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شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى المبعوث رحمة لمعالمين ،سيدنا محمد
صمى هللا عميو وسمم أستاذ البشرية ومعمميا القائل (العمماء ورثة األنبياء) ،وأشكر هللا عز وجل
كل الشكر ،وأثني عميو بما ىو أىل لو ،وأحمده بأن من عمي بإتمام ىذه الرسالة
أما بعد:
فإنني أقدم كل معاني االحترام والتقدير واالجالل لمعمماء األفاضل الذين كان ليم دور
بارز في صقل معالم شخصيتي العممية ،الذين أعطوا وأجزلوا العطاء ،وما بخموا بأوقاتيم
ومنحوني الفرصة ألنيل من معين عمميم الغزير ،الذي أسأل هللا أن ينف بو األمة ،وأخص
بالذكر األستاذ الدكتور /فتحي عبد النبي الوحيدي أستاذ القانون العام عميد كمية الحقوق ونائب
رئيس جامعة األزىر والمستشار القانوني لمجامعة سابقاً ،الذي تفضل عمي بقبول اإلشراف عمى
ىذه البحث ،وقدم إلي النصح والتوجيو ،فكان لتوجيياتو السديدة ونصائحو ومتابعتو أعظم األثر
في إنجاز ىذا العمل ،كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى عضوي لجنة المناقشة:
 -الدكتور /ساهر الوليد

مناقشاً داخمياً.

 -الدكتور /وليد مزهر

مناقشاً خارجياً.

المذان قبال مناقشة ىذا البحث والحكم عميو ،وأدعو هللا أن يجزييما عني خير الجزاء ،كما
أتوجو بالشكر والتقدير لكل من ساىم في إخراج ىذا العمل إلى النور من حيث توفير المراج
والكتب أو التقييم المبدئي وابداء النصائح واإلرشادات ،أو الدعم النفسي والمعنوي ،وأسأل هللا أن
يجعل كل ذلك في ميزان حسناتيم يوم القيامة.
وهللا ولي التوفيق
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إليو حيثما ورد ،وأن ىذه الرسالة ككتل ،أو أي جتزء منيتا لتم يقتدم متن قبتل لنيتل أيتة درجتة أو لقتب
عمم تتي أو بح تتث ل تتدة أي تتة مؤسس تتة تعميمي تتة أو بحثي تتة أخ تترة ،وان تتي أتحم تتل المس تتئولية القانوني تتة
واألكاديمية كاممة حال ثبوت ما يخالف ذلك.
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ممخص الرسالة
لقد دانت فمسطين لحكم آل عثمان طوال أربعمائة عام ونيف حتى العام 1917م ثم
احتمتيا القوات البريطانية  ،ثم صدر قرار اإلنتداب عن عصبة األمم سنة 1921م ،وعمى إثر
ذلك صدر مرسوم دستور فمسطين عام 1922م كأول وثيقة دستورية عرفتيا فمسطين في تاريخيا
المعاصر ،والذي منح المندوب السامي صالحيات مطمقة ،حيث جمي بيديو السمطات الدستورية
الثالث – التنفيذية والتشريعية والقضائية -مسخ اًر كل أدوات ووسائل الحكم لتنفيذ وعد بمفور
بإقامة وطن قومي لمييود في فمسطين والذي صدر عن وزير الخارجية البريطاني بتاريخ
1917/11/2م.
أعمنت الوكالة الييودية العالمية والمنظمات الصييونية رسمياً قيام دولة إسرائيل ،عام 1948م
بعد انسحاب القوات البريطانية من فمسطين ،وفى المقابل وبعد والدة متعسرة تشكمت حكومة
عموم فمسطين كجسم تمثيمي لمشعب الفمسطيني وصدر في عيد حكومة عموم فمسطين وثيقة
دستورية عرفت باسم " النظام المؤقت لحكومة عموم فمسطين "
أسفرت ىزيمة الجيوش العربية في حرب عام 1948م عن احتالل إسرائيل كامل األراضي
العربية في فمسطين عدا كالً من قطاع غزة الذي خض لرقابة القوات المصرية ،والضفة الغربية
التي خضعت لمحكم األردني ،واعتبرت مصر قطاع غزة وديعة تحت يدىا ،حيث عرف قطاع
غزة تنظيماً دستورياً بدأ بصدور القانون األساسي رقم ( )621لسنة 1953م في
1953/12/10م والذي ألغي بصدور القانون األساسي رقم ( )255لسنة 1955م وصوالً لمنظام
الدستوري لمقطاع لعام 1962م.
إال أن الوض كان مختمفا في توجيات القيادة األردنية ،فمنذ نياية الحرب العربية اإلسرائيمية
عمل األردن عمى تييئة األجواء لضم الضفة الغربية م األردن ،ففي 1948/12/13م أصدر
مجمس األمة األردني ق ار اًر تاريخياً بالموافقة عمى وحدة الضفتين .ثم بتاريخ 1952/1/1م أصدر
الممك طالل بن عبد هللا بن الحسين ثاني مموك المممكة األردنية الياشمية دستو اًر لممممكة
بضفتييا ،والذي يعتبر أول وثيقة دستورية لممممكة األردنية الياشمية بعد أن تمت الوحدة بين
ضفتي نير األردن وبعد ذلك وتنفيذاً لق اررات الجامعة العربية بتاريخ 1988/7/31م أعمن الممك
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حسين فك العالقات القانونية واإلدارية م الضفة الغربية ،باستثناء أجيزة األوقاف والمحاكم
الشرعية.
وعمى اثر اتفاقية أوسمو (إعالن المبادئ – حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفمسطينية ) الذي جرة
التفاىم عميو بين الحكومة اإلسرائيمية ومنظمة التحرير الفمسطينية والذي تم التوقي عميو بتاريخ
1993/9/13م تحددت معالم نظام الحكم في أراضى السمطة الفمسطينية  ،وقد تشكل أول
مجمس لمسمطة الوطنية الفمسطينية في مدينة أريحا بتاريخ 5991/7/51م برئاسة الرئيس الراحل
المرحوم ياسر عرفات رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية ،والذي كان يترأس في
الوقت ذاتو مجمس الوزراء الفمسطيني في ظل غياب التفرقة بين المنصبين  -رئاسة السمطة
ورئاسة الحكومة ،-ثم صدر القانون األساسي األول لمسمطة الوطنية الفمسطينية عام 2002م،
حيث تولى ىذا القانون تنظيم مسائل الحكم والسمطات العامة والحقوق والحريات العامة في
األراضي الخاضعة لمسمطة الوطنية الفمسطينية.،
عدل القانون األساسي الفمسطيني سنة 0223م– تمشياً م النظام البرلماني – وجعل مباشرة
االختصاصات التنفيذية واإلدارية بواسطة مجمس الوزراء ،فيما عدا ما لرئيس السمطة الوطنية من
اختصاصات تنفيذية يحددىا القانون األساسي ،وتبعاً لذلك فإن رئيس السمطة غير مسئول
سياسياً ،في حين تق المسئولية الجماعية عمى الو ازرة ويسأل كل وزير عن أعمال و ازرتو ،ولقد
تضمن القانون األساسي المعدل لسنة 0223م عدة سمطات تنفيذية لرئيس السمطة ،يمارس
بعضيا منفرداً ،في حين يباشر بقية ىذه السمطات عن طريق الحكومة (مجمس الوزراء).كما عدل
القانون األساسي مرة أخرة عام  0221تناولت التعديالت مدة رئاسة السمطة وحصرتيا بأرب
سنوات تجدد لمرة واحدة فقط ،كذلك حدد التعديل مدة والية المجمس التشريعي بأرب سنوات،
وتجري االنتخابات مرة كل أرب سنوات ،وكذلك نص التعديل الجديد عمى أن تنتيي والية
المجمس القائم عند أداء المجمس الجديد المنتخب اليمين الدستورية.
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Abstract
Palestine was under the Ottoman (rulel control) for more Than
400 years, In 1917, it was occupied by The British (troops) In 1921,
Mandate Resolution was issued by The League of Nations. Then,
Palestine Constitution Deere was issued, in 1922, as a first Constitutional
document known by Palestinians in The contemporary history of
Palestine, All The Three Constitutional authorities, Executive, Legislative
and Judicial, were conceded to The high commissioner by This paper. All
Executive powers and tools were appointed to implement Balfour
Declaration which was issued by The British Foreign Affairs Minister in
1917, to establish a national homeland for Jews in Palestine.
In 14 may 1948, The Israeli Declaration of Independence was
officially made, by The Jewish Agency for Israel and Zionist
Organizations, after The British troops withdrawal . After That, it was
not an easy matte to form the All-Palestine government ,which was
considered a preventative body for Palestinian people . "All Palestine
Government lantern Regime " was a constitutional paper issues in that
time .
In 1948 The Gaza Strip, which was subjected to the Egyptian
Forces control, and the west Bank which was subordinated to the
Jordanian Rule , were out of the full Israeli occupation of the Palestinian
territories after the defeat of the Arab Armies.
The Gaza Strip was considered custody under the control of Egypt . on
10th ,Dec,1953, a basic law no. (621) was issued to make the Gaza strip a
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constitutional Regulation . it was repealed in 1955 by the basic law no.
(255). Then, in 1962, The Gaza Strip had it's constitutional Regulation.
After the end of Arab-Israeli war , the Jordanian leadership had a
different attitude towards the west Bank . There was an active work to
unify the west Bank with Jordon .So, an 13th ,Dec,1948 , a historical
decision was made , by the Jordanian national assembly (the Parliament
of Jordon)m approving on the unity of the two bank. The Second King of
the Jordanian Kings, Talal Bin Abdullah bin Al-Hussain , issues a
constitution for the two-bank kingdom . And it was the first constitional
document of the Hashemite Kingdom of Jordon after having the unity
between the two banks of the Jordon River.
According to the League of Arab States 1988, the King Hussain
removed the legal relationship with the west Bank excepting Awqaf and
Sharia court.
The first council for the Palestinian National Authority was formed by,
the late National leader Yasser Arafat the prime Minister for the
government and the authority , on 15th , July, 1994. This council was
constituted according to the understanding between the Palestinian and
Israeli governments in the light of OSLO convention Principles . In 2002,
the first basic law for the Palestinian National Authority was issued to
organize Governance issues, public Authorities and public rights and
freedoms in the territories that belonged to the Palestinian National
Authority.
In 2003,The Palestinian Basic Law was amended , in the line with
the parliamentary regime, to authority the ministers Council to supervise
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the executive and administrative purviews except those which related
to the President . For this reason , each Minster will be in change of his
ministry administratively and lawfully . The 2003 , basic-law included
several executive persons for the president . Some of these powers will
be carried out individually and the rest through the Ministers Council .
This basic law was amended again in 2005 to have some extra
modulations such as having a four-year presidential period that can be
regenerated a one –time only. Concerning the legislative council period ,
it will be also for 4 years ended by the new elected legislative council's
constitutional oath.
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مقدمة3
مػػرتلسطيػػطافلديد داػػدلمػػفلادظػػركؼلةاػػرلاد يداػػالاالريػػتلديدو ػراعلادػػداي لكادػػدكد لدػػافل
األم ػػـلكادبػ ػ كبلتد ػػرلادل ػػيراحلاد ،ػػداـلكادف ػػداثولس ،ػػدلحيي ػػتلسطي ػػطافلكمي ازد ػػتلمف ػػؿلوػ ػراعلد ػػافل
ادب كبلأوفيبلادػدايييتلاديػميكاالادالثالػالااليػثماالكادايكداػالكادميػافاالدػيديظرلدمػيلللملػ لدػ ل
مفلمحييالم،دياولفاثللكجدلساييلأكدىلاد،دطلافلكاليدثلادفرمافلادبرافاف.1لل ل
لكد،ػػدلل ػػرضللراديػػيلدرػػزكاتلحالا ػرةولحمػػيلتدرليػػيلادجاػػكشلكاد،كاسػػؿلألة ػراضلم لطفػػاولإذل
ل رضتلتطىلمػدللادلػيراحلإدػىلةػزكاتلحمػيل ضػ تلديػايداتلمل ػددةلحػيفلمػفلداييػيلأفليػاطرل
تطاييلادديدطاكفلكادفرسلكاداكييياكفلد،ايدةلااليحيدرلاألحدرلادؿلمج ءلادمياحلالـللثهـلادركميف .2ل
لكد،ػػدلسػػلحلادميػػطمكفلسطيػػطافلسػ لتيػػدلاد طافػػالتمػػرلدػػفلاد طػػيبل رضػ ل لتيػ ليػػيال
634ـلكميلزادتلميذلذدؾلادليراحلإيثماالرةـلل يابلاأليظما.3ل ل
لكد ػػدلاد طفػػيءلاد اربػػدافل ضػ تلسطيػػطافلدطفحػػـلاألمػػكملالػػـلاد دييػ 4ولكمػػيللػػثلذدػػؾلمػػفل
ايضػكاءلسطيػػطافللفػػتل اراػػالاد ثسػػالااليػػثمااولدايليػ لاألمػػرلديد ضػػكعلدططكدػػكياافلادموػراافول
كادذافلأكرالكهيلإدىلأدييءلجطدليـلاال بػاداافولكمػفلالػـلادفػيطماافلادميػطمافولكفطػتلأكدػىلاديحدػيتل
س لييياالاد،رفلادفيدملتبرلدطماثدولفافلاجليفتلجاكشلادوطاداافلسطيطافلتيـل1099ـ .5ل
لكد،ىلهذالادفحـلايئمينلس لسطيطافلفلىلهزامالادوػطاداافلتطػىلاػدلاد،يئػدلادميػطـلوػثحل
اددافلاألاكد لكدفرهـلتفلسطيطافلد دلم رحالفطافللادبيارةلتيـل1187ـلفاثلد طػتلاد،ػكاتل
األاكداػالادفيلفػػالمجػددانلمدايػػالاد،ػػدسلاػكـلادجم ػػال/2أحلػػكدر1187/ـلكأدللوػثحلادػػدافلادوػػثةل
س لادالادو رةلد دلأفللـلةيطييلكلطيارهي 6.ل

1ػٔغ دٔؼح اُزغًٔبٗ ،٢اُوٌبء اُضؿزٞع ١ك ٢كِـطٝ ٖ٤كوب ً ُوبٗ ٕٞأُذٌٔخ اُضؿزٞع٣خ اُؼِ٤ب عهْ (ُ )3ـ٘خ  ،ّ2006عؿبُخ ٓبج٤ـز٤غ،
جبٓؼخ األػٛغ ،ؿؼح ،ّ2010 ،م .14
 2كزذ ٢اُٞد٤ض ،١اُزطٞعاد اُضؿزٞع٣خ ك ٢كِـط ،1995-1917 ،ٖ٤ؿؼح ،ّ1996 ،م.170
 3ر٤ـ٤غ ججبعح ،صعاؿبد ك ٢ربع٣ز كِـط ٖ٤اُذض٣ش ،اُطجؼخ اُضبٗ٤خٓ ،إؿـخ اُج٤بصع اُوذل٤خ ،اُوضؽ ،ّ1986 ،م .1
 4كزذ ٢اُٞد٤ض ،١اُزطٞعاد اُضؿزٞع٣خ ك ٢كِـطٓ ،ٖ٤غجغ ؿبثن ،م.171
 5اُوبً ٢أدٔض أُج٤يٓ ،جٔٞػخ هٞاٗ ٖ٤اُؼوٞثبد أُطجوخ ك ٢كِـطٓ ،ٖ٤طجؼخ اُ٘ٞع ،ج٘ ،ٖ٤م .10
6هالح اُؼبٝٝع ،صٓ.بػٕ ؿ٤ـبُْ ،ربع٣ز اُض٣ٝالد اإلؿالٓ٤خٌٓ ،زجخ أُ٘بعح ،اُطجؼخ األ ،٠ُٝؿؼح ،ّ1997 ،م ٓٝ 335ب ثؼضٛب.
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كاػػدلظطػػتلادم،يرتػػالكادوػراعلدػػافلادوػػطاداافلكادميػػطمافلاألاػػكداافلميػػلمرةلدػػافلمػػدلكجػػزرلل
فلػػىللمحػػفلادميػػطمكفلمػػفلدفػػرهـلكاد،ضػػيءلتطػػايـلكاييػػيءلفحميػػـلمػػفلسطيػػطافلد ػػدلكسػػيةلادمطػػؾل
األاكد لادحيمؿلكذدؾلتطىلادلادمطؾلاألاكد لادييورلداككدلتيـل1244ـ 1.ل
الـلكا تلسطيطافللفتلياطرةلادمركؿلسيدمميداؾولإدىلأفلجيءلاد الميياكفلكفحمػكالادػدايرل
ا اردػػالأرد ميئػػالتػػيـلل ططيػػيلفحػػـلادبػػاحلظػػيهرلاد مػػر  1775-1750ولكفحػػـلأفمػػدلديبػػيلادج ػزارل
 1804-1785ولكفحـلإدراهاـلديبيل 2 1840-1804ل .ل
د،دلدايتلسطيطافلدفحـلآؿلتالميفلطكاؿلأرد ميئػالتػيـلكياػؼلادػؿلأفللفػؿليحدليػيلادليداػال
س لاد يـل1917ـلتيدميلافلطلييلاد،كاتلاددراطيياالولكافلفظتلدييلحميل مرةلطكاؿلأرد ػاليػيكاتل
فلىلودكرلارارلااليلدابلتفلتودالاألمـلييال1921ـلكادذملاميحلايجطلرالفؽلااليلدابلتطىل
اددثد 3.ل
كد،دلحيفلمفلأهداؼلاالفلثؿلاد يحرملاددراطيي لدفطيطافلالـلااليلدابلتطاييلليفاػذلكتػدل
دطفكرلدإايمالكطفلاكم لدطايكدلس لسطيػطافولك ػثؿلسلػرةلااليلػدابلادػذملايػلمرلتػدةلت،ػكدلظيػرل
ادلكاطؤلاددراطيي لجطاينلس لدتـلادفرحيتلادوياكياالكاايمالديالييلادلفلاالايل دادانلاليييءلايلدادييل
تطىلسطيطافلكاييفيبلجاكبييلميييولكسػ لظػؿلايػل داداتليػيد،الكمييػ،المػ ليػططيتلااليلػدابلل
أتطي ػػتلادكحيد ػػالادايكدا ػػالاد يدما ػػالكادميظم ػػيتلادو ػػياكياالري ػػماينلاا ػػيـلدكد ػػالإيػ ػرائاؿ4ولكد ػػـلاػ ػ تل
اد ػػيمسلتبػػرلمػػفلأاػػيرليػػيال1948ـلكهػػكلمكتػػدلايليػػيءلااليلػػدابلاددراطػػيي لفلػػىلحييػػتلاد،ػكاتل
ادايكداالادلياطرتلتطىلم ظـلاألراض لادم ووالدطدكدالادايكدااولكتطىلةارهيلمفلاأل ارضػ ل
ادم ووػػالدطدكدػػالاد رداػػالكسػػؽلا ػرارلادل،يػػاـولكس ػ لظػػؿلهػػذللادظػػركؼلاػػررتلادػػدكؿلاد رداػػالأفل
للد ؿلس لادفربلدجاكبييلاديظيماالدبحؿلمديبر 5.ل
كاػػدلأيػػفرتلهزامػػالادجاػػكشلاد رداػػالس ػ لفػػربلتػػيـل1948ـلتػػفلافػػلثؿلإي ػرائاؿلحيمػػؿل
األ ارض ػ لاد ردا ػػالس ػ لسطي ػػطافلتػػدالحػ ػثنلمػػفلاط ػػيعلة ػزةلاد ػػذمل ض ػ لدرايد ػػالاد ،ػكاتلادموػ ػرااول
كادضفالادررداالادل ل ض تلدطفحـلاألردي ولكذدؾلدفافلايدالعلفربلتيـل1967ـلدافلإيػرائاؿل
 1جٔ َ٤جٔؼخ ؿالٓخ ،اُ٘ظبّ اُضؿزٞع ١ك ٢كِـط ،ٖ٤عؿبُخ صًزٞعا ،ٙجبٓؼخ اُوبٛغح ،2009 ،ؿؼح ،م .60
 2كزذ ٢اُٞد٤ض،١اُزطٞعاد اُضؿزٞع٣خ ك ٢كِـطٓ ،ٖ٤غجغ ؿبثن ،م .171
3اُوبً ٢أدٔض أُج٤يٓ ،غجغ ؿبثن ،م .10
4جٔ َ٤جٔؼخ ؿالٓخٓ ،غجغ ؿبثن ،م .201
 5ع٣بى ٓذٔٞص األؿطَ ،ربع٣ز كِـط ٖ٤اُذض٣ش ٝأُؼبهغ ،اُطجؼخ اُضبٗ٤خ،ؿ٤غ ًٓٞخ صاع اُ٘لغ ،ّ2000 ،ؿؼح ،م .304
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كادػػدكؿلاد رداػػالادمجػػيكرةولكادل ػ لأيػػفرتلتػػفلافػػلثؿلإي ػرائاؿلد،طػػيعلة ػزةلكادضػػفالادررداػػالكأج ػزاءل
كاي المفلاددكؿلاد رداالميييلبد لجزارةلياييءلادموراالكهضدالادجكالفلاديكراا .ل
وعمى اثر اتفاقية أوسمو (إعالن المبادئ – حول ترتيبات الحكومةة الااتيةة الفمسةطي ية
) والةةاي ىةةرى التفةةاه عميةةح بةةين الحكومةةة اإلسةراليمية وم ظمةةة التحريةةر الفمسةةطي ية والةةاي تة
التوقيع عميح بتاريخ  3991/9/31تحدد معال ظا الحك في أراضى السمطة الفمسطي ية مةن
خالل صوص ظرية ىاءت بها هاه االتفاقية حول مسةتقبل الضةفة البربيةة وقطةاع ،ةمة ومةا
بةةات ريعةةرق الحقةةا باتفةةا (،ةةمة – أريحةةا أوال ) والةةاي وقةةع عميةةح الطرفةةان الحكومةةة اإلسةراليمية
وم ظمة التحرير الفمسطي ية ومن ثة ىةرى ح ةد التدييةد الةدولي لهةاا االتفةا والتوقيةع عميةح

فةةي وا ة طن فةةي ةةهر أيمةةول 3991

وقةةد قةةرر المىمةةك المركةةمي الفمسةةطي ي وفةةي دورتةةح

الم عقةةدة مةةن  3إلةةى 3991/31/31بتكميةةق المى ةةة الت فيايةةة بت ةةكيل مىمةةك السةةمطة الوط يةةة
الفمسةةطي ية و وبةةالد ةةهدت الم طقةةة والدة أول م ةةروع لدولةةة فمسةةطي ية م ةةا ت ةةكيل حكومةةة
عمو فمسطين عا  3998حيث ل يسب لمفمسةطي يين أن كةان لهة وط ةاً مسةتقال (بةالمفهو
الحديث لمدولة المستقمة ) .ل
موضوع البحث3
د،ػدلمػرتلسطيػػطافلدم ارفػؿلديػػلكراالمل ػددةولفاػػثلدػـلل ػػرؼلسطيػطافلبػػحؿلاددكدػال ػػثؿل
سل ػرةلادفحػػـلاد المػػيي ولكد ػػدلد ػػكؿلاد،ػ ػكاتلاددراطيياػػالتػػيـل1917ـلكاتػػثفلااليلػػدابلاددراط ػػيي ل
دفطي ػػطافلو ػػدرلأكؿلديػػػلكرلسطي ػػطاي لمحلػػػكبلت ػػيـل1922ـلكا ػػدللي ػػيكؿلذد ػػؾلاددي ػػلكرلليظػػػاـل
اديػ ػػططيتلكس ،ػ ػينلدسهػ ػػداؼلااليػ ػػل ميراالددراطيياػ ػػيولإدػ ػػىلأفلافلػ ػػؿلادايػ ػػكدلسطيػ ػػطافلتػ ػػيـل1948ـل
ك ضػ ػ تلادض ػػفالادرردا ػػالدفح ػػـلاالدارةلاد ردا ػػالاألرديا ػػالادلػ ػ لتمط ػػتلتط ػػىلض ػػمييلالم ػػيرةلب ػػرؽل
األردفلكب ػػحطليلم ػ ػينلادممطح ػػالاألرديا ػػالادييب ػػمااولكا ػػدلح ػػيفلتح ػػسليظ ػػيـلادفح ػػـلآي ػػذاؾلاألطم ػػيعل
األردياػالسػ لسطيػػطافلكياييػػالادػػدمللكادضػػـلادلػ لالد يػػيلاد ػػرشلاألرديػ ولأمػػيلسػ لاطػػيعلةػزةلس،ػػدل
يب تلفحكمالتمكـلسطيطافلح كؿلفحكمالكطياالسطيطاياالدرئييالأفمدلفطم لتددلادديا لكذدػؾل
ح لل،كـلديددكرلادميكطلدييلس للفمؿلميئكدااللفرارلسطيطافلكادارةلاألجزاءلادل لدـللفلطييلاكاتل
اد ػدكلااليػرائاط ولةاػرلأفلادم يرضػػالاألردياػالديػيلكل طػ لادجيم ػػالاد رداػالتييػيولكطدا ػالاد،اػػيدةل
ادل،طاداػػالسايػػيلاػػدلأجيػػزلتطايػػيلمدحػ انرولس،يمػػتلادفحكمػػالادموػراالدػػإدارةلاطػػيعلةػزةلديتلدػػيرللكدا ػػال
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لفػػتلاػػدلموػػرلكدػػـلل مػػؿلتطػػىلضػػم ولكد،ػػدلحػػيفلاديظػػيـلادديػػلكرملآيػػذاؾلاي حيي ػينلديػػذللادفطيػػفال
فاثلايل،طتلاد،كايافلكادلبرا يتلكاألكامرلادويدرةلسػ لاطػيعلةػزةلتػفللطػؾلادوػيدرةلسػ لموػرول
حم ػػيلت ػػرؼلاد،ط ػػيعلالثال ػػالدي ػػيلارل ػػثؿلسلػ ػرةلادفح ػػـلادمو ػػرملتحي ػػتلادلكجػ ػ لاد ،ػػكم لدط،ا ػػيدةل
ادموراا .ل
لكد دلهزامالاد ربلس لتيـل1967ـلكافلثؿلإيرائاؿلدطمييطؽلادفطيطاياالادل لحييػتلداػدل
اد ربلكه لاطيعلةزةلكادضفالادرردااولكاػدلايمػتلفحكمػالاالفػلثؿلك ػثؿلسلػرةلادفحػـلاد يػحرمل
كسل ػرةلاالدارةلادمدياػػالدميػػحلادلػػيراحلادديػػلكرملكاييػػيؤللس ػ لمفيكدػػالكاضػػفالمييػػيلدلرااػػبلادطػػيد ل
اد رد لكااليثم لدفطيطافلكالد تلياييالادضـلاد يئـلح لل ف ليفيييلمفللد يتلاالفلثؿ .ل
كد ػػدلايط ػػثؽلتمطا ػػالادي ػػثـلكلكااػ ػ لالفياا ػػالأكي ػػطكلكيبػ ػ ةلادي ػػططالادكطيا ػػالكرال ػػتللط ػػؾل
اديططاليظيمينلديلكراينلديدغلادل ،ادلتدرلاد وكرولكد دلوػدكرلاد،ػييكفلاأليييػ لادفطيػطاي لد ػيـل
2002ـلكاد ػػذملت ػػدؿلت ػػيم ل2003ـلكل2005ـلد ػػرزلد ػػداييليظيمػ ػينلدي ػػلكراينلمب ػػكهينلةا ػػرلكاض ػػحل
ادم يدـولكمبكبلدلدا ؿلكاضحلس لاال لويويتلكادوثفايتولكهػكلاألمػرلادػذملالزاؿلادبػ بل
ادفطيطاي لا اشللد يل لفلىلادطفظا .ل
م هىية الباحث3
يالد لادديفثلادمييلللادلفطاط لادكوػف لسػ لليػيكؿلمكضػكعلاددفػثولفاػثلل ػرضلديدلفطاػؿلدحػؿل
ف،دالزمياالمرلدييلادب بلادفطيطاي لكاأليظمػالادديػلكراالادلػ ليػيدتل ػثؿللطػؾلادف،ػبولم ػز انزل
ذدؾلديدمراج لكادمويدرلاد،ييكياالكاالداراالكادليرا اا.للل ل
إ كالية البحث3
للمالػػؿلإبػػحيداالهػػذالاددفػػثلسػ لأفلسطيػػطافل ضػ تلتطػػىلمػػدارلليرا يػػيلادم يوػػرلد ػػددل
مفلاأليظمالاديايياالكحيفلدحؿلبحؿلمفلأبحيؿلادفحـليظيمينلديلكرايللمازلد لتفلاآل ػرلكحػيفل
دطليظاـلادديلكرملس لحؿلف،دالمفلهذللادف،بلهدسيلمريارالتفلاآل رلاألمرلادذملأدللإدىلإرديؾل
ادليراحلادديلكرملدفطيطافلمميلأيفرلتي لإرديحػينلكلد الػ انرللسػ لاد،ػكايافلكاأليظمػالادميدال،ػالتػفلهػذلل
اددييلارلكحذدؾلأبػحيؿلادمؤييػيتلاديػايداالدطحاػيفلادفطيػطاي لمػفلف،دػالإدػىلأ ػرللكهػكلمػيلأدلل
س لادييياالإدىلكالدةلجيـلمبكللهكلاديططالادكطياالادفطيطاياا .ل
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كيا لىلهذالاددفثلداجم لدافلطايل لادبليتلادملييالرلكا،دم لدطديفالافلس لدرايالملحيمطال
لايرلديـلاالطثعلتطىلادليراحلادديلكرملدفطيطافلميذلأفلترستلادليظاـلادديلكرم.ل ل
تساؤالت البحث3
ياجابلهذالاددفثلتطىلادلييؤالتلادليداا :ل
 -1لهػؿلترسػتلسطيػػطافلليظامػينلديػػلكراينلسػ لليرا يػػيلاد،ػداـ لكمػيلهػػكلبػحؿليظػػيـلادفحػـلسػ ل
سطيطافلس لاد يكدلاد،داما
 -2ميلهكلادليظاـلادديلكرملدفطيطافلس لتيدلادفحـلاد الميي
 -3ميلهكلادليظاـلادديللكرملدفطيطافلس لتيدلااليلدابلاددراطيي
 -4ميهاالادليظاـلادديلكرملدفطيطافلس لتيدلاالداراتلاد رداالدفطيطاف
 -5هؿلترؼلادفطيطاياكفل ثؿللػيرا يـلادديػلكرملفحكمػيتلكطياػالميػل،طالادػؿلسلػرةلمجػ ل
اديططالادكطياا
 -6ميلهكلادليظاـلادديلكرملادفطيطاي لد دليب ةلاديططالادكطياالادفطيطاياا
الصعوبات التي واىهت الباحث 3ل
 .1تػػدـلكج ػػكدلم ارجػ ػ لاييكيا ػػالكاضػػفالكجيم ػػاللي ػػجؿلم ػػيلمػػرلدػ ػ لادبػ ػ بلادفطي ػػطاي لم ػػفل
لطكراتلديلكراالدييلالييءلميلحلد لأيليذييلاددحلكرلسلفػ لادكفاػدملمػفلحلػبلديد وػكصل
كمػػيليبػرللمػػفلأدفػػيثلسػ لمجػػثتلتطماػػالمل ووػػالكا لدػػرلالػػركةلسػ لهػػذالادمجػػيؿلأالػػرلل
ادمحلدالادفطيطاياالكاتلمدييلتطا لإدىلجييبلميلكجدييللملييال انرلس لد ضلادمراج لاد،ييكياال
كادليرا اا.
 .2جزائػػيتلاددفػػثلادداا،ػػالكادلػ للططدػػتلميػػيليػػدرلأةكارهػػيلكادل مػػؽلسػ لدفاليػػيلدطكوػػكؿلإدػػىل
ػيءلإضػيسالينلكج طػتلاددفػثلا ػرجلديػذالاد ػددل
ادف،ا،الادمجردةولكادل لحطفلييلجيدانلككالينلكتي ن

