فــي ألاهٍمــت العُاظــُت اإلاّاـــشة )الٝــاهشة؛ مىبّــت حامّــت ِــحن ؼــمغ، وبّــت ظــىت د. سمــضي الؽــاِش،  انظاار  ااص :لااك :

 .38د. محعً خلُل؛ الىٍم العُاظُت والذظخوس اللبىاوي, مشحْ ظبٞ ر٠شه ؿوما بّذها؛ 

- Rousseau, Jean-Jacques; The Social Contract or Principles of Political Right (1762), Translated from the 
French with an introduction by G. D. H. Cole (London: J.M. Dent & Sons LTD. First Issue of This Edition 
1913, Reprinted 1916, 1920, 1923), pp.22-25. 

 .Gözler, Kemal; Le pouvoir constituant originaire, op.cit., pp.58,59: انظر ( 88) 

 متخلٙــ
ً
ٝــت مماسظــت الؽــّب لهــزه العــُادة جختــز ـــوسا ت وبرا ١ــان الؽــّب فــي الح٣ومــاث الذًمٝشاوُــت هــو ـــاحب العــُادة ومفــذس ١ــل العــلىاث، ٘ــةن وٍش

 جخمش ا مْ ٌشوٗ الذو٥ وؤحوا٥ ؼّولها:                                                                        

ُّت والخىُٙزًـت والٝمـاث ا ا1 ُت ٘ٝـذ ًباؼـش الؽـّب بىٙعـ  حمُـْ مٍـاهش العـُادة بؽـ٣ل مباؼـش، ؤي ؤهـ  ًخـوىى بىٙعـ  مماسظـت حمُـْ ظـلىاث الذولـت الدؽـَش

ىلٞ ِلى هٍام الح٢م في هزه الحالت اظم الذًمٝشاوُت اإلاباؼشة   . Direct Democracyدون وظاوت هواب ؤو ممثلحن ِى . ٍو

ـذ ًظجــإ الؽــّب  ااا2 تـٟر لهــم مماسظــت مٍــاهش العــُادة ٜو  اظــم ال رإلاــان، ٍو
ً
بىــى اهختـاب ممثلــحن ؤو هــواب ِىــ ، ًجخمّـون فــي هُ ــت مجلــغ، ًىلــٞ ِلُـ  اـــىالحا

لذًمٝشاوُـــت الخمثُلُـــت )ؤو الىُابُـــت(، ؤو الذًمٝشاوُـــت ٔحـــر اإلاباؼـــشة اباظـــم الؽـــّب وهُابـــت ِىـــ  لٙتـــرة محـــذودة، وهـــزا الىـــُو مـــً الح٢ـــم ًىلـــٞ ِلُـــ  اــــىالت 

Indirect Democracy . 
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ؤن جٝوم ألامت ـاحبت العُادة ومفذس حمُْ  ألاظلوب الذًمٝشاوي في ولْ الوزاثٞ الذظخوسٍتومً مٝخى ا هزا 

لون  ِ
ّ
لحن ِنها )وهاالء ٌؽ٣

ّ
ن مماسظت ظُاداها إلامث هم العلىاث، بخٍٙو  في مجمِو

ً
ىلٞ ِليها هُ ت  اظم اإلاجلغ الخإظِ  بًُ

Constituante Council  ؤو الجمُّت الخإظِعُتConstituent Assembly ؤو اإلااجمش الذظخوسي Constitutional 

onventionC  ؤو الجمُّت الذظخوسٍتAssembly Constitutional  ) ِْنها ول 
ً
ٜواِذ هٍام الح٢م ًخولون باظمها وهُابت

لى في الذولت لت ل،مت و٠إه  ـادٌس ًِ ألامت بمجملها، ِو ِ
ّ
بت اإلامث

َ
ّّذ الذظخوس الزي ًفذس ًِ هزه الهُ ت اإلاىخت ٌُ ، بحُث 

 بمجشد
ً
فبت ها٘زا لتها بزل٤، ما ال (19)ولّ  وبٜشاسه مً ٜبل هزه الهُ ت رل٤ ٢ًخمل الذظخوس ٍو ، ما دامذ ألامت ٜذ ٘وَّ

ًخىلب بّذ رل٤ ِشك وزُٝت الذظخوس ِلى الؽّب الظخٙخاث  ٘يها ؤو ؤخز موا٘ٝخ  ِليها، بر به  بمجشد بٜشاس الهُ ت 

 ودون ؤ
ً
ٍٞ مً اإلاز١وسة للوزُٝت الذظخوسٍت في ـُٕتها النهاثُت، جفبت هزه الوزُٝت ها٘زة ٚ رل٤ ِلى بٜشاٍس ؤو جفذً ن ًخٜو

 .(20)ؤي حهٍت ١اهذ

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                                             
 بجـوهش الذًمٝشاوُـت الخمثُلُـت( , ول٢ـً ا3

ٌ
ّمـل باظـم  )وفـي رلـ٤ ؤخـز  ًىـوب ِىـ  َو

ً
ـذ ًمـضج الؽـّب بـحن الفـوسجحن العـابٝخحن، ُ٘يختـب بشإلااهـا ال ًتـٟر لـ   ٜو

ت الخفٗش ال٣املت، وبهما ًحخَٙ الؽّب لىٙع  بحٞ الاؼتراٟ مّ  في جوىي الؽاون الّامت التب جٝخفش ف ُّت )وفي حٍش م ِلى الؽاون الدؽَش ي الٕالب ألِا

 بجـوهش الذًمٝشاوُــت اإلاباؼـشة(. وهـزا الىـُو مــً الح٢ـم ٌعـما الذًمٝشاوُــت ؼـب  اإلاباؼـشة 
ٌ
، ٘هــب برن هٍـام وظـي بــحن  Semi-Direct Democracyرلـ٤ ؤخـز

ٍهــش  ًمـاسط ِملــ  بىـى حــواس العــلىاث  كساالطة رابعااةفـي هــزه الفـوسة  شااعبالالذًمٝشاوُـت اإلاباؼــشة والذًمٝشاوُـت ٔحــر اإلاباؼـشة ) الخمثُلُــت ؤو الىُابُـت (، ٍو

ُّت والخىُٙزًت والٝماثُت( في الذولت.   الّامت )الدؽَش

 وما بّذها. 519(، ؿ9979) الٝاهشة؛ داس ال٢ٙش الّشبي, وبّت ظىت د. محمذ ١امل لُلت، الىٍم العُاظُت "الذولت والح٣ومت"  اهٍش :
 » بٝولهـا :  9951الذظخوس العوسي الفـادس فـي ظـىت ومً هزا الٝبُل ما هفذ ِلُ  اإلاادة العادظت والعخون بّذ اإلااثت مً  ( 99) 

 
يعحبار ها ا الدساحور ناوا ا

 «. مو ححل  براره  وينشره رئيس الجمعية الحأسيسية
 اهٍش في رل٤ : ( 21) 

- Laferrière (Julien), Manuel de droit constitutionnel (Paris, Editions Domat Montchrestien, 2e édition, 
1947), p.279. 
- Burdeau, Georges ; Traité de science politique (Paris, L.G.D.J., 3e édition, 1980), Tom I, vol. I, p.213. 
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اب الٝشن الثامً ِؽش ٘مل الذِوة بىى هزا ألاظلوب الذًمٝشاوي في ولْ الذظاجحر،  ١ان لٙالظٙت الٝاهون الىبُتي و٠خَّ

ٍٞ ل٢ٙشة  غ العلىت الّامت  العقد الا حماعص٘ٝذ ِّذوا الذظخوس بمثابت جحُٝ اّظِ الزي ًيش ئ الجماِت العُاظُت ٍو

مً ولْ حمُْ ؤ٘شاد الجماِت، ؤي مً ـىْ الؽّب في مجمِو ، ال مً ، ومً زم ال ًم٢ً ؤن ٣ًون الذظخوس بال (21)٘يها

 ـىْ ٘ ت مُّىت مى .

٠ما ؤنهم هادوا باألخز لهزا ألاظلوب ولشوسة حّل الذظخوس مً ـىْ الؽّب بحجت ؤن الذظخوس هو مفذس العلىاث 

ترجب ِلى رل٤ ِذم بم٣ان بـذاس الذظخو  ُّت. ٍو  بما ٘يها العلىت الدؽَش
ً
ُّت، ألن الّامت حمُّا س بواظىت العلىت الدؽَش

هزه ألاخحرة حعخمذ ظلىتها ووحودها مً الذظخوس، ومً زم ال ًجوص لها ؤن جمْ الذظخوس ؤو ؤن حّذل ، ٘هل ٌّٝل ؤن 

عها الذظخوس ويهبها الحُاة، ؤن جٝوم دي بولّ  ك!  جٝوم هزه العلىت التب ًاّظِ

اب والٙالظٙت بىى لشوسة خَّ
ُ
  ومً رل٤ ًتلق هاالء ال٢

ً
بجباُ وظُلت الجمُّت الخإظِعُت التب جتخاسها ألامت خفُفا

 .(22) لولْ الذظخوس وبٜشاسه

٣ا الؽمالُت الثاثشة لذ الاظخّماس  ىاهُت في ؤمٍش ّّذ اإلاعخّمشاث ال ًر
ُ
ىاوي وح في  أول مو أ   به ا ألاسلوبال ًر

ىاهُتولْ دظاجحرها ببان بِالن اظخٝاللها  ، حُث ؤـذس ماجمش الاجحاد الخّاهذي )اإلااجمش ؤو ًِ ؤلام راووسٍت ال ًر

 91الزي اوّٝذ في مذًىت ُ٘الدلُٙا بوالًت بيعلٙاهُا( في  Second Continental Congressال٣ووٕشط الٝاسي الثاوي 

 مْ الخاج  9776ؤًاس ِام  95و 
ً
لُت الثالر ِؽشة بٝىْ ِالٜااها جماما  ؤوص ا بموحب  اإلاعخّمشاث ألـا

ً
ٜشاسا

                                                 
 لجإ بلُ  اإلا٢ٙشون الزًً ٌعـّون للـذ٘اُ ِـً اإلاـزهب الٙـشدي لـذ اإلاـزهب اإلاىلـٞ )الح٢ـم اإلال٣ـي  ١la Contrat socialاهذ ٢٘شة الّٝذ الاحخماتي  ( 29) 

ً
مالرا

ــش ظــلىانهم بىــى الٝــو٥ بــإنهم ٌعــخمذوه  مــً ، مباؼــشة، ٘هــم ٌــل ، ِلــى ألاسك، ؤو  ؤنهــم ًح٢مــون ِلــى ؤٜــل  اإلاىلــٞ(، رلــ٤ ألن اإلالــٟو ١ــاهوا ًظجــاون فــي ج ًر

ـت الّٝـذ الاحخمـاتي دـي الوظـُلت الو  ٍن مى ، وبالخاىي، ٘هم ًحاظبون ؤمام  ٘ٝي، ال ؤمام الىاط! ومً هىـا ؤــبحذ هٍٍش حُـذة اإلاخاحـت جٝذًش باظم ، وبخٍٙو

ن هـــزه اإلاـــضاِم، وسبمــا ؤم٢ـــً الٝـــو٥ بإنهــا "حُلـــت" ًظجـــإ بليهــا اإلا٢ٙـــشون إله٣ـــاس هـــزه الفــُٕت الذًيُـــت التـــ ـــذ اٜتـــرن ر٠ـــش لــ٘ش ب جمــٙي الٝذاظـــت ِلـــى الحــا٠م. ٜو

ت الّٝذ الاحخماتي" بإظماء زالزت مً ؤهم سواد الٙلعٙت العُاظُت خال٥ " ـان "جومـاط هـوبض" الٝشهحن العـابْ ِؽـش والثـامً ِؽـشهٍٍش ، وهـاالء هـم: ؤلاه٣لحًز

"، والٙشو  ب "حان حاٟ سوظو".   و"حون لٟو

ن للىٍٍش   ذ ١ان ل٣ل منهم جٙعحر مّحَّ ت في هٝىخحن: الىٝىت ٜو ىحفش الخالٗ بُنهم في جٙعحر الىٍٍش ت، ؤساد ب  جذُِم ألا٣٘اس العُاظُت التب ١ان ًىادي لها. ٍو

ْي الّٝذ وآزاسه.
َ
 ألاوىى، دي حالت ؤلاوعان العابٝت ِلى وحود الّٝذ. والىٝىت الثاهُت، دي جحذًذ وشف

 ؤن ٌعٙش هزا الخالٗ اإلاضدوج بُنهم ًِ 
ً
ذ ١ان وبُُّا بها ١ل منهم ِلى الخّاٜـذ بمـا ًخٙـٞ وآساثـ  العُاظـُت ٠مـا ظـلٚ البُـان. ٜو والواٜـْ ؤن  هخاثج مخباًىت سجَّ

س بء ٘هم  وجٙعحره إلاـا ؼـاب  مـً ٔمـوك والـىشاب فـي بّـن اإلاواٜـْ لـذى ؤصـحاب ، والخـخالٗ الىـاط فـي جٙعـحر ؤٜـواله
ُ
م بحعـب ال٢ٙش الخّاٜذي بشمخ  ٜذ ؤ

 للذًمٝشاوُـــت اللُ رالُـــت، ومـــً "سوظـــو" مُـــولهم وؤهـــوائهم لذسحـــت ؤنهـــم حّ
ً
" هفـــحرا لـــوا مـــً "هـــوبض" داُِـــت للذ٠خاجوسٍـــت والعـــلىت اإلاىلـــٞ لظحـــا٠م، ومـــً "لـــٟو

ــذ ٣ًــون العــيب فــي هــزا الخمــاسب هــو مــا ل٢ٙـشة الّٝــذ الاحخمــاتي مــً هخــاثج ِملُــت خىحــرة فــي الىٍــام العُاســ ب لبُــت اإلاىلــٞ. ٜو  لح٢ــم ألٔا
ً
ـذا للذولــت، ٘هــب  مٍا

ل في وحود الح٣ومـت واإلاجخمـْ اإلاـذوي، وبهمـا دـي ألاظـاط فـي جحذًـذ حلـو٥ بّـن اإلاؽـا١ل ألاظاظـُت العُاظـُت، مثـل: مفـذس لِعذ مجشد ه ت لخٙعحر ألـا ٍٍش

اث الٙشدًت، ٠ُُٙت جحذًذ الحٝٛو والواحباث في الذظخوس، بىى ٔحر رل٤ م إلاعـاثل ً ؤمهـاث االعُادة في الذولت، ُٜمت حٝٛو ألا٘شاد بصاء الذولت، مذى الحٍش

 العُاظُت في الذولت.

 وما بّذها. 34(، ؿ2195)دمؽٞ؛ بال هاؼش، الىبّت الثاهُت  الىٍم العُاظُتد. حعً مفىٙى البحشي؛ اهٍش في الخٙاـُل: 
د. ٘خحــي   ؛ 47ؿ (،9969فــي مفــش ) الٝــاهشة؛ داس النهمــت الّشبُــت, وبّــت ظــىت  د. زــشوث بــذوي، الٝــاهون الذظــخوسي وجىــوس ألاهٍمــت الذظــخوسٍتاهٍــش:  ( 22) 

(، 9997(، ال٢خـاب ألاو٥ "اإلابــادت الذظــخوسٍت الّامـت" )الٝــاهشة؛ داس النهمــت الّشبُــت، 9979الٝــاهون الذظــخوسي )اإلابـادت الذظــخوسٍت الّامــت، دظــخوس  ٢٘ـشي،

 . 994، 993ؿ
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اوي، والّمل ِلى بوؽاء ح٣وماث حذًذة حعدىذ بىى بسادة الؽّب، والُٝام بولْ دظاجحر حذًذة لها، ج٣ون م٢خوبت ال ًرى

ٞ حمُّاث جإظِعُت مىختبت( ذ ٘لعٙت الّٝذ الاحخماتي )ًِ وٍش ِ
ّ
ٝت جا٠  .(23)وبىٍش

ذ باظم  ٘ش ُِ  لهزا الٝشاس، ٜامذ ١ل والًت باهختاب حمُّت هُابُت جإظِعُت 
ً
)ؤي اإلااجمش( مً ؤحل  Conventionوجىُٙزا

ذسث بالخاىي دظاجحر مٍّم الوالًاث ـ حتا ٜبل ؤن جىذمج في هٍام الذولت الاجحادًت ـ ًِ  ولْ الذظخوس الخاؿ لها، ـو

ٞ هزه الجمُّاث الخإظِعُت )اإلااجمشاث الذظخوسٍت(، زم ـذس   9787بّذ رل٤ دظخوس الاجحاد الُٙذساىي ِام وٍش

٣ي احخمّذ في مذًىت ُ٘الدلُٙا بوالًت بيعلٙاهُا ، ؤ(24)باألظلوب هٙع  ي بواظىت حمُّت هُابُت مىختبت مً الؽّب ألامٍش

                                                 
 :يف التفاصيل   نظ ا ( 23) 
 Republican Ideology and the Making of the State : The First American ConstitutionsAdams, Willi Paul;  -

Constitutions in the Revolutionary Era (New York: Rowman & Littlefield Pubishers, Inc., Expanded 
Edition, 2001), pp.47-64.                                                                                                                                               

            

(Columbia University;  The Origin and Development of Written ConstitutionsBorgeaud, Charles;  -
Political Science Quarterly, Volume 7 - Number 4 - December 1892. pp. 613-632), p.616, 617.                     

