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في مادتھ السادسة على أن ینتخب ینص١٩٥٨الذي وضعھ دستور إن أسلوب االنتخاب
رئیس الجمھوریة باالقتراع العام غیر المباشر من قبل ھیئة ناخبین تتألف من أعضاء 
البرلمان ، ومجالس المقاطعات ، ومجالس أقالیم ما وراء البحار ، والممثلین المنتخبین من 

نتخابات عبَّر عن رغبة وإن ھذا األسلوب في اإل. المجالس البلدیة بنسبة عدد سكان كل بلدیة 
الجنرال دیغول في حینھ في انقاذ عملیة انتخاب رئیس الدولة من سیطرة األحزاب ، اذ كان 

. انتخاب الرئیس في عھد الجمھوریات السابقة ینتخب من قبل البرلمان أي من قبل األحزاب 
یئة انتخب الجنرال دیغول أول رئیس للجمھوریة الخامسة من قبل الھ١٩٥٨وفي عام 
  . االنتخابیة
، أعدَّ الجنرال دیغول مشروع مراجعة دستوریة ھدفھ استبدال ھذا االسلوب ١٩٦٢وفي عام 

أیلول ، أعلن ٢٠في االنتخاب بأسلوب االقتراع العام المباشر وذلك في خطاب ألقاه بتاریخ 
ولیس ) ١١( طبقاً للمادة فیھ عزمھ على تعدیل الدستور بھذا األتجاه ، وذلك بإجراء إستفتاء

في . وفي ذلك الوقت ، لم تكن فرصة إجراء مثل ھذا التغییر مؤكدَّة )١() .٨٩( طبقاً للمادة 
ویجب أن ال .( الحقیقة أن االنتخاب باالقتراع العام المباشر لم یتوافق كثیراً مع نظام برلماني 

، الیمتلك فیھا الرئیس ) برلمانیاً جعل من الجمھوریة الخامسة نظاماً ١٩٥٨ننسى أن دستور 
كان أكثر المعارضین شراسة لھذا المشروع ھم البرلمانیون . سوى القلیل من الصالحیات 

وكتعبیر عن احتیاجھم ( الذین كانوا یخشون فقدان ما تبقى من نفوذھم في أختیار الرئیس 
  )٢() . قاطعوا حكومة بومبیدو 

على الرغبة في ضمان استمرار النظام وذلك وإن مشروع الجنرال دیغول كان یرتكز
وفي الواقع إن استقرار النظام كان قائماً حتى ذلك الحین على . بتعزیز القطب الرئاسي 

الشرعیة التأریخیة التي یتمتع بھا الجنرال دیغول ، ولكن محاولة األغتیال التي تعرض لھا 
حینذاك بدأ من . تفرض نفسھا جعلت الرأي العام یدرك مشكلة الخالفة التي١٩٦٢في آب 

  .الضروري إعطاء من یخلفونھ شرعیة دیمقراطیة تسمح لھم بالقیام بدورھم 