ادحدارلمفلادوففيت.
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خطة البحث3
الباب األول 3ظا الحك في فمسطين قبل السمطة الوط ية الفمسطي ية
ادفوؿلاألكؿ:لادلطكراتلادديلكراالس لاد يدافلاد الميي لكاددراطيي  .ل
ادمدفثلاألكؿ:لادلطكراتلادديلكراالس لتيدلادفحـلاد الميي  .ل
ادمدفثلاداليي :لادلطكراتلادديلكراالس لتيدلادفحـلاددراطيي  .ل
ادفوؿلاداليي :ليظيـلادفحـلس لسطيطافلس لتيدلاالداراتلاد رداا .ل
ادمدفثلاألكؿ:لفحكمالتمكـلسطيطاف .ل
ادمدفثلاداليي :لاالداراتلاد رداالس لسطيطاف .ل
الباب الثا ي 3ظا الحك في فمسطين في عهد السمطة الوط ية الفمسطي يةو
ادفوؿلاألكؿ:لاديططالادلبرا اا .ل
ادمدفثلاألكؿ:لادكظافالادلبرا اا .ل
ادمدفثلاداليي :لادكظافالادرايداا .ل
ادمدفثلاداليدث:لادكظيئؼلادفرتاا .ل
ادفوؿلاداليي :لاديططالادليفاذاا .ل
ادمدفثلاألكؿل:لرئييالاديططالادكطياالادفطيطاياا .ل
ادمدفثلاداليي :لمجطسلادكزراءل"ادفحكما" ل
ادفوؿلاداليدث:لاديططالاد،ضيئاا .ل
ادمدفثلاألكؿل:لليظاـلادمفيحـلاديظيماالكادمفحمالادديلكراالكاديايدالاد يما .ل
ادمدفثلاداليي ل:لليظاـلادمفيحـلادبرتاالكادداياالكادمفيحـلاد يحراالكادمفيحـلاد يوا .ل
 اديليئللكادلكوايت. -ايئمالادمراج  .ل
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الباب األول
ظا الحك في فمسطين قبل السمطة الوط ية الفمسطي ية
لليدرسلس لهذالادديبلادكض لادديلكرملس لسطيطافلإديفلاد يدافلاد الميي لكاددراطيي لكحذدؾل
ثؿلسلرةلاالداراتلاد رداالس لسطيطاف .ل
الفصل األول
ظا الحك في فمسطين إبان العهدين العثما ي والبريطا ي
د،ػػدلكرالػػتلاديػػططالادفطيػػطايااليظيم ػينلديػػلكرايىلكاييكيا ػينلدػػيدغلادل ،اػػدلل ػراحـللػػدراجاينلتدػػرل
تب ػراتلاديػػيافلكادػػذملايمػػتلدكض ػ لاد،ػػكللاألجيداػػالادل ػ لل يادػػتلتطػػىلفحػػـلادػػدثدلدبػػحؿلتػػيـل
ديدؼلإرييءلدتيئـلفحمييلدطدثدلكافحيـلياطرلييلتطىلادب بلادفطيطاي لس لحيسالمييف لادفايةل
ادياييػ ػػاالكاالجلميتاػ ػػالكاالالوػ ػػيداالكادال،يساػ ػػا1ولسيػ ػػذالاديظػ ػػيـلاد،ػ ػػييكي لهػ ػػكلم ػ ػزاللمػ ػػفلاد ،ػ ػكايافل
ػدءالمػػفلتيػػدلاالمدراطكراػػال
كادلب ػرا يتلادل ػ لسرضػػلييلادػػدكؿلادل ػ لل يادػػتلتطػػىلفحػػـلسطيػػطافلدػ ن

ايلييءلديالفلثؿلاد يحرملااليرائاط  .ل
اد الميياالك ن

كس لهذالادفوؿليكؼليلفدثلتفلأهـلادلطكراتلادديلكراالادل لمرلدييليظيـلادفحػـلسػ ل
سطيػطافلسػ لادفلػرةلادلػ ليػػد،تلاالفػػلثؿلااليػرائاط لدفطيػػطافلادليرا اػػالتػػيـل1948ـلكذدػػؾلتطػػىل
اديفكلادليد  :ل
المبحث األول 3التطورات الدستورية في عهد الحك العثما يو
المبحث الثا ي 3التطورات الدستورية في العهد البريطا يو
ل
ل
ل

 1أُغًؼ اُلِـطُ ٢٘٤ذوٞم اإلٗـبٕ ،اُ٘ظبّ اُوبُٗ ٢ٗٞوطبع ؿؼح ، ،ؿِـِخ اُضعاؿبد ( ،)9ؿؼح ،ّ1996 ،م .3
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المبحث األول
التطورات الدستورية في العهد العثما ي
يػ ػػيلييكؿلديدد اريػ ػػالإفلبػ ػػيءل ليظػ ػػيـلادفحػ ػػـلس ػ ػ لاددكدػ ػػالاد الميياػ ػػالكحػ ػػذدؾليػ ػػكؼليػ ػػدرسلاالدارةل
اد الميياالس لسطيطاف.حإفدللادكالايتلاد الميياا .ل
المطمب األول
ظا الحك في الدولة العثما ية
لرج لددااػالادفاػيةلادديػلكراالسػ لاددكدػالاد الميياػالإدػىلتػيـ1888ـولكهػكلاد ػيـلادػذمللدػكأل
سا لاديططيفلمفمكدلاداليي لترشلاديػططياولسفػ لددااػالتيػدللدتػيلادوػدرلاألتظػـلموػطفىلديبػيل
ػثفايلأدػرزلمػيلجػيءلساػ ل
ييمجػيلإو ن
اددارادارلإدىلت،دلمجطسلايلبيرملس لاآليػلييالكتػرضلساػ لدر ن

إدزاـلف ٌحيـلادكالايتلديدكالءلدطيططيفولكل يٌدلاددكدالادمرحزاالديدطيتالادليمػالد ،ار ارلػ ولكفػددلااللفػيؽل
اد ثايتلدافلف ٌحػيـلادكالاػيتلد ضػيـلدػد ضولكديدلػيد لدػافلمػكظف لاددكدػالتطػىلأيػيسلضػميييتل
ملديدد ػػالايئم ػػالتط ػػىلاد داد ػػاولكح ػػيفلامح ػػفلدي ػػذالااللف ػػيؽلأفلاح ػػكفلأي ػػيسلدي ػػلكرلف،ا،ػ ػ لدطدكد ػػال
ػطرال
ةمػػيولفػػافلرألليفي ػ لمضػ ن
اد الميياػػاولإاللأي ػ لدػػـلا ػػشلطػػكاثنولسيديػػططيفلدػػـلاكا ػ لتطا ػ لإاللمر ن
حلأكؿلسروػػاول
دلوػػدا ،لكاوػػدارلولدف ػػؿلأي ػ لتػ ٌػد
ن
للايل،يوػػيلمػػفليػػططل ولدػػذالاػػررلإدرػػيءللتيػػدليػػيك ٌ
كايػػلطيعلذدػػؾلتيػػدميلايلػػؿلادداراػػدارولك ػػثؿلاديػػيكاتلادليداػػالأ ض ػ لاديػػططيفلادكالاػػيتلاد الميياػػال

دفحكمالمرحزاالاكاا .1ل
كاػدلوػدرتلسػ لتيػدلاديػططيفلتدػػدلادمجاػدلاألكؿلاػكايافلإوػثفاالت ٌػدةلذاتلطػيد لبػػد ل

ديػػلكرمولمالػػؿلميبػػكرلادحط ييػػالكميبػػكرلادليظامػػيتلاد اراػػاولكايظػػرلد ػػضلادمػػؤر افلإدػػىلهػػذافل
اليفلالبلميديميلتطىلمديدئلتيمالس لادفحـلكاالدارةولدحييمػيل
ادميبكرافلتطىلأييميلكالا،ليفلديلكر
ٌ

ػرلاللا ػػدافلا ػػييكيافلدي ػػلكراافلدف ػػؿلأييم ػػيلد ػػـلا،ا ػػدالفرا ػػالادي ػػططيفلأكلاف ػػدالم ػػفل
س ػ لكااػ ػ لاألم ػ
ي
ػـلايبػػئيلادمجػػيدسلاديايداػػالأكلاد،ضػػيئااولكس ػ لتػػيـ1856ـلأيب ػ لاديػػططيفل
وػػثفايل ولحمػػيلأييمػػيلدػ ي
يلترؼلدييـل"مجطسلأتايفلادكالايت"لالحكفلمفلتضكافلتفلحػؿلكالاػاولا لػيرل
تددلادمجادلمجطي ي
ن
مػػفلدػػافلأوػػفيبلادم رسػػالكاالفلػراـولهدسػ لإدػػداءادرأملديالوػػثفيتلادكاجػػبلإد يديػػيلتطػػىلأجيػزةل

1أ.ص .دمحم ؿ َ٤ٜهطٞف ،ربع٣ز اُؼضٔبٗ ٖٓ ٖ٤٤ه٤بّ اُضُٝخ ئُ ٠االٗوالة ،صاع اُ٘لبئؾ ،ث٤غٝد ،ّ1997 ،م ٓٝ 493ب ثؼضٛب.
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اددكداولتطىلأفلاددملحؿلمػييـلكجيػاليظيػرللسػ لذدػؾ.لحييػتلهػذللادلجردػالاألكدػىلمػفليكتيػيلسػ ل
ي
ليراحلادفايةلاديايداالس لاددكدالاد المييااولإاللأيييلديءتلديدفبؿلد دـلادرةلادميدكدافلتطىلايلا يبل
ادمبحطالدرملييولحميلدا طيـلادبؾلس ليكاايلادفحكمالادمرحزاا .1ل
كأيب لاديططيفلتددلاد زاػزلاألكدفػ لتػيـ1876ـ" مجطػسلاددكدػا"لأكل"بػكرملدكدػت"ولادػذمل
لما ػػزلدط ػػيد لب ػػد لدي ػػلكرمولكب ػػمطتلا لويو ػػيل لإت ػػدادلمب ػػيرا لاد،ػ ػكايافلدطدكد ػػالكاد ػػداءلادػ ػرأمل
دطػػك ازراتلديدميػػيئؿلاد يوػػالدلطداػػؽلاد ،ػكايافولحمػػيلحػػيفلدماليدػػالمفحمػػالايظػػرلديد،ضػػيايلاالداراػػال
2
ػدلكو ػػؼلهػػذالادمجط ػػسلد يػ ػ لددااػػالايط ػػثؽلدمجط ػػسل
ي
كافػػيحـلادم ػػكظفافلادمليم ػػافلدػػياليفراؼ وكا ػ ي

اديكاب .3ل

لأكؿليػططيفلديػلكرملسػ للػيراحلاددكدػالاد الميياػاول
لكابليرلاديططيفلتددلادفمادلاداليي لأيػ ٌ

س،دلأتطفلديلكرالدطدثدلد دلأفلأاي ػ لزتػاـللحلػؿل"الفػيؽلادفماػا "مػدفتلديبػيلأفلاالاػداـلتطػىلهػذال
ن
لياوطحل
اد مؿلاج ؿلاددكؿلاألكركداالللكاؼلتفللد طييلس لادبؤكفلاددا طاالدطدكدالاللياميلكاي يل

كضػ لادرتياػػيلادميػػافاافلسػ لاددط،ػػيفللكادبػػيـ .للبػػحطتلدجيػػالتيمػػالدرئييػػالمػػدفتلديبػػيولكدجػػيفل
تاالددريالمبركعلادديػلكرلادػؿلإوػدارلولكايليػتلد ػدلمػداكالتلطكاطػالإدػىلكضػ لهاحػؿلدطيظػيـل
لا
سر
اددردميي 4ولكاػدلوػدرتلاالرادةلاديػيااليػيال1293هػػلادمكاسػؽل1877ـلدليظػاـلمجطػسلتمػكم ل–ل
دردمػػيفل–لالحػػكفلمػػفلمجطيػػافولأفػػدهميلميل ػػبلكايػػمىلمجطػػسلادمد كالػػيفلكاآل ػػرلم ػػافلكايػػمىل
مجطسلاألتايفولكادلفؿلاددردميفلييال1294هػلادمكاسؽل1878ـولكاػدلوػدرلادديػلكرل–لاد،ػييكفل
األييي ػ ل–ليػػيال1293ه ػػلادمكاسػػؽل1876/12/23ـلالػػـلتطػػؿلكأتاػػدلاد مػػؿلد ػ ليػػيال1326ه ػػل
ادمكاسؽل1908ـ5ولكادللحكفلادديلكرلاد الميي لمفلاالي لتبػرلايػمينلكضػـل119لمػيدةولكاػدللػ الرل
م دكللديددييلارلاألكركداالياميلادديلكرلاددطجاح لكادركي .ل ل

1اٗظغ ٓٞهغ ٓٞؿٞػخ ٤ٌ٣ٝج٤ض٣ب اُذغح ػِ ٠االٗزغٗذhttp://ar.wikipedia.orgi:
2ص.ػجض اُؼؼ٣ؼ اُل٘بٓ ،١ٝغجغ ؿبثن ،ط ،4م .1722
3أ.ص.دمحم ؿ َ٤ٜهطٞفٓ ،غجغ ؿبثن ،م .443
4دمحم كغ٣ض ثيٓ ،غجغ ؿبثن ،م ٓٝ 590ب ثؼضٛب.
5أ.ص كزذ ٢اُٞد٤ض،١اُزطٞعاد اُضؿزٞع٣خ ك ٢كِـطٓ،ٖ٤غجغ ؿبثن ،م .173
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كدطدا ػػالادف ػػيؿلد ػػـلل ػػذلاددكد ػػالاد الميياػػالديظ ػػيـلادثمرحزا ػػالاديايي ػػاالأكليظ ػػيـلااللف ػػيدل
ادمرحػػزملأكلاددكدػػالادل يهداػػالد ػػدـلل ػكاسرلبػػركطلذدػػؾلحمػػيلادػػافلذدػػؾلمػػفلس ،ػ لاد،ػػييكفلادديػػلكرمل
كاد،ييكفلاددكد لاد يـ 1.ل
كادلاتلمدلاديظػيـلاد،ػييكي لسػ لظػؿلادفحػـلاد المػيي لتطػىلادف،ػ لااليػثم لحموػدرلدطلبػرا ولكمػ ل
لطػػكرلادمجلمػ لكلبػ بلافلايجيلػ ولرأتلاديػػططيتلاد الميياػػالأفلهيػػيؾلفيجػػالدكضػ لاػػييكفلمػػدي ل
تطىلهدملس ،لادفيفاالدلجيبلاالرلديؾلكاال لثؼلادييبئافلتفلاألاػكاؿلادم لطفػالسػ لس،ػ لادفيفاػال
كدلايػػارلتمػػؿلمفيحميػػيولكاػػدللػػـلا لاػػيرلمجمكتػػالمػػفلاد طمػػيءلكرجػػيؿلادف،ػ لدكضػ لذدػػؾلاد،ػػييكفول
فاػػثلكضػ كالمػػيلا ػػرؼلد ػ مجطالاألفحػػيـلاد دداػػا لسػ لاد ػػيـل1286ه ػ2ولكا،ػػكؿلم ػػدكلادمجطػػالسػ ل
ل،راػػرهـلدطوػػدرلاألتظػػـ:ل لدمكجػػبلاالرادةلاد طاػػالاجلم يػػيلسػ لداػكافلاألفحػػيـلكديدريػػيلإدػػىللرلاػػبل
مجطػػالمؤدفػػالمػػفلادميػػيئؿلكاألمػػكرلادحالا ػرةلادكاػػكعلجػػدانلمػػفلايػػـلادم ػػيمثتلادف،ياػػالمجمكتػػالمػػفل
أاكاؿلادييدةلادفيفاالادمكالكؽلديي .3ل ل
لكميزادتلادمجطالاد دداالرةـلمض لادزمفولداسلس،طلجزنءلمفلاد،ييكفلادمدي لادييرمولدػؿل
أهـلمودرلدط،ييكفلادمدي لادفطيطاي لس لاطيعلةزة.4لل ل
المطمب الثا ي
اإلدارة العثما ية في فمسطين
ايػػـلاديػػططيفليػػطاـلاألكؿلادػػؿلتكدل ػ لإدػػىلايػػطيدكؿلدػػثدلادبػػيـلإدػػىلايػػمافلكاي ػ اف:لاألكؿل
بػػميؿلدمبػػؽلكمرح ػزللاالدارملفطػػبلكادالػػيي لجيػػكبلدمبػػؽلكاملػػدلفلػػىلاد ػراشلكمرح ػزللاالدارملدمبػػؽل
كارلدطػػتلد ػ لادم ارحػػزلادمدياػػالسػ ػ لسطيػػطافلكايػػمتلدػػثدلادبػػيـلكس ػػؽلاديظػػيـلاالاطػػيت 5ولكج ط ػكالدا ػػتل
ادم،دسلييج،االليد الدديبيلدمبػؽلادػذملحػيفلاططػؽلتطاػ لأاضػيلديبػيلادبػيـلكأظيػرلاد المػيياكفلسػ ل
ذدػػؾلادكاػػتلادمدحػػرلل،ػػدا انرل يو ػينلألهماػػالداػػتلادم،ػػدسلإذلحػػيفلافحم ػ لإمػػيلأماػػرلأكلافػػدلادػػكزراءل
كللد لييج،االداتلادم،دسلالثثلمدفلهػ لأرافػيلكل،ػ لإدػىلادبػميؿلادبػرا لالػـلداػتلدفػـلكاد طاػؿل
1عاج ٢اُوٞعاٗ،٢اُ٘ظبّ اُوبُٗ ٢ٗٞوطبع ؿؼح ،ّ1967-1948ثذش ٓ٘لٞع كٓ" ٢غًؼ دوٞم اٍ\ؿ٘ـبٕ ك ٢جبٓؼخ ث٤غػ٣ذ"\:اٗ ١ظبّ
هبٗٗ ٢ٗٞغ٣ض ُلِـط،ٖ٤كِـطٓ ،ٖ٤غًؼ دوٞم اإلٗـبٕ ك ٢جبٓؼخ ث٤غػ٣ذ،ّ1996،م.26
2أُغًؼ اُلِـطُ ٢٘٤ذوٞم اإلٗـبٕٓ ،غجغ ؿبثن ،م .6
 3ػِ ٢د٤ضع ،صعع األدٌبّ كغح ٓجِخ األدٌبّ ،صاع اٌُزت اُؼِٔ٤خ ،ث٤غٝد ،ثض ٕٝربع٣ز ٗلغ ،م .10
4عاج ٢اُوٞعاٗ،٢اُ٘ظبّ اُوبُٗ ٢ٗٞوطبع ؿؼح ٓ،ّ1967 -1948غجغ ؿبثن ،م .27
5ص.ؿ٤بع ًًٞت ػِ ٢اُجٔ ، َ٤رٌ ٖ٣ٞاُؼغة اُذض٣ش  ، 1ٍ ، 1916 – 1516صاع اٌُزت ُِطجبػخ ٝاُ٘لغ  ،أُٞهَ  ،1991م .71
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كل ،ػػيفلإدػػىلادجيػػكبلإمػػيلمػػدفليػػيدطسلكتجطػػكفلكةػزةلسحييػػتلحػػؿلمييمػػيليػػيج،االايئمػػالدػػذالييلللدػ ل
ديبيلدمبؽلكحييتلايسيلليد الدرزة.1لأميلس لتيدلاديططيفليطاميفلاد،ييكي