                    
ىاهُا الٍّما(  هالذججذس ؤلاؼاسة هىا بىى ؤن الوالًاث اإلاخحذة  ( 24)  ، وفـي الّـام الخـاىي لالظـخٝال٥، 9776جموص ظـىت ًولُول 4في اظخٝاللها ًِ الذولت ألام )بٍش

 فـي
ً
٢ُــت9777ل99ل95وجحذًـذا )البـالٖ ِـذدها آهــزاٟ زـالر ِؽـشة والًــت ودـي: هُوهاميؽـاًش، خلــُج ماظاحؽوظـدغ، سود آًالهــذ  ، احخمــْ مىـذوبو الوالًـاث ألامٍش

الهــذ، ٘شحُيُــا، ١اسولُىــا الؽــمالُت، ١اسولُىــا الجىوبُــت ــش، ماٍس ــوسٟ، هُوحشســ ب، بيعــلٙاهُا، دًالٍو ، حوسحُــا( لهُ ــت وبشوُ٘ــذوغ بالهخِؽــوجض، ١وه٢خ٢ُــذ، هٍُو

وا ِلـــى ؤن ٌّٝـــذ ُ٘مـــا بـــحن هـــزه الوالًـــاث هـــُو مـــً ؤهـــواُ الاجحـــاد ٌعـــما          الاجحـــاد الخّاهـــذي ؤو ال٣وهٙـــذساىي   واجٙٝـــ Congressؤو مـــاجمش" ١ـــووٕشط "

Confederation )تها واظخٝاللها ت مً الذو٥ مْ احخٙاً ١ل منها بعُاداها وحٍش     . )ؤي اجحاد مجمِو

خ   ؤو مـواد الىٍـام ِلـى الذظـخوس ال٣وهٙـذساىي   بنسالتانيافي مذًىت ُ٘الدلُٙـا فـي والًـت  الحوبيعم ، ؤي في العىت الثالثت بّذ الاظخٝال٥، ج1778ثموه  9وبخاٍس

خArticles of Confederation & Perpetual Union   ال٣وهٙـذساىي والاجحـاد الـذاثم بّـذ ؤن ــذٜذ ِلُـ   ححا  الحنتيا دخـل الذظـخوس  1781 آ:ار 1 ، وبخـاٍس

لذ البالد Maryland آخش والًت )ودي والًت محرالهذ ح٢م بواظىت مواد هزا الذظخوس (، ٌو
ُ
 مادة( .  93)و١ان ِذدها ولعىواث ِذة بّذ رل٤ ج

 مـً ؤن ججمـْ ال  
ً
ان مـا بـذؤث الوالًـاث جـذخل فـي هـضاُ خىحـر ُ٘مـا بُنهـا، وبـذال ذ ؤخزث الفذاٜت جّٝل بحن ١ل والًـت وؤخـشى، وظـِش ًـاث ٜواهـا وبمشوس الٜو وال

ٞ واحذ مخ  ــٕحرة مىٙفـلت. وإلاـا ١ـان هىـاٟ هـق فـي وحّمل ٠ٍٙش
ً
هـش خىـش اوؽـٝاٛ الوالًـاث لخفـبت بلـذاها ـت، ٌو حذ، ؤخزث جخج  في اججاهـاث متخلٙـت مخٜٙش

ُّت فـي ظـاثش الوالًـاث، وإلاـ93)اإلاادة دظخوس الاجحاد ال٣وهٙذساىي  ا ( ًجحز بدخا٥ حّذًالث ِلى هزه اإلاـواد بموا٘ٝـت ١ـووٕشط الوالًـاث اإلاخحـذة والهُ ـاث الدؽـَش

م ممـا ًـذ٥ ِلُـ  اظـمها، ١اهـذ ؤبّـذ مـا  ٢ُـت، بـالٔش ج٣ـون ِـً ١ونهـا ١اهذ الخجشبت ٜذ ؤظٙشث ًِ وحود هٝاثق فـي الاجحـاد اإلاـز١وس )٘الوالًـاث اإلاخحـذة ألامٍش

 مـــً رلـــ٤، ٠مـــا هفـــذ ِلـــى رلـــ٤ اإلاـــادة الثالثـــت مـــً 
ً
، لٝـــذ ١اهـــذ بـــذال

ً
 ١ـــامال

ً
بـــحن  League of Friendshipسابىـــت ــــذاٜت دظـــخوس الاجحـــاد ال٣وهٙـــذساىي اجحـــادا

ااهـــا وسخائهــا الوالًــاث ــوسٟ ِٝــذ مــاجمش ُ٘ـــذساىي فــي ظــيُل د٘اِهــا اإلاؽــتٟر واإلاحاٍ٘ــت ِلــى حٍش (، ومــً ؤحــل رلــ٤ اٜترحــذ ِــذة والًـــاث فــي مٝــذمتها والًــت هٍُو

ـش دظخوس الاجحاد ال٣وهٙذساىيجىُٝت )ماجمش ؤهابولِغ( ًجخمْ ُ٘  ِذد مً اإلاىذوبحن الزًً ًجشي حُُّنهم بواظىت الوالًاث اإلاتخلٙت إلاشاحّت و  ، وبسظـا٥ جٍٝش

 
ً
 بــــ  الخّــــذًالث والاٜتراحــــاث التــــب ججّــــل الذظــــخوس الاجحــــادي مخ٣ا٘ ــــا

ً
ُّت للوالًــــاث اإلاتخلٙــــت، مشا٘ٝــــا ــخلضماث بــــزل٤ بىــــى ال٣ــــووٕشط والهُ ــــاث الدؽــــَش مــــْ معــ

ُاهت الاجحاد.   الح٣ومت ـو

ـذث الوالًـاث اإلاتخلٙـت ـــ باظـخالىاء سودآًالهـذ التـب امخىّـذ ِـً اإلاؽـاس٠ت ـــ مىـذوبيها )وبلـٖ ِـذدهم    ًمثلـون  /55/وجلبُـت لـذِوة مـاجمش ؤهـابولِغ، ؤ٘و
ً
 92مىـذوبا

ؤوىـى حلعـاج  الشظـمُت بشثاظـت حـوسج  ـ Constitutional Convention والًت( بىى اإلااجمش، وبذؤ هزا ألاخحر ـ الزي ؤولٞ ِلُ  ُ٘ما بّذ   اإلااجمش الذظخوسي   

ــ التـب باجـذ حّـٗش باظـم 9787ؤًـاس ِـام  25واؼـىىً فـي   Independence   ٜاِـت الاظـخٝال٥   فـي داس الوالًـت بمذًىـت ُ٘الدلُٙـا الواّٜـت فـي والًـت بيعـلٙاهُا ـــــ

Hallّـوا مـواد الا ـ ماء في والًااهم وممـً ٜو ذوا بىى اإلااجمش ِص جحـاد، و١ـان مـً بُـنهم مواوىـون مؽـهوسون ؤمثـا٥: حـوسج واؼـىىً ـ و١ان مٍّم الشحا٥ الزًً ٘و

لعون، وسوحش ؼحرمان، وبدموهذ ساهذول  ٚ .. الخ. )الٝاثذ الّام لجِؾ الاظخٝال٥(، وبىجامحن ٘شاه٣لحن، وحُمغ مادٌعون، وؤل٢عىذس هاملخون، وحُمغ ٍو

خوس الاجحــاد ال٣وهٙــذساىي" واٜتـــرات مــا ٣ًـــون ؤ٘مــل، بال ؤن ألامــش ٜـــذ اهخهــا بخلـــ٤ وسٔــم ؤن اإلاــاجمش الذظـــخوسي ٜــذ اوّٝـــذ بٕــشك مشاحّــت وجىٝـــُت مــواد "دظـــ  

ـل هٍـام      Confederationالاجحـاد ال٣وهٙـذساىي  الـذو٥ ـــ بـذاْ٘ مـً الحـشؿ ِلـى مفـالحها اإلاؽـتر٠ت وبخـإزحر مـً حـوسج واؼـىىً ــــ بىـى ؤن جوا٘ـٞ ِلـى جحٍو

 , وجــم ولــْ دظــخوس حذًــذ لهــزه الذولــت الولُــذة ) وهــو الذظــخوس الحــاىي  Federationالاجحــاد الٙــذساىي   م الــزي ١ــان ًــشبي بــحن الوالًــاث اإلاتخلٙــت بىــى هٍــا
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٢ُت لّام   منا   الزي حاء في مٝذمخ :  9787وؤـذسث دظخوس الوالًاث اإلاخحذة ألامٍش
 
نحو شعب الو يات املححدي  ردية

  و ص  بامة العدالة  وضمال الا 
 
سحقرار الدا لص  وثووحر سيد الدواع املشترك  وجعئيئ الخحر  ص  نشا  اثحاٍط أكثَر كما 

ذ (25)  العام وثأمحل ِنَعل الحرية لنا وأ يالنا القاطمة  نرسل ونضع ه ا الدسحور للو يات املححدي ألامريبية ، ٜو

 Theماجمش ُ٘الدلُٙا الذظخوسي    ؤولٞ ِلى الجمُّت الىُابُت التب جولذ ولْ الذظخوس الاجحادي الحاىي  اظم 

Philadelphia Constitutional Convention  (26).  

٢ُـــت بىـــى  ًـــاث اإلاخحـــذة ألامٍش ـــذ اهخٝـــل هـــزا ألاظـــلوب مـــً الوال ، حُـــث ِملـــذ 9789بّـــذ ُٜـــام زوساهـــا ال٢ ـــرى ظـــىت  ورنسااااٜو

ــيذ هٙعــها )ؤي ؤنهــا لــم ج٢ــً مىختبــت مــً  l'Assemblée nationale constituanteالجمُّــت الووىُــت الخإظِعــُت  التــب هفَّ

ت الذظخوسٍت( 1791ِام ظيخم رلؤًلو٥  3الؽّب( ِلى ولْ ؤو٥ دظاجحر الثوسة في  َُّ ٢ِ
َ
ل
َ
  .(27))الزي جبنا هٍام اإلا

خ  الووىُت ٠ما ٜامذ الجمُّت للهِعان ِام  23الخإظِعُت اإلاىختبت بخاٍس  Laبولْ دظخوس الجمهوسٍـت الثاهُـت  1848ؤبٍش

Deuxième République  الثـاوي ِـام  4الفـادس فـي ً م رلحؽـٍش  8، و٠ـزل٤ ولـّذ الجمُّـت الووىُـت اإلاىختبـت فـي 1848ه٘و

 . (28)1875الفادس في ِام  La Troisième Républiqueدظخوس الجمهوسٍت الٙشوعُت الثالثت  9879٘ راًشلؼباه ِام 

                                                                                                                                                             
ذ جمذ اإلاوا٘ٝت ِلُ  في  ٢ُت، ٜو  لـذ  39بإٔلبُـت بُّـذة ِـً ؤلاحمـاُ ــ ؤٔلبُـت  9787ظيخم رل ؤًلو٥ ِام  97للوالًاث اإلاخحذة ألامٍش

ً
، وامخىـاُ  13ــوجا

ً
ــوجا

ذ( . ثالث  دو٥ ًِ الخفٍو

ابـــــت  ُّت والخىُٙزًــــت ٠مـــــمان لىٙــــار الٝاِـــــذة الذظــــخوسٍت "دساظـــــت مٝاسهــــت"، سظـــــالت د٠خـــــوساه اهٍــــش : د. حعـــــً البحــــشي، الٜش اإلاخبادلــــت بـــــحن العــــلىخحن الدؽـــــَش

 ،  .492ؿ(,2116)الٝاهشة، حامّت ِحن ؼمغ,،١لُت الحٝٛو
٢ُت باللٕت ؤلاه٣ ( 25)  ُما ًلي هق مٝذمت دظخوس الوالًاث اإلاخحذة ألامٍش ت:٘و  لحًز

The Preamble to the United States Constitution : « We the People of the United States, in Order to form 
a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, 
promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do 
ordain and establish this Constitution for the United States of America » .                                                                                   

                                     

ً : ألاو٥ هـــو  Constitutional Conventionٌؽـــحر مفـــىظا  ( 26)  ُ ِـــذد مـــً اإلاىـــذوبحن )الىـــواب اإلاىختبـــحن( احخمـــا  بمّنـــا   معياااة طساااحوريةبىـــى ؤحـــذ ؤمـــٍش

خماد دظخوس حذًذ ؤو جىٝـُت الذظـخوس الٝـاثم  ٢ُـت. وألامـش  9787وؤوحـا مثـا٥: مـاجمش ُ٘الدلُٙـا الـزي جـوىى فـي ِـام  , اِل ولـْ دظـخوس الوالًـاث اإلاخحـذة ألامٍش

 الظــخمشاس ظـــحر الٝاهوهُـــت ا٠دعـــيذ مــْ مــشوس الـــضمً الٝــوة التــب واإلاماسظــاث العُاظـــُت ٜواِــذ العـــلٟو بمّنــا   العااار  الدساااحوروالثــاوي هــو 
ً
اإلالضمــت، هدُجـــت

 ، وحؽــ٣ل هـــزه الٝواِـــذ وجلــ٤ اإلاماسظـــاث، ِلــى ظـــيُل اإلاثـــا٥، اإلافــذس ألاظـــاط للٝـــاهون  الهُ ــاث الحا٠مـــت فــي الذولـــت ِلـــى هــذاها فـــي مباؼــشة ؼـــاون الح٢ـــم

ىاوي.  الذظخوسي ال ًر
ن ؤن الذظـــخوس ال ًم٢ـــً ؤن ٣ًـــون مـــً ــــىْ ظـــلىت  Sieyès" ساااييست "١ـــان أل٣٘ـــاس ُ٘ٝـــ  الثـــوسة الٙشوعـــُ(  27)  ؤزشهـــا ال٢بحـــر فـــي ألاخـــز لهـــزا ألاظـــلوب، بر بهـــ  بـــحَّ

ت، وهـــزه العـــلىت ال ًم٢ـــً ؤن ج٣ـــون ٔحـــر ألامـــت 
َ
َعـــت ؤو ُميِؽـــ  ّظِ

َ
ُّت(، وؤهـــ  ًلـــضم ولـــّ  بواظـــىت ظـــلىت ُما بفـــٙتها ــــاحبت ميؽـــإة ؤو جابّـــت )١العـــلىت الدؽـــَش

 الظـخحالت حمـْ ؤ٘ـشاد ألامـت فـي ــُّذ واحـذ لولـْ الذظـخوس، ٘ةهـ  ًلـضم اهختـاب العُادة، ومً 
ً
زم ج٣ون ألامـت وحـذها اإلاتخفـت بولـْ الذظـخوس، ول٢ـً هٍـشا

 هُ ت خاـت بواظىت الؽّب ج٣ون مهمتها ولْ الذظخوس هُابت ًِ الؽّب وباظم .

  ,cit., p. , op.Manuel de droit constitutionnelLaferrière  .278                                                              اهٍش : 
خـت بّـذ   9871في ؼهش ؤٔعىغلآب مً الّـام (  28)  مـذث الح٣ومـت اإلاٜا مـت ظـاحٝت فـي حشلهـا مـْ الّـذو، ِو بىـى  9871ؤًلـو٥  8مىِـذ الجُـوػ الٙشوعـُت لهٍض

ً ألاو٥  96دِـوة الىـاخبحن الهختــاب حمُّـت جإظِعــُت فـي  ٝــب حؽـٍش ْ ل،سالـ ب الٙشوعـُت مــً حاهـب الّــذو لـم ًـخت لالهختابــاث ؤن جـخم. ِو . ول٢ــً الٕـضو العــَش

ُْ الهذهت مْ بشوظُا فـي  ِلـى  9879٘ راًشلؼـباه ظـىت  8ؤــبحذ الٍـشوٗ مالثمـت مـً حذًـذ. واهختبـذ حمُّـت ووىُـت فـي  9879ًىاًشل١ـاهون الثـاوي  28جٜو

ِلـــى مـــا ًلـــي: " جيختـــب حمُّـــت ووىُـــت بفـــوسة حـــشة وجخـــوىى البـــذ فـــي الاظـــخمشاس فـــي  ١9879ـــاهون الثـــاوي  28ؤظـــاط ٜمـــُت العـــلم، وهفـــذ مّاهـــذة الهذهـــت فـــي 

٢ُـــت، رلـــ٤ ؤن الجمهـــوسٍحن ١ـــاهوا مـــً د
َ
ـــت َمل ـــذ راجـــ  لفـــالا ؤ٠ثًر جذ فـــي الٜو ـــلذ الـــبالد العـــلم، ٠مـــا ــــوَّ مَّ ِـــاة الحـــشب الحـــشب ؤو جحذًـــذ ؼـــشوه العـــلم". ٘و

 9875لؼـــــباه ظـــــىت 24ــــــذس فـــــي  ألاول ٜـــــذ ٜامـــــذ جلـــــ٤ الجمُّـــــت بولــــْ زالزـــــت ٜـــــواهحن دظـــــخوسٍت )الٝـــــاهون الذظــــخوسي واإلال٢ُــــحن مـــــً ؤهفـــــاس العـــــلم آلاوــــي. و 
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ٔحــر ؤن الجمُّــاث الووىُــت التــب ١اهــذ جمــاسط باظــم الؽــّب الٙشو ــ ب وهُابــت ِىــ  ـــالحُت العــلىت الخإظِعــُت )ؤي مهمــت 

 باظـــم 
ً
 مـــً اظـــم  Assemblée constituante الجمعيااة الحأسيسااايةولــْ ؤو حّـــذًل الذظــخوس( ١اهـــذ حّــٗش اــــىالحا

ً
بــذال

٢ُت Convention املؤثمر  .(29) الزي ١اهذ حعختذم  الوالًاث ألامٍش

٠ما ؼاُ اظختذام ؤظلوب الجمُّت الىُابُت الخإظِعُت خـاسج ٘شوعـا، ٘ىبٝخـ  بـالد ٠ثحـرة ِٝـب الحـشبحن الّـاإلاُخحن ألاوىـى 

اوي فـي ، والذظـخوس الىمعـ9999ألاإلاـاوي فـي ِـام  weimar constitutionوالثاهُت، ٘إخز ب  ِلى ظـيُل اإلاثـا٥ : دظـخوس ُ٘مـاس 

ـــــام  ٣ا فـــــــي ِـــــــام (30)9947، والذظـــــــخوس ؤلاًىـــــــاىي فـــــــي ِـــــــام 9939، والذظـــــــخوس الاظـــــــباوي فـــــــي ِـــــــام 9921ِــ ،  ودظـــــــخوس ١وظـــــــخاٍس

ــــــذي فـــــي ِـــــام (31)9949 ــــــا٠عخاوي فـــــي ِـــــام ، (32) 9949، والذظـــــخوس الهىــــــ ِـــــام ، ودظـــــخوس ألاسحىخـــــحن فـــــي (33)9956والذظـــــخوس البـ

ل في (34)9983 واي في  (35)9988ِام ، ودظخوس ال راٍص  . (36)9992ِام ودظخوس البأس

                                                                                                                                                             
بتفوؿ ِالٜت  9875لجموص ظىت 96في  والثالثبتفوؿ جىٍُم العلىاث الّامت،  9875لؼباه ظىت 25في  والثانيبتفوؿ جىٍُم مجلغ الؽُوخ، 

ن مً مج ها دظخوس الجمهوسٍت الٙشوعُت الثالثت.العلىاث الّامت بّمها ببّن(، وج٣وَّ  مِو

  ;op.cit., pp.620Droit Constitutionnel et Institutions PolitiqueHauriou (André) ,-  .624                    اهٍش في الخٙاـُل :

  ;p.75. )L.G.D.J., 14e édition 2002(Paris;  lInstitutions Politiques & Droit ConstitutionneArdant (Philippe) , : اهٍش ( 29 )
, 21e édition par Francis Hamon et Michel Troper (Paris, L.G.D.J., 1988), p.79.                                         Droit constitutionnelBurdeau (Georges);  -

                                                                                                                          
, p.70.      (Paris, Masson, 10e édition, 1991) Droit constitutionnel -Institutions politiques Pactet (Pierre);  - 

خ  إلايطالياة الجمهوريااةل مـً دظـخوس 99مـً اإلاــادة ل 98جـىق الٙٝـشة  ( 31)  ًفـذس الـشثِغ اإلااٜــذ »  ِلــى ؤن: ١9947ـاهون ألاو٥ ِـام  27الفــادس فـي سومـا بخــاٍس

 في ألاو٥ مً ١اهون الثاوي )ًىاًش(  مواوقة الجمعية الحأسيسيةللذولت الذظخوس الحاىي في خال٥ خمعت ؤًام مً 
ً
ا فبت ظاٍس  « . .. الخ  9948ِلُ ، ٍو

ـــذ وسد فـــي دًباحـــت دظـــخوس  ( 39)  خ كوساااحاري ا   مهورياااةٜو ـــت فـــي » مـــا ًلـــي:  9949ل 99ل8الىا٘ـــز بخـــاٍس ٣ا، الىـــواب اإلاىختبـــحن بحٍش هحـــً، ممثلـــي ؼـــّب ١وظـــخاٍس

