ميدان مصر

نظرة عامة على عملية �صنع الد�ستور  -الواليات املتحدة
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عملية �صياغة الد�ستور
و و�ضع الإطار

• دعا املؤمتر إىل «الغرض الوحيد والرصيح من إعادة النظر
يف مواد االتحاد الكونفيدرايل» ،والذي كان اتفاقا دستوريا
ؤسسة شُ كلت بعد إعالن االستقالل عن
بني  13والية ُم َّ
اململكة املتحدة.

ملحوظة:

دستور الواليات املتحدة هو
األقرص يف العامل؛ حيث ال يتجاوز سبع مواد
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• كان الـ  74عض ًوا من أعضاء املؤمتر الدستوري مقتنعني
أن حكومة مركزية ف َّعالة ،لها مجموعة واسعة من
القوى واجبة النفاذ ،يجب أن تحل محل الكونجرس
األضعف الذي أُ ِ
نشئ وفق مواد االتحاد الكونفيدرايل لعام
1777م.

�صياغة
الد�ستور

• ولإلعداد للمداوالت داخل اللجنة أُ ِ
عط َي واضعو إطار الدستور أسابيع ميكنهم خاللها صياغة خطط لدستور
جديد ،وكان املرشوعان األكرث شعبية:
أ .خطة فرجينيا (حكومة وطنية مع سلطة ترشيعية من مجلسني نسبيني) ،وهي مستوحاة من فلسفة جون لوك
عن موافقة املحكوم ،ومن فلسفة مونتسكيو عن الحكومة املنقسمة ،وتركيز إدوارد كوك عىل العدالة يف النتائج،
والتي اقرتحت هي حكومة وطنية ُمو َّحدة ،تفضل عمو ًما الواليات الكُربى سكانيًا.

• دعا كونجرس االتحاد الكونفيدرايل
إىل مؤمتر دستوري لــ  74من ممثيل
الواليات يف عام  1787القرتاح خطة
للحكومة.

ب .خطة والية نيو جرييس (مجلس ترشيعي واحد وسلطة ترشيعية موزعة بالتساوي) ،والتي فضلتها الواليات
الصغرية ،التي عارضت منح الجزء األكرب من السيطرة عىل الحكومة الوطنية إىل الواليات الكربى ،وهي التي
عكست االعتقاد بأن الواليات هي الكيانات املستقلة التي دخلت يف االتحاد بحرية ،وبشكل فردي ،وستبقى
كذلك.
• بعد أن رفضت األغلبية خطة والية نيو جرييس ص َّوت املؤمتر الدستوري للميض قُد ًما يف مناقشة املقرتحات
الخمسة عرش من خطة والية فرجينيا.
• اتفق الجميع عىل الشكل الجمهوري لحكومة ترتكز عىل متثيل الشعب يف الواليات ،ومع ذلك كانت هناك
مسألتان فشل املؤمتر يف تسويتهام:

• بدأت مداوالت املؤمتر يف العام

أ .كيفية تقسيم األصوات بني الواليات يف الكونجرس.

نفسه ،وقد مثَّل الـ  74عض ًوا  -الذين

ب .كيفية انتخاب املمثِّلني.

أُطلق عليهم اسم« :واضعو إطار

• ُحلَّت معضلة هذه القضية من خالل إحالة املسألة إىل لجنة أُنشئت حديثًا ،وتألفت من ممثل واحد من كل
أساسا ملا ُس ِّمي بتسوية كونيتيكت يف عام  ،1787واملعروفة باسم
والية .وقد قدمت اللجنة تقريرها ،الذي أصبح ً

الدستور»  12 -والية يف املؤمتر ،وقد

«التسوية العظيمة» بني الواليات الـ 12املمثلة يف املؤمتر الدستوري.

ضم واضعي إطار الدستور :القضاة
والتجار واملحاربني القدامى والوطنيني
الثوريني ،واملولدين من السكان
األصليني واملهاجرين.

املؤسس جيمس ماديسون ملجلس ِني ترشيعيني ،مع الحفاظ عىل النسبة
أ .أبقت تسوية كونيتيكت عىل اقرتاح األب ِّ
(عىل أساس عدد السكان يف كل والية) للتمثيل يف مجلس النواب األدىن ،يف حني أن الثقل املضاد لهذا يف مجلس
الشيوخ من خالل ضامن متثيل متسا ٍو من أعضاء مجلس الشيوخ (اثنان من كل والية بغض النظر عن حجم
سكانها) بني الواليات.
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امل�شاركة ال�شعبية والتثقيف املدين

ملحوظة:

ترددت العديد من الواليات يف التصديق عىل الدستور بدون
قانون للحقوق ،واشرتطت عدة واليات عدة توصيات للتصديق ،تُد َرج بعد
َعقْد الجلسة األوىل.

ملحوظة:

حل الكونجرس نفسه ،وانتُ ِخ َب الكونجرس الجديد
بعد التصديق عىل الدستور َّ
يف  4مارس 1789م ،والذي ُعرف فيام بعد باسم الكونجرس األول ،ون ُِّصب جورج واشنطن أول
رئيس للواليات املتحدة األوىل يف  30أبريل 1789م.
© جميع احلقوق محفوظة جلريدة ميدان مصر،
إلعادة االستخدام او النشر يرجي التواصل مع ميدان مصر
www.midanmasr.com
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عملية امل�صادقة

• أوردت املادة  7من مسودة الدستور التي اعتمدها واضعو إطار الدستور يف سبتمرب  1787يف عملية التصديق
أربع مراحل للتصديق:
أ .تقديم الدستور إىل كونجرس االتحاد.
ب .انتقال الدستور من الكونجرس إىل املجالس الترشيعية يف الواليات.
ج .انتخاب مندوبني إىل مؤمترات يف كل والي ٍة للنظر يف الدستور.
د .التصديق ملا ال يقل عن تسع من الواليات الثالث عرشة يف املؤمتر.
• نُوقشت املسودة النهائية يف كونجرس االتحاد مدة ثالثة أيام ،ثم أُرسلت الوثيقة إىل الواليات التي مل تؤيد ومل
ِتدن ،وقد استند كونجرس االتحاد عىل القول بأن صالحية الدستور ترتكز عىل موافقة الشعب.
• بدأت عملية تصديق الواليات يف ديسمرب  ،1787وخرجت التصديقات الخمسة األوىل من جلسات رسيعة:
والية ديالوير ووالية بنسلفانيا وجورجيا ونيو جرييس باإلجامع ،وكونيتيكت مع تصويت من  128باملوافقة ،و40
بالرفض.
• وعىل الرغم من أن الدستور يُلزِم بحد أدىن تسع واليات فقط للتصديق عىل الدستور قبل دخوله حيز التنفيذ،
فقد صدَّقت عليه إحدى عرشة والية قبل صدوره يف يونيو .1788