2ل

1520ل–ل1566ل ولايػػمتلدػػثدلادبػػيـلإدػػىل2561لإاطيتػػيلمييػػيل  1006لااطيتػػيتل
س لأايدالدمبؽلادل لضمتلدمبؽلكوادالكلدمرلكادحرؾلكةزةلكاد،دسلكييدطسلكتجطكفلكوفد .3ل
كسػ ػ لت ػػيـ1660لايػػػلفدالتلاددكد ػػالاد الميياػػػالكالا ػػالو ػػادالدمرااد ػػالادجدػ ػػؿ4وحم ػػيلكزتػػػتل
اد،ط ػػيتلاد يػػحراال ػػثؿلاد،ػػرفلاديػػيد لتبػػرلتطػػىلاد،ػػثعلكاألدػراجلادمكجػػكدةلسػ لسطيػػطافلكاط ػػال
ة ػزةلك ػػيفلاػػكيسلكتدػػرلاد ػػطلادلجػػيرملادمػػيرلتدػػرلسطيػػطافلأمالػػيؿلاط ػػالاد،ياط ػرةلكجيػػافلكيػػيدطسل
كاط الاد،دسلكاد طاؿ.5ل ل
ال ػػـلأج ػػرتلاددكد ػػالاد المييا ػػالل ػػداثتلسػ ػ لادل،ي ػػاميتلاالدارا ػػالسػ ػ لسطي ػػطافل يو ػػالد ػػدل
إوػدارلاػييكفلاأل ارضػ لتػيـل1858لكادػػذملفيػـلمطحاػػالاأل ارضػ لسايػػيلإذللػـللكزا يػػيلتطػىلالػػثثل
يييجؽلهميلتحيلكابمؿلأاضاالتحيلكفافيلكوفدلكادييورةلكطدرايلكادالػيي ليػيجؽليػيدطسلكابػمؿل
أاضػػااليػػيدطسلكجيػػافلكطػػكدحرـلكاداليدػػثليػػيجؽلاد،ػػدسلكابػػمؿلأاضػػاالاد،ػػدسلكايسػػيلكةػزةلكاد طاػػؿل
كدئرلاديد لولكأهماالهذالادل،ياـلأفلسطيػطافلحييػتلللدػ لدائػرةلليػجاؿلاأل ارضػ لسػ لدمبػؽلفلػىل
اد يـل1891لكد دهيلأودفتلليد الدداركت .6ل
كسػ لتػػيـل1864للػػـلإوػػدارلاػػييكفلادكالاػػيتلاد المػػيي لكادػػذملأوػػدفتلدمكجدػ لملوػرساال
اد،دسلذاتلتثاالمديبرةلدك ازرةلاددا طاالدمحييلييلادم،ديالكادميما .7ل
لكدمكجبلاد،ييكفلادمذحكرلس،ػدللحكيػتلاددكدػالاد الميياػالمػفلتػددلمػفلادكالاػيتلكس،ػينلدطمػيدةل
األكدػػىلمي ػ ولفاػػثلايػػمتلاديػػططالاد الميياػػالأ ارضػػاييلإدػػىل32لكالاػػاولحػػيفلمػػفلداييػػيل32لكالاػػال
تردا ػػا8لميي ػػيلكالا ػػالادب ػػيـلادلػ ػ لحيي ػػتللفل ػػكملتط ػػىلأدكا ػػالاد ،ػػدسلادبػػراؼلكةػػزةلكو ػػفدلكي ػػيدطسل
1ص.ادٔض ٗٞع ١اُ٘ؼ ، ٢ٔ٤اُٜٞ٤ص ٝاُضُٝخ اُؼضٔبٗ٤خ  ،صاع اُذغ٣خ ُِطجبػخ  ،ثـضاص  ، 1990م ٓٝ 65ب ثؼضٛب.
2ؿِٔ٤بٕ اُوبٗ ، )1566-1494( : ٢ٗٞؿِطبٕ ػضٔبٗ ، 1566-1520 ٢ثِـذ ك ٢ػٜض ٙاُضُٝخ اُؼضٔبٗ٤خ أٝط ؿِطزٜب  ،ئط اؿزذٞط ػِ٠
اُؼض٣ض ٖٓ اُض ٍٝاألٝعث٤خ  ،كٖ ػضح دغٝة ػِ ٠كبعؽ ًٝبٕ دٌٔ ٚثٞج ٚػبّ ٓؼزضالً ػبصالً ُ ،وت ثبُوبٗ ٢ٗٞأ ٝأُلغع ٌُضغح اُوٞاٖٗ٤
اُوبصعح ك ٢ػٜض . ٙؿغثبٍ  ،أُوضع اُـبثن  ،م 1001
3ص.ؿ٤بع ًًٞت ػِ ٢اُجٔٓ ، َ٤غجغ ؿبثن  ،م.87
4ص.ادٔض ٗٞع ١اُ٘ؼٓ ، ٢ٔ٤غجغ ؿبثن  ،م.66
.5ؿ٤بع ًًٞت ػِ ٠اُجٔٓ، َ٤غجغ ؿبثن ،م164
 6آ َ٤رٓٞب  ،كِـط ٖ٤ك ٢اُؼٜض اُؼضٔبٗ ، ٢اُلغًخ اُؼغث٤خ ُِزٞػ٣غ ٝاُ٘لغ  ،األعصٕ  ،م .106
7ؿ٤بع ًًٞت ػِ ٠اُجٔ ، َ٤أُوضع اُـبثن  ،م351
8ص.كزذ ٢ػجض اُ٘ج ٢اُٞد٤ض ،١اُزطٞعاد اُضؿزٞع٣خ ك ٢كِـط ،ّ1995 – ّ1917 ٖ٤اُطجؼخ اُضبٗ٤خٓ ،طبثغ اُ٤ٜئخ اُش٤غ٣خ ،ؿؼح،
 ،ّ1996م.145
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كادطجػكفولكسػ لادردػ لاأل اػػرلمػفلاد،ػػرفلادلييػ لتبػػرلتػػددتلاددكدػالاد الميياػػاللرلاػػبلادكالاػػيتلسفػ ل
تػػيـل1888ـلج طػػتلداػػركتلكالاػػاللضػػـلطػرادطسلكادثذااػػالكتحػػيلكيػػيدطسولحمػػيلأتطيػػتلسػ لادكاػػتل
يفي لاد،دسلملورساالميل،طاللرلدطلدمرحزلفحكمالاديططيالمديبرةولكلضـلأرد لأاضااله :لايسػيل
كةزةلكدئرلاديد لكاد طاؿولكحؿلاضيءلضـلتددانلمفلاديكاف ولكلبمؿلحػؿلييفاػالتػددانلمػفلاد،ػرلل
كادمػزارع1ولكسػ لادمػػدةلاال اػرةلمػػفلادفحػـلاد المػػيي لادل،ػتلملوػرساالاد،ػدسلديدفػػدكدلادموػراالتيػػدل
ياييءلولأميلادبميؿلادفطيطاي لسحيفلالد لدكاءافلهميلييدطسلكمفلأتميد لطكدحرـلكجيافلكطكديسل
كدكاءلتحيلكمفلأتميد لوفدلكطدرايلكادييورةلكفافي .2ل
كدفيػػبلادمػػيدةلاألكدػػىلمػػفلاػػييكفلإدارةلادكالاػػيتلس،ػػدلحػػيفلليطيػػؿلاديػػططالس ػ لادكالاػػيتل-كمييػػيل
سطيطافلديدطد ل-لتطىلاديفكلادليد  :ل
الوالي3لكهكلرئاسلكمرج لإدارةلادكالاالاد مكماا .ل
المتصرق3لكهكلرئاسلإدارةلادطكاءلكادميئكؿلتي  .ل
القالمقا 3لهكلرئاسلإدارةلاد،ضيءلكادميئكؿلتي ولكابحؿلأاضينلس لمراحزلادكالاػيتولمرحػزلاضػيءل
آ رلكا افلد لايئم،يـ .ل
المدير3لهكلرئاسلإدارةلادييفاالكادميئكؿلتييي .ل
كاألدكاالةارلادمطف،الد االكالااله لس لفحـلادكالاال–لكلحكفلليد الدط يومالمديبػرةلسػ ل
هذللادفيدالحميلكردلس لادميدةل  2لمفلاد،ييكف .ل
كادليصلادديلكرلاد الميي لتيـل1876ـلدمكجبلادميدةل110لتطىلضركرةلكجكدلمجيدسل
دطداالس لادكالايتلاد ردااوإاللأفلهذللادمجيدسلياطرلتطاييلادكجييءلاالاطيتاافلمػفلاجػؿللف،اػؽل
م رديـلاد يوا3وكتطا للـللمالاؿلسطيطافلس لمجطسلادمد كاليفلد دلإجراءلااليل يديتلاديايداالتػيـل
1878ـلكمالطييلس لادمجطسلادمذحكرلاكيؼلضايءلاد يددملتفلملورساالاد،دس .4ل

1ص.كزذ ٢ػجض اُ٘ج ٢اُٞد٤ضٓ ،١غجغ ؿبثن ،م.145
2ص.ادٔض ٗٞع ١اُ٘ؼ ، ٢ٔ٤أُوضع اُـبثن  ،م.68
3ص.اُـ٤ض ٣بؿٝ ، ٖ٤ص.ػِ ٢اُضٛ ٖ٣الٍ  ،االؿزؼٔبع االؿز٤طبٗ ٢اُوه ٢ٗٞ٤ٜكه ٢كِـهط ، 1948-1882 ٖ٤طٓ ، 1ؼٜهض اُجذهٞس ٝاُضعاؿهبد
اُؼغث٤خ  ،ث٤غٝد  ، 1975م.78
4ص.ادٔض ٗٞع ١اُ٘ؼٓ ، ٢ٔ٤غجغ ؿبثن ،م.70
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أميلمفلادييفاػالاد يػحراالسحييػتلسطيػطافلجػزءانلمػفلاد،اػيدةلاد يػحراالاد يمػالديػكراالكسػ ل
اد،ػدسلحػػيفلايئػدلادجيػػدلدرلدػالسراػػؽولكمػفلادييفاػػالاد،ضػيئاالسػػيفلسػ لحػػؿلمرحػزلدػكاءلمفحمػالددااػػال
كدحفلاألفحيـلادل لحييتللودرهيلادمفيحـلليل يؼلس لمفحمالااليػلئييؼلسػ لداػركتلوكتيػدلااػيـل
اي،ثبل1908ـلأكجدتلفحكمالادديبلاد يد لمفحمالايلئييؼللل طؽلدملوػرساالاد،ػدسلديالضػيسال
إدىلأيييلمرج لايلالييئ لدمفيحـلادددااالس لدكاءلييدطسلأاضي.1لل ل
لكييداينلسإي لامحفلاد،كؿلد فليظيـلادفحـلسػ لاددكدػالاد الميياػالأ ػذلمػفلادييفاػالاالداراػال–ل
أيييػ ػلين-لديديظ ػػيـلادمرح ػػزملإد ػػىلجيي ػػبلت ػػدـلادلرحا ػػزلاالدارمولس ػػرضلذد ػػؾلالي ػػيعلأرج ػػيءلاددكد ػػال
اد المييا ػػالكل ػػددلاد،كما ػػيتلكاألا ػػيداـلكطدا ػػاليظ ػػيـلادفح ػػـلادمطحػ ػ لادملػ ػكارثلذكلادو ػػدرالاددايا ػػال
كاد يػػحراا.2لظيػػرلذدػػؾلجطا ػينلس ػ لتثاػػالادفحكمػػالادمرحزاػػالديدكالاػػيتلادم لطفػػاولفاػػثلحػػيفلهػػـل
األكدىلد لكمينلأفلل،كـلادكالايتلدجم لكدس لمديدغلمفلادميؿلكلجيادلتددلمفلادرجيؿلدوػيدفييلس،ػطول
كللرؾلادكالايتلساميلتدالذدؾلد ميؿلادفحكمالادمرحزااولدؿلحالا انرلميلأهمؿلتميؿلادفحكمالادمرحزاال
سضػ ػثنلت ػػفلبػ ػ كبلادكالا ػػيتل 3كدو ػػرؼلاديظ ػػرلت ػػفلمي ػػارةلاددكد ػػالاد المييا ػػالكأداؤه ػػيلادياييػ ػ ل
كادػكظاف لسػ لأايداميػػيلادم لطفػالكاآلراءلادمل ػػددةلسػ لل،ااميػيلدػػافلمػػيدحلكاػيدحولس،ػػدلفيسظػػتلتطػػىل
اد ثسػالاد الميياػالكج طػتلدطميػطمافلدكدػالكهادػالافيػبلديػيلأدػؼلفيػيبولكتطػىلميػلكللسطيػػطافل
س،دلفيسظتلاد ثسالاد الميياالتطىلاديكاالااليثماالدفطيطافلحجػزءلمػفلاد ػيدـلااليػثم لككافػتل
يدانلميا ػينلأمػيـلادمبػركعلادرردػ لادوػياكي لالايمػالدكدػالدطايػكدلسػ لسطيػطافولكادػذمللف،ػؽلالف،ػينل
د ػػدلإيي ػػيؾلاددكد ػػالاد المييا ػػالكضػ ػ فييلكدل ػػرلأطراسي ػػيلكاد ػػذملل ػػكجلد ػػيالفلثؿلاددراط ػػيي لدي ػػيلت ػػيـل
1917ـولككتدلكزارل يرجاالدراطييايلآيذاؾلدطفكرلدطايكدلدإايمالكطفلاكم لفاثلالللزاؿلسوكؿل
ادم ييةلميلمرةلفلىلليرا  .4ل
ل
ل
ل
1أُغجغ ٗلـ، ٚم. 70
2ص .ػجض اُؼؼ٣ؼ اُل٘بٓ ،١ٝغجغ ؿبثن ،ط ،1م ٓٝ 49بثؼضٛب.
3أ.ص كزذ ٢اُٞد٤ض،اُزطٞعاد اُضؿزٞع٣خ ك ٢كِـطٓ ،ٖ٤غجغ ؿبثن ،م .173
4ص.جٔ َ٤جٔؼخ ؿالٓخٓ ،غجغ ؿبثن ،م .101
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المبحث الثا ي
التطورات الدستورية في العهد البريطا ي
لللليكؼليلييكؿلديدداريالس لهذالادمدفثلحؿلمفلاالدارةلاد يحراالاددراطيياالدفطيطافلالـل
االدارةلادمدياالاددراطيياالدفطيطافل .ل
المطمب األول
اإلدارة العسكرية البريطا ية في فمسطين ل
دييياػ ػػالتػ ػػيـل1918ـلكدييليػ ػػيءلادفحػ ػػـلاد المػ ػػيي لدفطيػ ػػطافلأوػ ػػدفتلادػ ػػدثدللػ ػػدارلدػ ػػإدارةل
تيػػحراالدراطييا ػػالأططػػؽلتطاي ػػيلايػػـل"االدارةلادجيكدا ػػالدػػدثدلاد ػػدكلادمفلطػػا"لكال ػػذتلمػػفلمداي ػػال
اد،ػػدسلم ،ػ انرلديػػيلكتمطػػتللفػػتليػػططالفيحمػػإدارملتػػيـلحػػيفلالط،ػػىلأكام ػرللمػػفلاد،يئػػداد يـلادجي ػراؿل
ادطيدػ ػ ولديتلد ػػيرللادمرجػ ػ لاألتط ػػىلسػ ػ لادمي ػػيئؿلادرئاي ػػاولإذلأيػ ػ لح ػػيفلا م ػػؿللف ػػتلإبػ ػراؼلك ازرةل
اد يرجا ػػالاددراطييا ػػالادلػ ػ لحيي ػػتلليف ػػذادل طاميتلكأكام ػػرلكزا ػػرلاد يرجا ػػا1ولكد ػػذدؾلد ط ػػتلاألاي ػػيـل
ادجيكداالمفلسطيطافلادكاا الجيكبل طلايسي_اد،دسللفتلإدارةلتيحراالادرلديػيلأفللػدكـلدفلػرةلول
 2ل

س لكاتلحييتلسا لادفربلاد يدماالاألكدىلميللزاؿلميلمرة .
اوالً  3االدرة العامة

ادللكدتلادفحكمػالاد يػحراالفػافلافلثديػيلادػدثدلإتػيدةلاديظػرلسػ لادل،يػاـلاالدارملدطػدثدل
اءلدػدالنلمػفلادل،يػاميتلاالداراػالاد الميياػالالػـلاطػصلاد ػددلإدػىل
س،يمتلسطيػطافلإدػىلالثالػالتبػرلدػك ن
تب ػرةلأدكاػػالتػػيـل1919ـولكتػػافلتطػػىلرأسلحػػؿلد ػكاءلفػػيحـلتيػػحرملدراطػػيي لا ض ػ كفلجما ػينل

المػ ػرةلادفػ ػيحـلاد ي ػػحرملاد ػػيـلكم،ػ ػرللاد ،ػػدسلاد ػػذملالدػ ػ لد ػػدكرللاد،ا ػػيدةلاد يم ػػالدطج ػػاشلاددراط ػػيي ل
ديد،يهرةولكاييتدلحؿلفيحـلدكاءلضديطلتيحراكفلآ ركفلم ظميـلمفلاددراطػيياافلديالضػيسالإدػىل
مػػكظفافلآ ػرافلممػػفللد،ػػىلمػػفلادمػػكظفافلاألل ػراؾلادالػػييكاافولكالػػكدىله ػؤالءلادفحػػيـلاد يػػحراكفل

1ص.ئثههغا ْ٤ٛعًههٞإ اُج٘هههض ،١ؿ٤بؿههخ االٗزهههضاة اُجغ٣طههبٗ ٢االهزوههبص٣خ كههه ٢كِـههط٘ٓ ،1939 -1922 ٖ٤لهههٞعاد صاع اٌُغٓههَ ،ػٔهههبٕ،
 ،ّ1986م .16
ً2بَٓ ٓذٔٞص دِخ ،كِـطٝ ٖ٤االٗزضاة اُجغ٣طبٗ٘ٓ ، 1939-1922 ٢ظٔخ اُزذغ٣غ اُلِـط٤٘٤خ  ،ث٤غٝد  ، 1974م .33
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ادمفيسظػػالتطػػىلاألم ػػفلاد ػػيـلكاالي ػػل،رارلادػػدا ط لكاديظ ػػيـلاد ػػيـلكادارةلمي ػػيط،يـلادميػػئكدافلتيي ػػيل
جما لاالاراداتلدط زايا.1ل ل
اػػدلل ياػػبلتطػػىلميوػػبلادفػػيحـلاد ػػيـلاد يػػحرملاد ػػيـلدفطيػػطافل ػػثؿلهػػذللادفل ػرةلالثالػػال
أب يصلأكديـلأدمكيدلادطيد  1918-1917لكلد لاديارلآرالرلمكي ل  1919-1918لكآ رهـل
اديارلدكاسلدكدزل .2 1920-1919ل ل
حييػػتلدكائػػرلادفحػػـلاديػػيد،الكادجداػػدةلادل ػ لبػػحطتلدليػػاارلاألمػػكرلاد يمػػاللبػػمؿ:لادػػدائرةل
ادميدا ػػاولكدائػ ػرةلاد ػػدؿولكدائػ ػرةلادد ػػكداسولكدائػ ػرةلادو ػػفاولكدائػ ػرةلادلج ػػيرةولكدائػ ػرةلادب ػػئكفلاد يم ػػال
....إد ػػحولكلكدػػػتلاالدارةلاد يػ ػػحراالاد ػ ػػدميتلاالجلميتاػػػالكادل طاماػػػالادل ػ ػ لتي ػػدلدإدارليػ ػػيلدطجػ ػػيفل
ادم يرؼلادمفطاػاولكتيػدتلدػإدارةلاألكاػيؼلإدػىلمجطػسلأكاػيؼولكحػيفلادم لػيرلكهػكليظػيـلمػكركثل
تفلاد يدلاد الميي لهمزةلكوؿلدافلاديحيفلادمفطاافلكفحيـلاألدكاالاد يحرااف .3ل
ا ػػدلتاي ػػتلادفحكم ػػالاددراطييا ػػالادجيػ ػراؿلةطد ػػرتلحثال ػػكف4لادض ػػيدطلادياييػ ػ لاد ػػيـلسػ ػ ل
ادمحلػبلاد ردػ لسػ لاد،ػيهرةلمػػدا انرلدػػكدارةلاد يػحراالسػ لسطيػػطافلكادػذملاػػيـلدل يػػاسلإدارةلتيػػحراال
وػرسالفلػػىلليػػلطا لاديػػاطرةلتطػػىلادػػدثدلل مػػؿللفػػتلإدارلػ لكتػػافلفحػػيـلتيػػحراافلسػ لحػػؿلمػػفل
دئػػرلاديػػد لكة ػزةلكتيػػ،ثفلكادمجػػدؿلكادرمطػػالكراـل لكأرافػػيلكداػػتلدفػػـلكاد طاػػؿلالػػـلايسػػيلكاد،ػػدسل
كايبػ ػػيءلكظافػ ػػالجداػ ػػدةلايػ ػػمييل مفػ ػػلشلاد ػ ػػرب ولككظػ ػػيئؼلأ ػ ػػرلللييػ ػػجـلم ػ ػ لأهػ ػػداؼلاالدارةل
اد ي ػػحراا5ولسض ػػثلت ػػفلكظ ػػيئؼلأ ػػرللب ػػمطتلادميلب ػػيرلادم ػػيد لكاد،ض ػػيةلكادز ارت ػػالكادمو ػػيرؼل
كادميداالكادجمػيرؾلكادػكارداتلكادطػبلكتػافلرجػؿلاػدتىلجدرائاػؿلفػداد6سػ لميوػبلميلبػيرلفػيحـل
اد،دسولكسػ لادالػيمفلكاد بػرافلمػفلحػييكفلاألكؿلتػيـل1917لليػطـلادحكدكياػؿلركييدديػلكرزلميملػ ل

1ص.جٔ َ٤جٔؼخ ؿالٓخٓ ،غجغ ؿبثن ،م .107
2اٗظغ :أُٞهغ االٌُزغُِٞٔ ٢ٗٝؿٞػخ اُذغح ٌ٣ٝ ،ج٤ض٣بٓ ،غجغ ؿبثن.
3ص.جٔ َ٤جٔؼخ ؿالٓخٓ ،غجغ ؿبثن ،م .107
4ؿِجههغد ًال٣زههٓ )1929-1865( -: ٕٞههض٣غ االؿههزشجبعاد كههٓ ٢وههغ ٓ ، 1917-1914ـههإ ٍٝاُوههٞاد اُجغ٣طبٗ٤ههخ كهه ٢اُذِٔههخ أُوههغ٣خ
ٓ ، 1919 -1917ـزلبع ٝػاعح اُضاسِ٤خ كٓ ٢وغ  ، 1922-1921ؿٌغر٤غ أ ٍٝدٌٓٞخ كِـط٘ٓ ، 1925-1922 ٖ٤ضٝة ِٓي اُذجهبػ
اُشههبم اُلههغ٣ق دـهه ، 1927-1925 ٖ٤أُؼزٔههض اُـههبٓ ٢كهه ٢اُؼههغام  .1928اٗظههغ٤ُ :ههش دمحم ئثههغا ،ْ٤ٛاإلصاعح اُجغ٣طبٗ٤ههخ كهه ٢كِـههطٖ٤
 ،1939 -19185عؿبُخ ٓبجـز٤غ  ،جبٓؼخ رٌغ٣ذ ،اُؼغام ، ّ2010،م ٓٝ 34ب ثؼضٛب .ل
دمحم ٜٓض ١اؿض د٤ضع  ،أُوضع اُـبثن  ،م34
6ؿٞعً ١بٕ ك ٢أُشبثغاد اُجغ٣طبٗ٤خ كزْ رؼٓ ٚ٘٤ـزلبعا ً ٓذِ َ٤ٌُُِٗٞٞ ٢عٗٝبُضؿزٞعػ  .اٗظغ ً :بَٓ ٓذٔٞص سِخ ٓ ،غجغ ؿبثن ،
م35
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حفيحـلدط،دس1لد دلااليلرييءلتفل دميتلدكرلكفلديبيلادفيحـلادييدؽلس لاد،دسلادذملحيفليػيد،يل
مدا انرلتيمينلدطدرادلس لمور .2ل
س ػ لمػػؤلمرليػػيفلرامػػكل1920ـلاػػررادمجطسلاألتطػػىلدطفطفػػيءلمػػيحلدراطيياػػيفؽلااليلػػدابل
تطػ ػػىلسطيػ ػػطافولكديػ ػػيءلتطتػ ػػذدؾلتايػ ػػتلادفحكمػ ػػالاددراطيياػ ػػالاديػ ػػارلهردػ ػػرتلومكئاثدوػ ػػياكي ل
اددراط ػ ػػيي لمي ػ ػػدكدينلي ػ ػػيماينتطىلسطي ػ ػػطافلكفكد ػ ػػتلاالدارةلاد ي ػ ػػحرااإدىلإدارةلمديا ػ ػػاولكحيي ػ ػػتلسػ ػ ػ ل
ددااااألمرللفتلرايدالك ازرةلاد يرجاالاددراطيياالالـلأوػدفتلللدػ لمديبػرةك ازرةلادميػل مراتلكأططػؽل
تطاييلايـ" فحكمالسطيطاف"لكال ذتلمفلمدايااد،دسلم ،انرلديي .3ل
ثا ياً 3الت ريع والقضاء
سػ لمجػػيؿلادلبػرا لكاد،ضػػيءلس،ػػدلأتطيػػتلاالدارةلاد يػػحراالسػ لاالتػػثفلادوػػيدرلتييػػيلسػ ل

ادليي ػ لمػػفلفزا ػرافلتػػيـلل1918ل اي ػ ليػػلطدؽلاد ،ػكايافلاد الميياػػالادم مػػكؿلديػػيلم ػ لادل ػػداثتل
ادثزم ػػالكم ارت ػػيةلد ،ػػييكفلف ،ػػكؽلاد ػػدكؿل لكلفي ػػافلإدارةلاأل ارضػ ػ لادمفلط ػػا 4ولكل ػػـلإيب ػػيءلادمف ػػيحـل

ادم لطفػػالكمييػػيلمفحمػػالايػػلئييؼلاد،ػػدسلدطيظػػرلسػ لادجػرائـلادميماوكاػػدللػػكدىلسايػػيلاد،ضػػيءلاضػػيةنلل
مفلاددراطيياافلكلـلإيبيءلمفيحـلادلدائاالس لاد،دي لكس لاد طاؿلكدئرلاديد ولكس لايسػيلكةػزةلسضػثل
تفلإيبيءلمفيحـلس لاألاضاالادل لداسلسا لمفيحـلددائاالكه لللآدؼلمفلضيدطلإدارملدراطيي ل

لوطحلكافدلمفلاألتايفولأكلمفلادضيدطلادمذحكرلكااليافلمفلاألتاػيفلحمػيللػـلل اػافلتػددل
ل
كايض
مفلاضيةلادوطحلكادل لايدتلتييـلاالدارةلاد يحراال أييـلأب يصليزهيء.لذكملم،درةلليمالتطىل

اد،ايـلديذللادكظيئؼ  .5ل

حذدؾلكللـلإدريءلاالملايزاتلادمميكفالدكاطيتاافولحميلايمتلاالدارةلاد يحراالاددراطيياػال

دلفيافلطرؽلادمكاوثتلكاتيدةللبراؿلاد طلادفدادملدافلايسيلكاد،دس6ول ل

كد دهيلدػدأتلادلبػيرا لكاألكامػرلاد يػحرااللوػدرلتػفلادفػيحـلاد يػحرملاد ػيـلاددراطػيي ول

كحييتلليلـلأيييينلدػ مفلادجػاشلاددراطػيي لسػ لسطيػطافلكديػطليػططيل لتطػىلادػدثدلكهػذللاألكامػرل
1عٗٝبُض ؿزٞعػ  ، )1955-1881( :اُـٌغر٤غ اُلغه ٢كٓ ٢وغ ؿ٘خ ٝ ، 1917ك ٢اُؼبّ ٗلـ ٚاٌْٗ اُ ٠ؿٌغربع٣خ ٝػاعح اُذغة ،
ػ ٖ٤دبًٔب ً ػـٌغ٣ب ً ػِ ٠اُوضؽ ؿ٘خ  ، 1917صْ دبًٔب ً ٓضٗ٤ب ً ً ، 1926-1920بٕ دبًْ عٝص٣ـ٤ب اُلٔبُ٤خ ٖٓ  ، 1934– 1932اٗظغ :
ُ٤ش دمحم ئثغا ،ْ٤ٛأُوضع اُـبثن  ،م .35
http : // www – Al – kawthar2
3ص.ئثغا ْ٤ٛعًٞإ اُج٘ضٓ ،١غجغ ؿبثن ،م .21
4ص.جٔ َ٤جٔؼخ ؿالٓخٓ ،غجغ ؿبثن ،م .107
5صً.بَٓ ٓذٔٞص سِخٓ ،غجغ ؿبثن ،م .36
6ثغثبعح دضاص  ،أُٞاهق اُجغ٣طبٗ٤خ ك ٢كِـط ٖ٤ث ٖ٤ػبٓٓ ، 1920-1918 ٢جِخ كإ ٕٝكِـط٤٘٤خ اُؼضص ً ، 17بٗ ٕٞاُضبٗ ، 1973 ٢م
.122
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اد يحراالدـللل رضلدط،كايافلاد الميياػالاديػيئدةلديالدرػيءلأكلادل ػداؿولكحييػتللملػيزلد ييػيللبػرا يتل

مؤالالكايليتلدييلييءلهذللادفلرة .1ل

امحفلكوؼلفحـلاالدارةلاد يحراالاددراطيياالدالثثلمظيهرلرئايػال:لأكالنلادفحػـلادمططػؽل

س،ػػدل ض ػ تلادػػدثدلجيكديػػيلكبػػميدييلدسفحػػيـلاد رساػػالديالضػػيسالإدػػىلكجػػكدلمػػكظفافلاطاط ػ لاد د ػرةل
كاالتلميدلتطىل طاطلمييـلممفليػياليـللاػيراتلادفػربلتطػىلسطيػطافل.لكاليياػيل:ليػاطرةلاد ييوػرل
ادايكداالتطىلاالدارةلاد يحراالكزايدةلتددهـلزايدةلحدارةلكمفلالػـلاتلدػيرلادطرػالاد دراػالدرػالريػماال

س ػ لادػػدثدلكاليدال ػينل:لادمفيسظػػالتطػػىلد ػػضلاأليظم ػػالاد الميياػػالس ػ لإدارةلادػػدثدلادل ػ لحييػػتلل ػػدـل

موػػيدحلاالف ػػلثؿلاد يػػحرملدفطي ػػطافللسض ػػثلتػػفلأفلهائ ػػالادم ػػكظفافلس ػ لاالدارةلب ػػيدتللراػ ػ انرل
ميلمر .2ل
للان