ًّ وهّخٙــٞ ِلــى مــا ًلــي: ... الــخ  ً اظــم ، ومؽــّذدًً ِلــى بًماهىــا بالذًمٝشاوُــت، وعــ ل مــً هــزا ٠996مــا هفــذ اإلاــادة ل« . الجمُّــت الووىُــت الخإظِعــُت، را٠ــٍش

ـــالت الؽــامل ولــِغ الجضجــي( لهـــزا الذظــخوس »الذظــخوس ِلــى ؤهــ :  ــالت الّــام )ؤلـا    مااو  اااالل  معيااة ثأسيسااية ياااحل اسااحدعا ها لهااا ا ال ًجـــوص بحــشاء ؤلـا

تي، وهــو ال ًحخـــاج بىــى بٜـــشاس الالااار  يبغـــي ؤن ًىــا٥ الٝـــاهون الـــزي ًٝــوم باالظـــخذِاء موا٘ٝــت مـــا ال ًٝــل ِـــً زليــب مجمـــُو ؤِمـــاء اإلاجلــغ الدؽـــَش عـــلىت . ٍو

 «.ُزًتالخىٙ
ــذ وسد فــي دًباحــت دظــخوس  ( 32)  ، وب٣ــل سصاهــت ووٜــاس، ؤن وؽــ٣ل الهىــذ، دولــت » مــا ًلــي:  9949لعــىت  الهنااد  مهوريااةٜو

ً
هحــً، ؼــّب الهىــذ، لٝــذ ٜشسهــا سظــمُا

شاوُــت، ِلماهُــت، اؼـترا٠ُت، راث ظــُادة واظــخٝال٥، وؤن همــمً لجمُــْ مواوىيهـا: الّذالــت الاحخماُِــت  والاٜخفــادًت والعُاظــُت؛ موحـذة فــي حمهوسٍــت دًمٜو

: ألاخــــوة ولــــمان ٠شا
ً
خٝــــاد وؤلاًمــــان، والّبــــادة؛ واإلاعــــاواة فــــي ألاولــــاُ والٙــــشؿ؛ وؤن وّـــضص فــــي مــــا بُــــنهم حمُّــــا ـــت ال٢ٙــــش والخّبحــــر والِا مــــت الٙــــشد ووحــــذة وحٍش

ً  ص  معيخنا الحأسيسيةوظالمت ألامت؛ ٠ما ٜشسها  ً الثـاوي ِـام ، اإلاىّٝذة في هزا الُـوم، اإلاوا٘ـٞ للعـادط والّؽـٍش م رلحؽـٍش ، ؤن هدبنـا 9949مـً ؼـهش ه٘و

 « .ووّخمذ وهمىت ؤهٙعىا هزا الذظخوس 
، اإلاىّٝذة في هزا الُوم، اإلاوا٘ـٞ للخاظـْ  ص  معيخنا الحأسيسيةٜشسها با٠عخان،  هحً، ؼّب» » ما ًلي:  9956لعىت باكسحال وسد في دًباحت دظخوس  ( 33) 

ً مً ٘ راًشلؼباه ِام   « .، ؤن هدبنا ووّخمذ وهمىت ؤهٙعىا هزا الذظخوس 9375وفي الُوم العابْ ِؽش مً ؼهش سحب ِام  9956والّؽٍش
ذ وسد في دًباحت دظخوس  ( 34)  هحـً، ممثلـي ؼـّب ؤمـت ألاسحىخـحن، اإلاجخمّـحن فـي اإلاجلـغ الذظـخوسي الّـام بـةسادة واهختـاب » ما ًلـي:  9983لعىت  ألار نححلٜو

 للموازُــٞ الٝاثمــت، ولهــذٗ جإظــِغ اجحــاد وونــب ولــمان الّذالــت والحٙــاً ِلــى العــلم الــذاخلي، واج
ً
تــار الخــذابحر ألاٜــالُم التــب حؽــ٣ل هــزا اإلاجلــغ، وجىُٙــزا

ض الفالا  ، وحٍّض بـون فـي الّـِؾ ِلـى الالصمت للذ٘اُ اإلاؽتٟر اهُت ١ل اليؽش فـي الّـالم الـزي ًٔش ت لىا وألحُالىا الٝادمت، ومً ؤحل ٘س الّام، وجإمحن وّم الحٍش

ذ٥، هشظم وهٝش وهمْ هزا الذظخوس ألمت ألاسحىخحن   « .جشاب ألاسحىخحن: مىاؼذًً حماًت ،، مفذس ١ل ح٢مت ِو
ــــذ وسد فــــي دًباحــــت دظــــخوس  ( 35)  ــي:  9988لعــــىت  مهوريااااة البراهيااااد ٜو لــــي، اإلاجخمّــــحن فــــي الجمُّــــت الووىُــــت الخإظِعــــُت، » مــــا ًلــ هحــــً، ممثلــــي الؽــــّب ال راٍص

ــاه والخىمُــت .... هيؽــش، بحماًــت ،، ُ٘ ــت وألامــً وال٘ش مــا ًلــي، دظــخوس لخإظــِغ دولــت دًمٝشاوُــت حعــتى لمــمان مماسظــت الحٝــٛو الاحخماُِــت والٙشدًــت والحٍش

ل الاجحادًت  «.حمهوسٍت ال راٍص
ُحن اإلاجخمّــحن فــي اإلاــاجمش الــوونب الخإظِ ــ ب، بر » مــا ًلــي:  9992لعــىت باااردواو وسد فــي دًباحــت دظــخوس  ( 36)  بنَّ ؼــّب البــاسأواي، مــً خــال٥ ممثلُــ  الؽــِش

ذون مً حذًذ ِلى مبـادت الى ِ
ّ
ا٠ ت واإلاعاواة والّذالت؛ ٍو ون بمبادت ٠شامت ؤلاوعان ٠إظاط لممان الحٍش ٝشُّ ٍـام الـذًمٝشاوي الجمهـوسي ٌعخُّىون باهلل ٍو

فذسون هزا الذظخوس  ىذمجون في اإلاجخمْ الذوىي، ًجحزون ٍو ون العُادة والاظخٝال٥ الوونب، ٍو ٝشُّ  « . والىُابي والدؽاس١ي والخّذدي، ٍو
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 ألظـــلوب الجمُّـــت الخإظِعـــُت هـــز٠ش ِلـــى ظـــيُل اإلاثـــا٥: دظـــخوس الجمهوسٍـــت 
ً
ٝـــا ومـــً دظـــاجحر الـــذو٥ الّشبُـــت التـــب ــــذسث ٘و

 ، ودظخوس الجمهوسٍت الخووعُت لعىت(37)9951العوسٍت لعىت 

 

 

التب ًيختبها الؽّب لهذٗ ولْ دظخوس الذولت، لِعذ ١لها ِلى همي واحذ، بر ًم٢ً جٝعُم بن الجمُّاث الخإظِعُت 

هزه الجمُّاث بىى ـىٙحن سثِعحن، ألاو٥ ًخّلٞ بامخالٟ ؤو ِذم امخالٟ الجمُّاث الخإظِعُت للعُادة الّلُا في 

 ر ِى  مً خال٥ آلاحي:اإلاجخمْ، والفىٚ الثاوي ًخّلٞ بىبُّت مهام الجمُّاث الخإظِعُت، وهزا ما ظيخحذ

 

 

ـم ٘ٝهـاء الٝــاهون الذظـخوسي الجمُّــاث ـت  ًّٝعِ امــخالٟ ؤو ِـذم امــخالٟ هـزه الجمُّــاث للعـُادة الّلُــا الخإظِعـُت مــً صاٍو

حن سثِعحن  :(38)في اإلاجخمْ بىى هِو

 

 ـ الجمُّاث الخإظِعُت العُادًت:     
ً
 L’Assemblée constituante souveraineؤوال

خـــت لولـــْ مؽـــشوُ الذظـــخوس وبٜـــشاسه بفـــٙت نهاثُـــت.     ودـــي جلـــ٤ الجمُّـــاث التـــب ًيختبهـــا الؽـــّب بـــذِوة مـــً الح٣ومـــت اإلاٜا

ـــٚ  ىلـــٞ ِلـــى هـــزا الىـــُو مـــً الجمُّـــاث ـو ـــلُت بفـــٙتها ــــاحبت ألنهـــا جخـــوىى مهـــام العـــلىت الخإ« العـــُادًت»ٍو ظِعـــُت ألـا

العُادة الّلُا في اإلاجخمْ، ولهزا جٝوم هزه الجمُّاث بةِذاد مؽشوُ الذظخوس وبٜشاسه بفٙت نهاثُت دون ؤن ج٣ـون هىـاٟ 

 حاحت لّشل  ِلى الؽّب في اظخٙخاء ِام ألخز موا٘ٝخ  ِلُ .

وام  ذ حشى اظختذام هزا ألاظلوب مشاث ِذًذة في ٘شوعا )في ألِا ، ٠ما حشى اظختذام  (40)(9875& (39)9848&  9799ٜو

٣ا فـــي ِـــام 9947فـــي دو٥ ِذًـــذة ؤخـــشى )مثـــل بًىالُـــا فـــي ِـــام  ، وال رحٕـــا٥ فـــي ِـــام 9951، وظـــوسٍت فـــي ِـــام 9949، و١وظـــخاٍس

ل في ِام 9983، وألاسحىخحن في ِام (41)9976  . (9988، وال راٍص

                                                 
َْ فـي ظـوسٍت بّـذ الاظـخٝال٥  9951الفـادس فـي الُـوم الخـامغ مـً ؼـهش ؤًلـو٥ ظـىت  الدساحور الساورووحذًش بالز٠ش ؤن  ( 37)  هـو  الذظـخوس الوحُـذ الـزي ُوِلـ

ــذ حــاء فــي  ــُم حــضب الؽــّب(، ٜو ــٞ حمُّــت جإظِعــُت )و١اهــذ هــزه الجمُّــت حُىــزاٟ بشثاظــت سؼــذي ٠ُتُــا ِص هحــً » هــزا الذظــخوس مــا ًلــي:  مقدمااةِــً وٍش

بةسادة ، وسٔبت الؽّب الحشة، وّلً ؤهىا ولّىا هزا الذظخوس لخحُٝٞ ألاهذاٗ اإلاٝذظت   معية ثأسيسيةجخمّحن في ممثلي الؽّب العوسي الّشبي، اإلا

 « .الخالُت ... الخ 
  ,op.cit., p.76., Institutions politiques et droit constitutionnelArdant                                                 اهٍش : ( 41 )

 ( مً هزا البحث.3)مْ الهامؾ 99ساحْ ما ظبٞ ر٠شه في الفٙحت (  49) 
، مهمتهـا ولـْ مؽـشوُ الذظـخوس. وبّـذ ؤن بحثخـ  م٣اجـب الجمُّـت  9848ماًولؤًـاس  98و  97ُِيذ الجمُّـت الخإظِعـُت فـي (  42) 

ً
لجىـت مـً زماهُـت ِؽـش ِمـوا

ً، ولــم ٌّــشك اإلاؽــشوُ النهــاجي ِلــى الجمُّــت بال فــي ؤُِــذ بىــى الظجىــت ا ؤٔعــىغلآب. وبّــذ مىاٜؽــت دامــذ ًــومحن،  31لتــب جــذاولذ ُ٘ــ  مــً حذًــذ إلاــذة ؼــهٍش

ذ ِلُـــ  مـــادة مـــادة. وإلاـــا جمـــذ هـــزه اإلاهمـــت فـــي  ذ ِلُـــ  لظجىـــت مـــشة زاهُـــت؛  29حـــشى الخفـــٍو ً ألاو٥ ظـــمت رلـــ٤ بةِـــادة الـــىق الـــزي جـــم الخفـــٍو ؤ٠خوبشلحؽـــٍش

 بّــــذ مىاٜؽــــالٜتــــرات مــــ
ً
ً الثــــاوي، ٘إٜشجــــ  نهاثُــــا م رلحؽــــٍش  مــــً الخّــــذًالث النهاثُــــت، زــــم ِــــشك الذظــــخوس ِلــــى الجمُّــــت مــــً حذًــــذ فــــي ؤو٥ ه٘و

ً
ا ت ا جــــشاه لــــشوٍس

ذ ؤسبّت ؤًام.  اظخٕٜش

شحُ ، دظاجحر ٘شوعا، جشحمت ؤحمذ حعِب ِباط، مشاحّت د. العُذ ـ ري )الٝاهشة، م٢خبت آلاداب، اهٍش :   . 82ؿ (،9959موسَغ د٘و
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معخُٙمـــت إلاجمـــل مـــواد وؤح٣ـــام الذظـــخوس داخـــل الجمُّـــت ومـــً مضاًـــا هـــزا ألاظـــلوب ؤهـــ  ٌعـــمت بـــةحشاء مىاٜؽـــاث واظـــّت 

 الخإظِعُت.

 ـ الجمُّاث الخإظِعُت ٔحر العُادًت:   
ً
 L’Assemblée constituante non souveraineزاهُا

ُأت مؽشوُ الذظخوس ٘ٝي، وهزا ألاخحر    ال ٌعخ٢مل وحوده ودي جل٤ الجمُّاث التب ًيختبها الؽّب لهذٗ بِذاد ـو

 بال 
ً
 وال ًفبت ها٘زا

ً
  برا اٜترن بموا٘ٝت الؽّب بّذ ِشل  ِلُ  في اظخٙخاء ِام.ٜاهوها

ىلٞ ِلى هزا الىُو مً الجمُّاث ـٙت  لُت، « السياطية ٔحر»ٍو ألن ؤِماءها ال ًمع٣ون بضمام العلىت الخإظِعُت ألـا

رل٤ ألن ـالحُااها في هزا  ها ـاحبت العُادة الّلُا في اإلاجخمْ،ومً زم ال ًىٍش بىى الجمُّت الخإظِعُت اإلاىختبت ِلى ؤن

الؽإن محذودة )ولْ مؽشوُ الذظخوس ٘ٝي( ، ؤما ـاحب العُادة الّلُا ومال٢ها الحُٝٝي ٘هو الؽّب، حُث ًمل٤ 

ذ حالزي ؤِذج  الجمُّت الخإظِعُت  ال٣لمت النهاثُت في اإلاوا٘ٝت ؤو ِذم اإلاوا٘ٝت ِلى مؽشوُ الذظخوس  شى اظختذام ٜو

 في بّن الذو٥ ألاخشى (42) (9946هزا ألاظلوب في ٘شوعا )ِىذ ولْ دظخوس الجمهوسٍت الشابّت لّام 
ً
، ٠ما اظختذم ؤًما

 (.9999)مثل ٘جزوٍال ِىذ ولْ دظخوسها في ظىت 

م رل٤ ًحوي ِلى لماهت مهمت ؤال ودي  الاظخٙخاء، ولهزا ٘ةن وما ٌُّب هزا ألاظلوب ؤه  مشهٞ بالّٙل للذولت، ٔحر ؤه  ٔس

ب ؤ٠ثر دًمٝشاوُت مً ألاظلوب العابٞ، ألن الىٝاػ حو٥ معودة الذظخوس ال ًىحفش داخل  هزا ألاظلوب ٌّذ بال ٍس

دعْ لِؽمل حمُْ ؤهحاء البالد.  الجمُّت الخإظِعُت، بل ٌعخمش ٍو

 

 

ــــم  ــــت  الٙٝــــ  الذظــــخوسي الجمُّــــاثًّٝعِ حن سثِعــــحن: الخإظِعــــُت مــــً صاٍو ـــُت 9اإلاهمــــت اإلاو١لــــت لهــــا بىــــى هــــِو ( حمُّــــاث جإظِعـ

٣ي( ،  Assemblées exclusivementًىحفش ِملها في ولْ الذظخوس  ( حمُّاث جإظِعُت ال ًىحفش ِملها 2)الىمي ألامٍش

ُّت وسٜابُـت ِلـى الح٣ومـت )الـىمي  ، بل فـيAssemblées non exclusivementفي ولْ الذظخوس ٘ٝي  ـاثٚ ؤخـشى حؽـَش ٌو

ٞ آلاحي :(43)الٙشو  ب(  ، وهو ما ظيخحذر ِى  ٘و

                                                                                                                                                             
ِــــضم الؽـــّب ال رحٕـــاىي ِلــــى الـــذ٘اُ ِـــً اظــــخٝالل   الجمعياااة الو نياااةوجا٠ــــذ » ... مـــا ًلـــي :  9976لّــــام  طسااااحور الجمهورياااة البرجاالياااةوسد فـــي دًباحـــت (  43) 

الٝـــاهون، الــوونب، ولــمان الحٝـــٛو ألاظاظــُت للمــواوىحن، وبسظـــاء اإلابــادت ألاظاظــُت للذًمٝشاوُـــت، ولــمان ظــُادة الذولـــت الذًمٝشاوُــت الٝاثمــت ِلـــى ح٢ــم 

 
ً
ٞ ؤمام ُٜام مجخمـْ اؼـترا١ي، مـْ احتـرام بسادة الؽـّب ال رحٕـاىي، وظـُّا ـت وؤ٠ثـر ِذالـت وؤ٠ثـر بخـاء. وجٙخت الىٍش و اص ا حماعهاا  اص  لسا ها لبىـاء بلـذ ؤ٠ثـر حٍش

ل مـــً الذظـــخوس 296وبُيـــذ اإلاـــادة ل« . : ... الـــخ   أبااارات الجمعياااة الو نياااة وأ ااادرت طساااحور الجمهورياااة البرجاالياااة  جاااي1976نيساااالرأبريد  2العاماااة  اااص 

خ بٜـــــشاس الذظـــــخوس ودخولـــــ  ححـــــز الىٙـــــار، ٘ىفـــــذ ِ خ بٜـــــشاسه مـــــً الجمُّـــــت الخإظِعـــــُت: 9»لـــــى ؤن: اإلاـــــز١وس جـــــاٍس  2ــــــ ًحمـــــل دظـــــخوس الجمهوسٍـــــت ال رحٕالُـــــت جـــــاٍس

ل  ل  25ـ ًذخل دظخوس الجمهوسٍت ال رحٕالُت ححز الىٙار في  2.  9976هِعانلؤبٍش  «.9976هِعانلؤبٍش
 لالهخمـام، ٘ٙـي الخـامغ اهختب الؽـّب الٙشو ـ ب حمُّـت جإظِعـُت لهـذٗ بِـذاد دظـخوس حذًـذ للذولـ 9946هِعان  99في (  44) 

ً
ت، بال ؤن مـا حـذر ١ـان مثحـرا

ذ الؽـّ ب ١ــا حي :  9946مـً ؤًـاس ِـام  ـن الىـاخبون اإلاعــودة ألاوىـى للذظـخوس التـب ؤِـذاها الجمُّـت الخإظِعــُت )و١اهـذ هدُجـت الخفـٍو " و   "  91584359٘س

ذ(، مــا ؤدى بىــى اهختــاب حمُّــت  5262134" وّـم " وامخىــاُ  9454134 ــشان ِــً الخفــٍو ٜامــذ بولــْ مؽــشوُ دظــخوس حذًــذ  9946جإظِعــُت حذًــذة فــي حٍض

ً ألاو٥  93وا٘ٝذ ِلُ  هُ ت الىاخبحن في الاظخٙخاء الزي حشى في  ذ الؽّ ب ١ـا حي:  9946حؽٍش " ال  8965459" و  نعال"  9297471)و١اهذ هدُجت الخفٍو

ذ(, وبىاء ِلُ ,  8599835" وامخىاُ   .طسحور الجمهورية الترنسية الرابعة 1946ريو الثاني سنة جش 27وقد  در بحاريخ ًِ الخفٍو

op.cit., p.561.                                                       Politiqueet Institutions  Constitutionnel Droit; Hauriou ,: انظر
      

  ;op.cit.,  p.278.PolitiqueDroit Constitutionnel et Institutions Hauriou ,                                           : انظر ( 54 )
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 ا الجمعيات الحأسيسية علع النما ألامري ي
 
  L'assemblées constituante de type américain  :أو 

مباؼـشة ؤي مهـام ؤو اخخفاــاث  ودي جل٤ الجمُّاث التـب ًىحفـش ِملهـا فـي ولـْ الذظـخوس ٘ٝـي، دون ؤن جملـ٤ الحـٞ فـي

ابت ِلى ؤِما٥ الح٣ومت ُّت ؤو الٜش  .(44) ؤخشى، وبوح  خاؿ مماسظت ـالحُاث العلىت الدؽَش

فــت   وبخّبحــر آخــش، ٘ــةن هــزه الجمُّــاث اإلاىختبــت مــً الؽــّب دــي  ــت ؤو مختّفِ َـّ  l'assemblée  حمُّــاث جإظِعــُت خا

constituante spécialisee (ou ad hoc) ،يخهـب دوسهـا ًـخم بوؽـ ائها لٕـشك محـّذد بالـزاث ؤال وهـو ولـْ دظـخوس الذولـت، ٍو

 la convention de Philadelphieوجضو٥ مً الوحود بمجشد اهتهاء ِملها وبهجاص اإلاهمت اإلاو١لت بليها، ومثالها ماجمش ُ٘الدلُٙا 

٢ُت في ظىت   . (45)9787الزي جوىى ولْ الذظخوس الُٙذساىي للوالًاث اإلاخحذة ألامٍش

ْحَمذ، ٘مً هاحُـت ؤوىـى ًدـُت هـزا الختفـق لظجمُّـت الىُابُـت 
ُ
وال ؼ٤ ؤن هزا الىُو مً الجمُّاث الخإظِعُت ل  ٘واثٌذ ج

ش إلاؽشوُ الذظخوس الزي جٝوم بةِذاده ما ٌعخحٝ  مً جإّمٍل، وما ًحخاح  مً 
ّ
ت التر٠حز في ِملها، مما ً٘و الخإظِعُت ٘ـش

. ٠ما ؤنَّ اٜخفاس ِمـل الجمُّـت الخإظِعـُت ِلـى ولـْ الذظـخوس ًجىيىـا (46) و ببىاءبحٍث ودساظت، ٘خىجض مهمتها دون جإخش ؤ

بُـذ ؤِمـاء الجمُّـت،  la concentration des pouvoirsمتـاوش الاظـدبذاد الـزي ًـىجم ــــــ فـي الٕالـب ــــــ ِـً جش٠حـز العـلىاث 

 ًِ ألامت
ً
 . (47)وجش٠هم ًّٙلون ما ٌؽائون جحذ ؼّاس ١ونهم هوابا
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ُٙـت مضدوحـت ؤو ممـاِٙت، حُـث جخـوىى  ودي جل٤ الجمُّاث التب ال ًىحفش ِملها في مجشد ولْ الذظخوس، بـل ٣ًـون لهـا ٌو

ُّت مـــً ظـــً  مـــً هاحُـــت ؤوىـــى مهمـــت ولـــْ دظـــخوس الـــبالد، وجٝـــوم مـــً هاحُـــت ؤخـــشى بمباؼـــشة اخخفاــــاث العـــلىت الدؽـــَش

ابت ِلى ؤِما٥ الح٣ومت  . (48)الٝواهحن )وال ظُما ٜواهحن اإلاواصهت( ومماسظت الٜش

وهٝابل مثل هـزا الىـُو مـً الجمُّـاث ـ بفـوسة ؤظاظـُت ـ فـي ؤِٝـاب ُٜـام الحش١ـاث الثوسٍـت، حُـث ٌعـىذ لظجمُّـت الىُابُـت 

لثــوسة فــي بيُــت اإلاجخمــْ، لــِغ ٘ٝــي ولــْ دظــخوس حذًــذ للــبالد الخإظِعــُت، بعــيب الخُٕحــر الجــزسي الؽــامل الــزي جحذزــ  ا

ثمــا ًــخم حؽــ٢ُل  ُّت والخىُٙزًــت ٍس  ُمباؼــشة اخخفاـــاث العــلىخحن الدؽــَش
ً
)ؤي مماسظــت العــلىت الخإظِعــُت(، وبهمــا ؤًمــا

ـٚ مثـل هـزه الجمُّـاث بإنهـا  ِعـُت حمُّـاث جإظ    العلىاث اإلاتخلٙت في الذولت بّـذ ولـْ الذظـخوس الجذًـذ، ولـزا جـو

ُّت  ، وهـو ألاظـلوب الخٝلُـذي اإلاخبـْ  حمُّـاث جإظِعـُت ِامـت   ؤو  l'assemblées constituante et législative  وحؽـَش

                                                 
  ,op.cit., p.76., Institutions politiques et droit constitutionnelArdant                                                                      : انظر ( 54 )

édition,  (Paris, Montchrestien, 10e Droit constitutionnel et institutions politiquesJean;  ,Gicquel:  انظ  ( 47) 
1990), p.197.                                                                                                                                                    
         

إىل  1787/أيرار مايو 25مرن ) أربعة أأهة فأط ة من قةل مؤمت  فيالدلفيرا الدسرتوري اروا   1787استغ قت عملية وضع مسودة الدستور االحتادي األم يكي لعام  ( 48) 
اير  للتصردي  علير ، وي يردال الدسرتور  13ر (، مث بعرد للرمت  ح ارلح اررؤمت ، وبردأت عمليرة عر و الدسرتور علرل اررالة التالر يعية للواليرات الر1787/أيلول سةتمرب 17

 )بعد تصدي  الوالية التاسعة نيوهامةالاي (. 1789 /آلارمارس 4يف إال التنفيذ 
  ;Ibid., p.197. Droit constitutionnel et institutions politiquesGicquel ,                                               : انظ  ( 49 )
قر ار هرذا الدسررتور، إاحلاضر ة فررور  الصةة أالأسيسيةةس ألعيةعسة تنتيرري »  :علرل أن  5/9/1951/ مرن دسررتور اوميوريرة السرورية الصررادر بتراري  164/اررادة ترن   ( 50) 

يف  التأسيسريةويسرتم  مكترا اومعيرة  .1949ول مرن ارانون االول برد  واليتر  اليروم األ ويُرَعرد  ميارس الصالايات ارنصوص عنيا يف هذا الدسرتور.  ميعسأنوابوتصةح 
 2114/ 27/1/ مررن دسررتور اوميوريررة التونسررية الصررادر يف 148ويررن  الفصررل /  .«الدسررتورمررن  53ىل أن جترر ي انتبابررات اركتررا ارنصرروص عنيررا يف ارررادة إعملرر  

ارقرر رة بالقررانون التأسيسرري ارتعلرر  بررالتنظيس ارؤقررت للسررل  العموميررة أو   بسةة ال سةة بأبصةةتهس لتأالأيةةفيعس أبالفو بسةة أبا نأ ارلررة الررولت التأسيسرري  يواصةة »  :علررل أن 
 .« بالقوانني السارية ارفعول إىل اني انتباب جملة نواب الالعا
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ـوام ) &  9848في ٘شوعا بّذ الثوسة. ومً ؤمثلتها، جل٤ الجمُّـاث الووىُـت الخإظِعـُت التـب اهختبهـا الؽـّب الٙشو ـ ب فـي ألِا

 .(49)الذولت( لولْ دظخوس 9946ـ 9945&  9879

ذ اجبّذ الجمهوسٍت الخووعُت ـ في ؤِٝاب الثوسة التب اهذلّذ في ١اهون ؤو٥لدٌعـم ر   2199و١ـاهون الثاويلدٌعـم ر  2191ٜو

ً ألاو٥لؤ٠خـوبش ِـام  23، حُث جـم فـي 2194ـ هزا ألاظلوب في ولْ دظخوس الجمهوسٍت الثاهُت لّام  اهختـاب مـا  2199حؽـٍش

ِـــذد الىـــاخبحن اإلاســـجلحن ِلـــى الٝــــواثم  71بيعـــبت بٜبـــا٥   جفـــل بىــــى « ِ ـــ ب اإلاجلـــغ الـــوونب الخإظ» ِـــٗش بــــ  فـــي اإلااثـــت مـــً 

ــــذ حــــذد الٝــــاهون الخإظِ ــــ ب ِــــذد  .(50)الاهختابُـــت ــــذ  2199دٌعــــم ر  96اإلاــــاسخ فــــي  2199لعـــىت  6ٜو اإلاخّلــــٞ بــــالخىٍُم اإلاٜا

مـذ هلل وحـذه، هحـً ؤِمـاء اإلاجلـغ الح»للعلي الّمومُت وبُّت ِمل اإلاجلغ الوونب الخإظِ  ب، حُث حاء ُ٘  ما ًلـي: 

ًـــوم   مىـــا لخجعـــُذ مبــــادت الثـــوسة اإلاجُـــذة وجحُٝــــٞ ؤهـــذا٘ها، وو٘ــــاء 2199ؤ٠خـــوبش  23الـــوونب الخإظِ ـــ ب اإلاىختبــــحن 
ً
. ظــــُّا

ـاث   ِلى بهجات اإلاعاس الخإظِ  ب الـذًمٝشاوي ولـمان الحٍش
ً
ا ألسوات الؽهذاء وجاحُاث الخووعُحن ِلى مش ألاحُا٥، وحـش

ـذ  2199مـاسط  23اإلاـاسخ فـي  2199لعـىت  94، ...  وبّذ الاواُل ِلى اإلاشظوم ِذد وحٝٛو ؤلاوعان اإلاخّلـٞ بـالخىٍُم اإلاٜا

ـــلُت واإلا٣لٙـــت مـــً الؽـــّب الخوو ـــ ب بةِـــذاد  ُت ألـا ـــلي الّمومُـــت، وباِخبـــاس اإلاجلـــغ الـــوونب الخإظِ ـــ ب العـــلىت الؽـــِش للعُّ

اون الــــبالد بىــــى حــــحن بٜــــشاس الذظــــخوس وبسظــــاء ماظعــــاث دظــــخوس ًحٝــــٞ ؤهــــذاٗ الثــــوسة الخووعــــُت وباإلؼــــشاٗ ِلــــى بداسة ؼــــ

لي الّمومُت:   ذ للعُّ  داثمت، هفذس باظم الؽّب الخوو  ب الٝاهون الخإظِ  ب اإلاخّلٞ بالخىٍُم اإلاٜا

 ألح٣ــــام هــــزا الٝــــاهون بىــــى حــــحن ولــــْ 
ً
ٝــــا  ٘و

ً
خــــا  مٜا

ً
ــــلي الّمومُــــت بالجمهوسٍــــت الخووعــــُت جىٍُمــــا الٙفــــل ألاو٥ : جــــىٍم العُّ

 ذ ودخول  ححز الخىُٙز ومباؼشة اإلااظعاث اإلاىيثٝت ِى  إلاهامها.  دظخوس حذً

الٙفل الثاوي )مهام اإلاجلغ الوونب الخإظِ  ب( : ًخوىى اإلاجلغ الـوونب الخإظِ ـ ب بفـٙت ؤــلُت ولـْ دظـخوس لظجمهوسٍـت 

 بالخفــوؿ اإلاهــام الخالُــت: 
ً
ـــ9الخووعـُت، ٠مــا ًخــوىى ؤًمـا ــ ــ ُّت  ـ ـــ2ـ مماسظـت العــلىت الدؽــَش ــ ــ سثــِغ اإلاجلــغ الــوونب ـ اهختـاب  ـ

ابت ِلى ِمل الح٣ومت.   4ـ اهختاب سثِغ الجمهوسٍت  3الخإظِ  ب   ـ الٜش

لبُـــت   باأٔل
ً
 ٘فـــال

ً
الٙفـــل الثالـــث )العـــلىت الخإظِعـــُت( : ًفـــادٛ اإلاجلـــغ الـــوونب الخإظِ ـــ ب ِلـــى مؽـــشوُ الذظـــخوس ٘فـــال

ن مـً ؤِمـاء اإلاجلـغ، وبن حّـزس رلـ٤ ٘بــزاث اإلاىلٝـت مـً ؤِمـاث ، زـم جـخم بّـذ رلـ٤ اإلافـادٜت ِلُــ  بشمخـ  بإٔلبُـت الثلثـح

 ًـــخم ِـــشك مؽـــشوُ 
ً
ـــذ ِـــً ؼـــهش مـــً حفـــو٥ الٝـــشاءة ألاوىـــى، وبن حّـــزس رلـــ٤ مجـــذدا لبُـــت فـــي ٜـــشاءة زاهُـــت فـــي ؤحـــل ال ًٍض ألٔا

حن.    الذظخوس بشمخ  ِلى الاظخٙخاء الّام للمفادٜت ؤلاحمالُت ِلُ  ورل٤ بإٔلبُت اإلاٝتِر

                                                 
  ;op.cit., p.70.   Droit constitutionnel, -Institutions politiques Pactet                                       : انظ  ( 51 )

, op.cit., p.278.Droit Constitutionnel et Institutions PolitiqueHauriou;  - 
op.cit., p.76.                 , Institutions politiques et droit constitutionnelArdant,  - 

         cit., p.198.     , op.Droit constitutionnel et institutions politiquesGicquel;  - 
اررنقح واررتمس بار سروم ارتعلر  بانتبراب ارلرة الرولت التأسيسري ) 2011ماي/أيرار  10اررؤر  يف 2011لسرنة  35ج ت هرذ  االنتبابرات جوجرا ار سروم عردد  ( 52 )

 مـْ الىٍـام العـابٞ » هرذا ار سروم الرذي أصردر  رارية اوميوريرة ارؤقرت مرا يلري :  ديةاجرةوقرد ورد يف  .(2111 /آبأوت 3اررؤر  يف  2111لسرنة  72عدد 
ً
ٜىّـا

اد٘ــــت بىــــى بسظــــاء اإلابنـــب ِلــــى الاظــــدبذاد وحُِٕــــب بسادة الؽــــّب بالبٝــــاء ٔحــــر اإلاؽــــشوُ فــــي العــــلىت وجضوٍـــش الاهختابــــاث، وو٘ــــاًء إلابــــادت زــــوسة الؽــــّب الخوو ــــ ب اله

ــت و   ماااو  راطي اإلاعــاواة والّذالــت الاحخماُِــت وال٢شامــت والخّذدًــت وحٝــٛو ؤلاوعــان والخــذاو٥ ِلــى العــلىت، مؽــشوُِت ؤظاظــها الذًمٝشاوُــت والحٍش
 
وانطالبااا

ع وضااااع طسااااحور  ديااااد للاااايالط
 
انحخابااااات ، وباِخبــــاس ؤن الٝــــاهون الاهختــــابي العــــابٞ لــــم ٢ًٙــــل الشااااعب الحونساااا ي  ااااص انحخاااااب مجلااااس و عااااي ثأسيساااا ي يحااااو 

اوة ون
 
طيااة وشاات  ل،ح٣ــام آلاجُــت: الٙفــل ألاو٥ ـــــــــــــ ئيهااةطيمقرا يااة وجعد 

ً
ٝــا ينحخااب أعضااا  املجلااس ، جــّم الخوا٘ــٞ ِلــى اهختــاب اإلاجلــغ الــوونب الخإظِ ــ ب ٘و

ة ياة والج اهاة والشاتاوي    ووائ ميااطق الديمقرا ياة واملسااواي والحعدط 
 
يا   سار 

 
  مياشارا

 
  حارا

 
 عاماا

 
ى الهُ ـت الّلُـا اإلاعـخٝلت الو عي الحأسيس ي انحخاباا

ّ
. جخـوى

ـل  98اإلااسخ فـي  2199لعىت  27لالهختاباث اإلاحذزت بمٝخى ا اإلاشظوم ِذد  ـت ....  2199ؤٍ٘ش ُّ ـاث الاهختاب ُّ ـذاد لالهختابـاث وؤلاؼـشاٗ ِليهـا ومشاٜبـت الّمل ؤلِا

 « .الخ 
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ُّت  لهزا الٝاهون ... الخ الٙفل الشابْ )العلىت الدؽَش
ً
ُّت وبٝا  «.( : ًماسط اإلاجلغ الوونب الخإظِ  ب العلىت الدؽَش

 

ذ مــا ًٝـاسب العــيخحن، ؤــذس سثــِغ  وبّـذ اهتهـاء مــذاوالث اإلاجلـغ الــوونب الخإظِ ـ ب بؽــإن مؽـشوُ الذظـخوس والتــب اظـخٕٜش

 فـي 
ً
 ماسخـا

ً
ًخّلـٞ بـاإلرن بيؽـش  2194حـاهٙي )ًىاًشل١ـاهون الثـاوي(  39اإلاجلغ الوونب الخإظِ  ب )مفىٙى بً حّٙش( ٜشاسا

ذ حاء ُ٘  ما ًل بن سثِغ اإلاجلغ الوونب الخإظِ ـ ب، بّـذ الاوـاُل ِلـى اإلاشظـوم ِـذد » ي : دظخوس الجمهوسٍت الخووعُت، ٜو

لى الٝاهون الخإظِ  ب  2199ماي )ماًولؤًاس(  91اإلااسخ في  2199لعىت  35 اإلاخّلٞ باهختاب اإلاجلغ الوونب الخإظِ  ب، ِو

ذ للعلي الّمومُت و  2199دٌعم ر  96اإلااسخ في  2199لعىت  6ِذد  مى ،  27و 3خاـت الٙفلحن اإلاخّلٞ بالخىٍُم اإلاٜا

خ   26وبّذ مفادٜت اإلاجلغ الوونب الخإظِ  ب ِلى مؽـشوُ دظـخوس الجمهوسٍـت الخووعـُت فـي حلعـخ  الّامـت اإلاىّٝـذة بخـاٍس

، وبّــــذ خــــخم الذظــــخوس مــــً ٜبــــل سثــــِغ الجمهوسٍــــت وسثــــِغ اإلاجلــــغ الــــوونب الخإظِ ــــ ب 2194حــــاهٙي )ًىاًشل١ــــاهون الثــــاوي( 

ـت للّـادة اإلاىّٝـذة بـاإلاجلغ الـوونب الخإظِ ـ ب ًـوم الازىـحن وسثِغ الح٣ومـت فـي الجلعـت ال  9435سبُـْ ألاو٥  26ّامـت الخاٜس

 ألح٣ــــام الٙفــــل  2194حــــاهٙي  27اإلاوا٘ـــٞ لـــــ 
ً
مـــً الذظــــخوس. ٜــــشس مــــا ًلـــي: الٙفــــل ألاو٥ ــــــــــــــــــــــ ًيؽــــش دظــــخوس  947ورلـــ٤ وبٝــــا