لتمكمينلهدستلهػذللادمرفطػالااليل،يداػال–لكادلػ ليػيدهيلادفحػـلاد يػحرمل–لدػافلدفػرلادفحػـل

اد المػػيي لدفطيػػطافلكد ػػكؿلادجػػاشلاددراطػػيي لادػػدثدلإدػػىلاديػػاطرةلاألمياػػالتطػػىلاألرضلكاديػػحيفول

كايللديبلادفحـلاددراطيي لتطاييولكايل،رارلإدارل ولكدلجماؿلكجػ لاالفػلثؿلد ػدلأفلليػيىلدػ لذدػؾل
أتطفلتفلايلدداؿلادفحـلاد يحرملدفحـلمدي  .3ل

المطمب الثا ي
اإلدارة المد ية البريطا ية في فمسطين
سػ

مػػؤلمرلدػػيراسلدطيػػثـلالفػػؽلادفطفػػيءلتطػػىلادففػػيظلتطػػىلاديػػثـلادػػدائـلد ػػدادفربلاد يدماػػال

األكدػػىولككاس ،ػكالتطػػىلل ػ داؼلتوػػدالاألمػػـلادل ػ لدتػػيلإدايػػيلاد ػرئاسلكاطيػػكفل لكس ػ ل25لايػػيارليػػيال
1919موػػاغلماالػػيؽلاد وػػدالمػػفلادػػؿلجم ٌاػػالم لوػػاولكل ييػػتلاد وػػدالدبػػحؿلريػػم لد ػػدلأفل
ػصلتطاي ػػيلسػ ػ لادف،ػ ػرةلاألكد ػػىلميم يه ػػدةلساري ػػيملو لكسػ ػ ل28اكيا لكي ػػيال1919ـلايم ػػتل44لدكد ػػال
يػ ٌ
ديدلكاا لتطىلمااليؽلاد وداولميييل31لدكدالبيرحتلديدفربلإدىلجييبلحلطالادكسيؽلادالثال ولكاػدل
ت،دتلتودالاألمـلأكؿلاجلميتيلييلس 16لاييارل1920ولأملد دلإدراـلم يهدةلسارييملديلالأايـل
كايلييء دطفربلاد يدماالاألكدػىلدبػحؿلريػم ل لكيي،ػؿلم،ػرلاد وػدالإدػىلجياػؼلسػ ليػكسمدرلمػفليفػسل

يـولفاثلت،دتلأكدىلادجطييتلسايد يمسلتبرلمي وكفضرهيلممالطكفلتفل41لدكدا .4ل
اد
ي
1ص.جٔ َ٤جٔؼخ ؿالٓخٓ ،غجغ ؿبثن ،م ٓٝ 107ب ثؼضٛب.
ً2بَٓ ٓذٔٞص سِخ ٓ ،غجغ ؿبثن ،م.48
3ص.جٔ َ٤جٔؼخ ؿالٓخٓ ،غجغ ؿبثن ،م .110
ٞٓ4هغ أُٞؿٞػخ اُذغحٌ٣ٝ ،ج٤ض٣ب.
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كسػ لهػػذالادمػػؤلمرلكضػ تلياييػػالااليلػػدابلتطػػىلادميػػل مراتلادلػ لحييػػتلليد ػػالألدميياػػيل

كلرحا ػػيلاد ػػؿلادف ػػرب1ولحم ػػيلدت ػػيلادم ػػؤلمرلإد ػػىللب ػػحاؿلتو ػػدالاألم ػػـلادملف ػػدةلدلح ػػكفللط ػػؾلاد ػػدكؿل
دراطيياػػيلكسرييػػيلميدكدػػالتػػفلتوػػدالاألمػػـ2ولكرةػػـلادم،يكمػػالادفطيػػطاياالادبػػدادةلديػػذالادم طػػطل

االيل ميرملإاللأفلدكؿلادفطفيءلحييتلليارلادملينليفكلليفاذلل طكةلد دل طكةولكديدف ؿلس،دلاجلم ل
مجط ػػسلادفطف ػػيءلاألتط ػػىلدل ػػيراحل1920/4/20ـولكأو ػػدرلاػ ػ ار انرلدكضػ ػ لسطي ػػطافللف ػػتلااليل ػػدابل

اددراط ػػيي 3ولكسػ ػ ل1920/7/1ـلأو ػػدرتلادفحكم ػػالاددراطييا ػػالأم انردإيي ػػيءاالدارةلاد ي ػػحراالكاا ػػيـل
االدارةلادمدياػػالكتطػػىل أريػػييلاديػػارلهردػػرتلوػػمكئاؿلح ػ كؿلميػػدكبليػػيم لتػػفلجثدػػالادمطػػؾلس ػ ل

سطيطاف .4ل

الفرع األول  3اإلدارة المد ية البريطا ية السابقة لصدور مرسو دستور فمسطين 3 2211
ج ػػؿلادي ػػارلهرد ػػرتلو ػػمكئاؿلادفح ػػـلسػ ػ لسطي ػػطافلتط ػػىليم ػػطلادفح ػػـلسػ ػ لادمي ػػل مراتل
اددراطيياا5ولأملأفلادميدكبلادييم لهكلادفيحـلاألتطىلكادمبرعلاألكؿ6ولكوػيفبلاديػططالاد طاػيل
ولادػػذملليػػيدلإداػ لاديػػططالادلبػرا ااولكاحػػكفلميػػئكاللدوػػكرةلمديبػرةلأمػػيـلكزاػػرلادميػػل مراتلادػػذمل
احكفلددكرللميئكاللأميـلرئاسلادكزراءولدذدؾلسيفلادمازاياػالدحػ للوػدحلييسػذةلسيػ لللططػبللوػداؽل

1االٗزههضاةٗ :ظههبّ أٝجضرههٓ ٚؼبٛههضاد اُوههِخ ُؼههبّ ٗٝ ّ1919وههذ ػِ٤هه ٚأُههبصح (ٓ )22ههٖ ٓ٤ضههبم ػوههجخ األٓههًْٝ ،ههبٕ اُـههغى ٓ٘ههًٝ ٚههغ
األهبُٝ ْ٤أُـزؼٔغاد اُز ٢اٗزؼػذ ٖٓ رغً٤ب ٝأُٔبٗ٤ب رذذ ئكغاف صٝ ،٢ُٝاػزجغ ٓ٤ضبم اُؼوجخ إٔ ٛظ ٙاألهبُ ْ٤رـهٌٜ٘ب كهؼٞة ُهْ روهَ
ثؼض ئُ ٠صعجخ ٖٓ اُغهٝ ٢اُذٌبعح رٌٜٔ٘ب ٖٓ اُزٔزغ ثبالؿهزوالٍ ٝدٌهْ ٗلـهٜب ث٘لـهٜبٝ ،دغههب ً ػِهٓ ٠وهِذخ ٛهظ ٙاألههبُٝ ،ْ٤عؿجهخ كه٢
عكغ ٓـز ٟٞكؼٞثٜب ٓٝـبػضرٜب ػِ ٠ثِٞؽ صعجخ ال ثأؽ ثٜب ٖٓ اُزوضّٝ ،جض أُ٤ضبم إٔ ٖٓ األكٌهَ ُٜهب إٔ رًٞهغ رذهذ ئكهغاف ثؼهي
اُض ٍٝأُزٔضٗخ ٝرذذ ٓغاهجخ اُؼوجخ ٗلـٜب.
ٝاػزٔضد أُبصح ( )22أُهظًٞعح ػِهٓ ٠هض ٟروهضّ كهؼٞة ٛهظ ٙاألههبُ ْ٤كوـهٔذ رِهي األههبُ ْ٤ئُهٓ ٠غارهت ا ٝكئهبد صهالس ،كٌهبٕ
االٗزضاة ػِ ٠صالصخ أٗٞاع:
 -1االٗزضاة ٖٓ صعجخ "أ" ٣ٝ :لَٔ اُٞال٣بد اُزً ٢بٗذ سبًؼخ ُإلٓجغاٍٞع٣خ اُؼضٔبٗ٤خ ٝاُز ٢ثِـهذ صعجهخ ال ثهبؽ ثٜهب ٓهٖ اُزوهضّٝ ،ههض
ٍجن ٛظا اُ٘هٞع ٓهٖ االٗزهضاة ػِه ٠ؿهٞع٣ب ُٝج٘هبٕ (كغٗـهب) ٝاُؼهغام ٝكهغم األعصٕ ٝكِـهط( ٖ٤ثغ٣طبٗ٤هب)ٜٔٓٝ ،هخ اُضُٝهخ أُ٘زضثهخ ًبٗهذ
روزوغ ٘ٛب ػِ ٠ئؿضاء اُ٘وخ ٝاإلعكبص.
 -2االٗزضاة ٖٓ صعجخ "ة" ٣ٝ :لَٔ كؼٞة أٝاؿَ أكغ٣و٤بٝ ،هض ٍجن ٛظا اُ٘ٞع ػِ ٠ثؼهي ٓـهزؼٔغاد أُٔبٗ٤هب كه ٢ئكغ٣و٤هب  :اٌُهبٓ٤غٕٝ
(كغٗـب) ٝاُزٞؿٝ ٞر٘جبٗ٤و٤ب (ثغ٣طبٗ٤هب) ٝعٝاٗهضا أٝعٗٝهض( ١ثِجٌ٤هب)ٜٔٓٝ ،هخ اُضُٝهخ أُ٘زضثهخ ًبٗهذ ال روزوهغ ػِه ٠اُ٘وهخ ٝاإلعكهبص ثهَ
رزؼضاٛب ئُ ٠اُو٤بّ ثاصاعح اإلهِ ،ْ٤ػِ ٠إٔ رزو٤ض ثجؼي االُزؼآبد ٝأٌُبٗبد.
 -3االٗزضاة ٖٓ صعجخ "ط" ٣ٝ :لَٔ ثؼي اُجٔبػبد أُزشِلخ اجزٔبػ٤ب ً اُز ٢رؼ٤ق ثأػهضاص ًهئِ٤خ كهٞم ٓـهبدبد ههـ٤غح ٝاُزه ٢رذزهبط
ئُٓ ٠غكض ٝٝهٝ ٢اُض ٍٝاُغاه٤خ أُجبٝعح ُٜب رو ّٞثاصاعح ئهِٜٔ٤ب ًٔٝبٕ ٓوبُذٜب ًٔب ًُ ٞبٗذ جهؼ ًء ٓهٖ ئهِٜٔ٤هب ٣ٝ ،ؼزجهغ ٛهظا اُ٘هٞع
ٖٓ االٗزهضاة ثٔضبثهخ ًهْ سلهٝ ،٢ههض دهضس ئعًهب ًء ألٍٔهبع دٌٓٞهخ ارذهبص ج٘هٞة ئكغ٣و٤هبًٝٝ ،هؼذ ٛهظ ٙأُ٘طوهخ رذهذ اٗزهضاثٜبٝ ،الههذ
أُٔزٌِبد األُٔبٗ٤خ ك ٢أُذ َ٤اُٜبصٗ ١لؾ أُو٤غ ،كًٞغ اُوـْ اُلغه ٖٓ ٢ؿ٤٘٤ب اُجض٣ضح رذذ اٗزضاة اؿزغاُ٤بٝ ،جؼ٣هغح ؿهبٓٞا رذهذ
اٗزههضاة ٗٞ٤ػِ٘٣ههضاٝ ،جههؼع ًههبعٓٝ ٖ٤ُٝبع٣ههبٕ ٓٝبعكههبٍ رذههذ اٗزههضاة اُ٤بثههبٕٜٔٓٝ ،ههخ اُههض ٍٝأُ٘زضثههخ ًبٗههذ ال روزوههغ ٘ٛههب ػِهه ٠اُ٘وههخ
ٝاإلعكبص ٝاإلصاعح ثَ روهَ ئُه ٠دهض ئُذهبم األههبُ ْ٤أُ٘زهضة ثأعاًهٜ٤ب ٝئسٌهبػٜب ُوٞاٜٗ٘٤هب ٝكهغائؼٜبُٔ ،ؼ٣هض ػهٖ ٗظهبّ االٗزهضاة اُهظ١
أهغر ٚػوجخ األْٓ ،اٗظغ :ص.دمحم أُجضٝة ،اُوبٗ ٕٞاُض ٢ُٝاُؼبّ ،اُضاع اُجبٓؼ٤خ ،اإلؿٌ٘ضع٣خ ،1994 ،م ٓٝ 83ب ثؼضٛب.
2ص.أدٔض ؿؼ٤ض ٗٞكَٓ ،غجغ ؿبثن ،م 176
3ص.جٔ َ٤جٔؼخ ؿالٓخٓ ،غجغ ؿبثن ،م .111
ٗ4ج٤ت هضكخ ،هٌ٤خ كِـط ،ٖ٤صاع اٌُزبة ،ث٤غٝد ، ّ1950 ،م .50
5جالٍ ٣ذ ، ٠٤اُؼبُْ اُؼغث ٢اُذض٣ش  -اُلزغح اُٞاهؼخ ث ٖ٤اُذغث ٖ٤اُؼبُٔ٤ز ، ٖ٤صاع أُؼبعف ٓ ،وغ  ، 1966م340
6ادٔض ٍغث ، ٖ٤هٌ٤خ كِـط ، 1948 - 1897 ٖ٤ط ، 1ٍ ، 1صٓلن  ، 1968م.154
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كمكاس،ػػاليػػحرلارلادميػػل مراتلتطايػػيولكادػػىلجييػػبلادميػػدكبلاديػػيم لا مػػؿلمجطػػسلليفاػػذملاضػػـل
رؤييءلاألاييـلمفلاددراطييااف .1ل
كأطط ػػؽلتط ػػىلاالدارةلادمديا ػػالادجدا ػػدةلل فحكم ػػالسطي ػػطاف ولكأو ػػدحلادمي ػػئكؿلاألكؿلت ػػفل
ادفحػػـلادميػػدكبلاديػػيم لاددراطػػيي لدػػدالنلمػػفلادفػػيحـلاد يػػحرملاد ػػيـولكلػػـلايػػلدداؿلفحػػيـلاألدكاػػال
اد يحراافلديظراءلديـلمفلادمدياافلمفلك ازرةلادميل مراتلاددراطييااولحميللكدىلادمػدياكفلاالداراتل
كاد ػػدكائرلادفحكما ػػالد ػػدالنلم ػػفلاد ي ػػحراافولكا ػػدلا ػػررتلادفحكم ػػالاددراطييا ػػالذد ػػؾلح ط ػػكةلاي ػػلديااال
دودكرلوؾلااليلدابلتطىلسطيطافلدليائالادظركؼلدلطدا .2 ،ل
كدػػـللحػػفلمػػفليػػططالادميػػدكبلاديػػيم ليبػػرلأملاػػييكفلإاللد ػػدلمكاس،ػػالمطػػؾلدراطيياػػيلتطػػىل
هذالاد،ييكفلكادلبرا ولكديذالادكوؼلسيفلدطمطؾلادفػؽلسػ لمميريػالجماػ لاديػططيتلادلػ للميريػييل
ادفحكمػالولكافلمػكظف لادفحكمػالهػـلمػكظفافلدػدللادمطػؾلكافلادميػدكبلاديػيم لهػكلرئػاسلادػػدائرةل
ادليفاذاالادذملا دلممالثلدطمطؾلس لادميط،الادل لافحميي.3ل ل
كادلايمتلسطيطافلإدارايلإدىلأرد الأدكاالادطػكاءلادجيػكد لكمرحػزللايسػيل-للػؿلأداػبلكادطػكاءل
اداليي لاد،دسلكمرحزللمدايالاد،دسلكادطكاءلاداليدثلادبميد لكمرحزللفافيلكادطكاءلادراد لادجطاؿلكمرحزلل
ادييورةلكهذللاألدكاالاألرد الل،يـلإدػىلالميياػالتبػرلاضػيءلافمػؿلحػؿلمييػيلايػـلادمدايػالادمرحزاػال
سا لكالكدىلإدارةلحؿلدكاءلفيحـلدراطيي لاططؽلتطا لايـلميدكبلادطكاءلاييتدللس لميمل لمكظػؼل
دراطيي لادتىلمييتدلفػيحـلادطػكاءلايػيتدهـلتػددلمػفلادمػكظفافلاد ػربلكادايػكدلولككظافػالهػؤالءل
ادفحػػيـلاددراطػػيياافله ػ لادمفيسظػػالتطػػىلاديظػػيـلكجدياػػالادض ػرائبلكاوػػدارلادل طامػػيتلدطيػػططيتل
ادمفطاا .4ل
كادلحيفلادميدكبلادييم لالكدىلإودارلاد،كايافلدمييتدةلادمجطسلادليفاذملكد دلايلبيرةل
ادمجطسلااليلبيرمولكادلضـلادمجطسلادليفاػذملرؤيػيءلادػدكائرلادريػماالسػ لادػدثدلكم ظميػـلمػفل
اددراطػػيياافلكهػػذللادػػدكائرلحييػػتلدماليدػػالك ازراتلكمييػػي:لدكائػػرلادز ارتػػالكادوػػفالكاألبػػريؿلاد يمػػال
كادميداػػالكاأل ارض ػ لكادميػػيفالكاالالوػػيدلكادم ػػيرؼلكادجمػػيرؾلكاالفوػػيءل....إدػػحلولأمػػيلادمجطػػسل
Akram Zualter , Lepalestine Question , 1958 , p. 541
2ص.جٔ َ٤جٔؼخ ؿالٓخٓ ،غجغ ؿبثن ،م .116
3جالٍ ٣ذ ، ٠٤اُؼبُْ اُؼغث ٢اُذض٣ش ٓ ،غجغ ؿبثن ،م.341
ٗ4ض ْ٣ث٤طبع ،هٌ٤خ اُؼغة اُلِـط٤٘٤خ ،ّ1947 ،م .97
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االيلبيرملس،دلحيفلايػيتدلادميػدكبلاديػيم لسػ لتمطاػالادلبػرا لكحػيفلدكرللحمػيلاظيػرلمػفلايػم ل
ايلبيراينلكالحكفلمفلتبرافلتضكانلكامالطكفلادطكائؼلادداياالس لسطيطاف .1ل
كايمتلاالدارةلادمدياالدإودارأم لانرإدارايلدج ؿلادطرػالاد دراػالدرػالريػماالإدػىلجييػبلادطرػيتل
األ ػػرللاد رداػػالكااليحطازاػػالولكافلجما ػ لاد ،ػكايافلكادم اريػػاـلادفحكماػػالكادمػػذحراتلادريػػماالكةارهػػيل
اجبلأفلليبرلديدطريتلادالثثلولكضمفلمييطؽلم ايالكادل لالكاجدلساييليحيفلايكدلد تدادلحدارةل
كافلهذللادطرػيتلاجػبلايػل ميدييلسػ لادػدكائرلادريػماالكدكائػرلاددطػدايتلسضػثلتػفلاألايػيميالداراال
ادفحكماا.لأميلس لادمييطؽلاأل رللسليل مؿلادطرالاد رداالكفدهيلأكلادطرالااليحطازاالكاد رداا .2ل
كديدييدالدطجييزلاد،ضػيئ لس،ػدلد،ػىلتطػىلفيدػ لاديػيدؽلدمفيحمػ لاديظيماػالكادداياػالكدػذاتل
االجراءاتلاد،ضيئاالادييد،الكلطدؽلاد،كايافلاد الميياالكد،ىلادفيؿلتطىلفيد لفلىلوػدكرلديػلكرل
1922ـلادذمليصلتطىللبحاؿلمفيحـلجدادةلكس،ينلدميلا،ررللادميدكبلادييم  .ل
كحيي ػػتلاػ ػكاتلاألم ػػفللب ػػمؿلال ػػثثلكف ػػداتلهم ػػي:ل  1لادب ػ ػػرطالادمديا ػػالكل  2لادجيدرم ػػال
ادفطيطاياالك  3لادجيدرمالاددراطيياال ل
درتلومكئاؿل–ليفي ل–لأي لإيمػيلجػيءلدلطداػؽلادياييػالاددراطيياػالادريػمااول
كادلأتطفلهر ل
اد،يضػػاالدلبػػجا لاديج ػرةلادايكداػػالادلدراجاػػاولإدػػىلأفلاػػلمحفلادايػػكدلمػػفلاأل ػػذلدم،يداػػدلاألمػػكرول
كاايمالاددكدالادايكدااولكدـلا تلتيـل1928لفلىلحيفلادلليطؿلإدىلأرضلسطيطافللفتلادفمياػال
كادلبػػجا لاددراطػػيي ليفػػكل103لآالؼلميػػيجرولكهػػذللادياييػػالدػػـللدػػدألمػ لوػػدكرلوػػؾلااليلػػدابل
دحيييلددأتلتطىلاألرضل–لدوكرةلتمطاال–لميذلادلكاا لتطىلارارلااليلدابلس لمؤلمرلييفلرامكل
يػػيدؼلادػػذحرولدػػؿلردمػػيلادػػؿلذدػػؾولأملميػػذلأفلسرضػػتلاد،ػكاتلاددراطيياػػاليػػاطرلييلاد يػػحراالتطػىل
سطيطافلييال1917ـولالـلتززتلهذللادياييالد دلودكرلوؾلااليلدابلس ل1922/7/24ـ .3ل
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سطػػـلاحػػفلاألوػػؿلادايػػكدملألكؿلميػػدكبليػػيم لدراطػػيي لترضػػاينلدػػؿلحػػيفليلاجػػاللييػػاؽل
كلكاسؽلدافلفحكمػالدراطيياػيلاد ظمػىلكادميظمػيتلادوػياكياالدالػكدىلديفيػ لادلرلاػبلكليائػالإيبػيءل
كطفلاكم لدطايكدلس لسطيطاف.1ل ل
كمػ ػػيأفلوػ ػػدرلا ػ ػرارلمػ ػػؤلمرليػ ػػيفلرامػ ػػكلدػ ػػدكؿلادفطفػ ػػيءل1920مديدمكاس،ػ ػػالتطػ ػػىللو ػ ػراحل
دطفكركايلدابلدراطييايلتطىلسطيطافلفلىليػيرتتلادددطكمييػاليفلاددراطييااكادوػياكياالإدػىلاد مػؿل
س ػ لتوػػدالاألمػػـلادملفػػدةلدطفوػػكؿلتطػػىلوػػؾلااليلػػداديددراطيي ولداحػػكفلدماليدػػاللوػػداؽلريػػم ل
دػػذدؾلاد ،ػرارولكالضػػمفلاد ط ػكاتلادحفاطادليفاػػذللو ػراحلدطفػػكرولأملديػػيءلادػػكطفلادايػػكدملدإب ػراؼل
كادكضػ تلمي ٌػكداتلوػػؾلااليلػػدابولحلوػراحلدطفػكرولديدلبػػيكرلاديػػرملدػػافل
االيلػدابلاددراطػػيي ول ي
ادفحكمااددراطييا ػػالكادميظم ػػالادو ػػياكياالاد يدما ػػاولكدم ػػزؿلل ػػيـلت ػػفلت ػػربلسطي ػػطافولكحيييدكس ػػدل
اددراطيي لإدىلمؤلمرلادوطحلس لديراسلادلططبلمفلادميظمالادوياكياااد يدماالوكغلم،لرفيليػيل
دبػػيفلااليلػػدابلتطػػىلسطيػػطافلس ػ لمبػػركعلملحيمػػؿولسكض ػ ليكادمل لإدػػىلادفحكمػػالاددراطيياػػالس ػ ل
15للمػػكزل اكداػػك ل1919ـولس د طػػتلهػػذللسايػػد ضلل ػػداثتلكادمل ػ لإدػػىلتوػػدالاألمػػـللس ػ ل6ل
حػ ػػييكفلاألكؿل دايػ ػػمدر ل1920ولكسا ػ ػآبل أةيػ ػػطس ل1921ـولادمل ػ ػ لادفحكمػ ػػالاددراطيياػ ػػالإدػػػىل
اددردمػػيفلاددراطػػيي ولس د طفا ػ لل ػػداثتلأ ػػرلولكجكد ػ لدم يرضػػالدا طاػػالاكاػػاولكرسض ػ لمجطػػسل
ادطكرداتلسافزارافل اكايك ل1922ولحميلكردلذحرلولكدحفلادفحكمالأفيدل لتطىلمجطسلاد مكميدػذمل
كاسػػؽلتطاػ وللكسػ ل24للمػػكزل اكداػػك ل1922ـلوػػيدؽلتطاػ لمجطػػسلتوػػدالاألمـوككضػ لمكضػ ل
ادليفاذلس ل29لأاطكؿل يدلمدر ل1923ـ .2ل
لكحيفلادفطيطاياكفلادلفيكدكالتراطالمبركعلادوؾلدحؿلاديدؿولكاضردكالتفلاد مؿلاػكم ل
13لكل1922/7/14ـولكاػػدمكالافلجيجػػيتلريػػماالكبػ داالأمػػيـلادجيػػيتلادريػػمااولكييبػػدكالفحػػيـل
كمطكؾلاألمالااليثماالأفلالد طكالدط مؿلتطىلتراطػالادمبػركعلكايػ،يط لسػ لتوػدالاألمػـولكدحػفل
حؿلهذللاد طكاتلدـللجدليف ينلأميـلادل يتلكاالورارلاددراطيي ولكهحػذالأاػرتلتوػدالاألمػـلوػؾل
االيلدابلاددراطيي  .3ل
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لكاػػدلابػػلمؿلوػػؾلااليلػػدابلاددراطػػيي لتطػػىلم،دمػػالكالميياػػالكتب ػرافلمػػيدةولكاػػدلجػػيءلس ػ ل
م،دمػالادوػؾلمكاس،ػالدكؿلادفطفػيءلادحدػرللتطػىلأفلا يػدلدػإدارةلسطيػطافلديدفػدكدلادلػ لل اييػيللطػػؾل
ادػػدكؿلإدػػىلدراطيياػػيلدوػػفلييلاددكدػػالادميلددػػاللد ػينلال لاػػيرللطػػؾلادػػدكؿلديػػيلليفاػػذانلدطمػػيدةل  22لمػػفل
ماالػػيؽلتوػػدالاألمػػـولحمػػيلكتيػػدلإدػػىلاددكدػػالادميلددػػالميػػئكداالليفاػػذلكتػػدلدطفػػكرلادوػػيدرلدلوػراحل
ادفحكمالاددراطيياالس ل1917/11/2ـلادذملأارل لدكؿلادفطفيءلدويدحلإيبػيءلكطػفلاػكم لدطايػكدل
س لسطيطافلدكفلإضرارلديدف،كؽلادمدياػالكادداياػالدططكائػؼلاأل ػرللكهػكلاألمػرلادػذملدػـللطلػزـلدػ ل
دكدالااليلدابلادل لي تلدل مافلادمويدحلادايكداالدكفلأملادلفيتلألديطلف،كؽلادفطيطايااف .ل
لحم ػػيلأح ػػدتلم،دم ػػالادو ػػؾلتط ػػىلاالتلػ ػراؼلديدو ػػطالادليرا ا ػػال–لادمزتكم ػػا-لادلػ ػ للػ ػردطل
ادبػ بلادايػػكدملدفطيػػطافلكادلػ للد ػػثلتطػػىلإتػػيدةلإيبػػيءلكطػػييـلاد،ػػكم لسايػػيولكأفلدراطيياػػيلهػ ل
اددكدػػالادم يػػكدلإدايػػيلدليفاػػذلهػػذالادوػػؾلديديايدػػالتػػفلتوػػدالاألمػػـلديددرجػػالادل ػ ليػػلفددهيلدكؿل
مجطسلاد ودالميلدـلاحػفلهيػيؾلالفػيؽليػيدؽلدػافلهػذللادػدكؿولكذدػؾلديدبػركطلكاديوػكصلادػكاردةل
س لهذالادوؾ .ل
ػداءلوػ ػػير ينلكسيضػ ػػفينلتطػ ػػىلف،ػ ػػكؽلاد ػ ػػربلس ػ ػ ل
كادف،ا،ػ ػػالأفلوػ ػػؾلااليلػ ػػدابلامالػ ػػؿلاتلػ ػ ن