.  2194ُ٘ٙـــــشي )٘ راًشلؼـــــباه(  91حن الجمهوسٍــــت الخووعـــــُت بّـــــذد خـــــاؿ للشاثـــــذ الشظـــــمب لظجمهوسٍـــــت الخووعـــــُت ًـــــوم الازىـــــ

 «. الٙفل الثاوي ـ ًيؽش هزا الٝشاس بالشاثذ الشظمب لظجمهوسٍت الخووعُت

حمذ ِٝباه
ُ
ُٙت مضدوحت، ل  مماٌس ال ج ٘مً هاحُت  :وحذًش بالز٠ش ؤن هزا الىُو مً الجمُّاث الخإظِعُت التب جماسط ٌو

ذ الذوس ؤلالافي الزي جنهن ب  
ّ
ش بالخاىي بهجاصها لّملها ألاظاط ؤوىى، ًم٢ً ؤن ٌؽد

ّ
اخ الجمُّت الخإظِعُت حهودها، ٍو

 .(51) اإلاخمثل في ولْ دظخوس الذولت وبٜشاسه

ُّت والخإظِعُت بحن ؤًذي ألاشخاؿ ؤهٙعهم، ٜذ ًادي بىى حعلي  ومً هاحُت ؤخشى، ٘ةن جش٠حز العلىاث الدؽَش

  .la dictature d'une assemblée(52)الجمُّت واظدبذادها وحىوحها ـوب الذ٠خاجوسٍت 

ت ؤزبدذ ِ ر الٝشون، ومً خال٥ الخجاسب اإلاعخمشة، ؤن  وهزه الحُٝٝت ٔحر خاٍُ٘ت ِلى ؤحذ، ٘ىبُّت الىٙغ اليؽٍش

ت، وؤٜشب بىى الىُٕان والاظدبذاد مً حمْ العلىاث وجش٠حزها  ً الاظخئثاس بالعلىت، ٘لِغ ؤخىش ِلى الحٍش الاظدبذاد ٍٜش

وهىاٟ ٜو٥ مإزوس لهزا الؽإن لـ اللوسد  هزه الُـذ دي ٜبمت الؽّب هٙع  ؤو مجلغ مىيثٞ ِى .في ًٍذ واحذة، ولو ١اهذ 

:  Lord Acton (1834–1902) آ٠خون  ىاهُحن العالٙحن مٙاده ؤنَّ ١ل ظلىـت مٙعذة، » ؤحذ ٠باس العاظت واإلااسخحن ال ًر

ر , Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely (53)«والعلىت اإلاىلٝت مٙعذة مىلٝت  وهو ما ِ َّ

 الّالم الاحخماتي ال٢بحر 
ً
بن للعلىت وؽوة حّبث » بٝول  :  Gustave Le Bon (1841-1931) «ٔوظخاٗ لوبون » ِى  ؤًما

لذ هزه اليؽوة ) خ مً روي العلىان اإلاىلٞ بىى  بالشئوط، ولٝذ ـو التب جمازل وؽوة الخمش ( بشئوط بّن ٍِماء الخاٍس

                                                 
ـذ ٘ـااد اإلا ـُز )ؤمـش ِـذد (  53)  ، ٘ٝـذ وسد فـي الٙفـل العـادط مـً ألامـش الـزي ؤــذسه سثـِغ الجمهوسٍـت اإلاٜا

ً
 2199لعـىت  9186وهزا ما حفل في جووغ ّ٘ـال

ٍت ًخّلـــٞ بـــذِوة الىـــاخبحن الهختـــاب ؤِمـــاء اإلاجلـــغ الـــوونب الخإظِ ـــ ب( مـــا ًلـــي:   ًجخمـــْ اإلاجلـــغ الـــوونب الخإظِ ـــ ب بّـــذ جفـــش  2199ؤوثلآب  3مـــاسخ فـــي 

ــت للهُ ـت الّلُــا اإلاعــخٝلت لالهختابـاث بالىخــاثج النهاثُـت لالٜتــراُ,  {، ٔحــر ؤن ويحااو ع  عااداط طساحور للاايالط  ااص أ ااد أبصاااه سانة مااو ثاااريخ انحخاباا الهُ ـت اإلاش٠ٍض

خ  ساانةِملُـت بِــذاد مؽــشوُ الذظـخوس جــإخشث  ؤي بّـذ مىــ ب ٘تــرة ٜاسبــذ  2194ل9ل١27املـت، ٘ٝــذ ؤـــذس اإلاجلـغ الــوونب الخإظِ ــ ب الذظـخوس الجذًــذ بخــاٍس

 . السنححل
  ,cit., p.147. op., Institutions politiques et droit constitutionnelArdant                                            اهٍش:    ( 54 )

 ;London: Yale University Press, 2000), p.300.                        (New Haven & Lord Acton Hill, Rolandاهٍش :  ( 55) 
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 مً ووابْ الجىون، رل٤ ما ر٠شه الباحثون 
ً
اث جحمل وابّا حذ ؤن حّلهم في بّن ألاحُان ًإجون بّن جف٘ش

خون ًِ سحا٥ مثل ؤلاظ٢ىذس ألا٠ ر   .(54)«وهابلُون واإلااّسِ

ت هزه اإلاتاو  ًَّ خ حذ ذ ؤزيذ الخاٍس ٗ، وحعيىا هىا ؤن وؽحر بىى جل٤ الجمُّت الخإظِعُت التب اهختبذ في ٘شوعا في ِفش ٜو

ذ باظم ؼهحر  ٘ش ذ حمّذ 9795ل91ل26حتا  9792ل9ل29)ح٢مذ ٘شوعا مً  La Convention Nationaleالثوسة ِو (، ٜو

ذ اجتزث مً  ُّت والخىُٙزًت، ٜو  ًِ العلىت الخإظِعُت )ظلىت ولْ الذظخوس( العلىخحن الدؽَش
ً
في ٜبمت ًذها ٘مال

خ اإلالٟو والُٝاـشة اإلاعدبذًً، و١ان ًىلٞ ِلى ه ّٗش ل  مثُل في جاٍس ٌُ ٍام ح٢مها ـ ؤلاحشاءاث الٝمُّت الاظدبذادًت ما ال 

بعيب ما  ,Reign of Terror( ـ ِهذ الاسهاب 9794ل7ل28ــ  9793ل9ل5) Robespierreوال ظُما في ِهذ ما٠عملُان سوبعبحر 

 . (55)«ؤِذاء الثوسة » ٜامذ ب  مً ِملُاث بِذاماث حماُِت بحٞ مً ؤولٞ ِليهم اظم 

 ظلىت د٠خاجوسٍت، مً ؤحل  9848و٠زل٤ ١ان ؼإن الجمُّت الخإظِعُت التب اهختبذ في ٘شوعا ِام 
ً
بر ١اهذ بُذها ؤًما

رل٤ ١ان بّن ؤظاجزة الٙٝ  الذظخوسي الٙشو  ب ًحاسبون ٢٘شة اهختاب حمُّت جإظِعُت لولْ الذظخوس الجذًذ )وهو 

 . (56)( بّذ اهتهاء الحشب الّاإلاُت الثاهُت9946دظخوس الجمهوسٍت الٙشوعُت الشابّت لّام 

                                                 
ت؛ ميؽــــإة  د. ِبـــذ الحمُـــذ مخــــوىي،اهٍـــش :  ( 56)  ّت ؤلاظـــالمُت )ؤلاظـــ٢ىذٍس الٝـــاهون الذظـــخوسي وألاهٍمــــت العُاظـــُت مـــْ اإلاٝاسهـــت باإلابــــادت الذظـــخوسٍت فـــي الؽــــَش

، وبّت ظىت   .977ؿ ،( 9999اإلاّاٗس
ً ِلـــى ظــــالمت  بمحبماااة الثااااوريجــــإلُٚ مح٢مـــت ٔحـــر اِخُادًــــت )اظـــخالىاثُت( حعــــما  9793مــــاسط ظـــىت  91ٜـــشسث الجمُّـــت الووىُــــت فـــي  ( 57 ) إلاحا٠مـــت اإلاخــــأمٍش

ت ١ـل محا٠مـ الجمهوسٍت، ٣٘اهذ هزه اإلاح٢مت بمثابت ظالت ؤلاسهاب اإلاّلٞ ٘ٛو الـشئوط؛ ألنهـا ؤودِـذ بمٝخىـ ا ٜـشاس الجمُّـت الووىُـت ظـلىت ال حـذ لهـا فـي

ــل ظــىت  6مــً ًــتهم بخمــلُل الؽـــّب ؤو مٝاومــت الجمهوسٍــت ؤو اإلاُــل بىـــى الىٍــام الٝــذًم . وؤلٙـــذ فــي  ــذ  9793ابٍش مالٙــت مـــً  بلجنااة الساااالم العاااملجىـــت ِ٘ش

ــــذ ِــــذدهم بىــــى ازنــــب ِؽــــش فــــي ؼــــهش ًولُــــو  د فــــي الخــــاسج ( مــــً الجمُّــــت الووىُــــت خولتهــــا ظــــلىت مىلٝــــت لخــــذًش حش٠ــــت الــــذ٘اُ ِــــً الــــبال 9793حعــــّت ؤِمــــاء )ٍص

دـــي الحا٠مـــت اإلاىلٝـــت الخفـــٗش فـــي الـــبالد، وؤــــبت مجلـــغ الخىُٙـــز ؤو مجلـــغ الـــوصساء جحـــذ بؼـــشا٘ها وجمـــاءلذ  «الساااالم العاااام لجىـــت»والـــذاخل، ٘إــــبحذ 

ـــت ِلـــى ا باااوانحل اساااح نائيةبجاهبهـــا ظـــلىت الجمُّـــت الووىُـــت. و١اهـــذ الظجىـــت مالٙـــت مـــً الُّاٜبـــت ؤهفـــاس ؤلاسهـــاب، ٘إخـــزث جفـــذس  لؽـــذة والفـــشامت فـــي مىىٍو

ــذام، وهـزا الّهــذ هـو اإلاّـشوٗ  ـذ ظــُٞ ؤلـوٗ مـً الىــاط بىـى الســجون زـم بىـى ؤلِا ماثـ  الىبِــب بعهااد إلارهاابمّاملـت ؤِـذاء الجمهوسٍــت. ٜو ، و١ــان مـً ؤ٠ ــر ِص

ُم اإلاظحذًً. Hébert« هُ رث » الؽهحر و « سوبعيُحر » و Danton« داهخون » واإلاحامي الخىُب  Marat« ماساث»  ِص

ـذام ِلــى  9793وفـي ألاؼـهش الثالزــت ألاخحـرة مـً ِــام    ؤي بمّـذ٥  395مـً ؤــل  977ُح٢ـم باإِل
ً
عـُت مــً 45متهمــا حن فـي الســجون الباَس ـ٘و % واسجٙـْ ِــذد اإلاٜو

ً ألاو٥ و 2في  2398حواىي آخش آب بىى  9511  . ١9793اهون ألاو٥  29في  4525حؽٍش

ذام في رل٤ الّهذ الشهُب  ت )مً ؤ٠باس ؤهفاس الثوسة(،  duc d’Orleans طوق أورليالوممً ح٢م ِليهم باإِل  Madame Roland رو ل  ومدامهفحر الحٍش

 لظجمُّت الووىُت ألاوىى، والىاثب  Bailly با صصوحت وصٍش الذاخلُت اإلاؽهوسة بّلمها ور١ائها، والّالم ال٢بحر 
ً
، والوصٍش  Barnaveبارنا  الزي ١ان سثِعا

حرهم، ٘حشمذ أندري  شينيي  الّالم ال٢ُمُاجي الٍُّم، و Lavoisier وواهيي  ، وطو ثواو، واإلااسؼاMalesherbes٥مالئرب الٝذًم  الؽاِش الؽهحر ٔو

 البالد هتبت مً ٍِماء سحالها الزًً ١اهذ لهم الُذ الىوىى في بهٝارها مً هحر الاظخّباد اإلال٣ي، واظخوىى الُٙض ِلى الىٙوط .

ت، بر ٜشسث الجمُّت الووىُت بًٝاٗ مح٢مت  ولم ًختلق الىاط مً ١ابوط ؤلاسهاب الٍُْٙ بال بّذ بِذام سوبعيُحر، ٘بذؤوا ًدىٙعون في حو الحٍش

 الثوسة، ٘إخزث الىمإهِىت حّود بىى الىٙوط.

ذ مً الخٙاـُل، اهٍش:  إلاٍض

ذاث، الىبّت الشابّت، ، جشحمت: حوسج ١وس ب )بحروث، داس ميؽوساث ثاريخ الثوري الترنسيةؤلبحر ظوبو٥،   وما بّذها؛ 395(، ؿ9989ٍِو

)الٝاهشة، مىبّت   الجمعيات الو نية: صحيتة مو ثاريخ الخهضات القومية  ص ورنسا وأمري ا وأملانيا وعولونيا وألاناضول ؤ. ِبذ الشحمً الشا٘تي، 

شحُ ، دظاجحر ٘شوعا،وما بّذها؛  57ؿ (,9922النهمت، الىبّت ألاوىى   وما بّذها . 59مشحْ ظابٞ، ؿ د. موسَغ د٘و

(Cambridge: Harvard University Press, 2015). The coming of the terror in the French RevolutionTackett, Timothy,  - 
- McPhee, Peter, A companion to the French Revolution (Oxford: Wiley-Blackwell, 2013), p.293-309. 

ً  د. ِبذ الحمُذ مخوىي،اهٍش :  ( 58 ) هٍشاث في ؤهٍمت الح٢م في الذو٥ الىامُت وبوح  خاؿ في مفش مْ اإلاٝاسهت بإهٍمت الذًمٝشاوُاث الٕشبُت ِو

، الىبّت الثاهُت ظىت  الذظخوس اإلافشي بحن الخّذًل والخبذًل ت؛ ميؽإة اإلاّاٗس  . 328، 327(، ؿ9992)ؤلاظ٢ىذٍس
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 لُّوب ـوسة 
ً
ل ألاخز بفوسة ولزل٤، وهٍشا الجمُّت الىُابُت الخإظِعُت الّامت )ؤي ِلى الىمي الٙشو  ب(، ٘ةهىا هّٙمِ

٣ي( لولْ ؤو بوؽاء الوزاثٞ الذظخوسٍت. فت )ؤي ِلى الىمي ألامٍش  الجمُّت الخإظِعُت اإلاتفَّ

 

 ًِ مضاًا ؤظلوب الجمُّت 
ً
الخإظِعُت، زم بّذ رل٤ هخحذر ًِ ُِـوب ومعـاوت هـزا ألاظـلوب، ورلـ٤ ِلـى ظيخحذر ؤوال

 الىحو آلاحي:

 

بن الظجوء بىى ؤظلوب الجمُّت الخإظِعُت في ِملُت ولْ ؤو بوؽاء دظخوس حذًذ للذولت ًحٝٞ ٘واثذ ومضاًا ِذًذة ًم٢ً 

 بحمالها في آلاحي:

 ـ بن ِملُت
ً
ُأت مؽشوُ الذظخوس جخم في حو مً الحواس واإلاىاٜؽت الواظّت اإلاعخُٙمت ل٣ل هفوؿ ومواد  ؤوال بِذاد ـو

ُـــٞ بـــحن آلاساء اإلاتخلٙـــت  بم٣اهُـــت للخ٘و
ً
،رلـــ٤ مـــً خـــال٥ اٜتـــرات معـــاوماث وحلـــو٥ وظـــي (57)مؽـــشوُ الذظـــخوس. وهىـــاٟ داثمـــا

 لإلحــــشاءاث اإلاىفــــوؿ ِليهــــا فــــي الالثحــــت )ؤو الىٍــــام  .(58)جشلــــ ب الجمُــــْ
ً
ٝــــا وجختــــز الٝــــشاساث بّــــذ بحــــشاء مــــذاوالث ١اُ٘ــــت ٘و

مت لعحر ِمل الجمُّت الخإظِعُت. ِ
ّ
 الذاخلي( اإلاىٍ

                                                 
ـم ِلـى ظـيُل اإلاثــا٥ جـىق اإلاــادة  ( 59)  ــذاد مؽـشوُ دظــخوس  2192لعــىت  79العادظـت مـً الٝــاهون ٜس اإلاخّلـٞ بمّــاًحر اهختـاب ؤِمـاء الجمُّــت الخإظِعـُت إِل

ذ ِلـى مـواد مؽـشوُ » حذًذ للبالد في مفش ِلى ؤن:  ًخم بٜشاس مواد مؽشوُ الذظخوس ِ ر الخوا٘ٞ بحن ؤِماء الجمُّت، ٘ةرا لم ًخحٝٞ رلـ٤ ًجـشي الخفـٍو

 مً ؤِمـائها 67ها بموا٘ٝت )الذظخوس اإلاتخلٚ ِلي
ً
ذ بموا٘ٝـت )]البـالٖ ِـذدهم ؤلاحمـاىي م ـت ِمـو[( ِموا ( 57، وبرا لـم ًخحٝـٞ رلـ٤ ًجـشي بِـادة الخفـٍو

 مً ؤِمائها خال٥ 
ً
ذ ألاو٥  48ِموا  « .ظاِت مً الخفٍو

ـــم  ـــذاد 2192لعـــىت  79اهٍـــش فـــي الخٙاــــُل : الٝـــاهون ٜس ـــذة  بمّـــاًحر اهختـــاب ؤِمـــاء الجمُّـــت الخإظِعـــُت إِل مؽـــشوُ دظـــخوس حذًـــذ للـــبالد، ميؽـــوس فـــي الجٍش

 . 2192ًولُ  ظىت  92)جابْ( في  28الشظمُت ـ الّذد 
ُّت الاجحادًـــت بىٍـــام اإلاجلعـــحن الىُـــابُحن  ( 61)  ً العـــلىت الدؽـــَش ٣ـــي ُ٘مـــا ًخّلـــٞ بخ٣ـــٍو )ؤو ٠مـــا ٌعـــما  Bicameralismؤخـــز آلابـــاء اإلااظعـــون للذظـــخوس ألامٍش

خحن ُّخحن  هٍام الٕ٘ش  داخـل Two Legislative Chambersالدؽَش
ً
شحْ رل٤ بىى ـشاُ وؽب بحن ممثلي الوالًاث ال٢بحرة وممثلي الوالًاث الفـٕحرة ظـ٣اهُا (, ٍو

م ممثلــــو الوالًــــاث ال٢ ــــرى ِلــــى ؤن ٣ًــــون جمث 9787اإلاــــاجمش الذظــــخوسي اإلاىّٝــــذ فــــي مذًىــــت ُ٘الدلُٙــــا ِــــام  ُّت، حُــــث ـــــمَّ ً العــــلىت الدؽــــَش ُــــل بؽــــإن ج٣ــــٍو

ـــ٤ ممثلـــو الوالًـــاث الفـــٕشى بمبـــذؤ الخمثُـــل ا تي ِلـــى ؤظـــاط حّـــذاد ظـــ٣ان ١ـــل والًـــت )مؽـــشوُ ٘شحُيُـــا(، فـــي حـــحن جمعَّ إلادعـــاوي الوالًـــاث فـــي اإلاجلـــغ الدؽـــَش