سطيطافولحميلاي لابحؿلايليييالديد ،ؿلااليييي 1ولدػذالس،ػدللجيهػؿلتػربلسطيػطافلوػؾلااليلػدابل
ألي لاض ؼلاكليـلولكهـليػحيفلادػدثدلاألوػطاافولدػذدؾلال ػذكالياييػالتػدـلادل ػيكفول يوػالايػ ل
لجيهػؿلرأملتػربلسطيػطافلسػ لا لاػػيرلاددكدػالادميلددػاولفيػبلادمػػيدةلاداليياػالكاد بػرافلمػفلماالػػيؽل
تودالاألمـ .2ل
الفرع الثا ي  3اإلدارة المد ية البريطا ية التالية لصدور مرسو دستور فمسطين33911
ليفاػػذانلدوػػؾلااليلػػدابلكي ػ اينلكراءلإيبػػيءلادػػكطفلاد،ػػكم لدطايػػكدلس ػ لسطيػػطافلس،ػػدلأتػػدتل
فحكمالااليلدابلاددراطيي لمبركعلمريكـلديػلكرلسطيػطافلدلػيراحل1922/2/9ـلد ػدللبػيكرهيلمػ ل
فحكملي ػػيلادمرحزا ػػالسػ ػ لدي ػػدفلكممالطػ ػ لادفرح ػػالادو ػػياكياالدكفلأمللب ػػيكرلأكلليي ػػاؽلمػ ػ لادطجي ػػال
اد رداالااليلبيراال االيثماالادميافاا لادلػ لبػحطتلديػذالادرػرض3ولكسػ ل1922/8/10ـلوػدرل
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مريػػكـلديػػلكرلسطيػػطافلتػػفلمطػػؾلدراطيياػػيلاد ظمػػىولكذدػػؾلدياليػػلييدلإدػػىلماالػػيؽلتوػػدالاألمػػـل
ػيءلتط ػػىل
الي ػػاميلادم ػػيدةل  22لميػ ػ ولكو ػػؾلااليل ػػدابلادو ػػيدرلت ػػفلاد و ػػداولككت ػػدلدطف ػػكر.لكدي ػ ن
ادوثفايتلادم كدالدط رشلاددراطيي لدمكجػبلاػييكفلاال لوػيصلسػ لادػدثدلاألجيداػالاددراطػيي ل

ديػػيال1890ـ1ولكد ػػؿلادديػػلكرلفاػػزلادليفاػػذلدلػػيراحل1922/9/1ـلد ػػدليبػرللسػ لادجراػػدةلادريػػماال
ادكايئ 1لادفطيطاياا لدليراحل1922/9/1ـلس لتددل ػيصولحمػيلكلػـليبػرللسػ لادمجطػدلاد اردػ لمػفل
مجمكتالاكايافلسطيطافل دراالكف 2ولكدذدؾلاحكفلأكؿلديلكرلم يورلدفطيطافلاػدلوػدرلدطراػؽل
ادميفاولسطـلاودرلتفليططالل يايػاالكاللهائػاللبػرا االميل دػالأكليلاجػالاليػلفليءلبػ د ولإيمػيل
هكلكدادلاالرادةلادمطحاالاددراطيياا .ل
كاػػدللحػػكفلديػػلكرلسطيػػطافلمػػفلم،دمػػال لكالميياػػالسوػػكؿلل دفػػتلمػػفل90لمػػيدةولدػػـلا لطػػؼل
ادديػػلكرلس ػ لم،دمل ػ لتػػفلوػػؾلااليلػػدابلإذلافلػػكللس ػ لادم،دمػػالتطػػىلكتػػدلدطفػػكرلكل حاػػدلادػػدكؿل
ادملفيدفػػالتطػػىلليفاػػذلهػػذالادلو ػراحلس ػ لاددرجػػالاألكدػػىول لكلفػػدثلادفوػػؿلاألكؿلمي ػ لس ػ لادل ػػيدارل
ادريػػماالكادفوػػؿلادالػػيي لسػ لاديػػططالادليفاذاػػاولكادفوػػؿلاداليدػػثلسػ لاديػػططالادلبػرا ااوأميلادفوػػؿل
ادراد لسادرسللطداؽلد ضلاد،كايافلاددراطييااولكادفوؿلاد يمسلالفدثلس لاديططالاد،ضيئاا .ل
لس ػ لفػػافلليػػيكؿلادفوػػؿلاديػػيدسلادي،ػػؿلكاالد يدوكاليػػيكؿلادفوػػؿلاديػػيد للالداػػتلاد ،ػكايافل
كاالتفيءلمفلادميؤكدااوأميلادفوؿلاداليمفلكاأل ارلس،دللييكؿلأفحيملينلتيما.

ل

كد،دلبيدلمريكـلديلكرلسطيطافلل داثتلتدادةلدطرتليد لل داثتلكذدؾلسػ لاألتػكاـ:ل
1923ـولك1933ـولك1935ولك1939ـولك1940ولك1947ـ .ل
حمػػيلأوػػدرتليػػططيتلااليلػػدابلاددراطػػيي لتػػيـل1948ـلديػػلك انرلجداػػدانلدفطيػػطافليػػم ل
مري ػػكـلدي ػػلكرلسطي ػػطافلد ػػيـل1948ـل لكيب ػػرلديدجرا ػػدةلادري ػػماالسػ ػ لاد ػػددل  1650لدل ػػيراحل
1948/2/27ـلكادذمليصلتطىلأي لايرملمفلادليراحلادذملا اي لادميدكبلادييم لدميبكرولكادل
أودرلادميدكبلادييم لمريكـلدب فلددءلاد مؿلدمريػكـلديػلكرلسطيػطافلد ػيـل1948ـلسػ لاداػكـل
ذال لدودكرلمريكـلديلكرلسطيطافلد يـل1948ـولكيظ انرلالالويرلاديبرلتطىلاديي الااليجطازاال
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مػػفلادديػػللكرلدكفليبػػرلادييػ الاد رداػػالميػ 1ولكدوػػدكرللاداػػؿلاييػػفيبلاد،ػكاتلاددراطيياػػالد يػػيدا ل
إاػػذايينلد،اػػيـلاددكدػػالادايكداػػالادل ػ لأتطػػفلاايميػػيلدلػػيراحل1948/5/15ـلسػػإفلهػػذالاأل اػػرلدػػـلاطدػػؽل
تمطاينلتطىلأرضلادكاا  .ل
الفرع الثالث 3ت ظي السمطات العامة وفقاً لمرسو دستور فمسطين لعا 3 2211
أوالً 3السمطة الت ريعية3
كاػ ػػدليػ ػػصلتطايػ ػػيلادفوػ ػػؿلاداليدػ ػػثلس ػ ػ لادم ػ ػكادلمػ ػػفل17لإدػ ػػىل34لل ػ ػػتلتي ػ ػكافل"اديػ ػػططال
ادلبرا اا"ولفاثليصلس لادميدةل  17لمي لتطىللبػحاؿليػططاللبػرا االللحػكفلمػفلمجطػسلكافػدل
هػػكلادمجطػػسلادلب ػرا لداح ػ لكفلدردميي ػينلدفحكمػػالسطيػػطافولتطػػىلأفلاد،ػػىلادميػػدكبلاديػػيم لململ ػينل
ديديططيتلادم كدالد لديفلاد،كايافلد دلايلبيرةلادمجطػسلااليلبػيرملفلػىللػيراحلايل ػيبلأتضػيءل
ادمجطسلادلبرا لادمبيرلإدا .لم لمثفظالأفلادمكادلادمل ط،الديديططالادلبرا االادلأد ؿلتطاييل
ل داثتلس لادميدةل  17لدم،لضىلمريػكـلديػلكرلسطيػطافلادم ػدؿلديػيال1936ـولدفاػثلتػددتل
ادف،ػرةلاألكدػػىلكأدراػػتلادف،ػرةلاداليياػػاولحمػػيلأيػ لأدراػػتلادمػكادلمػػفل18ل–ل48لدمكجػػبلمريػػكـلديػػلكرل
سطيطافلادم دؿلدييال1939ـ2ول ل
 -1صالحيات المىمك الت ريعي 3دطمجطسلادلبرا لاديػططالكادوػثفاالادليمػالسػ لإوػدارل
مػ ػػيللػ ػػدتكلادضػ ػػركرةلإدا ػ ػ لمػ ػػفلاد ،ػ ػكايافلمػ ػػفلأجػ ػػؿلاديػ ػػثـلكاديظػ ػػيـلكفيػ ػػفلإدارةلادفحػ ػػـل
س سطيطافولإاللأفلهذللادوثفايتلدـللحػفلمطط،ػالفاػثلكضػ تلتطايػيلااػكدلأدتلإدػىل
إسراةييلمفلمضمكيييولكهذللاد،اكدله :3
لأ .ضػػركرةلم ارتػػيةلاديػػططيتلادميكطػػالدمطػػؾلدراطيياػػيلأكلادمفػػلفظلد ػ لديػػيلس ػ لمريػػكـلديػػلكرل
سطيػػطافولدمػػيلس ػ لذدػػؾلجما ػ لادبػػركطلكاد،اػػكدلادم،ػػررةلس ػ لأاػػالل طامػػيتلاوػػدرهيلادمطػػؾل
د لم لكلكاا  .ل

1اٗظغٞٓ :هغ أُوزل٘ٓ( ٢ظٓٞخ اُزلغ٣غ ٝاُوٌبء ك ٢كِـط ،)ٖ٤هبػضح اُزلغ٣ؼبد أُ٘لغصح ،دوجخ االٗزضاة اُجغ٣طهبٗ ،٢اُضؿهبر٤غ ٝاُوهٞاٖٗ٤
األؿبؿ٤خٝ ،اُزلغ٣ؼبد اُزلـ٤غ٣خ ،صؿزٞع كِـط ،ٖ٤اُغاثَ االٌُزغwww.muqtafi.birzeit.edu :٢ٗٝ
2كزذ ٢ػجض اُ٘ج ٢اُٞد٤ض ،١اُزطٞعاد اُضؿزٞع٣خ ك ٢كِـطٓ ،ّ1995-1917 ٖ٤غجغ ؿبثن ،م .204
3أُبصح (ٓ ٖٓ )18غؿ ّٞصؿزٞع كِـطُ ٖ٤ؼبّ .ّ1922
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ب .لأفلاللاوػػدرلاػػييكفلمػػفلب ػ ي لأفلا،اػػدلادفراػػالادليمػػالس ػ لاد ،اػػدةلكفراػػالاد،اػػيـلدب ػ يئرل
ل
اد ديدةلتطىلا لثؼلأيكاتييلإاللدم،دارلميلاػدلاحػكفلضػركراينلدففػظلاديظػيـلاد ػيـلكاآلدابل

اد يما.

ت .لأفلاللاودرلأملاييكفلمفلبػ ي لأفلاماػزلدػافلأهػيد سطيػطاف تطػىلأملكجػ لحػيفلتطػىل
ل
أييسلاد يورلأكلادم ل،دلأكلادطرا.

ث .اللاجػػكزلأفلاو ػػدرلاػػييكفلاح ػػكفلميياض ػينلأكلم يدفػ ػينلألفحػػيـلو ػػؾلااليلػػدابلدكجػ ػ لم ػػفل
ل
ادكجكل.

ج .دطميػػدكبلاديػػيم لأفلا طػػفلمكاس،ل ػ لأكلتػػدـلمكاس،ل ػ لتطػػىلأملاػػييكفلدمفػػضلإرادل ػ لم ػ ل
ل
ولكاللا مػؿلدػ ملاػييكفلمػيلدػـل
مراتيةلادل طاميتلادوػيدرةلإداػ لدلكااػ لمطػؾلدراطيياػيلك لمػ  1ل

اكاسػػؽلتطاػ ػ لادمي ػػدكبلادي ػػيم لكا،ل ػػرفلدلكاا ػ ػ لإاػػذايينلدلط ػػؾلادمكاس ،ػػالأكلم ػػيلد ػػـلا،ػ ػرللمط ػػؾل

دراطييايلدمريكـلأكلدكايطالادكزلارادم لص.2

ػيزةلأملاػػييكفلاالػػرفلدمكاس،ػػالادميػػدكبلاديػػيم ل
ح .افػػلفظلمطػػؾلدراطيياػػيلديفي ػ لدفػػؽلتػػدـلإجػ ل
ل
دمػػدةليػػيالكافػػدةلمػػفللػػيراحلمكاس،ػػالادميػػدكبلاديػػيم لتطاػ ولكلدطػػغلإرادلػ لد ػػدـلإجػػيزةلذدػػؾل
اد،ييكفلدكايطالادكزارولكحؿلإرادةلاوػدرهيلجثدػالادمطػؾلد ػدـلإجػيزةلأملاػييكفلا مػؿلديػيل

اتلدي انرلمفلليراحليبرلإتثفلدييلمفلادؿلادميدكبلادييم لس لادكايئ لادفطيطاياا.3

خ .اللاج ػػكزلاالػ ػراحلاتلم ػػيدلأكلت ػػرضلاػ ػرارلأكلا ػػييكفلارمػ ػ لإد ػػىلل و ػػاصلأملاي ػػـلم ػػفل
ل
االاراداتلاد مكماالأكلسرضلضرادالأكلمحسلإاللمفلادؿلادميدكبلادييم لأكلد مرل.4

 -2ف ل المىمك الت ريعي 3ل
"اظيػػرلمػػفلهػػذللاديوػػكصلكاألفحػػيـلأفلهػػذالادمجطػػسلدػػـلاحػػفلدردميي ػينلف،ا،ا ػينلدػػؿلهػػكلجيػػمينل
مبكهينلميطكبلاالرادةلةارلدام،راط لدؿلييلطا لاد،كؿلد ي لمجطػسلوػكرملالللمالاػؿلف،ا،ػ لدػ ول
كهيػػيؾل طػػطلكاضػػحلدػػافلتمػػؿلاديػػططلافلادليفاذاػػالكادلبػرا االد ػػثؼلمدػػدألادفوػػؿلدػػافلاديػػططيتل
ادل ػ لل لدػػرلدراطيياػػيلمػػفلادػػدام،راطايتلاد را،ػػالادل ػ لأارل ػ ولس ػرئاسلاديػػططالادليفاذاػػال ادمي ػػدكبل
ادييم لهكلذال لرئاسلاديططالادلبرا ااولكيوؼلأتضػيءلادمجطػسلادلبػرا لل،رادػينلهػـلأتضػيءل
س ػ لادفحكمػػا5و"لكحييػػتلاألو ػكاتلاد رداػػالسا ػ لأاػػؿلمػػفلاديوػػؼلتطم ػينلد ػ فلاد ػػربلابػػحطكفلس ػ ل
1أُبصح (ٓ ٖٓ )25غؿ ّٞصؿزٞع كِـطُ ٖ٤ؼبّ .ّ1922
2أُبصح (ٓ ٖٓ )24غؿ ّٞصؿزٞع كِـطُ ٖ٤ؼبّ .ّ1922
3أُبصح (ٓ ٖٓ )27غؿ ّٞصؿزٞع كِـطُ ٖ٤ؼبّ .ّ1922
4أُبصح (ٓ ٖٓ )28غؿ ّٞصؿزٞع كِـطُ ٖ٤ؼبّ .ّ1922
 .5جٔ َ٤جٔؼخ ؿالٓخٓ ،غجغ ؿبثن ،م .122
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سطيػػطافلاألةطداػػاولكدمػػيلأفلاػ ارراتلادمجطػػسليػػلل ذلد حالراػػالاألوػكاتلسإييػػيلحطيػػيليػػلحكفلم يدفػػال
ألميي لكلطط يتلاألمالكمويدفييلادل لليياضلأميؿلكلميايتلادميل مرلاددراطيي  .ل
كتػػثكةلتطػػىلل،ااػػدلتمػػؿلادمجطػػسلكتػػدـلإطػػثؽلوػػثفايل ولس،ػػدللػػـلل طاػػؽليفػػيذلاكاياي ػ لتطػػىل
إارارلادميدكبلادييم لأكلادكزارلادم لصلأكلمطؾلدراطييايولسضثنلتفلاد،ادلاألحدرلادملمالؿلدمي ل
ادمجطػسلمطط،ػينلمػفلإوػػدارلأملاػػييكفلا ػػيدؼلأفحػػيـلوػػؾلااليلػػدابلدػ ملفػػيؿلمػػفلاألفػكاؿولممػػيل
ا ي لاالويرلتضكاالادمجطسلتطىلمفلافرطلدف،كؽلب د لككطي ولكا،رلدفؽلادررديءلادايكدلس ل
إايمالكطفلديـلدداثنلتفلب د .ل ل
كيظػ انرلدمػػيليػػدؽلس،ػػدلرسػػضلتػػربلسطيػػطافلسػ لمػػؤلمرهـلاد ػػيمسلادمي ،ػػدلس ػ ليػػيدطسلس ػ لآبل
تيـل1922لادديلكرلادفطيطاي لحميلدتكالإدىلم،يط ػالااليل يدػيتلادلبػرا االادمؤمػؿلإجراءهػيلسػ ل
ييياػ ػػالاد ػ ػػيـلأكلمطط ػ ػ لاد ػ ػػيـلاد،ػ ػػيدـولكاػ ػػدلايػ ػػل،دطل لاألكيػ ػػيطلاد رداػ ػػالس ػ ػ لسطيػ ػػطافلدياليػ ػػليحيرل
كاالفلجيجلأليييللرللأي لا،كضليايدةلسطيطافلكاض لحػؿلاديػططيتلداػدلادميػدكبلاديػيم 1ولكلػـل
اتلديرلحؿلمفلافحرلديدمبيرحالس لااليل يديتل يئيينلك يرجينلتفلادوؼلادكطي  .ل
كتمكمينلسإفلاالدارةااليلداداالاددراطيياالد دلتدةلمفيكالتلسيبطالاليلرضيءلاد ربلكحيبل
ل ااػػدهـلتزمػػتلتطػػىلإجػراءلااليل يدػػيتلادلبػرا االسػ لأكا ػػرلبػػيرلبػػديطولإاللأفلإوػرارللاد ػػربل
تطػىلم،يكمليػيولكلطداػػؽلم،ػرراتلادمػؤلمرلاد،ػػكم لاد ردػ لاد ػيمسلدم،يط ػػالادديػلكرلكااليل يدػػيتل
ادلبػرا االفػػدالديديػػططيتلاددراطيياػػالإدػػىلل جاػػؿلإجراءهػػيلإدػػىلاأليػػدكعلاألكؿلمػػفلبػػيرلآذارلتطػػىل
ادػػرةـلمػػفلحػػؿلكيػػيئؿلادليداػػدلكادضػػرطلادل ػ لميريػػلييليػػططيتلااليلػػدابلاددراطػػيي لتطػػىلاد ػػربل
دطمبيرحالس لااليل يديت.ل ل
كد دلاالتثفلتفلل جاؿلااليل يديتلإدىلبيرلآذارلددألتددلادمربفافلاليياصلديتلراؼل
االدارةلاددراطيياػػالسػ لداػػيفلريػػم ليبػلػرل لادوػػفؼلادفطيػػطاياا2ولكديدف ػػؿليجفػػتلادفرحػػالادكطياػػال
كاد،ا ػػيدةلادفطي ػػطاياالآي ػػذاؾلسػ ػ لإجي ػػيضله ػػذالادمب ػػركعلمم ػػيلف ػػدالدفحكم ػػالااليل ػػدابلكم ػػفلكرائي ػػيل
دراطييا ػػيلاد ظم ػػىلإد ػػىلادل ارجػ ػ لتيػ ػ لكلجما ػػدللكادر ػػيؤللفا ػػثلو ػػدرلدا ػػيفلري ػػم لت ػػفلادفحكم ػػال
اددراطيياػػالدلػػيراحل1923/5/30ـلدإدرػػيءلااليل يدػػيتلادلب ػرا ااولحمػػيلوػػدرتلل ػػداثتلديػػلكراال
1ػبصٍ دـٖ ؿ٘ٓ ،ْ٤غجغ ؿبثن ،م .127
2ػبصٍ دـٖ ؿ٘ٓ ،ْ٤غجغ ؿبثن ،م ٓٝ 132ب ثؼضٛب.
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دإدريءلادمجطسلادلبرا لحميلياردلالف،ػينولكدم يػىلآ ػرلسػإفلمبػركعلادمجطػسلادلبػرا لدوػكرل ل
ادميوكصلتطاييلس لادديللكرلادمذحكرلحيفلمكدكدانلمالينلادؿلأفلارللاديكرلرةـلأفلدراطييايلحييتل
ليظرلدطديلكرلتطىلأي لميفالمفلمطؾلدراطييايلاللامحفلرسض  .1ل
لأم ػػيلاداي ػػكدلس ػػإييـلط ػػيددكالدل جا ػػؿللح ػػكافلاديائ ػػيتلادلمالاطا ػػالألي ػػديبلأ ػػرللفا ػػثلسض ػػطكال
ػكدملأحدردػػذالرسػػضلادايكدادمبػػيرحالس ػ لايل يدػػيتل
ل
االيلظػػيرلدكاػػتلاحػػكفلسا ػ لل ػػدادلادمجلم ػ لادايػ
ادمجط ػ ػػسلادلبػ ػ ػرا لسػ ػ ػ لت ػ ػػيـل1923لكدح ػ ػػييـلاض ػ ػػطركالدطمب ػ ػػيرحالتي ػ ػػدميلا ػ ػػيط لااليل يد ػ ػػيتل
ادفطيطاياكفلمميلأجدرلاددراطيياافلتطىلإدريءلاديليئلولحميلتيرضتلادميظمػالادوػياكياالاد يدماػال
دبػػدةلس ػ لتػػيم ل1930لك1936لادم،لرفػػيتلاددراطيياػػالالج ارءااليل يدػػيتلادلب ػرا اال بػػاالسػػكزل
ادفطيػ ػػطاياكفلكذدػ ػػؾلألييػ ػػـليا،كضػ ػػكفلاديج ػ ػرةلادايكداػ ػػالكب ػ ػ ارءلاأل ارض ػ ػ لكايػ ػػلمرتلادم يرضػ ػػال
ادوػػياكياالس ػ لهػػذالادمجػػيؿلميػػل دمالاد ػػذرلد ػ فلسطيػػطافلدايػػتلييضػػجالدطفحػػـلادػػذال لكذدػػؾل
الحلييبلادكاتلفلىلأفلاودحلادايكدملأةطداالس لسطيطاف .2ل
 -3إلباء المىمك الت ريعي وت كيل المىمك االست اري3
لكهحػذالد ػػدلأفلدػيءتللجردػػالادمجطػسلادلبػرا لديدفبػؿلد ػػدلاييػفيبلأتضػػيئ ولحػيفلتطػػىل
االدارةلاددراطيياالأفللفحرلديد طكةلاد،يدمالدجذبلاكللكاي الإدىلمادافلادل يكفلم ييلسطج تلإدىل
ط ػػكةلجدا ػػدةلكهػ ػ لإايم ػػالمجط ػػسلايلػ ػػبيرملاملط ػػؾليف ػػسلو ػػثفايتولكيظ ػػيـولكأي ػػسلادمجط ػػسل
ثنلديػػلكرالينلدلػػيراحل1923/5/4ـلفاػػثل
ادلب ػرا لادمطر ػ 3ولكاضػػطرتلدراطيياػػيلإدػػىلإفػػداثلل ػػدا ل
أوػػدرلادػػدثطلادمطح ػ لاددراطػػيي لمريػػكـلديػػلكرلسطيػػطافلادم ػػدؿلديػػيال1923ـلكادػػذمليػػصلس ػ ل
ادميدةلاداليياالمي لتطىلإدطيؿلااليل يديتلادلبرا االكاتلديرهيلمطريةولحمػيليوػتلادمػيدةلاداليدالػالميػ ل
تطىلإدريء ادمػيدةل 17مػفلمريػكـلديػلكرلسطيػطافلديػيال1922ـلكااليل يضػالتييػيلدمػيدةلجداػدةل
مػػيحلدمكجديػػيلادميػػدكبلاديػػيم لاديػػططالادليمػػالدكض ػ لاد ،ػكايافلادضػػركراالدلكطاػػدلاألمػػفلكاديظػػيـل
كايلظيـلادفحـلس سطيطافولحميليصلادل ػداؿلادجداػدلتطػىللبػحاؿلمجطػسلايلبػيرمللحػكفلمييمػ ل
ل،داـللااليلبيرةلادثزمالدب فلاد،كايافلادل لاض ييلادميدكبلادييم لكذدؾلدذاتلادبػركطلادم،ػررةل
1ص.جٔ َ٤جٔؼخ ؿالٓخٓ ،غجغ ؿبثن ،م ٗ ،123والً ػٖ ٓـؼٞص أثٗ ٞو٤غ ،جٜبص كؼت كِـط ٖ٤سالٍ ٗوق هغٕ ،صاع اُلزخ ُِطجبػخ
ٝاُ٘لغ ،ث٤غٝد ،اُطجؼخ اُغاثؼخ ،ثض ٕٝربع٣ز ٗلغ ،م ٓٝ 587ب ثؼضٛب.
ٓ ، 2Ann M. Leschوبٍ ثؼ٘ٞإ :اُو٤ٗٞ٤ٜخ ٝآصبعٛب ،أُٞهغ االٌُزغ :٢ٗٝكِـط ٖ٤ك ٢اُظاًغح ،اُغاثَ:
http://www.palestineremembered.com/Articles/General/Story2403.html
3ئ َ٤ٔ٣رٓٞب ،ؿز ٕٞػبٓب ً ػِ ٠اُذغًخ اُو٤ٓٞخ اُؼغث٤خ اُلِـط٤٘٤خ ،2ٍ ،صٓلن ،ّ1978 ،م .36
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ديػفلاد،ػكايافلكادلػ ليػدؽلأفلااػػدلديػيلادمجطػسلادلبػرا لادمطرػىلسػ لمريػ لكـلديػلكرلسطيػطافلد ػػيـل
1922ـ .ل
لكدػػـلاطػػغلادل ػػداؿلادديػػلكرملادجداػػدلادمجطػػسلادلبػرا لدبػػحؿلمؤدػػدلفاػػثلأجػػيزلدطميػػدكبل
اديػيم لسػ لادمجطػسلادليفاػػذمللبػػحاؿلمجطػسللبػرا لاتلدػػي انرلمػفلادلػػيراحلادػػذملا ايػ لسػ لميبػػكرل
ايبرلس لادكايئ لادفطيػطايااوكا،كـلذدػؾلادمجطػسلم،ػيـلأملمجطػسلايلبػيرملاحػكفلمكجػكدانلفايئ وػذول
كلظؿليططيتلادميدكبلادييم لحميله لم رسالكمفددةلديدف،رةلأتثللمفلهذللادمػيدةلييسػذةلإدػىلأفل
الـلايل يبلمجطسللبرا لحميلهكلميوكصلتطا لأتثل1ولتطىلأفلاجرملااليل يبلاد يـلاألكؿل
ألتضػػيءلادمجطػػسلادلب ػرا لس ػ لمػػدةلالللزاػػدلتطػػىليػػلالأبػػيرلمػػفللػػيراحلادميبػػكرلادم طػػفلتي ػ ل
فيدميلا اي ولكتيدلفؿلادمجطسلا ػافلادميػدكبلاديػيم لسػ لادمجطػسلادليفاػذملدميبػكرلايبػرلسػ ل
ادكاػػيئ لادفطيػػطاياالليرا ػينلالج ػراءلايل ػػيبلتمػػكم لس ػ لادفػػيؿل ػػثؿلالثالػػالأبػػيرلمػػفللػػيراحلفػػؿل
ادمجطس.
كدػػـلاحػػدلامػػرلادالثالػػافلمػػفلأاػػيرل1923لفلػػىلأوػػدرلادميػػدكبلاديػػيم لمريػػكمينلدل اػػافل
مجطػػسلايلبػػيرملالحػػكفلمػػفل22لتض ػكانولمػػييـلتب ػرةلمػػفلحدػػيرلمػػكظف لادفحكمػػاولكتب ػرةلمػػفل
ثنلتفلااليافلمفلادايكدولكهذالادمجطسلهكليفسل
اد ربلالميياالمييـلميطمافلكاالييفلميافاافولسض ل
ادمجطسلااليلبيرملد يـ1920ـ.2
كاػدلالاػىلادمجطػسلااليلبػيرمليفػسلموػارلادمجطػسلادلبػرا لديػدبلم،يط ػالاد ػربلدػ ل
تدرلضرطلادطجيالادليفاذاالدطمؤلمرلادفطيطاي لتطػىلادمربػفافلد ضػكال لدػرسضلادمبػيرحا.لكسػ ل
أاليػػيءلاسللػػيحلادجطيػػالدطمجطػػسلااليلبػػيرملاػػكـلاداليدػػثلتبػػرلمػػفلفزا ػرافل1923لكاػػؼلادكطياػػكفل
كأتطيكالايل،يدليـلكاييفيديـلمفلهػذالادمجطػسللضػيميينلمػ لاألمػالسحييػتلاديلاجػالسبػؿلهػذللاد طػكةل
أاضػلين3ولممػػيلدسػ لادميػػدكبلاديػػيم لدلبػػحاؿلأكؿلمجطػػسلايلبػػيرملدم ػػزؿلتػػفلاد ػػربولكاػػدللحػػكفل
ذدؾلادمجطسلمػفلاألتضػيءلادمػكظفافلس،ػطلكهػـ:ل اديػحرلارلاد ػيـولكادييئػبلاد ػيـولكمػدارلادميداػاول
كتبرةلمفلرؤييءلاددكائرولكميلبيرلادرمولكالثالالمفلفحيـلاألدكاا ولكادلمػرلادمجطػسلادلبػرا ل
1أُبصح (ٓ ٖٓ )3غؿ ّٞصؿزٞع كِـط ٖ٤أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ1923
 2ػغف ٖٓ أػٌبء أُجِؾ اُؼغة ػبعف ثبكب اُضجبٗٝ ٢ئؿٔبػ َ٤ثي اُذـٝ ٢٘٤عاؿهت ثهي اُ٘لبكه٤ج ٢ػهٖ اُوهضؽٝ ،ػجهض اُلزهبح أك٘هض١
اُـؼض ١ػٖ ػٌبٝ ،أٓ ٖ٤ثي ػجض اُٜبصٝ ١ؿِٔ٤بٕ ٗبه٤ق ػٖ د٤لبٓٝ ،ذٔٞص أك٘ض ١أث ٞسٌغح ػٖ ؿؼحٝ ،اُل٤ز كغ٣خ أثهٓ ٞهض ٖ٣ػهٖ
ثئغ اُـهجغٝ ،ؿهِٔ٤بٕ ثهي ػجهض اُهغػام ٍٞكهبٕ ػهٖ ٗهبثِؾٝ ،اٗطهٞإ أك٘هض ١اُجهالص ػهٖ ٣بكهب ،ص.كزذه ٢ػجهض اُ٘جه ٢اُٞد٤هض ،١اُزطهٞعاد
اُضؿزٞع٣خ ك ٢كِـطٓ ،ٖ٤غجغ ؿبثن ،م .236
3ػبصٍ دـٖ ؿ٘ٓ ،ْ٤غجغ ؿبثن ،م .136
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د دةلل داثتلحيفلآ رهيلدلػيراحل1947/6/2ولفاػثلوػدرلمريػكـلتػفلادميػدكبلاديػيم لدإتػيدةل
لب ػػحاؿلادمجط ػػسلااليلب ػػيرملادم ػػذحكرلداض ػػـل  22لتضػ ػكانلحم ػػيلاطػ ػ :ل ادي ػػحرلارلاد ػػيـولكادييئ ػػبل
اد ػػيـولكمػػدارلادميداػػاولكتبػرةلمػػفل لرؤيػػيءلادػػدكائرولكميلبػػيرلادػػرمولفحػػيـلاألدكاػػالاديػػلاولمفػػكضل
اد دمالادمديااولكمفلشلاددكداسلاد يـولكييظرلادلجيرةلكادوييتا ل"تطمينلأفلدكرلهذالادمجطسلحيفل
وكراينلكحييتلكظافلػ لمجػردلادمكاس،ػالادبػحطااولكاللا لػدلد أراػ لإاللسػ لإطػيرلضػاؽلكهػذالا ػكدلإدػىل
أفلجما لأتضيؤللم ايكفلمفلطرؼلادميدكبلادييم لكهكلرئاييـلس لاد مؿ ."1ل
ثا ياً 3السمطة الت فياية 3ل
 -2الم دوب السامي3