تي، بٕــن الىٍــش ِــً حّـذاد ؤو معــاحت ١ــل والًــت )مؽـشوُ هُــوححرصي(. ولــم ٢ًـً فــي ؤلام٣ــان اإلاوا٘ٝــت ِلـى ؤحــذ  اإلاؽــشوِحن  هــزًًللوالًـاث فــي اإلاجلــغ الدؽـَش

و٥ بىى هزا الحل الوظي  ذ جمَّ الـو ت( بحن الاججاهحن. ٜو ، لزل٤ ١ان ال مىاؿ مً الشلا بحل وظي )حعٍو
ً
ٞ اٜترات  ١Compromiseامال في اإلااجمش ًِ وٍش

ذ والًت  م ب  ممثل ٘و ُّت مً مجلعـحن: ألاو٥ هـو مجلـغ الىـواب، وج١وهُد٢ُذجٝذَّ اه ؤن جخ٣ون الهُ ت الدؽَش ـل ُ٘ـ  الوالًـاث اإلاتخلٙـت بيعـبت حّـذاد ، مادَّ
َّ
مث

بـت الوالًـاث ال٢ ـرى(. ؤمـا اإلاجلـغ  ١ـان حّـذاد ظـ٣انها )وفـي رلـ٤ جلبُـت لٔش
ً
الثـاوي ٘هـو مجلـغ  ظ٣ان ١ل منها، ِلـى ؤن ٣ًـون لهـا ُ٘ـ  ممثـل واحـذ ِلـى ألاٜـل ؤًـا

مــاء بفــٗش الىٍــش ِــً ِــذد ظــ٣انها )و ــل ُ٘ــ  ١ــل والًــت بــازىحن مــً ألِا
َّ
لــت وا٘ــٞ الؽــُوخ، وجمث بــت الوالًــاث الفــٕشى(. وبّــذ مىاٜؽــاث وٍو فــي رلــ٤ جلبُــت لٔش

ت ال٢ ـرى  ٣ي باظم اإلافالحت ؤو الدعٍو خ الذظخوسي ألامٍش ٗش في الخاٍس ُِ ُٝي الزي  ـذ ١ـان مشحـْ The Great Compromiseاإلااجمش ِلى هزا اإلاؽشوُ الخ٘و . ٜو

ــزة  ٜبــو٥ ممثلــي الوالًــاث لهــزا الاٜتــرات باإللــا٘ت بىــى مــا ظــبٞ هــو  مــا اظــخٝش فــي ؤرهــان ؤِمــاء مــاجمش ُ٘الدلُٙــا الذظــخوسي مــً بًمــان بإ٣٘ــاس موهدعــ٢ُو اإلاحّبِ

ُــــب إلاىّــــ  مــــً  ــــاث اإلاــــواوىحن، حُــــث ًٝــــٚ ١ــــل مــــً اإلاجلعــــحن بصاء آلاخــــش ٠ٜش  لحماًــــت حٍش
ً
ُّت مــــً مجلعــــحن بحعــــبان رلــــ٤ لــــماها لدؽــــ٢ُل العــــلىت الدؽــــَش

اث.               خذاء ِلى الحٍش                                                   الاظدبذاد والِا
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 ــــــــــــــــ ًٝخىــ ب ؤظـــلوب الجمُّـــت الخإظِعـــُت لــشوسة مشاِـــاة ِذالـــت جمثُــل متخلـــٚ ؤوُـــاٗ الؽــّب فـــي حؽـــ٢ُل الجمُّـــت 
ً
زاهُــا

ـادة ال٢ٙـش وسمـوص الّلـم والٙـً ... الـخ()ممثلو الٝوى والخُ ، (59)اساث العُاظُت، واإلاهىُت والذًيُت والاحخماُِـت والثٝاُ٘ـت، ٜو

ــ  
ّ
، ٌّ ــر ِــً جىلّــاث طسااحور ثااواوقيوهــزا يــ بء بًجــابي، حُــث ًىٍــش بىــى الذظــخوس الــزي جٝــشه الجمُّــت الخإظِعــُت ِلــى ؤه

ـض  الثٝـت بـحن الح٣ـام واإلاح٣ـومحن، ٘خـىّم الـبالد بـاألمً والاصدهـاس  الؽّب بمتخلٚ ٘ اجـ  وؤوُا٘ـ ، ألامـش الـزي ًـادي بىـى حٍّض

 والاظخٝشاس العُاس ب .

لبُــت لــً جىٙــشد فــي ِملُــت ـــُأت  ــٌل ب٣ا٘ــت ؤوُا٘ــ  فــي الجمُّــت الخإظِعــُت، ٘هــزا ٌّنــب ؤن ألٔا
َّ
 ـــــــــــ واإلاــا ؤن الؽــّب ممث

ً
زالثــا

جملـ٤ الحـٞ فـي ببـذاء الـشؤي والاهخٝـاد؛ ٘األٜلُـاث ًم٢ـً ؤن جـازش  les minoritésوبٜشاس مؽشوُ الذظخوس، رل٤ ألن ألاٜلُـاث 

لبُـت  ـٞ اهخٝادهـا، ؤو مـً خـال٥ ٜـذساها ِلـى اإلاعـاومت. ومثـل هـزه les décisions de la majoritéفـي ٜـشاساث ألٔا ، بمـا ِـً وٍش

اإلاؽــاس٠حن فــي الاظـــخٙخاء  ، بر ًجــب ِلــىréférendum constituantؤلام٣اهُــت ال وحــود لهــا فــي ؤظــلوب الاظـــخٙخاء الخإظِ ــ ب 

ذ ِلى مؽشوُ الذظخوس اإلاّشوك ِليهم ٢٠خلت واحذة )بـ وّم ؤو ال ـــ موا٘ٞ ؤو ٔحر موا٘ٞ ِلى مجمل مواد مؽشوُ  الخفٍو

شَّٛ!( دون الحٞ فـي ببـذاء ؤي اهخٝـاد ؤو جحٙـَ ِلـى ؤي مـً هفـوؿ ومـواد  َٙ ذ ٣ًون بالُجْملت ال باإلا الذظخوس، ؤي ؤن الخفٍو

ترت. ولزل٤، ًم٢ً الٝو٥: بنَّ ؤظلوب الجمُّت الخإظِعُت ؤٜل خىـوسة مـً ؤظـلوب الاظـخٙخاء الخإظِ ـ ب مـً الذظخوس اإلاٝ

ت حٝٛو ألاٜلُاث   . droits des minoritésصاٍو

تُـــت وجخحمـــل معـــاولُت ٠بحـــرة، حُـــث ٌؽـــّش ؤِمـــائها   ـــــــــــــــــ بن الجمُّـــاث الخإظِعـــُت دـــي ماظعـــاث جـــنهن بمهمـــت جاٍس
ً
سابّـــا

لٝاة ِلى ِاجٝهم. ومثـل هـزه اإلاعـاولُت ال ًم٢ـً الحـذًث ِنهـا باليعـبت للؽـّب. بر مـً اإلاعـخحُل ِلـى بإِباء اإلاعاولُت اإلا

ٝت ٔحـر  م٢ً ؤن ًٝوم الىاط اإلاؽاس٠حن في الاظخٙخاء بمماسظت حٝهم بىٍش ألاٜل جحذًذ هزه اإلاعاولُت في حؽذ مجهو٥. ٍو

ـٚ الاظـخٙخاء بإهـ  ظـلىت ِمُـاء  Maurice Battelliمعاولت. وهزا هو العيب، الزي دِا الـبّن ـ مـوسَغ بـاجُلي   leـ لـو

référendum d'un pouvoir aveugle  وفـي هـزا العـُاٛ، ًم٢ـً الٝـو٥: بنَّ ؤظـلوب الجمُّـت الخإظِعـُت فـي ولـْ وبوؽـاء .

 الذظاجحر هو ؤ٠ثر مّٝولُت مً ؤظلوب الاظخٙخاء الخإظِ  ب.  

 ــ بن ٢٘شة الذًمٝشاوُت ال جخىلب ٘ٝي الخفٍو
ً
 الخإزحر في مممون هزا الٝـشاس. ولهـزا خامعا

ً
ذ ِلى ٜشاس مّحن، ول٢ً ؤًما

٘ةهـــ  ال ٢ًٙـــي إلوؽـــاء دظـــخوس دًمٝشاوـــي ؤن ًوا٘ـــٞ الؽـــّب ِلـــى معـــودة الذظـــخوس فـــي ؼـــ٣لها النهـــاجي، بـــل ًجـــب ؤن ًخحـــذد 

                                                                                                                                                             
 لحعً ظحر الّمل ال رإلا      

ً
 ؤ٠ُذا

ً
ل لماها ِ

ّ
مث ًُ ُّت بُنهما ـ  اوي، وجحُٝٝـا إلابـذؤ ومما ال ؼ٤ ُ٘  ؤن هٍام اإلاجلعحن ـ بما ًخممى  مً جوصَْ اإلاعاولُت الدؽَش

ابــت الخبادلُــت بـــحن اإلاجلعــحن ِلـــى مــا ًٝـــوم ١ــل منهمــا بإد ْ فــي مواحهـــت الٜش اثـــ  مــً ؤِمـــا٥. وفــي هـــزا مــا ًـــادي بىــى مىــْ محاولـــت ؤيهمــا الاظـــدبذاد بعــلىت الدؽـــَش

ثـــل مـــً العـــلىاث ألاخـــشى وبفـــٙت خاــــت العـــلىت الخىُٙزًـــت، وهـــو مـــا ًٝـــي الذولـــت ؼـــشوس الفـــشاُ ؤو الخىـــاحش ِلـــى العـــلىت ولـــُاُ الجهـــذ الـــوونب ُ٘مـــا ال وا

 وساث  وؤلالشاس بما جوحب  اإلافظحت الّامت.

ــذ مــً الخٙاـــُل اهٍــش: ١ــاس٥ ٘ــان دوسٍــً، الخجشبــت الذظــخوسٍت ال٢ ــرى فــي الوالًــاث اإلاخحــذة، جشحمــت: ؤ. محمــذ مــإمون هجــا )الٝــاهشة، داس  النهمــت الّشبُــت، إلاٍض

خ اليؽش( ، ؿ  . 982ـ57بذون ر٠ش جاٍس

 وما بّذها. 319، مشحْ ظابٞ، ؿالىٍم العُاظُتد. حعً مفىٙى البحشي؛ 

(New York: Oxford University Press, 1996), p.18.                                    Presidential Anecdotes Boller,  Paul; -
    

(USA : Boston,  American Government Gitelson, Alan R., Dudley, Robert L. & Dubnick, Melvin J.; -
Wadsworth, Cengage Learning, Tenth Edition 2012), pp.262, 263.                                                                       
                         

ـــم  ( 69)  ـــذاد مؽـــشوُ دظـــخوس  2192لعـــىت  79ِلـــى ظـــيُل اإلاثـــا٥ جـــىق اإلاـــادة الثالثـــت مـــً الٝـــاهون ٜس اإلاخّلـــٞ بمّـــاًحر اهختـــاب ؤِمـــاء الجمُّـــت الخإظِعـــُت إِل

 « . يجب أل يراعع  ص جشبيد الجمعية ا بدر إلام ال ا ثمثيد ياوة أ يا  املجحمع» حذًذ للبالد في مفش ِلى ؤه  : 
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ٝـت الجمُّـت الخإظِعـُت حعـمت للىـاط باإلاؽـاس٠ت فـي ــ ُأت الذظـخوس محخوى الذظخوس بمؽاس٠ت الؽّب. وبالخاىي ٘ـةن وٍش

l'élaboration de la constitution  . 
 

 

 للذًمٝشاوُت الىُابُت، 
ً
 ظلُما

ً
ّّذ جىبُٝا ٌُ م ؤن ؤظلوب الجمُّت الخإظِعُت  بّن اإلاأخز التب ًم٢ـً بال ؤه  ًاخز ِلُ  ٔس

 بحمالها في آلاحي:

ــلُت   ألن العــلىت الخإظِعــُت ألـا
ً
ـــ هٍــشا

ً
)التــب جملــ٤ ولــْ دظــخوس حذًــذ للــبالد(  le pouvoir constituant originaireؤوال

ًم٢ــً ؤن جٍهــش ِىــذ حّــّشك الــبالد لٙــشآ ٜــاهووي، هدُجــت ُٜــام زــوسة ؤو اهٝــالب، ؤو اهــذاُل حــشب، ٘ــةن هىــاٟ متــاٗو حذًــت 

، ٘ٝذ ِملها في مثل هزه الٍشوٗ.  مً اظدبذاد الجمُّت الخإظِعُت بعيب مماسظت ت هزه اإلاتاٗو ًَّ خ حذ ذ ؤزيذ الخاٍس ٜو

ّٗش 9789اجتزث الجمُّت الخإظِعُت التب اهختبذ في ٘شوعا في ِفش الثوسة )في ِام  ٌُ ( مً ؤلاحشاءاث الاظدبذادًت ما ال 

، ال وحـود لهـا فـي حـ خ اإلالـٟو والُٝاــشة اإلاعـدبذًً. ومثـل هـزه اإلاتـاٗو ا٥ جـم الظجـوء بىـى ؤظـلوب الاظـخٙخاء ل  مثُل في جاٍس

 في ولْ وبوؽاء الذظخوس.

 ـ 
ً
ًاخز ِلى ؤظلوب الجمُّت الخإظِعُت ؤه  ًادي بىى جحجُم دوس الؽّب وحفشه في بواٍس لُٞ ًٝخفش ِلى ؤلاظهام زاهُا

جمُّـت ؤو الخـإزحر العل ّب الزي ال ًخجاوص اخخُاس ؤِماء الجمُّت الخإظِعُت دون ؤن ًخذخل الؽّب في جحذًـذ اججاهـاث ال

ل مـً هـزه   .باإلًجاب في مممون الذظخوس الزي ًخحذد مفحره بال٣امل مً ٜبل ؤِماء الجمُّت الىُابُت اإلاىختبت
ّ
وال ًٝل

ماء الجمُّت بهما ًخم ِلى ؤظاط اججاهااهم اإلاّلىت باليعبت للمبادت التب جح٢م الخىٍُم  اإلاتاٗو ؤن اهختاب الؽّب أِل

، ٘ةنهــــــا جىفــــــب ِلــــــى الّمومُــــــاث دون الىٍــــــش بىــــــى الذظــــــخوسي، ألن هــــــزه الا
ً
 واهُــــــا

ً
 ؤدبُــــــا

ً
 ِــــــً ١ونهــــــا التزامــــــا

ً
ججاهــــــاث ٘مــــــال

 ِلى بُاك. 
ً
ما ابت الؽّب الزي ٌّىي الجمُّت جٍٙو  ًِ ٜس

ً
ذ ؤن الذظخوس ًخم ولّ  بُّذا

ّ
 الخٙفُالث؛ وهو ما ًا٠

 ـ 
ً
 زالثا

ً
، ؤن اهختـاب الجمُّـت الخإظِعـُت خاــت

ً
ذ ألامش خىوسة فـي الـذو٥ الحضبُـت ظـٗو جح٢مـ  ألاظـغ رااهـا التـب ومما ًٍض

بــــت 
َ
ل
َ
ٙتـــرك ٘يهــــا الحُـــاد ٔو ًُ ــــل الجمُّـــت الخإظِعــــُت مـــً هُ ــــت  ُّت، مــــا ٜـــذ ًــــادي بىـــى جحٍو حعـــُىش ِلـــى الاهختابــــاث الدؽـــَش

ح٢ـــــم ظـــــحر الّمـــــل ٘يهـــــا الاجٙاٜـــــاث الحضبُـــــت التـــــب ـــــاث العُاظـــــُت، ٍو  الىـــــابْ الٙنـــــب بىـــــى حماِـــــٍت حعـــــُىش ِليهـــــا ألاهـــــواء والجِز

ٞ ُّ ٍْ حضبّي ل  .(60)حعتهذٗ جحُٝٞ مفالا وؤهذاٗ راث واب

 ـ 
ً
ّب باهختاب ِذد مً الىواب سابّا

َّ
 إلاا ١ان ؤظلوب الجمُّت الخإظِعُت ًٝخى ب ُٜام الؽ

ً
لون هُ ت ِ

ّ
باظم ألامـت  جخوىىٌؽ٣

 ِنهـــا ولـــْ 
ً
مـــّم ؤهـــل الخ ــــرة بىـــى اهختـــاب حمُّــــت جإظِعـــُت ال جدظـــخوس الــــبالد، ٘ٝـــذ جٙىـــ ب هخـــاثج هــــزه الاهختابـــاث وهُابـــت

ـت لـً ًبنـب اخخُـاسه  ُّ ّب مً الّىاحُت الّمل
َّ

ً؛ ٘الؽ
َ
ّب في ولْ دظخوس ُمخٝ

َّ
ً ِلى جلبُت وموحاث الؽ والاخخفاؿ الٝادٍس

ت ُّ  ما ًبنب اخخُاسه ِلى اِخباساث شخف
ً
البا ت ِلى ؤظاط الخ رة والاخخفاؿ الٙنب، ٔو ُّ ماء الجمّ  . (61)أِل

                                                 
 .933، ؿ( 2114) الٝاهشة؛ بذون هاؼش، وبّت ظىت حلمب ٘همب، الٝاهون الذظخوسي اإلاٝاسن  اهٍش : د. ِمش  ( 62) 
خوس باِخٝــادي ؤن مثـــل هـــزه اإلاؽـــ٣لت ًم٢ـــً الخٕلـــب ِليهـــا مـــً خـــال٥ بِىـــاء الجمُّـــت الىُابُـــت الخإظِعـــُت ؤزىـــاء مماسظـــت ِملهـــا فـــي بِـــذاد مؽـــشوُ الذظـــ ( 63) 

ؤو ؤن جٝـوم الجمُّـت الخإظِعـُت بدؽـ٢ُل ؤماهـت ٘ىُـت مـً  اب الاخخفـاؿ بالؽـاون الذظـخوسٍت لالظـخّاهت بشؤًـ .الحٞ في ؤن جذِو مً جشاه مً الخ راء ؤصـح

ذ.  الخ راء واإلاختففحن إلاّاوهتها في ؤِمالها، دون ؤن ٣ًون لهم الحٞ في الخفٍو

ـــم  ـــذاد مؽـــشوُ اإلاخّلـــٞ  2192لعـــىت  79اهٍـــش ِلـــى ظـــيُل اإلاثـــا٥: اإلاـــادجحن الثامىـــت والّاؼـــشة مـــً الٝـــاهون ٜس بمّـــاًحر اهختـــاب ؤِمـــاء الجمُّـــت الخإظِعـــُت إِل

 دظخوس حذًذ للبالد في مفش.
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ُاث التب جوص ب لها هزه الذساظت:وّشك ُ٘ما ًإحي ألهم  ل بليها، والخـو ُـّ  الىخاثج التب جم الخو

 

 ـ الىخاثج:
ً
 ؤوال

واِـذ « الجمُّت الخإظِعُت»ٌّذ ؤظلوب  مً ؤ٠ثر ألاظالُب الذًمٝشاوُت التب جدبّها الذو٥ اإلاّاــشة فـي ولـْ دظـاجحرها ٜو

 هٍام الح٢م ٘يها.