ل

ايـليظيـلادفحػـلسػ لسطيػطافلسػ لتيػدلااليلػدابلاددراطػيي لتطػىلأيػيسلادفحػـلادمططػؽلإذل
ايفػردلادميػػدكبلاديػػيم لديديػططالدكفلأفلابػػيرح لسايػػيلأفػدلمػػفلأسػرادلادبػ بلادفطيػػطاي ولكلرحػػزتل
س ػ لادا ػ لجما ػ لاال لويوػػيتلادم كدػػالد ػ لدم،لضػػىلادم ػكادلمػػفل4لإدػػىل16لمػػفلمريػػكـلديػػلكرل
سطي ػػطافلادو ػػيدرلي ػػيال1922ـ2ولكةاػ ػرللم ػػفلاد،ػ ػكايافلادييس ػػذةلكادلػ ػ لكضػ ػ لييلي ػػططيتلااليل ػػدابل
اددراطػػيي لديفيػػييولكايػػيتدلادميػػدكبلاديػػيم لسػ لمييمػ لادليفاذاػػالهائلػػيفلهمػػيلادفحكمػػالكادمجطػػسل
ادليفاذم .ل
أو تعيين الم دوب السامي3
ككس،ػينلدطمػػيدةل  4لسػػإفلادميػػدكبلاديػػيم لهػػكلبػ صلمػػفلذكملادطاياػػالا ايػ لمطػػؾلدراطيياػػيل
الدارةلفحكمالسطيطافولكاميف لد،بلادميدكبلادييم لأكاد،يئدلاد يـلأكلأملد،بلآ رلاركؽلدطمطؾ .ل
ل لكا ،ػػكـلادمي ػػدكبلادي ػػيم لدليفا ػػذلحيس ػػالادمي ػػيـلادمييط ػػالدميو ػػد لديدو ػػكرةلادكاجد ػػالكس،ػ ػينل
دميطػػكؽلادم اريػػاـلادل ػ لاوػػدرهيلمطػػؾلدراطيياػػيلس ػ لمجطي ػ لاد ػػيصلدب ػ ف سطيػػطافو كأاػػالد ػراءةل
لودرلإدا لمكا الدلكاا لادمطػؾلكم لكمػالد يلمػ ولككس،ػينلدطل طامػيتلادلػ للوػدرلإداػ لمػفلآفلإدػىل
آ ػرلدلكااػ لك ػلـلادمطػؾلمػػفلأجػؿلليفاػذلأفحػيـلوػؾلااليلػػدابولككس،ػينلدطل طامػيتلادلػ للوػدرلإداػ ل
دمريػػكـلمػػفلادمطػػؾلس ػ لادمجطػػسلاد ػػيصلأكلدكايػػطالأفػػدلكز ارئ ػ ولككس ،ػينلدحيسػػالادلبػػيرا لكاد ،ػكايافل
1جٔ َ٤جٔؼخ ؿالٓخٓ ،غجغ ؿبثن ،م .124
2كزذ ٢ػجض اُ٘ج ٢اُٞد٤ض ،١اُزطٞعاد اُضؿزٞع٣خ ك ٢كِـطٓ ،ٖ٤غجغ ؿبثن ،م .184
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ادم مػػكؿلديػػيلسػ لذدػػؾلادكاػػتلأكلادلػ ليػػا مؿلديػػيلسامػػيلد ػػدلسػ سطيػػطاف1ولكادميػػدكبلاديػػيم لهػػكل
ػؾلدراطيياػػيلاد ظمػػىلس ػ لسطيػػطافولكا ض ػ لالب ػراؼلكزاػػرلادميػػل مراتلاددراطػػيي ول
مػػفلامالػػؿلمطػ ل
كدذدؾلاحكفلادميدكبلادييم لهكلرأسلكهرـلاديططالادليفاذااولدؿلإي لهكلادب صلادذمللجيػدتل
سا لاديططالادليفاذاا .ل
بو صالحيات الم دوب السامي3
دػ ػػيدرجكعلإدػ ػػىلم ػ ػكادلمريػ ػػكـلديػ ػػلكرلسطيػ ػػطافلس،ػ ػػدلأيػ ػػاطلديدميػ ػػدكبلاديػ ػػيم لاد داػ ػػدلمػ ػػفل
ادوػػثفايتلكاديػػططيتلادييمػػاولكادجكهراػػالكادل ػ لحػػيفلاميريػػييلادميػػدكبلاديػػيم لدبػػحؿلمططػػؽول
كادل لهدستلس لادييياالإدىللمحايػ لمػفلليفاػذلديػكدلوػؾلااليلػدابولكلف،اػؽلكتػدلدطفػكرولكادلمحػافل
دطوػػياكيااولكاايمػػالكطػػفلاػػكم لدطايػػكدلس ػ لسطيػػطافولكذدػػؾلتػػثكةلتطػػىلاال لويوػػيتلادكاي ػ ال
ادلػ ػ لميف ػػتلدػ ػ لدمكج ػػبلادم اري ػػاـلكاد،ػ ػكايافلكادمييب ػػارلكادل طام ػػيتلكةاره ػػيلم ػػفلادلبػ ػرا يتلادلػ ػ ل
وػدرتلسػ لهػذللادف،دػػالادزمياػػالادفيوػطالسػ للػػيراحلسطيػطافلكادلػ لاللايػ ييلادم،ػيـلدػػذحرهيولكسامػػيل
اط لوثفايتلادميدكبلادييم لس لادكاردةلس لمريكـلديلكرلسطيطاف :ل
 .1ل،يػاـ سطيػػطاف دمكجػػبلميبػػكرلاوػػدرللإدػػىلأايػػيـلإداراػػالأكلأدكاػػالكأايػػيـلسرتاػػالأ ػػرللتطػػىل

األيطكبلادذملاثءـلأتميؿلاالدارةلكأفلا افلفدكدللطؾلاألايػيـلكاططػؽلتطايػيلأيػميءلل ػرؼلديػيول
كادفوػػؿلس ػ لد ػػكؿلأكلتػػدـلد ػػكؿلمحػػيفلمػػفلاألمحيػػالس ػ لايػػـلإدارملأكلد ػكاءلدفحػػـلاػػيط لمي ػ ول

لكذدؾلد دلمكاس،الكزارلادميل مراتلاددراطيي .2

 .2لييطلديدميدكبلادييم لجماػ لادف،ػكؽلسػ لاأل ارضػ لاد مكماػالأكلادف،ػكؽلادمل ط،ػالديػيلدوػفال

حكيػ ػ لأمايػ ػينلت ػػفلفحكم ػػا سطي ػػطافولحم ػػيل لكلي ػػيطلديدمي ػػدكبلادي ػػيم لحيس ػػالادمي ػػيجـلكادم ػػيدفلتط ػػىل
ا لثؼلأيكاتييلكأكوػيسييليػكاءلأحييػتلسػكؽلادايديػالأكلادماػيللأـللفليػيلكيػكاءلأحييػتللطػؾلادماػيلل

أييي انرلدا طاالأـلدفاراتلأـلمايهينلييفطااولمػ لم ارتػيةلادف،كايدمميكفػالألملبػ صلاليػلالميرلهػذلل
ادم يدفلأكلادمييجـلدم،لضىلاملاػيزلاحػكفلييسػذانلسػ للػيراحلوػدكرلمريػكـلديػلكرلسطيػطاف3ولحمػيل
كلييطلديدميدكبلادييم لدوفل لأمايينلتفلفحكما سطيػطافلماػيللجماػ لاألييػرلكادجػداكؿلكاديػكاا ل
كاداييدا ولكاددفاراتولكجما لادمايللادراحدةلادملجم اللجم ينلطدا اينلس سطيطاف .4ل

1أُبصح (ٓ ٖٓ )5غؿ ّٞصؿزٞع كِـطُ ٖ٤ـ٘خ .ّ1922
2أُبصح (ٓ ٖٓ )11غؿ ّٞصؿزٞع كِـطُ ٖ٤ـ٘خ .ّ1922
3أُبصح (ٓ ٖٓ )12غؿ ّٞصؿزٞع كِـطُ ٖ٤ـ٘خ .ّ1922
4أُبصح (ٓ ٖٓ )1/2غؿ ّٞصؿزٞع كِـطُ ٖ٤ـ٘خ .ّ1940
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 .3دطميدكبلاديػيم لأفلايػبلأكلاػؤجرلأاػالأرضلمػفلاأل ارضػ لاد مكماػالأكلأملم ػدفلأكلمػيجـل
كد لأفلا ذفلد بريؿلمالؿلهذللاألراض لدوفالمؤالالكديدبركطلكدطمددلادل لاراهيلمثئمالتطىلأفل

لراتىلس لذدؾلأفحيـلأملاييكفولكس،لينلألمللبرا لليفاذانلألفحيـلوؾلااليلداب.1

 .4ل ااييدمكظفافلس لفحكما سطيطاف ديألد،ػيبلادلػ لا ارهػيلمثئمػالكدػ لأفلا،ػررلفػدكدلكظػيئفيـول
تطىلأفلاحكفلذدؾل يض ينلدميلا،رلد لكزارلادميػل مراتلاددراطػيي ولكاد،ػىلهػؤالءلادمكظفػكفلسػ ل

مراحزهـلفيبلمبائالادميدكبلادييم ولإاللفاثلايصلاد،ييكفلتطىل ثؼلذدؾ.2

 .5تػػزؿلأملب ػ صلابػػرؿلكظافػػالتيمػػالسافطيػػطاف ألككاف ػ لتػػفلمميريػػالميػػيـلكظافل ػ لكال ػيذل
االجراءاتلادل داداالادميييدالإذالحيفلهييؾليددينلحيساينلادررلذدؾ.3

 .6إودارلاد فكلتي ملبراؾلس لجرامػالمػفلادجػرائـلادلػ لاجػكزلمفيحمػالمرلحديػيلسػ سطيػطافل
ػطاافولكاد فػكلتػفل
ل
ا ط لأاالم طكميتلكبييدةللؤدملإدػىلإدايػالادفيتػؿلاألوػط لأكلادفػيتطافلاألو

أملمجرـلأدافلديرلحيبلجرـلمفلادؿلأاػالمفحمػالأكلاػيضلأكلفػيحـلوػطحلسػ سطيػطاف إمػيلتفػكانل

مطط،ينلأكلتفكانلم،ادانلد،اكدلمبركتالأكلل فاؼلادفحـلادذملودرلدفؽلادمجرـلادمػذحكرلأكلل جاػؿل
ليفاذلولكادلجيكزلتفلأاالةرامالأكلجزاءلي،دملأكلمويدرةلليب لأكللودحلميلف،الاددس لدم،لضىل

فحـلويدرلمفلمفحمالأكلفيحـلوطحلس سطيطافلإذالحيفلهييؾلمدر لانرلدذدؾ.4

 .7ادي ػ ػ ػػططالادليم ػ ػ ػػالدكضػ ػ ػ ػ لاد،ػ ػ ػ ػكايافلادض ػ ػ ػػركراالدلكطا ػ ػ ػػدلاألم ػ ػ ػػفلكاديظ ػ ػ ػػيـلكايلظ ػ ػ ػػيـلادفح ػ ػ ػػـل

سػ سطيػػطاف دػػدكفلإ ػػثؿلديديػػططيتلادميػػل،رةلسػ لاػػدلمطػػؾلدراطيياػػيلديدبػػركطلكاد،اػػكدلادلػ للػػيصل
تطاييلادل طاميتلادل لادلاودرهيلد لادمطؾلأكلكزارلادميل مراتلاددراطػيي ولبػراطالأفلاللاوػدرل
اػػييكفلا،اػػدلادفراػػالادليمػػالس ػ لاد ،اػػدةلكافػػكؿلدكفلفراػػالاد،اػػيـلديدب ػ يئرلادداياػػالتطػػىلا ػػلثؼل

أيكاتييلإاللد،درلميلادلاحكفلضركراينلدففظلاديظيـلاد يـلكاآلدابلاد يمالكأاللاودرلأملاييكفلمفل
ل
ب ي لأفلامازلدافلأهيد سطيطاف تطىلأملكج لحيفلتطىلأييسلاد يورلأكلادم ل،دلأكلادطرا.5

 .8اجػػكزلدطميػػدكبلاديػػيم ولإذالايلوػػكبلذدػػؾولأفلافػػكؿلدمريػػكـلاوػػدرللدلكاا ػ لكايبػػرلس ػ ل

ادكاػيئ لادفطيػػطايااولأاػػالأرضلسػ سطيػطاف ايػػماييلسػ لادمريػػكـلمػفلوػػيؼل"ادماػػرم"لإدػػىلوػػيؼل
"ادمطؾ".6

 .9اج ػػكزلدطمي ػػدكبلادي ػػيم ولإذالايلو ػػكبلذد ػػؾولدػ ػ مرلأكلمري ػػكـلاو ػػدرللكايب ػػرلسػ ػ لادكا ػػيئ ل
ادفطيطاياالأفلايلددؿلأاالأتبػيرلأكلضػرائبلم ووػالألملكاػؼلميمػيلحػيفليكتػ لأكلألاػالهدػال

مكاكسػػالتطػػىلجيػػال اراػػالأكلداياػػالدض ػرادالأ ػػرللافرضػػييلدػػدالنلمييػػيولكاجػػكزلد ػ لأاض ػينلدمكاس،ػػال
1أُبصح (ٓ ٖٓ )13غؿ ّٞصؿزٞع كِـطُ ٖ٤ـ٘خ .ّ1922
2أُبصح (ٓ ٖٓ )14غؿ ّٞصؿزٞع كِـطُ ٖ٤ـ٘خ .ّ1922
3أُبصح (ٓ ٖٓ )15غؿ ّٞصؿزٞع كِـطُ ٖ٤ـ٘خ .ّ1922
4أُبصح (ٓ ٖٓ )16غؿ ّٞصؿزٞع كِـطُ ٖ٤ـ٘خ .ّ1922
5أُبصح (/1/3أ ) ٖٓ ٓغؿ ّٞصؿزٞع كِـط ٖ٤أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ1923
6أُبصح (ٓ ٖٓ )2غؿ ّٞصؿزٞع كِـط ٖ٤أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ1933
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كزاػرلادميػػل مراتلاددراطػػيي لكمػ لم ارتػيةلادل طامػػيتلادوػػيدرةلدػ لمػػفلفػافلإدػػىلآ ػػرلأفلاػردطلأاػػال

أتب ػػيرلأكلضػ ػرادالمي ػػلدددالحي ػػذلولدمدط ػػغلي ػػيكملأكلدراػ ػرللا ػػدس لدطكا ػػؼلأكلادمؤيي ػػالاد ارا ػػالأكل
ادداياا.1

 .10اجػ ػػكزلدطميػ ػػدكبلاديػ ػػيم ولد ػ ػ مرلأكلمريػ ػػكـلاوػ ػػدرللمكا ػ ػينلدلكاا ػ ػ ولكايبػ ػػرلس ػ ػ لادكاػ ػػيئ ل
ادفطيطايااولأفلافكؿلأاالأرضلمفلأراض سطيطاف مػفلوػيؼل"ادملركحػا"لحيدبػكاط لأكلادطػرؽل
اد يمالأكلدايدرلاد،ػرللكةارهػيلممػيلاػردلكوػف لسػ لذدػؾلاألمػرلأكلادمريػكـولإدػىلأملوػيؼلآ ػرول

إذالايلوكبلذدؾلكاالي لد فلادموطفالاد يمالل،ض لدذدؾلادلفكاؿولكد فلجما لادف،كؽلكادمييس ل
ادل لحييتلمحليدالساميلمضىلس للطػؾلاألرضلأكلتطايػيليايػل يضلتييػيلدف،ػكؽلكميػيس لل لدػرل

م يددالس لميهالييولضمفلادفدلادم ،كؿولدطف،كؽلكادمييس لادييد،ا.2

 .11اجكزلدطميدكبلادييم لأفلاض لأيظمالل،ض لدمي لأكللفدادلأكلليظاـلايل،يالتلاأل ارضػ ل

س سطيطاف أكلس لأملايـلمييػيلكأفلا،ضػ لدإدطػيؿلأاػالايل،ػيالتللػلـل ثسػينلألفحػيـلاأليظمػالأكل
دإيييءلمف كدييلتطىلأملكج لآ ركأفلا افلاد ،كديتلادملرلدالتطىلم يدفالاأليظما.3

 .12دطميػػدكبلاديػػيم لأفلابػػحؿلمفػػيحـلأراضولكأفلافػػددلميػػيطؽلا لوػػيصلحػػؿلمييػػيلدمريػ لكـل
اودرللمكا ينلدلكاا ولكل،ررلد،ييكفلحافااللبحاؿلهذللادمفػيحـلكاد،ضػيايلادلػ للمػيرسلادوػثفاال

ساييلضمفلمييطؽلاال لويصلادمفددةلدحؿلميييلتطىلادكج لادمذحكر.4

 .13ي،ؿلاديجييءلكاد يدهـلكذدؾلكس،ينلألفحيـلادفوؿلادييدسلمفلمريكـلديلكرلسطيػطافلكذدػؾل

س لادمكادلمفل 68ل–ل. 72

 .14ادلوداؽلتطىلاألفحيـلادويدرةلديالتداـلتفلادمفيحـلس لسطيطاف.5

لكدذدؾلسإيييليجدلادميدكبلادييم لالمل لدي لويويتلس طاالض مالس لريـلادياييػالاد يمػال

دطفحكمالاددراطيياالس لسطيطافولكذدؾلس لجما لاديكاف لاديايياالكادميداالكاالجلميتاالكاالداراػال
كادلب ػرا ااولكابػػرؼلتطػػىلليفا ػذلهػػذللادياييػػاولحمػػيلأفلدطميػػدكبلاديػػيم ليػػططالإوػػدارلاد ،ػ ارراتل
االداراػالادثزمػالدلرلاػبلادموػػيدحلاد يمػالكاالبػراؼلتطػىلإدارليػػيولكيػططالل اػافلكتػزؿلادمػػكظفافل
اد مكماافولحميلد لوػثفايتللبػرا االكايػ السطػ لفػؽليػفلاد،ػكايافلكادمكاس،ػالتطايػيلأكلاالفلفػيظل
ديػػيلكتػػدـلإوػػدارهيولكدػ لأفلاػرأسلجطيػػيتلادمجطػػسلادلبػرا لكدػ لدميبػػكرلميػ لأفلافػػضلاي ،ػػيدل

1أُبصح (/2أ) ٖٓ ٓغؿ ّٞصؿزٞع كِـط ٖ٤أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ1935
2أُبصح (ٓ ٖٓ )1/5غؿ ّٞصؿزٞع كِـط ٖ٤أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ1939
3أُبصح (/2/5أ  ،ط) ٖٓ ٓغؿ ّٞصؿزٞع كِـط ٖ٤أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ1939
4أُبصح (ٓ ٖٓ )1/7غؿ ّٞصؿزٞع كِـط ٖ٤أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ1939
5عاجغ :أُبصح (ٓ ٖٓ )48غؿ ّٞصؿزٞع كِـطُ ٖ٤ـ٘خ .ّ1922
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جطييتلادمجطسلادلبرا لدمركرلالثثلييكاتلمفلليراحلأكؿلجطيػالا ،ػدهي1لحمػيلل،ػدـلآيفػينلأاليػيءل
ادفداثلتفلاديططالادلبرا اا.ل ل
 -1المىمك الت فيةاي 3اؤدػؼلادمجطػسلادليفاػذملمػفلاألبػ يصلادػذافلابػارلإدػايـلمطػؾلدراطيياػيل
دمكجػػبلل طامػػيتلاريػػطييلإدػػىلادميػػدكبلاديػػيم لمػػفلآفلإدػػىلآ ػػرولكذدػػؾلديػػدؼلإيػػداءلادمبػػكرةل
دطميدكبلادييم ولكابحؿلديدوكرةلادل لاكتزلدييلمطؾلدراطييايلس للطػؾلادل طامػيتلكافػلفظلهػؤالءل
األب ػ يصلدم ارحػػزهـلس ػ لادمجطػػسلفيػػبلمبػػائالادمطػػؾولكا ارت ػ لادمجطػػسلادليفاػػذملس ػ للو ػراؼل
أبريد لاد،كاتدلادل لادلل،ررلس لمالؿللطؾلادل طاميتلمفلفافلإدىلآ ر2ولكذدؾلتطىلةرارلمجطػسل
جثدػػالمطػػؾلدراطيياػػيلد،وػػرلديحيجيػػيـلدطيػػدفولكاػػدلل ػ دؼلادمجطػػسلادليفاػػذملادػػذملأيي ػ لادميػػدكبل
ادييم لمفلالثالاليحرليراافللكهػـلاديػحرلارلاد ػيـلكحػيفلاضػطط لدبػؤكفلاالدارةلكرئييػالادفحكمػاول
كادي ػػحرلارلادم ػػيد لاد ػػذملح ػػيفلا ػػلصلديدب ػػؤكفلادميدا ػػالكاالالو ػػيدااوأميلادي ػػحرلارلاداليد ػػثلسي ػػكل
اديػػحرلارلاد،ض ػػيئ لادػػذملا ػػلصلديدبػػؤكفلاد ددا ػػالكاد،ضػػيئااولكاب ػػرؼلتطػػىلادمف ػػيحـلادب ػػرتاال
كميمل لإتداداأليظمػالكاد،ػكايافلدا ػؿلاالدارةلادمدياػاولكاػدلدرجػتلاديػططيتلااليلداداػالتطػىلل اػافل
هؤالءلمفلادايكدلدلمحافلادفرحالادوياكياالمفلإدارةلاددثدلدكض لأيسلدكدليـلادميل،دطاا.3
 -3حكومةةة فمسةةطين 3كالرأييياديػػحرلارلاد ػػيـلدػػكدارةلكهػػكلدماليدػػال"لرئػػاسلادػػكزراءل"لسػ لادليظػػاـل
اددي ػػلكرملادم يو ػػرولكا ػػدلح ػػيفلم ػػفلأد ػػرزلمييمػ ػ لاالبػ ػراؼلتط ػػىلتم ػػؿلرؤي ػػيءلدكائ ػػرلادفحكم ػػاول
كادم ػػداركفلدي ػػيولكا ػػدلت ػػرؼلسػ ػ لتي ػػدلااليل ػػدابلاددراط ػػيي لدكائ ػػرلادو ػػفاولكادم ػػيرؼولكاد ازي ػػال
كادبػػرطاولكاددفػػكثولكاألبػػريؿلاد يمػػاولكادض ػرادالادجمرحاػػاولكادلجػػيرةولك طػػكطلاديػػحؾلادفداداػػال
كادزراتاولكاديجػرةولكادلراالاػيتلكاآلالػيرولكاأل ارضػ لكادميػيفاولكاددراػدولكدائػرةلاد مػؿ كا،ف طػىلرأسل
حؿلدائرةلرئاسلدييولاطا لمدارلدائرةلابرؼلتطىلمكظف لاددائرةليػكاءلسػ لادػدكائرلادمرحزاػالأكلسػ ل
سركتيػػيلادمفطاػػالكس ،ػينلدطل،يػػاميتلاالداراػػالكادمرس،اػػالدطػػدثدولكاػػدلايػػل يفلاديػػحرلارلاد ػػيـلد ػػددلمػػفل
ادمي ػػيتدافولكاتل ػػيدتلاالدارةلاددراطييا ػػالتط ػػىلل ا ػػافلاددراط ػػيياافلكاداي ػػكدلسػ ػ لادمييو ػػبلادحد ػػرلل
كاد طاػػيلس ػ لادفحكمػػالكاهمػػيؿلاد ػػربليػػحيفلادػػدثدلكادػػذافلابػػحطكفلاألةطداػػالسايػػيولكذدػػؾلدليػػياؿل

 1كزذ ٢ػجض اُ٘ج ٢اُٞد٤ض ،١اُزطٞعاد اُضؿزٞع٣خ ك ٢كِـطٓ ،ٖ٤غجغ ؿبثن ،م .201
2أُبصح (ٓ ٖٓ )10غؿ ّٞصؿزٞع كِـطُ ٖ٤ـ٘خ .ّ1922
ً3بَٓ ٓذٔٞص سِخٓ ،غجغ ؿبثن ،م .81
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لف،اؽلاألهداؼلااليل ميراالادوياكيااولكادللكدتلفحكمالسطيطافلإدارةلبئكفلاددثدلس لم لطؼل
اد،طيتيتلاألمياالكادوفاالكاالجلميتاالكادل طاماا...إدح.ل ل
لكمفلالـلاحكفلاديظيـلاديايي لادذمللفددلس لديلكرل1922ـليظيمينلمفليكعل يصلاللامحفل
لب ػػداي لأكلردطػ ػ لد ػػيديظـلادل،طادا ػػاولسي ػػكليظ ػػيـل ػػيرجلت ػػفلاألو ػػكؿلاد يم ػػالدسيظم ػػالاديايي ػػاال
ادم ركسا .ل
ثالثاً 3السمطة القضالية 3ل
ل لد دلاالفلثؿلاددراطيي لدفطيطافلأد،ىلادفيحـلاددراطيي لتطىلادجيػيزلاد،ضػيئ لاد المػيي ل
ايئم ػينلتطػػىلفيد ػ لمػػيلدػػـللوػػدرلأكامػػرلأكلا ػ ارراتلم يدفػػاول لكاػػدللػػـللط ػ لكارللدإيبػػيءلمفػػيحـلجداػػدةول
كدودكرلمريكـلديػلكرلسطيػطافلديػيال1922ـللػـلإتػيدةللبػحاؿلادمفػيحـلكادليظػاـلاد،ضػيئ لكس،ػينل
دم،لضايتلاد يدلادجدادولكد،دلحيفلمفلادطدا ػ لأفلالػ الرلادليظػاـلاد،ضػيئ لسػ لسطيػطافلسػ للطػؾل
ادف،دالديدليظاـلاد،ضيئ لااليحطازمولكادذملا،كـلتطػىلكفدةلادمرج لاد،ضيئ لأملأفلاطدػؽلاديظػيـل
اد،ضيئ لادمكفدلكهكلادم مػكؿلدػ لسػ لحػؿلمػفلدراطيياػيلكادكالاػيتلادملفدةوكوػدرتلاػكايافلتداػدةل
ليظـلذدؾلكددالكاضفينلل الرلادمبرعلس لسطيطافلديدمدريالااليجطازاال اديظيـلااليجطكيحيكي  .ل
ل لكاػػدل وػػصلادفوػػؿلاد ػػيمسلمػػفلمريػػكـلديػػلكرلسطيػػطافلديػػيال1922ـلدطفػػداثلتػػفل
اديػػططالاد،ضػػيئااولكتيدجػػتلم ػكادللمػػفل38ل–67لادليظػػاـلاد،ضػػيئ لس ػ لسطيػػطافولككس ،ػينلألفحػػيـل
ديػػلكرلسطيػػطافلكاد داػػدلمػػفلادلب ػرا يتلكاد ،ػكايافلادثف،ػػالادل ػ لأوػػدرهيلادميػػدكبلاديػػيم ولس،ػػدل
لبحطتلادمفيحـلس لسطيطافلمفلايماف:لادمفيحـلاديظيماالكادمفيحـلادداياالد يكاتييولكيي،كـلساميل
اط لدييل راضلحؿلميييولكادل رضلأليكاعلادمفيحـلادليد الد لدب لمفلاال لوير :ل
2و المحاك ال ظامية 3كلبمؿلمفػيحـلادوػطحولكادمفػيحـلادمرحزاػاولكمفحمػالادجيياػيتولكادمفحمػال
اد طايولكمجطسلادمطؾولكمفيحـلاألراض لكاددطدايت :ل
أو محةةاك الصةةم 3لكحييػػتلمفػػيحـلادوػػطحللبػػحؿلسػ لحػػؿلدػكاءلأكلاضػػيءلكس،ػينلدمػػيلا،ػػررللادميػػدكبل
اديػيم لمػفلآفلإدػىلآ ػرلدػ مرلاوػدرللدلكاا ػ لكلمػيرسلهػػذللادمفػيحـلادوػثفاالادم ووػالديػػيل
دم،لضى اييكفلفحيـلادوػطحلاد المػيي لديػيال1913ولدوػارل لادم ددػالدػ ملاػييكفلأكليظػيـلاحػكفل
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م م ػكالنلد ػ لإذلذاؾ1ولكمالطػػتلهػػذللادمفػػيحـلاددرجػػالاألكدػػىلمػػفلم ارفػػؿلادل،يض ػ ولكل ػػلصلمفػػيحـل
ادوطحلإجميالنلديدفوؿلس لاد،ضػيايلادف،كااػالادلػ لل،ػؿلاامليػيلتػفل500جياػ ولكادجزائاػالادم ياػبل
تطاييلديدفدسلمدةلل،ؿلتفلييا .ل
بو المحاك المركمية 3كحييػتلادمفػيحـلادمرحزاػاللبػحؿلسػ لاألدكاػالادلػ لا اييػيلادميػدكبلاديػيم ل
مفلآفلإدىلآ رلد مرلاودرللدلكاا لكاحكفلدحؿلمفحمالمرحزااوفلاف:ل ل
 1لدوفلييلمفحمالادلدائاالكدييلادوثفايتلادليداا:

ل

أ-لوػػثفاالاد،ضػػيءلسػ لحيسػػالادػػدتيكملادف،كااػػالاد يرجػػالتػػفلوػػثفاالمفػػيحـلادوػػطحلسػ لذدػػؾل
ادطكاء .ل
ب-لو ػػثفاالاد،ض ػػيءلسػ ػ لحيس ػػالاد ػػدتيكملادجزائا ػػالاد يرج ػػالت ػػفلو ػػثفاالمفحم ػػالادجييا ػػيت.
 2وػػثفاالايػػلئييساالدطفوػػؿلس ػ لااليػػلئييسيتلادمرسكتػػالتطػػىلأفحػػيـلمفػػيحـلادوػػطحلم ػ لم ارتػػيةل
أفحيـلأملاييكفلأكأوكؿلمفيحميت .2ل
ل
ل لكلؤدؼلادمفيحـلادمرحزاالمفلتددلمفلاد،ضيةلا اييـلادميدكبلادييم ولتطػىلأفلاحػكفلرئػاسل
ادمفحمالادمرحزاالايضاينلدراطييالين.3

لل

جو محكمة الى ايات 3كاحكفلدييلوثفاالميل،طالدط،ضيءلس لحيسالادجرائـلادلػ لليػلكجبلت،كدػال
االتداـلكادجرائـلاأل رللادم ايالد،يي لكف4ولكادلودرلاييكفللبحاؿلادمفيحـلادمؤاتلديػيال1926ـل
دػػدالنلمػػفلاػػييكفليػػيال1924ـولالػػـلتػػدؿلس ػ ليفػػسلاد ػػيـولالػػـلأدر ػ لدمكجػػبلاػػيي لكفلادمفػػيحـليػػيال
1940ـ5ولكلي  ،ػػدلمفحم ػػالادجييا ػػيتلسػ ػ لح ػػؿلدػ ػكاءولسػ ػ لاألم ػػيحفلادلػ ػ لا ايي ػػيلايضػ ػ لاد،ض ػػيةول
دمفيحم ػػالادجػ ػرائـلادلػ ػ لا ػػدلافح ػػـلساي ػػيلد ،كد ػػالاالت ػػداـ6ولكحيي ػػتلمفحم ػػالادجييا ػػيتللؤد ػػؼلم ػػف:7ل
أ لمفلايض لاد،ضيةلأكلمفلايضلدراطيي لمفلاضيةلادمفحمالاد طاي.

1أُبصح (ٓ ٖٓ )39غؿ ّٞصؿزٞع كِـطُ ٖ٤ـ٘خ .ّ1922
2أُبصح (ٓ ٖٓ )40غؿ ّٞصؿزٞع كِـطُ ٖ٤ـ٘خ .ّ1922
3عاجغ :أُبصح ( ٖٓ )12هبٗ ٕٞأُذبًْ عهْ (ُ )31ـ٘خ .ّ1940
4أُبصح (ٓ ٖٓ )41غؿ ّٞصؿزٞع كِـطُ ٖ٤ـ٘خ .ّ1922
5كزذ ٢ػجض اُ٘ج ٢اُٞد٤ضٓ ،١غجغ ؿبثن ،م .180
6عاجغ :أُبصح ( ٖٓ )11هبٗ ٕٞأُذبًْ عهْ (ُ )31ـ٘خ .ّ1940
7أُبصح ( ٖٓ )10هبٗ ٕٞأُذبًْ عهْ (ُ )31ـ٘خ .ّ1940
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)ب لكمفلايضلدراطيي لمػفلاضػيةلادمفحمػالاد طاػيلأكلرئػاسلمفحمػالمرحزاػالأكلرئػاسلافلاػيط ل
مفلرؤييءلادمفيحـلادمرحزاا.

ل

ج لكمفلايضلسطيطاي .
لكادلودرلاػييكفلأوػكؿلادمفيحمػيتلادجزائاػال ادمفيحمػيتلااللييماػا لراػـل22لديػيال1924ـل
دداػػيفلاال لوػػيصلادمحػػيي لدطمفػػيحـلادجييئاػػالكادمرحزاػػاولكاج ػراءاتلاالليػػيـولكمػػذحراتلادفضػػكرل
كاالفضػػيرلكليفاػػذهيلكلدطاريػػيولكادلكااػػؼولكمفحمػػالادفػػيرولكادلف،ا،ػػيتلاألكداػػاولكاددايػػيتلكادػػدسيعل
ادب و ولكاجراءاتلادمفيحميتولكاألفحيـولكليفاذهيولكادط فلساييولكةارهيولكادلل ػرضلاد،ػييكفل
دطحالارلمفلادل داثت1ولإدىلأفلأدر لدمكجبلاييكفلاالجراءاتلادجزائاالراـل  3لدييال2001ـ .ل
دو محةاك األراضةةي3أجػػيزتلادمػػيدةل  42لمػفلمريػػكـلديػلكرلسطيػػطافلدطميػدكبلاديػػيم لأفلابػػحؿل
دمريكـلمفيحـلاألراض لادل للدتكلإداييلادفيجالدافلاآلكيالكاأل رللدطيظرلس لادميػيئؿلادمل ط،ػال
دمطحا ػػالاألمػ ػكاؿلةا ػػرلادمي،كد ػػال األ ارضػ ػ لكاد  ،ػػيرات لكس،ػ ػينلدم ػػيله ػػكلم ،ػػررولحم ػػيلأو ػػدرتلاالدارةل
اددراطيياػػالتب ػراتلا ػكايافلاأل ارض ػ لكادل ػ لهػػدستلس ػ لمجمطيػػيلكديدييياػػالإدػػىلاد مػػؿلي،ػػؿلمطحاػػال
األ ارض ػ لس ػ لسطيػػطافلإدػػىلادفرحػػالادوػػياكيااولكبػػرتيالهػػذالادي،ػػؿلكااجػػيدلادرطػػيءلاد،ػػييكي لد ػ ول
ديالضػػيسالإدػػىللي ػ ارلأ ارض ػ لادفطيػػطاياافلدوػػيدحلاديػػططيتلااليلداداػػالكتمطايليػػيلادفرداػػاولكاػػدل
وػػدرلا ػػييكفلمف ػػيحـلاأل ارضػ ػ لرا ػػـل  23لديػػيال1921ـلكاد ػػذملا،ضػ ػ لدلب ػػحاؿلمف ػػيحـلدلي ػػكاال
ف،كؽلادمطحاػالسػ لاأل ارضػ لكسوػؿلادمييزتػيتلادمل ط،ػالدمطحاػالاأل ارضػ لكلفداػدلوػثفايتلهػذلل
ادمفيحـولالـللطػىلذدػؾلوػدكرلمريػكـللبػحاؿلادمفػيحـلديػيال1923ـلادػذملأبػيرلإدػىلتػددلمفػيحـل
األ ارض ػ لكا لويوػػييلادمحػػيي ولكاػػدلدف،ػػتلد،ػػييكفلمفػػيحـلاأل ارض ػ لتػػدةلل ػػداثتلس ػ لاألت ػكاـل
1939ـلك1942ـلك1944ـلك1946ـلك1947ـولكحيي ػ ػػتلمف ػ ػػيحـلاأل ارضػ ػ ػ للطد ػ ػػؽلاألو ػ ػػكؿل
اد يوالادكاردةلس لاكايافلمفيحـلاألراض ولديالضيسالإدػىلادبػرا الاد يمػالدكجػراءاتلادػكاردةلسػ ل
اكايافلأوكؿلادمفيحميتلادف،كااالكاكايافللبحاؿلادمفيحـلاديظيماا.ل
هوالمحكمةةة العميةةا3ليوػػتلادمػػيدةل  43لمػػفلمريػػكـلديػػلكرلسطيػػطافلديػػيال1922ـلتطػػىللبػػحاؿل
مفحمالل رؼلديدمفحمالاد طايلل،ررلطرا،الل دافييلد،ييكف.
1ػضُذ اٌُض٤غ ٖٓ أدٌبّ ٛظا اُوبٗ ٕٞثٔٞجت هٞاٗ ٖ٤أه ٍٞأُذبًٔبد اُجؼائ٤خ أُؼضُخ ك ٢األػٞاّ ،1947ٝ 1946ٝ 1944ٝ 1939
ٝهبٗ ٕٞاُؼوٞثبد ٝ 1936هبٗ ٕٞاإلكغاط ثٌلبُخ ٝ ،1944هٞاٗ ٖ٤ر٘و٤خ اُزلبع٣غ ُؼبٓ.1937ٝ 1934 ٢
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كس ػ ليػػيال1923ـلوػػدرلاػػييكفل ػػيصلدلبػػحاؿلكوػػثفاالد ػػضلمفػػيحـلسطيػػطافولكمييػػيل
ادمفحمالاد طايولالـلودرلاد،ييكفلراـل  21لدييال1924ـلدإتيدةللبحاؿلادمفحمالاد طايولالـلأدر ل
كفػػؿلمحيي ػ لاػػييكفلادمفػػيحـلادمؤاػػتلديػػيال1936ـولالػػـلأدر ػ لاأل اػػرلكفػػؿلمحيي ػ لاػػييكفلادمفػػيحـل
ييال1940ـ .ل
ل لكلؤدؼلادمفحمالاد طايلمػفلتػددلمػفلاد،ضػيةلكس،ػينلدمػيلاػدلا ايػ لادميػدكبلاديػيم ل لكايػمىلأفػدل
اضيةلهذللادمفحمالايض لاد،ضيةلكاحكفلرئايينلديي .1ل
لكم لمراتيةلأفحيـلأملاييكفلاحكفلديذللادمفحمالدوػفلييلمفحمػالايػلئييؼلوػثفاالاد،ضػيءل
سػ ػ لحيس ػػالاي ػػلئييسيتلاألفح ػػيـلادو ػػيدرةلم ػػفلأا ػػالمفحم ػػالم ػػفلادمف ػػيحـلادمرحزا ػػالدو ػػفلييلمفحم ػػال
ادلدائاالأكلاألفحيـلادويدرةلمفلمفحمالادجييايتلأكلمفيحـلاألراض  .2ل
احكفلدمفحمالاد دؿلاد طايلدكفليكاهيلوثفاالاديظرلس لاألمكرلادليداا :3ل
أ لادططديتل ادل له لمفليكعلادم يرضالس لادفدس لادل لاططبلساييلإودارلأكامرلاالسراجلتفل
لةارلمبركع .ل
ل
األب يصلادمكاكسافلدكج
ب لاألكامػػرلادل ػ للوػػدرلإدػػىلادمػػكظفافلأكلاديائػػيتلاد مكماػػالدب ػ فلاد،اػػيـلدكاجدػػيليـلاد مكماػػال
كلحطافيـلديد،ايـلد س يؿلم ايالأكلديالملييعلتفلاد،ايـلديي .ل
ج لادميػػيئؿلادمل ط،ػػالدلرااػػرلمرجػ لادػػدتكللدػػدلليػػميعلادػػدتيكللادف،كااػػالسػ لادمفػػيحـلادمرحزاػػال
كمفيحـلاألراض .

ل

د لادططديتلادمل ط،الدإودارلأكامرلإدىلفحيـلادوطحلدبػ فلحافاػالليػاارلادلف،ا،ػيتلاألكداػالادلػ ل
لجرملدم،لضىلأفحيـ اييكفلأوكؿلادمفيحميتلادجزائاا )ادمفيحميتلااللييماا  .ل
لكاح ػػكفلدي ػػذللادمفحم ػػاولد ػػدللاي ،يده ػػيلدو ػػفالمفحم ػػالت ػػدؿلتطا ػػيولو ػػثفاالي ػػميعلكسو ػػؿل
ادمي ػػيئؿلادلػ ػ لهػ ػ لداي ػػتلاض ػػيايلأكلمفيحم ػػيتلد ػػؿلمج ػػردلتػػرائضلأكلاي ػػلدتيءاتل يرج ػػالت ػػفل
وثفاالأاالمفحمالأ رللمميلليلدت لادضركرةلسوط لالايمالايطيسلاد دؿ .4ل

1أُبصح ( ٖٓ )2هبٗ ٕٞأُذبًْ عهْ (ُ )31ـ٘خ .ّ1940
2عاجغ :أُبصح (ٓ ٖٓ )43غؿ ّٞصؿزٞع كِـطُ ٖ٤ـ٘خ .ّ1922
3أُبصح ( ٖٓ )7هبٗ ٕٞأُذبًْ عهْ (ُ )31ـ٘خ .ّ1940
4عاجغ :أُبصح (ٓ ٖٓ )43غؿ ّٞصؿزٞع كِـطُ ٖ٤ـ٘خ .ّ1922
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وو مىمةةك الممةةد البريطةةا ي 3كهػػكلهائػػالاضػػيئااللػػـلايػػلفداالييلدمكجػػبلادمػػيدةل  44لمػػفلمريػػكـل
ديلكرلسطيطافلدييال1922ـلكادل ليوتلتطىلأي :ل اجػكزلايػلئييؼلاػ ارراتلادمفحمػالاد طاػيلسػ ل
اد،ضيايلادف،كااالإذاللجيكزلادمدطغلادم لطػؼلتطاػ لأكلااملػ ل500لجياػ لموػرملإدػىلجثدػالادمطػؾل
س لمجطي لاد يصولكاجبلل،داـلااليلئييؼلسػ لادمػدةلكادوػكرةلادميوػكصلتطايمػيلسػ لأمليظػيـل
أكلأوكؿلويدرةلمفلددفلجثدالادمطؾلس لمجطي لاد يص  .ل
مو محاك الع الر3لأودرلادميدكبلادييم لمريكـللبحاؿلادمفػيحـلديػيال1932ـلم ػدالنلألفحػيـل
اػػييكفلادمفػػيحـلديػػيال1924ـولكس ػ لتػػيـل1939ـلاوػػدرلادميػػدكبلاديػػيم لمريػػكمينلآ ػػرلدب ػ فل
لبحاؿلادمفيحـلكادليوتلادميدةلاد يميالمي لتطىلأي  :ل
.1لابػػحؿلس ػ لاضػػيءلدئػػرلاديػػد لمفحمػػالتبػػيئرلكافػػدةلأكلأحالػػرولكلؤدػػؼلحػػؿلمفحمػػالمػػفلهػػذلل
ادمفيحـلمفلالثثلمبياحلأكلأحالرلمفلمبياحلاضيءلدئػرلاديػد ولدطيظػرلسػ لادػدتيكللادلػ لافاطيػيل
إداييلرئاسلادمفحمالادمرحزااولأكلفيحـلدكاءلةزة .ل
.2لا افلادمبياحلددراءةلل اافلاوػدرهيلفػيحـلدػكاءلةػزةلدمكاس،ػالرئػاسلادمفحمػالادمرحزاػاولكاجػكزل
دفيحـلادطكاءلأفلايفبلهذللاددراءةلس لأملكاتلمفلاألكايتلدييءلتطىليدبلكجا لكدمكاس،الرئاسل
ادمفحمالادمرحزاالادمذحكر .ل
.3لإذاليفبلفيحـلادطكاءلدراءةلادل اافلمفلأملباحلكجبلتطا لأفلادطغلاألمرلدطميدكبلادييم لل ل
كأفلاذحرلس لادكاتليفي لاأليديبلادل لدتل لإدىليفديي .ل
.4للبػػحؿلمفحمػػالايػػلئييؼلتبػػيئراالس ػ لاضػػيءلدئػػرلاديػػد لدطيظػػرلس ػ لادػػدتيكللادميػػل يفالمػػفل
مفيحـلاد بيئرلس لاد،ضيءولدرئييالايئم،يـلاد،ضػيءلكتضػكاالبػا افلا ليرهمػيلفػيحـلادطػكاءلتطػىل
أاللاحكييلادلجطييلس لمفحمالاد بيئرلادل لسوطتلس لاددتكللادميل يفا.ل ل
لكمفلادجدارلدذحرللأي لدـلاكجدلديذالاديكعلأمللطداؽلس لاطيعلةزةلد دلتيـل1948ـ .1ل
حو محاك البمديات 3دـلاردلاديصلتطىلمفيحـلاددطدايتلس لمريكـلديلكرلسطيطافولديتلديرلأييػيل
للد لمفيحـلادوطحولكللطيدؽلم ييلس لادوثفايتولكللد لأميمييليفسلاالجراءات.
1عاج ٢اُوٞعاٗ،٢اُ٘ظبّ اُوبُٗ ٢ٗٞوطبع ؿؼح ،أُغجغ اُـبثن،م.128
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لكاػػدليػػصلتطػػىللبػػحاطييلاػػييكفلمفػػيحـلاددطػػدايتلراػػـل  18لديػػيال1928ـلادمديػ لتطػػىلأفحػػيـل
ادميدةل  39لمفلمريكـلديلكرلسطيطاف.ل ل
لهػذالكاػدلطػرأتلتػدةلل ػػداثتلتطػىلاػػييكفلمفػيحـلاددطػدايتل ػػثؿلادف،دػالااليلداداػػالكذدػؾلسػ ل
األت ػكاـل1939ـولك1945ـولك1946ـولك1947ـولحمػػيلط ػرأتلل ػػداثتلأ ػػرللدمكجػػبلأيظمػػال
اددسيعلادمؤالالادمل ط،ػالدمفػيحـلاددطػدايتلادلػ لحػيفلاوػدرهيلادميػدكبلاديػيم لايػلييدانلإدػىلمريػكـل
يططيتلادطكارئل اددسيعلتفلادميل مرات لدييال1939ولكاييكفليططيتلادطػكارئل ادػدسيع لديػيال
1939ـل ثؿلاألتكاـل1941ـولك1942ـولك1943ـولك1944ـول1945ـ .ل
لهذالكلميرسلادمفيحـلاديظيماالديالضيسالإدػىلمػيلل،ػدـولوػثفاالاد،ضػيءلسػ لميػيئؿلاألفػكاؿل
ادب وػاالادم رسػالسػ لادمػػيدةل  51لمػفلمريػكـلديػلكرلسطيػػطافلكهػ :لادػدتيكللادمل ط،ػالدػػيدزكاجل
أكلادط ػػثؽلكاديف ،ػػالكاالتيد ػػالكادكو ػػياالكب ػػرتاالاددي ػػكةلكلديػ ػ لاد،يوػ ػرافلكفج ػػرلسيا ػػدملاألهطا ػػال
اد،ييكياالمفلادلورؼلد مكاديـلكادلرحيتلكادكويايلكاديديتلدكواالكادارةلأمكاؿلادريئدافولكلمػيرسل
هػػذللادوػػثفاالكس،ػينلدطلبػرا يتلكدط،ػكايافلكاأليظمػػالادلػ لاػػدللطدػػؽلأكلليػػفلسامػػيلد ػػدلكس،ػينلد،ػػييكفل
األفػكاؿلادب وػػاالادػػذملايطدػػؽلتطػػىلادمي ػ دالكمػ لم ارتػػيةلأفحػػيـللطػػؾلادلبػرا يتلأكلاد ،ػكايافلأكل
ولكاذاليبػ تلترض ػينلسػ لأاػػالاضػػاالف،كااػػالأكلجزائاػػالايئمػػالأمػػيـلمفحمػػاليظيماػػالمي ػ دال
األيظمػػا ل
لل طػؽلدػيألفكاؿلادب وػاالكحػيفلمػفلادضػركرملسوػػؿلهػذللادميػ دالمػفلأجػؿللطػؾلاد،ضػاالسايػػكغل
دطمفحمػػالاديظيماػػالأفللفوػػطييلكاجػػكزلديػػيلمػػفلأجػػؿلذدػػؾلأفلليػػليارلدػرأمل داػػرلاػػييكي لمػػفلذكمل
ادحفػػيءةلدػ لإدمػػيـلد،ػػييكفلاألفػكاؿلادب وػػاالادػػذملايطدػػؽلتطػػىللطػػؾلادميػ دالدإلدػػيعلادكيػػيئؿلادلػ ل
ل لدرلأيييلاألييب .1ل
1و المحاك الدي ية 3أد،تليططيتلااليلدابلتطىلميلحيفلايئمينلمفلمفػيحـلداياػالكبػرتاالديدييػدال
دم لطػػؼلادطكائػػؼلس ػ لسطيػػطافولكأحػػدتلوػػثفالييلدطفوػػؿلس ػ لمكضػػكتيتلاألف ػكاؿلادب وػػاال
كمييئؿلاألكايؼلتطىلاديفكلادليد  :ل
أو المحةاك ال ةرعية لممسةممين 3دم،لضػىلادمػيدةل  52لمػفلادمريػكـلادديػلكرملس،ػدلأيػيطلادمبػرعل
ادديػػلكرملديدمفػػيحـلادبػػرتاالااليػػثماالوػػثفاالميػػل،طالدط،ضػػيءلس ػ لادػػدتيكللادمل ط،ػػالد ػ فكاؿل
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ادميػػطمافلادب وػػاالدم،لضػػىلأفحػػيـلا ػرار أوػػكؿلادمفيحمػػيتلادبػػرتاالادمػػؤرخلس ػ ل25للب ػرافل
األكؿليػػيال 1333هجراػػالدوػػارل لادم ددػػالد ػ ملاػػييكفلأكليظػػيـولكديػػيلكفػػدهيلوػػثفاالاد،ضػػيءل
أاضػ ػينلسػ ػ لاد،ض ػػيايلادم لو ػػالدإيب ػػيءلاألكا ػػيؼلادميبػ ػ ةلدميف ػػالادمي ػػطمافلد ػػدللأا ػػالمفحم ػػالم ػػفل
ادمفػػيحـلادبػػرتاالكس ػ لاالدارةلاددا طاػػالدلطػػؾلاألكاػػيؼلم ػ لم ارتػػيةلأفحػػيـلأملاػػييكفولحمػػيلابػػحؿل
مجطسلإيثم لبرت لأتطىلاميرسلادوػثفاالادحيمطػالسػ لاضػيايلادكاػؼلكحػؿلمػيلال طػؽلدػ لدػافل
ادميػطمافلكس،ػينلدطمػػيدةل  52لأاضػػيلمػفلادمريػػكـلادديػػلكرمولحمػػيلليػل يؼلأفحػػيـلاضػػيةلادبػػرعلإدػػىل
مفحمالااليلئييؼلادبرتاالكاحكفلارارلهذللادمفحمالاط الين.
ومةةن الىةةدير بالةةاكر أ ةةحلكادػػؿلوػػدكرلمريػػكـلديػػلكرلسطيػػطافلديػػيال1922ـلحػػيفلاػػدل
وػػدرلأمػػرلتػػفلادميػػدكبلاديػػيم لس ػ ل20لحػػييكفلاألكؿليػػيال 1921لكادػػذملحػػيفلا،ض ػ لدلبػػحاؿل
وكفاػػثلأييألمراديػػيدؽلحػػيفلاػػدللضػػمفليظػػيـللبػػحاؿلادمجطػػسل
ادمجطػػسلادبػػرت لااليػػثم لاألتطى ل
ادب ػػرت لااليثمايألتطتكادارةاألكايسيالي ػػثماالكادب ػػؤكفلادب ػػرتااولكا ػػدلل ػػـلايل ػػيبلرئ ػػاسلدط طم ػػيءل
كأرد ػػالمػػفلاألتضػػيءلدطمجطػػسلادبػػرت لااليػػثمايألتطىلدم،لضػػىلذدػػؾلاديظػػيـلس ػ لبػػيرلحػػييكفل
اداليي لييا1922دمدةلأرد لييكاتولإاللأفلمدةلأكدئحيألتضيءلادلايليتلس ل8لحػييكفلادالػيي ليػيال
1926لدم،لضػػىلادمػػيدةلاداليياػػالمػػفلاديظػػيـلادمػػذحكرولكفاػػثلأفلادمفحمػػالاد طاػػيلاػػدلأتطيػػتلتػػدـل
النلمفلاألتضيءلادذافلايليتلمدليـولكحيفل
اييكياالااليل يديتلادل لجرتلاليل يبلأتضيءلجددلدد ل
مػػفلادمكاسػػؽلل ػػداؿلاديظػػيـلادمػػذحكرلادمػػؤرخلس ػ ل20لحػػييكفلاألكؿليػػيال1921لكاج ػراءلايل يدػػيتل
جداػػدةولكفاػػثلأفلمػػفلادضػػركرملادػػيصلتطػػىللبػػحاؿلادمجطػػسلادمػػذحكرللبػػحاثلم لؤالػػيلراالمػػيلاػػلـل
ل داؿلاديظيـلكاجػراءلايل يدػيتلجدادةدػذدؾلس،ػدلأوػدرلادميػدكبلاديػيم لاددراطػيي لاػييكفلادمجطػسل
ادبرت لااليثم لاألتطػىلراػـل  18لديػيال1928ـلكادػذمللضػمفلأفحيمػينلمؤالػالل،ضػ لدلبػحاؿل
ادمجطسلااليثم لاألتطػىولكاػدلطػرألتطػىليظػيـللبػحاؿلادمجطػسلادبػرت لااليػثمايألتطىلل ػداثنل
تيـل1921ـولحميلتدؿلاديظيـلد يظمالادطكارئلااليلداداالمرلافلس لييال1938ـ .ل
بو المحاك الدي ية لمطالفة المسيحية 3أييطتلادميدةل  54لمفلمريػكـلديػلكرلسطيػطافلدمفػيحـل
ادطكائؼلادميافاالادم لطفاادوثفايتلادليداا :ل
 1لوثفاالميل،طالدط،ضيءلس لمييئؿلادزكاجلكادطثؽلكاديف،الكلوداؽلادكويايلادمل ط،الدػإسرادل
طكائفييلدييلالييءلاألجييبلادم رسافلس ادميدةل59لمفلمريكـلديلكرلسطيطاف.
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ل