ّّ ر هزا ألاظلوب في ولْ وبوؽاء الوزاثٞ ال ـش الـزي اظـخمش لّٝـود َو ذظخوسٍت ًِ ٔلبت واهخفاس بسادة ألامـت )فـي ٠ٙاحهـا اإلاٍش

لت لهذٗ الختلق مً حعلي واظدبذاد اإلالٟو الزًً ١اهوا ًذِون ؤنهـم  مـً وبُّـٍت بلهُـت ؤو ؤصـحاب حـٞ بلهـب مباؼـش وٍو

التب ؤـبحذ وحذها ـاحبت العُادة في الذولت، ولهزا ٘ةن ألامت ( واهخٝا٥ العُادة مً الحا٠م بىى ؤو محّل الّىاًت ؤلالهُت

 الهٙشاد ألامت بمماسظت مهام العلىت الخإظِعُت 
ً
هزا ألاظلوب في ولْ الوزاثٞ الذظخوسٍت ًخمحز بىابّ  الذًمٝشاوي، هٍشا

ــــ ولـــْ جىٍُمهـــا الذظـــخو  ـــام ـ
َّ
ٍل ؤو مؽـــاس٠ٍت مـــً حاهـــب الح٣

ّ
ــــ ودون  جـــذخ ـــلُت، حُـــث جخـــوىى بمٙشدهـــا ـ سي الـــزي جشجمـــُ ، ألـا

 ومح٣ومحن ِلى العواء . 
ً
اما

َّ
لتزم بٝواِذه ؤ٘شاد الجماِت ح٣  ٍو

ّـّذ ، الـزي ًى٢ـش ؤن ج٣ـون العـُادة فـي الذولـت لٕحـر ألامـت، «مبـذؤ ظـُادة ألامـت»وحّود ؤـو٥ ٢٘شة الجمُّت الخإظِعُت بىـى 
ُ
وح

 لىٍــام 
ً
 حُُٝٝــا

ً
ألاظــلوب الــذًمٝشاوي فــي ولــْ ومــً مٝخىــ ا هــزا  .«الذًمٝشاوُــت الىُابُــت»هــزه ال٢ٙــشة فــي حوهشهــا جىبُٝــا

 ِنهـــا  الوزـــاثٞ الذظـــخوسٍت
ً
لـــحن ِنهـــا ًخولـــون باظـــمها وهُابـــت

ّ
ن مماسظـــت ظـــُاداها إلامث ؤن جٝـــوم ألامـــت ــــاحبت العـــُادة، بخٙـــٍو

لـت ل،مـت و٠إهـٜواِذ هٍام الح٢م في الذولتولْ  ِ
ّ
بـت اإلامث

َ
ّـّذ الذظـخوس الـزي ًفـذس ِـً هـزه الهُ ـت اإلاىخت ٌُ   ــادٌس ، بحُـث 

 .ًِ ألامت بمجملها

وؤٌهـــشث هـــزه الذساظــــت ؤن الجمُّـــاث الخإظِعـــُت لِعــــذ ١لهـــا ِلــــى همـــي واحـــذ، ٘هىــــاٟ اخخال٘ـــاث ٠ثحـــرة بُنهــــا مـــً حُــــث 

ٝــت التــب جــخم ٘يهــا ِملُــت ولــْ  نهــا ووٌاثٙهــا وؤظــالُب ِملهــا، وهــزه الاخخال٘ــاث ال بــذ وؤن ٣ًــون لهــا جــإزحر ٠بحــر فــي الىٍش ج٣ٍو

 ًِ 
ً
هاث الجمُّت وهخاثج ِملهاالذظخوس، ٘مال  .اخخالٗ جوحُّ

حٝــٞ بالخــاىي الّذًــذ  الجمُّــت الخإظِعــُت،ؤظـلوب ٠مـا ؤٌهــشث الذساظــت ؤن  ــم ؤهـ  ؤظــلوب دًمٝشاوــي لولــْ الذظـاجحر ٍو ٔس

 مً اإلاضاًا، بال ؤه  حّشك لبّن الاهخٝاداث التب ال جتشج ًِ ١ونها اهخٝاداث للىٍام الىُابي بحذ راج .

ُاث :   ـ الخـو
ً
 زاهُا

 

ـــر الوظـــــاثل  ـــال ؤدوـــــى ؼـــــ٤ ؤ٠ثــ ـــلوب الجمُّـــــت الىُابُـــــت الخإظِعـــــُت باالظـــــخٙخاء الؽـــــّ ب ٌّـــــذ بــ ـــران ؤظــ ٌّخٝـــــذ الباحـــــث ؤن اٜتــ

 فــي ولــْ وبوؽــاء الوزــاثٞ الذظــخوسٍت، ألن الؽــّب فــي هــزا ألاظــلوب ٌؽــاٟس فــي ولــْ دظــخوس بلــذه مــشجحن: ألاوىــى 
ً
دًمٝشاوُــت

ٝــت ٔحــر مباؼــشة( ِىــذ  ٝــت مباؼــشة( ِىــذ بِــالن موا٘ٝخــ  )بىٍش ُٜامــ  باهختــاب ؤِمــاء الجمُّــت الخإظِعــُت، والثاهُــت )بىٍش

  ِلى مؽشوُ الذظخوس الزي جم بِذاده مً ٜبل الجمُّت الخإظِعُت.

ٝت ِىذ ولْ دظاجحر الّذًذ مً الذو٥, ٠ذظخوس الجمهوسٍت الٙشوعُت الشابّت لّام  ذ حشى اظختذام هزه الىٍش , 9946ٜو

ــت لّـام 9979جمهوسٍــت ؤلاظــالمُت ؤلاًشاهُـت لّــام الودظـخوس  , ودظــخوس حمهوسٍــت 9999, ودظــخوس حمهوسٍـت ٘جــزوٍال البولُٙاٍس

 . 2194مفش الّشبُت لّام 
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( لولـــْ وبوؽـــاء الوزـــاثٞ )الجمُّـــت الخإظِعـــُت اإلاٝشوهـــت باالظـــخٙخاءوبىـــاء ِلُـــ ، ٘ـــةن ألاظـــلوب الـــذًمٝشاوي ألامثـــل اإلاٝتـــرت 

 بمشحلخحن ؤظاظِخحن:الذظخوسٍت ًجب ؤن ًمش 

 اإلاشحلت ألاوىى : اهختاب حمُّت جإظِعُت لولْ مؽشوُ الذظخوس 

 لّشلـ  
ً
ًٝوم الؽّب في هزه اإلاشحلت باهختاب حمُّت جإظِعُت جخوىى باظم  وهُابت ِى  بِذاد مؽـشوُ الذظـخوس، جمهُـذا

ّــّذ مــا جمــّ  هــزه الجمُّــت مــً ٜواِــذ هٍــام الح٢ــم فــي ِلــى الؽــّب فــي اظــخٙخاء ِــام. الذولــت مجــشد مؽــشوُ للذظــخوس  َو

َتْب النهاثُت والىٙار.  َٙ  ًٙخٝش بىى ـ

خىلـب  ٘ٝـ  الٝـاهون الذظـخوسي جـوا٘ش ؼـشوه ولـماهاث مُّىــت لّـّذ الذظـخوس الـزي جمـّ  الجمُّـت الىُابُـت الخإظِعــُت ٍو

 {، وهزه الؽشوه ؤو جل٤ المماهاث جخمثل في آلاحي
ً
 دًمٝشاوُا

ً
 :(62) دظخوسا

ن ؤِمـائها مـً ٜبـل ح٣ومـت ُٜـادة الثـوسة  (63)مُّـت الخإظِعـُت مىختبـتـ ًجـب ؤن ج٣ـون الج ـــ9 ّـحَّ ٌُ بواظـىت الؽـّب، ال ؤن 

 ًِ الاهختاب.
ً
 )الح٣ومت الّٙلُت( ؤو ٜادة الاهٝالب، ولِعذ هىاٟ ؤًت آلُت ًم٢ً ؤن ج٣ون بذًال

 إلابـــادت  ـــــــــــــــــــ2
ً
ٝـــا ، وبمّنـــا آخـــش ًجـــب ؤن ًـــخم اهختـــاب ؤِمـــاء الجمُّـــت الخإظِعـــُت ٘و

ً
ـ ًجـــب ؤن ٣ًـــون الاهختـــاب دًمٝشاوُـــا

 .(64)، والعشي، واإلاباؼش، واإلادعاوي Universal Suffrageالاٜتراُ الّام 

 باإلاّنا الصحُت، ٘ةه  مـً المـشوسي ؤن ج٣ـون هىالـ٤ خُـاساث مخّـذد 3
ً
حمهـوس الىـاخبحن ة ؤمـام ـ ول٣ي ٣ًون الاهختاب حشا

l'électorat ـت ؤمـام حمُـْ الٝـوى العُاظـُت )ألاحـضاب العُاظـُت واإلاىٍمـاث الؽـّبُت والىٝابـاث ، وهو ما ٌّنب بجاحت الٙـش

اإلاهىُـت والجمُّـاث والخىٍُمــاث الثٝاُ٘ـت والذًيُـت( للمؽــاس٠ت فـي ِملُــت اهختـاب ؤِمـاء الجمُّــت الخإظِعـُت دون اهمــٍِؾ 

 ِلــى الخّذدًــت العُاظــُت والحضبُــت، ؤو بٜفــاٍء ألحــذ. و 
ً
لخحُٝــٞ رلــ٤، ال بــذ مــً ؤن ٣ًــون الىٍــام العُاســ ب فــي الذولــت ٜاثمــا

 وهزا ما ًخوا٘ش ِادة في الذو٥ الذًمٝشاوُت.

                                                 
                                                 .Gözler, Kemal; Le pouvoir constituant originaire, op.cit., pp.61,62 : انظر ( 45) 
ام الذًمٝشاوُتالاهختاب هو الوظُلت  ( 65) 

ّ
 ل٣ـّل ح٢ـٍم دًمٝشاوـي ظـلُم,, الوحُذة إلظىاد العلىت لظح٣

ً
 ؤظاظُت

ً
 ودِامت

ً
ّّذ س٠حزة ١وهـ  اإلاشحُّـت ألاظاظـُت  َو

ل ألاظـــاط فـــي ججعـــُذ مٙهـــوم العـــُادة الؽـــّبُت, ؤي حـــٞ الؽـــّب ــــــــــــــــــ الـــزي جىّٝـــذ لـــ  وحـــذه العـــُ ِ
ّ
ت العـــلىت داخـــل اإلاجخمـــْ مثلمـــا ٌؽـــ٣ ُّ ادة فـــي جحذًـــذ ؼـــِش

ٞ َمً ًتخاسه إلاماسظت ؼاون العلىت العُاظُت.باِخباسه مفذس العل  ىاث ـ في ح٢م هٙع  بىٙع  ًِ وٍش

 وما بّذها . 9(, ؿ2196الاهختاب ١وظُلت إلظىاد العلىت في الىٍم الذًمٝشاوُت )دمؽٞ, بال هاؼش, الىبّت الثاهُت  اهٍش في الخٙاـُل: د. حعً البحشي؛
ــالن  بداسةىحن فــي ججــذس اإلاالحٍــت هىــا بىــى ؤن مؽــاس٠ت اإلاــواو ( 66)  ــذ ِليهــا ؤلِا

َّ
الؽــاون الّامــت لبلــذانهم حّخ ــر بحــذى الش١ــاثض ألاظاظــُت لحٝــٛو ؤلاوعــان التــب ؤ٠

ِـً الجمُّـت الّامـت ل،مـم اإلاخحـذة فـي  Universal Declaration of Human Rightsالّـالمب لحٝـٛو ؤلاوعـان  ، حُـث حـاء فـي الٙٝـشجحن 9948ل92ل91الفـادس 

ـــالن 29ألاوىـــى والثالثـــت مـــً اإلاــــادة ل الؽـــاون الّامـــت لـــبالده، بمــــا مباؼـــشة ؤو بواظـــىت ممثلــــحن  بداسةــــ ل٣ــــل شـــخق حـــٞ الاؼـــتراٟ فــــي 9»  مــــا ًلـــي:ل مـــً هـــزا ؤلِا

ــت   تخـاسون بحٍش  ِلـى ؤظــاط الاٜتـراُ الّــام اإلادعــاوي,  نَّ بسادة الؽـّب دــي مفـذس بـ  ــــــــ3ًُ
ً
ــر ِـً هــزه ؤلاسادة باهختابـاث هضيهــت ججـشى دوسٍــا َّ ّ ظــلىت الح٣ومـت، وَُ

ذ  ت الخفٍو ذ العشي ؤو حعب ؤي بحشاء ممازل ًممً حٍش ٞ الخفٍو  «. ًِ وٍش

ــذث اإلاــادة ل
َّ
الفــادس ِــً   International Covenant on Civil and Political Rightsل مــً الّهــذ الــذوىي الخــاؿ بــالحٝٛو اإلاذهُــت والعُاظــُت ٠25مــا ؤ٠

ًٍ ًمخلـ٤ الحـٞ فـي ؤن ًخمخـْل منهـا ِلـى ؤنَّ بوخاــت فـي الٙٝـشة ل 9966ل92ل96الجمُّـت الّامـت ل،مـم اإلاخحـذة فـي  ، ؤو  ١ـل مـواو دون ؤي جمُحـٍز ـ بعـيب الّـٛش

 ؤو ٔحـــر ظُاســـ ب، ؤ
ً
ــ اللـــون، ؤو الجـــيغ، ؤو اللٕـــت، ؤو الـــذًً، ؤو الـــشؤي ظُاظـــُا ـــل الٝـــومي ؤو الاحخمـــاتي، ؤو الثـــروة، ؤو اليعـــب، ؤو ٔحـــر رلـــ٤ مـــً ألاظـــباب ـــــــــــــــ و ألـا

ذ العـشي » وبذون ؤًت ُٜود ٔحـر مّٝولـت, فـي :   بـاالٜتراُ الّـام واإلادعـاوي, وبالخفـٍو
ً
ـب, فـي اهختابـاث هضيهـت ججـشى دوسٍـا

َ
ت يخَ يختـب وٍُ ًَ الخّبحـر الحـش ، جمـمً ؤن 

 «.ًِ بسادة الىاخبحن 

 .97, 96, اإلاشحْ العابٞ, ؿالانحخاب البحشي؛اهٍش : د. حعً 
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ـــاث الّامـــت ــــــــــــــ4  ٘ـــةنَّ اؼـــتراٟ ألاحـــضاب   Les Libertés Publiquesـ ًجـــب ؤن ج٣ــون الحٍش
َّ
فــي الذولـــت مفـــاهت وم٢ٙولــت، وبال

حرهــا مــً الٝــوى العُاظــُت فــي الّملُــت الاهختابُــت ظــ٣ُون بــال مّنــا، ألن هــزه الاهختابــاث ظــخجشى فــي حــٍو مــً  العُاظــُت ٔو

اث .  ْبذ واإلافادسة لظحٍش
َ
 الٝمْ وال٢

ــــٍت وحُــــا الخإظِعــــُتـ ًيبغــــي ِلــــى الجمُّــــت  ــــــــــــــــــــــــ5 ٍد جــــاّمحن، ؤي ؤن ج٣ــــون بمىــــإى ِــــً ١ــــل المــــٕوواث ؤن جمــــاسط ِملهــــا بحشٍّ

ش في ِملها. Les Pressions Politiquesالعُاظُت  ِ
ّ
 ؤو ٔحر العُاظُت التب ٜذ جاز

، ًجــب  ـــــــــــ6
ً
ــرة بفــذٛ ِــً الــشؤي الحُٝٝــي لجمهــوس الىــاخبحن، وهــزا ًخىلــب ـ ؤخحــرا ؤن ج٣ــون الاهختابــاث هضيهــت وؼــٙا٘ت ومّّ ِ

ــواث الاهختابُــت اإلاــذىى لهــا فــي ـــىادًٞ الاٜتــراُ(  بخمــاُ الّملُــت الاهختابُــت بشمتهــا )وخاـــت ِىــذ مشحلــت ٘ــشص وبحفــاء ألـا

اِلـــت مـــً حاهـــب الهُ ـــاث الٝمـــاثُت، وألاحـــ ابـــت ج٣ـــون حـــادة ٘و ـــالم، واإلاـــواوىحن، واإلاـــشاٜبحن لٜش ضاب العُاظـــُت، ووظـــاثل ؤلِا

  .(65) اإلاحلُحن والذولُحن

ــٚ ِلــى صــحت الّملُــت الاهختابُــت ودٜــت  ـــــ بــإن ظــالمت هــزا ألاظـلوب )ؤظــلوب الجمُّــت الخإظِعــُت( جخٜو ــ ـــــ بحــٞ ــ ــ ولهـزا ُٜــل ــ

 .(66)الخمثُل الىُابي

 

 اظخٙخاء ِاماإلاشحلت الثاهُت: ِشك مؽشوُ الذظخوس ِلى الؽّب في 

بّـــذ ؤن جٝـــوم الجمُّـــت الخإظِعـــُت اإلاىختبـــت بةهجــــاص اإلاهملـــت اإلاو١لـــت بليهـــا، والتـــب جخمثــــل فـــي بِـــذاد مؽـــشوُ الذظـــخوس، جبــــذؤ 

اإلاشحلـت الثاهُـت، والتـب جخمثـل فــي لـشوسة ِـشك مؽـشوُ الذظــخوس ِلـى الؽـّب فـي اظــخٙخاء ِـام ألخـز موا٘ٝخـ  ِلُــ . ؤي ؤن 

ه الؽـــــّبال ٌعـــــخ٢مل وحـــــودمؽـــــشوُ الذظـــــخوس   بال برا ؤٜـــــشَّ
ً
 وال ًفـــــبت ها٘ـــــزا

ً
ــــحُحت ه ٜاهوهـــــا ــــواث الصـ ـ ــــذد ألـا ، بإٔلبُـــــت ِـ

 للمؽاس٠حن في الاظخٙخاء.

خىلـــب  ــــت مـــً اإلاٝومـــاث ؤو المـــماهاث حتـــا ًصــــا الظجـــوء بىـــى وظـــُلت الاظـــخٙخاء الؽــــّ ب ٍو الٙٝـــ  الذظـــخوسي جـــوا٘ش مجمِو

رة بفذٛ ًِ سؤي الؽّبالّام، وج٣ون   :(67)اإلاٝوماث ؤو جل٤ المماهاث جخمثل في آلاحي، وهزه هخاثج  مّّ ِ

ـــــ ؤن ًجــشي الاظــخٙخاء فــي مجخمــْ ظُاســ ب ٣ًــون ُ٘ــ  ألا٘ــشاد ِلــى دسحــت مىاظــبت مــً الــوتي والىاــي العُاســ ب حعــمت لهــم  9

بـــخٙهم ؼـــاونهم الّامـــت، والاؼـــتراٟ الجـــذي فـــي مباؼـــشة العـــلىت الخإظِعـــُت، وؤلاظـــهام الّٙلـــّي وؤلاًجـــابّي فـــي ولـــْ ٜواِـــذ 

ّمـي ال ٌّــٗش حتـا الٝــشاءة وال٢خابـت ودـي مٙــاجُت الّلـم اإلاّخــادة ه
ُ
ٍـام الح٢ـم فــي الذولـت؛ ٘لـِغ مــً اإلاٝبـو٥ اظــخٙخاء ؼـّب ؤ

ب الٙخوى مً حاهٍل ال ِلم ل .
َ
ىل

ُ
س ؤن ج  بحن الىاط، بر بن الاظخٙخاء هو ولب الٙخوى، وال ًخفوَّ

                                                 
ابــــت الذولُــــت ِلــــى الّملُــــت الاهختابُـــت، ولّــــل ؤؼــــهشها جلــــ٤ الخابّــــت ل،مــــم اإلاخحــــذة والاجحــــاد ألاوس (  67)  بــــى ومىٍمــــت جـــشوج ؤٔلــــب اإلاىٍمــــاث الذولُــــت ل٢ٙــــشة الٜش

حرها مً مىٍماث ٔحر ح٣ومُت دولُت، فى ؤوسبا والوالًاث  ابـت الذولُـت الؽٙاُ٘ت الذولُت ٔو اإلاخحذة بؽ٣ل ؤظـاٍط. وهىـاٟ جُـاس ٔالـب فـي ال٢ٙـش الّشبـي ٌّـّذ الٜش

 فـــى الؽـــاون الذاخلُـــت، ؤو ٜـــذ ًمـــىش بلُـــ  الـــبّن آلاخـــش بعـــيب الـــشبي بـــحن الخحٝـــٞ الـــذوىي مـــً دسحـــت الجزاهـــت الاهختابُـــت مـــً هاحُـــت ودسحـــت
ً
اإلاّوهـــاث  جـــذخال

نااية أا ى، أو يعد   اجتا  آار  وسريلة لتنيسرني الصرورة الذهنيرة عرن دولتر  لردى العراي ا رارجي، أو عرن قناعرة بفواارد ارقدمة من اويات اراحنة الدولية من  واإلاعاِذاث
 وجدوى ار اقةة ا ارجية احملايدة لضمان ن اهة االنتبابات، امصلنية ولنية عليا.

 . 71(، ص2115، لةعة مجاعة تنمية الدميق اليةة )القاه ة، مجعية انظ  : د. علي الصاوي، دليل ع يب النتبابات ا ة ون يي
 خبصوص ضمانات انتبابات ارلة الولت التأسيسي يف تونة . )يف اهلامش( 18راجع ما سة  لا  يف الصفنية  ( 68) 
ومرا بعردها ؛  460ص ،(1983 الطةعرة الاانيرة ،اوامعية)اإلسكندرية؛ دار ارطةوعات والال يعة اإلسالمية  االستفتا  الالعيب ،د. ماجد راغا احللو: يف للمت  انظ  ( 69) 

 .51ص ،(9985لةعة  ،)القاه ة؛ مطةعة جامعة عني مشة د. رم ي الالاع , الوجي  يف القانون الدستوري
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 بمىاٜؽـــاث ١اُ٘ـــت ل٣ـــل  2
ً
ا ىاِاجـــ ، وهـــزا ــــــ ًجـــب ؤن ٣ًـــون الاظـــخٙخاء معـــبٜو وحهـــاث الىٍـــش مـــً متخلـــٚ ٘ ـــاث الؽـــّب ٜو

ىلب مً الؽـّب  ًُ اإلاؽـاس٠ت فـي ِملُـت الاظـخٙخاء بال بّـذ اهٝمـاء ٘تـرة ١اُ٘ـت ِلـى بِـالن مؽـشوُ ٌعخلضم بىبُّت الحا٥ ؤال 

ــون و ـالم اإلاتخلٙــت )١الصــحٚ واإلاجـالث وؤلاراِــت والخلٍٙض الاهترهــذ ... الذظـخوس اإلاٝتــرت ِلــى الـشؤي الّــام بواظــىت ؤحهــضة ؤلِا

ــٗو ِلــى مــا ًىىــوي ِلُــ  مــً  ــت ال٣اُ٘ــت ؤمــام اإلاــواوىحن لالوــاُل ِلــى مؽــشوُ الذظــخوس اإلاٝتــرت للٜو الــخ(، حتــا جخــات الٙـش

٘ةرا حاء ًوم الاظخٙخاء ِلُ  ٣ًون الؽّب العُاس ب )ألا٘شاد الزًً ًحٞ لهم مماسظت الحٝٛو العُاظـُت اإلاضاًا والُّوب. 

ٞ الترؼُت وحٞ ببذاء الشؤي في الاظخٙخاء( ِلى بِىـت جامـت مـً ؤمـش الذظـخوس محـل الاظـخٙخاء، وفي مٝذمتها حٞ الاهختاب وح

م  مّ رة بفذٛ ًِ سؤي الؽّب الحُٝٝي.  وج٣ون بالخاىي اإلاوا٘ٝت ِلُ  ؤو ٘س

ـــاث  3 جـــشى الاظــخٙخاء فـــي حــو مــً الذًمٝشاوُـــت العــلُمت، بحُـــث ًخمخــْ ُ٘ــ  اإلاواوىـــون بالٝــذس ال٣ـــافي مــً الحٍش ًُ ـــــ ًجــب ؤن 

ت الاحخماُ.  ت الصحا٘ت وحٍش ت الشؤي والخّبحر وحٍش  حٍش
ً
 الّامت، خاـت

 مــً اإلاـوالاة ؤو وهـزا ٌعـخلضم بىبُّــت الحـا٥ 
ً
 وؤحضابـا

ً
ـت ؤمــام الجمُـْ ؤ٘ــشادا ــت بجاحــت الٙـش اإلاّاسلــت للخّبحـر ِــً آسائهـم بحٍش

ــت   ِــً ؤحــواء الخــٗو والٝمــْ. ولــزل٤ ال ًجــوص اظــدبّاد الاججاهــاث اإلاّاسلــت ؤو الــىهادها ؤو حشمانهــا مــً حٍش
ً
جامــت، بُّــذا

 الخّبحر ًِ آسائها. 

 ومعــخٝلت ومحاًــذةو 
ً
ــالم حــشة ن ؤن ج٣ــون وظــاثل ؤلِا  ًخّــحَّ

ً
 معــدىحرا

ً
ــّوِن سؤًــا

َ
٣ ًُ ، حتــا ٌعــخىُْ ؤن ًــضن ل٣ــي ٌعــخىُْ الٙــشد ؤن 

ــالم ؤو حّلهـا ج٢د ــ ب وــابْ ؤلاسؼــاد والخوحُـ  وؤلاٜىــاُ بــشؤي واحــذ  ابــت ِلـى وظــاثل ؤلِا ــا ولــْ ٜس ألامـوس بىــاًء ِلــى حٝـاثٞ، ؤمَّ

دون ظواه، ٘مً ؼإه  ؤن ًحو٥ دون الاسجٝاء بمعخوى ج٢ٙحر اإلاواوىحن، وجىمُت الوتي العُاس ب لذيهم، وصٍادة ٜذساهم ِلى 

 لُت، والاهخمام بالؽاون الّامت. جحّمل اإلاعاو 

ـــ 4 ت ــ ــــت وظــــٍش ــــالم، وحٍش ، ًجــــب لمــــمان هضاهــــت ِملُــــت الاظــــخٙخاء رااهــــا، مــــً حُــــث اظــــخّما٥ وظــــاثل الذِاًــــت وؤلِا
ً
ـ وؤخحــــرا

ت هدُجخ  النهاثُت، ؤن ًجشي الاظـخٙخاء  ر ِنها في الاظخٙخاء إلاّ٘ش واث اإلاّ َّ ذ، وؤماهت ٘شص وحعاب ألـا جحـذ بؼـشاٗ الخفٍو

الهُ ـــاث الٝمـــاثُت فـــي الـــبالد، ؤو ِلـــى ألاٜـــل جحـــذ بؼـــشاٗ حهـــاث ؤو هُ ـــاث ؤخـــشى ـــــ محلُـــت ؤو ٔحـــر محلُـــت ــــــــــــــــــ ج٣ـــون وسٜابـــت 

ٙٝذه ١لَّ ُٜمٍت حُُٝٝت. ًُ ُٚ هخاثج الاظخٙخاء  ا ال ؼ٤ ُ٘  ؤن جٍض  معخٝلت ومحاًذة؛ ِ٘ممَّ
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 ـ باللٕت الّشبُت:

ً
 ؤوال

 ِامت ومختففت :( ٠خب ومالٙاث  9

ذاث، الىبّت الشابّت, ـ 9 خ الثوسة الٙشوعُت، جشحمت: حوسج ١وس ب )بحروث، داس ميؽوساث ٍِو   ( .9989ؤلبحر ظوبو٥، جاٍس

ــــ د. زــــشوث بــــذوي؛ الٝــــاهون الذظــــخوسي وجىــــوس ألاهٍمــــت الذظـــخوسٍت فــــي مفــــش )الٝــــاهشة؛ داس النهمــــت الّشبُــــت، وبّــــت ظــــىت 2

9969.) 

 (.2113)الٝاهشة؛ داس النهمت الّشبُت، الىبّت الشابّت ؤـو٥ وؤح٣ام الٝاهون الذظخوسي ؛ د. حوسجى ؼُٙٞ ظاسى ـ 3

ابــت ـــ 4 ُّت والخىُٙزًــت ٠مــمان لىٙــار الٝاِــذة الذظــخوسٍت د. حعــً مفــىٙى البحــشي؛ الٜش اإلاخبادلــت بــحن العــلىخحن الدؽــَش

,  (.2116 "دساظت مٝاسهت"، سظالت د٠خوساه )الٝاهشة، حامّت ِحن ؼمغ، ١لُت الحٝٛو

 (.2193الٝاهون الذظخوسي )دمؽٞ؛ بال هاؼش، الىبّت الثاهُت، ـ 

 (.2195الىٍم العُاظُت )دمؽٞ، بال هاؼش، الىبّت الثاهُت، ـ 

 (.2196الاهختاب ١وظُلت إلظىاد العلىت في الىٍم الذًمٝشاوُت )دمؽٞ، بال هاؼش، الىبّت الثاهُت ـ 

ألاًــــذًولوحُاث وؤزشهـــا فــــي ألاهٍمـــت العُاظــــُت اإلاّاــــشة )الٝــــاهشة؛ مىبّـــت حامّــــت ِـــحن ؼــــمغ،  ــــ د. سمـــضي وــــ  الؽـــاِش؛5

 (.9988وبّت 

 (.9985)الٝاهشة؛ مىبّت حامّت ِحن ؼمغ، وبّت  ـ الوححز في الٝاهون الذظخوسي  

ــــ 6 اإلابــــادت الذظــــخوسٍت (، ال٢خــــاب ألاو٥ "9979الٝــــاهون الذظــــخوسي )اإلابــــادت الذظــــخوسٍت الّامــــت، دظــــخوس د. ٘خحــــي ٢٘ــــشي؛ ـ

 ( . 9997الّامت" )الٝاهشة؛ داس النهمت الّشبُت, وبّت 

ـــــ 7 ــــوىي؛ــ ـــــذ مخــ ُـ ـــــذ الحم هٍــــــشاث فــــــي ؤهٍمــــــت الح٢ــــــم فــــــي الــــــذو٥ الىامُــــــت وبوحــــــ  خــــــاؿ فــــــي مفــــــش مــــــْ اإلاٝاسهــــــت بإهٍمــــــت  د. ِبـ

، ت؛ ميؽــإة اإلاّــاٗس ــً الذظــخوس اإلافــشي بــحن الخّــذًل والخبــذًل )ؤلاظــ٢ىذٍس الىبّــت الثاهُــت ظــىت  الــذًمٝشاوُاث الٕشبُــت ِو

9992.) 

ت؛  ــــ ّت ؤلاظـــالمُت )ؤلاظـــ٢ىذٍس الٝـــاهون الذظـــخوسي وألاهٍمـــت العُاظـــُت مـــْ اإلاٝاسهـــت باإلابـــادت الذظـــخوسٍت فـــي الؽـــَش

، وبّت ظىت   .(9999ميؽإة اإلاّاٗس

٣ـــا ــــ 8 خ النهمـــاث الٝومُـــت فـــي ٘شوعـــا وؤمٍش وؤإلااهُـــا وبولوهُـــا ؤ. ِبـــذ الـــشحمً الشا٘تـــي، الجمُّـــاث الووىُـــت: صـــحُٙت مـــً جـــاٍس

 (.9922)الٝاهشة، مىبّت النهمت، الىبّت ألاوىى  وألاهالو٥ 

 .(2115ت )الٝاهشة، حمُّت حماِت جىمُت الذًمٝشاوُت، وبّت ـ د. ِلي الفاوي، دلُل ِشبي الهختاباث حشة وهضيه9

 (.2114د. ِمش حلمب ٘همب؛ الٝاهون الذظخوسي اإلاٝاسن )الٝاهشة؛ بذون هاؼش، وبّت ظىت ـ 91

١اس٥ ٘ان دوسًٍ، الخجشبت الذظخوسٍت ال٢ رى في الوالًاث اإلاخحذة، جشحمـت: ؤ. محمـذ مـإمون هجـا )الٝـاهشة، داس النهمـت ـ  99

خ اليؽش(.  الّشبُت، بذون ر٠ش جاٍس

ّت ؤلاظالمُت ـ  92 ـاث الجامُّـت، الىبّـت د. ماحذ سأب الحلو، الاظخٙخاء الؽّ ب والؽَش ت؛ داس اإلاىبِو  الثاهُـت)ؤلاظـ٢ىذٍس

 .(9983 ظىت

 (.9979ـ د. محعً خلُل؛ الىٍم العُاظُت والذظخوس اللبىاوي )بحروث؛ داس النهمت الّشبُت، وبّت ظىت 93

 (.9979)الٝاهشة؛ داس ال٢ٙش الّشبي، وبّت ظىت د. محمذ ١امل لُلت؛ الىٍم العُاظُت "الذولت والح٣ومت" ـ 94
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شحُ ، دظاجحر ٘شوعا، جشحمـت ـ 95 ؤحمـذ حعـِب ِبـاط، مشاحّـت د. العـُذ ــ ري )الٝـاهشة، م٢خبـت آلاداب، د. موسَغ د٘و

9959.) 

ـــ ــ اإلااظعـــــاث العُاظـــــُت والٝـــــاهون الذظـــــخوسي "ألاهٍمـــــت العُاظـــــُت ال٢ ـــــرى"، جشحمـــــت: د. حـــــوسج ظـــــّذ )بحـــــروث؛  ـ

 .(9992اإلااظعت الجامُّت للذساظاث واليؽش والخوصَْ، الىبّت ألاوىى ظىت 

ت، وبّت ظىت د. وحُذ سؤ٘ذ & د. واًذ ـ 96  (.9937ابشاهُم، الٝاهون الذظخوسي )الٝاهشة، اإلاىبّت الّفٍش

 

اث: 2 وامِغ وموظِو  ( مّاحم  ٜو

 

 (.2118ـ د. ؤحمذ متخاس ِمش، معجم اللٕت الّشبُت اإلاّاـش )الٝاهشة، ِالم ال٢خب، الىبّت ألاوىى 

 (.9982لبىان، وبّت ـ د. ؤحمذ ص١ي بذوي، معجم مفىظحاث الّلوم الاحخماُِت )بحروث، م٢خبت 

 (.9992ـ ح ران معّود، الشاثذ "معجم لٕوي ِفشي" )بحروث؛ داس الّلم للمالًحن، الىبّت العابّت, 

 (.2119ـ حاسر ظلُمان الٙاسولي، اإلاعجم الٝاهووي "به٣لحزي ـ ِشبي" )بحروث، م٢خبت لبىان، الىبّت الخامعت 

 (.٥9987 للٕت الّشبُت" )بحروث؛ م٢خبت لبىان، وبّت ـ اإلاّلم بىشط اليعخاوي، محُي اإلاحُي "ٜاموط مىوَّ 

 (.2114ـ اإلاعجم الوظُي )الٝاهشة؛ م٢خبت الؽشوٛ، الىبّت الشابّت 

 (.9981ـ اإلاعجم الوححز )الٝاهشة؛ مىابْ الذاس الهىذظُت، الىبّت ألاوىى 

 (.2111ظىت  "الجضء الشابْ" )الٝاهشة، مجمْ اللٕت الّشبُت، الىبّت ألاوىى،عجم ال٢بحر اإلاـ 

ت العُاظُت "الجضء الثاوي" )بحروث، اإلااظعت الّشبُت للذساظاث واليؽش خ( ـ د. ِبذ الوهاب ال٢ُاىي، موظِو  .، دون جاٍس

ـــذ، وبّـــت  ـــ العـــُذ محمـــذ مشجىـــ ا الحعــُنب الضبُـــذي، جـــاج الّـــشوط مــً حـــواهش الٝـــاموط ـــذ، مىبّــت ح٣ومـــت ال٣ٍو )ال٣ٍو

9975.) 

 الذًً محمذ بً م٢شم( وبّت داس اإلاّاٗس بالٝاهشة، اإلاجلذ ألاو٥. لعان الّشب البً مىٍوس )حما٥ـ 

، اإلاىجذ في اللٕت وألادب والّلوم )بحروث، اإلاىبّت ال٣ازول٢ُُت، الىبّت الخاظّت ِؽشة(. غ مّلٗو  ـ لَو

 (.9999)الٝاهشة، مجمْ اللٕت الّشبُت، وبّت ظىت معجم الٝاهون ـ 

 

 ( الذظاجحر الّشبُت وألاحىيُت:3

 

 .9976خوس الجمهوسٍت ال رحٕالُت لّام دظـ 

واي لّام   .9992ـ دظخوس حمهوسٍت البأس

ل الاجحادًت لّام   .9988ـ دظخوس حمهوسٍت ال راٍص

 .9983لعىت  ألاسحىخحنـ دظخوس حمهوسٍت 

 .9956ـ دظخوس حمهوسٍت با٠عخان لعىت 

ت لّام ـ دظخوس   .9999حمهوسٍت ٘جزوٍال البولُٙاٍس

 .2194مفش الّشبُت لّام ـ دظخوس حمهوسٍت 
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ً الثاوي ِام  4ـ دظخوس الجمهوسٍت الٙشوعُت الثاهُت الفادس في  م رلحؽٍش  .9848ه٘و

 .9875ـ دظخوس الجمهوسٍت الٙشوعُت الثالثت الفادس في ِام 

خ  ـ دظخوس الجمهوسٍت الٙشوعُت الشابّت ً الثاوي ظىت  27الفادس بخاٍس  .9946حؽٍش

شان ِام  9الفادس في  ـ دظخوس الجمهوسٍت الخووعُت  .9959ًوهُول حٍض

خ ـ   .2194ًىاًشل١اهون الثاوي ِام  27دظخوس الجمهوسٍت الخووعُت الحاىي الفادس بخاٍس

خ ـ   .١9947اهون ألاو٥ ِام  27دظخوس الجمهوسٍت ؤلاًىالُت الفادس في سوما بخاٍس

خ  ٣ا الىا٘ز بخاٍس  .9949ل 99ل8ـ دظخوس حمهوسٍت ١وظخاٍس

 (.2194والاهختاباث  للذًمٝشاوُت الذولُت اإلااظعتمْ حمُْ حّذًالج  )جشحمت  9949حمهوسٍت الهىذ لعىت ـ دظخوس 

خ  ٢ُت الفادس بخاٍس  وحمُْ حّذًالج . 9787ل9ل97ـ دظخوس الوالًاث اإلاخحذة ألامٍش

خ ـ    .9951ل 9ل5الذظخوس العوسي الفادس بخاٍس
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