 2لوػػثفاالاد،ضػػيءلس ػ لميػػيئؿلاألف ػكاؿلادب وػػاالاأل ػػرللادمل ط،ػػالد ػ سرادلطكائفيػػيلإذالرض ػ ل
جما لادمل،يضافلس لاد،ضاالد فللحكفلدطمفيحـلادمذحكرةلوثفاالاد،ضيءلسايي .ل
 3لوػػثفاالميػػل،طالدط،ضػػيءلسػ لأاػػالدتػػكلللل طػػؽلدإيبػػيءلكاػػؼلأكلإدارلػ لاددا طاػػالأكلإدارةلأاػػال
هدالداياػالأيبػئتلدػدللادمفحمػالادداياػالدفيػبلاد،ػييكفلادمػذهد لدلطػؾلادطيئفػالإذالحػيفلديػيلاػييكفل
حيذا.
جو المحاك الدي ية لمطالفةة اليهوديةة 3أييطػتلادمػيدةل  53لمػفلمريػكـلديػلكرلسطيػطافلدمفػيحـل
ادطيئفالادايكدااادوثفايتلادليداا :ل
 1لوثفاالميل،طالدط،ضيءلس لمييئؿلادزكاجلكادطثؽلكاديف،الكلوداؽلادكويايلادمل ط،الدػإسرادل
ادطيئفالادايكداالدييلالييءلاألجييبلادم رسافلس ادميدةل59مفلمريكـلديلكرلسطيطاف .ل
 2وػػثفاالاد،ضػػيءلس ػ لميػػيئؿلاألف ػكاؿلادب وػػاالاأل ػػرللادمل ط،ػػالدػػيدايكدلإذالرض ػ لجما ػ ل
ادمل،يضافلد فللحكفلدطمفيحـلادمذحكرةلوثفاالاد،ضيءلسايي.

ل

 3لوثفاالميل،طالدط،ضيءلس لأاالاضاالم لوالدإيبػيءلكاػؼلأكلإدارلػ لاددا طاػالأكلإدارةلأاػال
هدالداياالأجراتلأميـلمفحمالرديياالدفيبلادبرا الادمكيكاا.
لكاجػػكزلدطايػػكدلكادميػػافاافلاألجييػػبلادل،يضػ لأمػػيـلهػػذللادمفػػيحـلدرضػػيلادطػرسافلحػػؿلدفيػػبل
داييل ولكلمػيرسلا لويوػيلييلتطػىلدرجلػافولكا ػافلاضػيلييلادػرئاسلادػداي لدحػؿلطيئفػاولكالػرأسل
حػؿلمفحمػالرجػػؿلداػف1ولهػػذال لكليفػذلأفحػػيـلادمفػيحـلادداياػػالديدطرا،ػالادلػ لليفػذلديػػيلأفحػيـلادمفػػيحـل
اديظيماالكدكايطالادمحيلبلادليد الدلطؾلادمفيحـ.2
دو المحكمة المخصوصة 3إذاللييكدتلأاالاضاالمل ط،الديألفكاؿلادب واالأب يوينلايلمػكفلإدػىل
طكائػػؼلداياػػالم لطفػػالساجػػكزلألملسراػػؽلمػػييـلأملارس ػ لططد ػينلإدػػىلايض ػ لاد،ضػػيةلكا،ػػررلايض ػ ل

و
اد،ضيةلفايئذلد دلااليلييرةلدرأملممازافلمفلادطكائؼلادم لوالإذالايلييبلذدؾولادمفحمػالادلػ ل
ديػػيلوػػثفاالاد،ضػػيءلسػ لاد،ضػاالكاذالفوػػؿلابػػلديللسامػػيلإذالحييػػتلاضػػاالمػػفلاد،ضػػيايلهػ لمػػفل

1عاج ٢اُوٞعاٗ ،٢اُ٘ظبّ اُوبُٗ ٢ٗٞوطبع ؿؼح،أُغجغ اُـبثن،م.128
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اضيايلاألفكاؿلادب واالادل لليفردلإفدللادمفيحـلادداياالدوثفاالاد،ضيءلساييلسلفػيؿلادميػ دال

و
تيدئذلإدىلمفحمالم وكوالل افلطرا،الل دافييلد،ييكف.1

كد ػػدلاالطػػثعلتطػػىلمػػيلل،ػػدـلسإي ػ لامحييػػيلمثفظػػالأفلادل،يػػاـلادمػػذحلكرلدجيػػيتلاد،ضػػيءل
كادمفيحـلدـلا تلايلجيدالدملططديتلادفايةلاد،ييكياالس لسطيطافولدؿلجيءلتطىلي،اضييللميمينلحميل
أالدتلادكاا ولسيكلل،ياـلدـلايدؽلد لكجكدلس لاأليظمالاد،ييكياالادم ركسالكافلحيفلادلل الرلديديظيـل
االيجطاػػزملإاللاي ػ لدػػـلاكجػػدلفلػػىلس ػ لدراطيياػػيليفيػػييولكدػػـلايػػل،رلهػػذالادل،يػػاـلد ػػدلااػػيـلاددكدػػال
اد دراػػاولحمػػيلأيػ لأد ػػؿلتطاػ لادحالاػػرلمػػفلادل ػػداثتلسػ لزمػػفلاالداراتلاد رداػػالسػ لادضػػفالادررداػػال
كاطيعلةزةولكادللـللراارللدبحؿلجكهرملد ػدلاػدكـلاديػططالادكطياػالادفطيػطايااولكد،ػدلحػيفللرلاػبل
كلبػػحاؿلجيػػيتلاد،ضػػيءلكلفداػػدلا لويوػػيلييولكل اػػافلاد،ضػػيةلأكلت ػزديـلأكلي،طيػػـلاحػػكفلد ػ مرل
ادميدكبلادييم لكديدحافاالكادبركطلادل لا،ررهيلكحؿلذدؾلحيفلاػلـلكس،ػينلدم ػياارلب وػاالدفلاػاول
ممػػيلاظيػػرلتػػدـلاليػػيـلادديػػيءلاد،ضػػيئ لسػ لاد يػػدلاددراطػػيي لديد مكماػػالكادلجراػػدلكاد دادػػاولكحػػذدؾل
س ،ػػدافلاد،ض ػػيءلسػ ػ لاد ي ػػدلاددراط ػػيي لألدي ػػطلم،كم ػػيتلاالي ػػل،ثداالكادفا ػػيدولحم ػػيلأفلادو ػػثفايتل
ادف طاػػالحييػػتللمػػيحلسػ لحػػؿلمفحمػػالدط،يضػ لاددراطػػيي ولكاألةطداػػالحييػػتلدط،ضػػيةلااليجطاػػزلديػػدؼل
ادل حػػدلدائم ػينلمػػفليلاجػػالاد ،ػرارولكليفاػػذلياييػػالااليلػػدابلاددراطػػيي لس ػ لسطيػػطافولحمػػيلكأفلج ػػؿل
ايلئييؼلأفحيـلادمفحمالاد طايلس لاد،ضيايلادييمالأميـلمجطسلمطؾلدراطييايلهكلأمرلبيؽلكتيارل
كاج ػؿلاد دادػالد اػدةلادميػيؿلتػػثكةلتطػىلادلػد ؿلاديػيسرلادػذملايطػػكملتطاػ لهػذالاألمػرلسػ لبػػئكفل
اديػػحيفلادمفطاػػافلادػػذافللػػـلادلفراػػالداػػييـلكل،يػػاميـلإدػػىلدػػدكلكفضػػرلمػػفل ػػثؿلايػػلفداثلمفػػيحـل
اد بيئرلادلػ ل ػدمتلمػآربلاالفػلثؿلسػ لإالػيرةلادي ػراتلاد،دطاػالاد بػيئراالسػ لادمجلمػ لادفطيػطاي ل
دبحؿلا دـلمويدحلااليلدابلمفل ثؿل طؽلاضيءلمك وازلدط،ضيءلاديظيم  .ل
ل
ل
ل
ل
1أُبصح (ٓ ٖٓ )55غؿ ّٞصؿزٞع كِـطُ ٖ٤ـ٘خ .ّ1922
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الفصل الثا ي
ظا الحك في فمسطين في عهد اإلدارات العربية
د دلليائالدراطيياػيلادميػيخلادياييػ لكاد يػحرملكاالالوػيدملكاد،ػييكي لدطفرحػالادوػياكياال
التػػثفلاددكدػػالاد،كماػػالدطايػػكدلادمكتػػكدةولكاحلمػػيؿلاددياػػالادلفلاػػالدػػذدؾولأتطػػفلكزاػػرلادميػػل مراتل
اددراطػػيي لدلػػيراحل1945/7/1ـلأفلادميظمػػيتلاددسيتاػػالادمفطاػػالادايكداػػالل لدػػرلمميالطػػالدطفػػرسل
اد كطي لس لدراطييايولكذدؾلدليائلييلحيكاةلوطدالدطجاشلادايػكدملادمرل،ػبولسػ لادكاػتلادػذملارلفػ ل
سا لتددلادايكدلادوييايالس لسطيػطافلمػفليفػكل ميػافلأدفػينلتػيـل1918ـولإدػىليػلميئالك ميػافل
أدػػؼلوػػياكي لتػػيـل1947ـولحمػػيلأفلاألرضلادلػ لحػػييكالامطحكييػػيلتػػيـل1918لحييػػتلاللللجػػيكزل
 650لأدػػؼلدكيػػـولس وػػدفتل2.057.000لدكيػػـلمػػفلميػػيفالسطيػػطافلادديدرػػال17.458.000ل
دكيـولكلكجتلهذللادليائالد،رارلل،ياـلسطيطافلادذملأودرل لاألمـلادملفدةلتيـل1947ـولكدػدأتل
االدارةلاددراطيياػػالدياليي ػػفيبلادف ط ػ للميا ػػدانلد،اػػيـلاددكد ػػالادايكداػػالكلطدا ػػؽلكتػػدلدطف ػػكرولكلي ػػطاـل
ػىلادفرحػػالادوػػياكياالكتوػػيديلييلادمدردػػالإدػػىلأفلاحلمػػؿلاالييػػفيبلاددراطػػيي لدلػػيراحل
ل
سطيػػطافلإدػ
1948/5/14ـولكس لاداكـلادليد لأتطيتلادفرحالادوػياكياالااػيـلدكدػالإيػرائاؿلكايػل،ثدييلحػكطفل
مزتػػكـلدطايػػكدلتطػػىلادجػػزءلاألحدػػرلمػػفلأرضلسطيػػطافولكاػػدلد،ػػىلديػػلكرل1922ـلكل داثلػ ليػػيراينل
س لاطيعلةػزةلدفػافللػـلإدرػيؤللديديظػيـلادديػلكرملد ػيـل1962ـلسػ لظػؿلاالدارةلاد رداػالادموػرااول
كحػػذدؾلايػػلمرليػػيراينلس ػ لادضػػفالادررداػػالدفػػافلإدرػػيؤللدوػػدكرلديػػلكرلادممطحػػالاألردياػػالادييبػػماال
د يـل1952ـولكس لهذالادفوؿليػكؼليدفػثلادلطػكراتلادديػلكراالادلػ لدف،ػتلدفطيػطافلسػ لتيػدل
االداراتلاد رداالكاالفلثؿلااليرائاط لكذدؾلتطىلاديفكلادليد  :ل
المبحث األول 3حكومة عمو فمسطينو
المبحث الثا ي 3التطورات الدستورية في عهد اإلدارات العربية لفمسطينو
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المبحث األول
حكومة عمو فمسطين
للليكؼليلييكؿلس لهذالادمدفثلدإذفل لادلمالاؿلاديايي لادفطيطاي لادؿليحدالتيـل1948ـلالـل
ادلمالاؿلاديايي لادفطيطاي لد دليحدالتيـل1948ـ .ل
المطمب األول
التمثيل السياسي الفمسطي ي قبل كبة عا 3998
لحيي ػػتلسطي ػػطافل ػػثؿلسلػ ػرةلااليل ػػدابلاددراط ػػيي للم ػػكجلديد دا ػػدلم ػػفلادلف ػػيتثتلادمفطا ػػال
كاد رداػػاولكحييػػتلادحايكيػػالادفطيػػطاياالآ ػػذةلدػػيدلدطكرلكادلطػػكرل طػػكةللطػػكلاد طػػكةولكحػػيفلادب ػ بل
ادفطيطاي لادفثلتفلذال لكتفلاايدل لكتفلميل،دط لادكطي لد دلادلفكالتلادحدرللادل لميل لد دل
اييػػثخلدػػثدللتػػفلاالمدراطكراػػالاد الميياػػالكادم،يػػمالد ػػدلادفػػربلاد يدماػػالاألكدػػىولكايلبػػيرلادمػػدل
اد،كم لاد رد ولكدركزلادحايياالادكطياالكاديكاالادفطيطاياا .1ل
لكحيفلالجيذبلهذالادلكج لاد دادلمفلاألفزابلكاد،كللاديايياالادل للبحؿلس لمجمطيػيلمػيل
أض ػػفىلاطط ػػؽلتطاػ ػ لادفرح ػػالادكطيا ػػالادفطي ػػطايااولكدػ ػيدرةـلم ػػفلا ػػلثؼلدػ ػراملله ػػذللاألفػ ػزابل
كمييهجييلإاللأييػيلحييػتلللفػؽلدائمػينلتطػىلهػدؼلمكفػدلالمالػؿلسػ لايػل،ثؿلسطيػطافوكفحـلادبػ بل
ادفطيطاي ليفي لديفي لد ادانلتفلهاميالاآل رافلككوياليـ .ل
لكد،دلددألادكت لاديايي لددللادفطيطاياافلمدح انرلكحيفلهػذالادػكت لمطفػكظلسػ لسلػرةلادفحػـل
اد المػػيي و2ولكد،ػػدلمػػرتلادفرحػػالادكطياػػالادفطيػػطاياالد ػػدةلأط ػكارل لكو ػكالنلإدػػىللبػػحاؿلأكؿلفحكمػػال
كطياالسطيطاياالميل،طالس لسطيطافلكه لفحكمالتمكـلسطيطافلكذدؾلتطىلاديفكلادليد  :ل
الفرع األول 3المى ة العربية العمياو
تط ػػىلاال ػػرلايلب ػػييدلادب ػػاحلادمجيه ػػدلت ػػزلاد ػػدافلاد،ي ػػيـلاد ػػذملا ػػيدلاد م ػػؿلادجي ػػيدملض ػػدلاد،ػ ػكاتل
اددراطيياالدييكاتلتػدةولكايػدالعلادالػكرةلاد رداػالادحدػرللتػيـل1936ـولككاػكعلاضػطراديتلكفػكادثل

1جٔ َ٤جٔؼخ ؿالٓخٓ ،غجغ ؿبثن ،م .155
2كِـط ٖ٤هجَ ػبّ  ،1948أُٞهغ االٌُزغُ ٢ٗٝو٘بح اُجؼ٣غح اُوطغ٣خ ،ربع٣ز اإلٍالع.ّ2012/10/13 :
اُغاثَhttp://www.aljazeera.net/mritems/streams/2008/3/12/1_776387_1_43.swf :
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ميلدافلاد ربلكادايكدلس لمييطؽلم لطفالمفلسطيطافل يوالس لمدفللؿلادردا لكايسيولس،دلل دفػتل

دجيالاكماالمفلم لطؼلاألفزابلكد دلتػددلمػفلااللوػيالتلمػ لم لطػؼلاألفػزابلدلكفاػدلاد،ػكللول
االرف ػكالأفلالػػكدىلادفػػيجلأمػػافلادفيػػاي لهػػذللادطجيػػالديتلدػػيرللرئاي ػينلدطمجطػػسلااليػػثم لاألتطػػىل
كديتلديرللادزتاـلادكطي لادذمللؤادللأحالراالادميطمافولكاػدلجػرللإتػثفللػ داؼلادطجيػالسػ لاجلمػيعل
 1ل

فميي لفيسؿولكأتطفلادمفل لأي لميل دلدلطدااليداءلادب بلكادكطف .

كأودرتلادطجيػالداييػيلفػكؿلل دافيػيلكأتطػفلادداػيفلتػفللبػحاططجيالدييػـ"لادطجيػالاد رداػالاد طاػيل"ل
مػ ػػفلاديػ ػػيدةل:لادفػ ػػيجلأمػ ػػافلادفيػ ػػاي ولتدػ ػػدلادططاػ ػػؼلوػ ػػثحولادفػ ػػيجلا ،ػ ػػكبلادروػ ػػافولجمػ ػػيؿل
ادفياي ولأفمدلفطم لتددلادديا ولاددحلكرلفيافلاد يددمولا ،كبلسراجولادفردلركؾلكتكي لتدػدل
ادييدمولكادلايل دتلهذللادطجيالاديادلأمافلادفياي لرئايينولكاديادلأفمدلفطمػ لتدػدلاددػيا لأمايػينل
دطمػػيؿولكادي ػػادلت ػػكي لتد ػػدلادي ػػيدملأمايػ ػينلدطي ػػر.2

كا ػػدلض ػػمتلادطجي ػػالاد ردا ػػالاد طا ػػيلادمي ػػطمافل

كادميافاافلولفاػثلمالػؿلا ،ػكبلسػراجلادميػافاافلاألرالػكذحسولكادفػردلركؾلادميػافاافلادحيالكداػؾ.ل
كاػدلاتلدػرتلادطجيػالادييط،ػالدييػـلاألمػالسػ لمرفطليػيلادحفيفاػالكمرلدطػالديػيلادطجػيفلاد،كماػا .3كاػدل
ت،دتلادطجيالأكؿلاجلميعلدييلمييءلاكـل25لياييفلولفاثلييابتلساػ لأكضػيعلادػدثدولكلداريػتل
مكضػػكعلاالضػرابلاد ػػيـولكمكاػؼلادفحكمػػالاددراطيياػػالمػػفلاد،ضػػاالادفطيػػطايااولكمطيدػػبلادبػ بل
ادفطي ػػطاي ولككضػ ػ تلاأليظم ػػالاددا طا ػػالالدارةلادطجي ػػالكاكات ػػدلتمطي ػػيلكأو ػػدرتلدايي ػػيلسػ ػ ليييا ػػال
االجلمػيعلدتػتلساػ لإدتياليػلمرارلسػ لاالضػرابلاد ػيـلإدػىلأفللدػػدؿلادفحكمػالياييػلييلادملد ػالسػ ل
سطيػػطافللدػػداثنلأيييػػايللظيػػرلدػكادرللسػ لكاػػؼلاديجػرةلادايكداػػا4ولكأحػػدتلادطجيػػالأييػػيليػػل مؿلمػ ل
األمػػالميػػلمدةلمػػفلكفايػػيلكوػػيدؽلتزميػػيلتطػػىللف،اػػؽلادمطيدػػبلاأليييػػاالاد طاػػيلكادل ػ لالللفل ػ ل
لطيدبلدييلد،كةلكه ل:
 - 2م ع الهىرة اليهودية م عا باتاً و
 - 1م ع ا تقال األراضي العربية إلى اليهود و

1ئٓ َ٤اُـٞع ،١كِـط ٖ٤ػجغ ؿز ٖ٤ػبٓبً ،اُجؼء اُضبٗ ،٢صاع اُٜ٘بع ُِ٘لغ ،ث٤غٝد ،1973 ،م .60
Marloe, John – Rebellion in Palestine – The Cresset Press – London – 1946 - P 151
3جٔبٍ ههضٝعح ،األدهؼاة اُـ٤بؿه٤خ اُلِـهط٤٘٤خ ٓ٘هظ  ،1936 – 1929اُطجؼهخ األُٝه ،٠صاع ٌٓزجهخ اُذ٤هبح ،اُشِ٤هَ ،ّ1996 ،م ٓٝ 233هب
ثؼضٛب.
4
Robert, John & Hadawi, Sami – The Palestine Diary – Volume 1 – 1914 –1945 – Palestine Research
Center – Beirut – Lebanon – 1970 – P 259 .
2
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 - 3إ اء حكومة وط ية مسلولة أما مىمك يابيو

1ل

كاػدلل،ػػررلسػ لاالجلمػػيعلإريػػيؿلادداػيفلمػ لحلػػيبلمفوػؿلتػػفلاضػػاالسطيػطافلإدػػىلادميػػدكبل
اديػػيم ولكااللوػػيؿلاداػػكم لديدطجػػيفلاد،كماػػالس ػ لادػػدثدلدلدػػيدؿلاآلراءلمػػفلادػػؿلأمػػافليػػرلادطجيػػاول

كارييؿلدراالافلإدىلادطجيالاد،كماالكجم اػالاددفػيرةلادل يكياػالسػ لايسػيلكادططػبلمػييـلااليػلمرارلسػ ل
االضرابولكارييؿلكسدلدزايرةلادجرفػىلسػ لايسػيولكاريػيؿلدرااػيتلكل،ػيرارلمفوػطالإدػىلمطػكؾلكأمػراءل
اد ػػربلكزتمػػيءلادميػػطمافلكاديائػػيتلاد رداػػالدبػػرحلادكض ػ لس ػ لسطيػػطاف2ولكجػػيءلأكؿلا ػرارلال ذل ػ ل

ادطجيػػالاد رداػػالكلطداػػالادب ػ بلد ػ ولاػػؤذفلديبػػلدادلادم،يكمػػالادفطي ػطاياالدطفحػػـلاددراطػػيي لكادفرحػػال
ادايكداالكاميدلاديداؿلد،ايـلادالكرةلاد رداػالادفطيػطاياالادحدػرل.لكايدػؿلااليحطاػزلكادايػكدلاػرارلادطجيػال

ديمل ػػيضلكفيػػؽلتظامػػافليػ ٌػـلتييمػػيلمػػيلبػػيكللتطػػىلادطجيػػالكرئايػػييلمػػفلفمػػثتلكركجػػكللضػػدهميل
مفلدتيايتلكميلأتطيكللمفلليداداتلدط رب .3ل

لكادلايلمرتلادطجيالاد رداالاد طايلددتـلكلدي لادمطيدبلادكطياالدطفطيطايااف.لكأتطفلتربل
سطيػػطافلاد وػػايفلادمػػدي ولكاػػدلتػػـلسطيػػطافلإض ػرابلبػػيمؿلايػػلمرليػػلالأبػػيرلأوػػيبلاديبػػيطل
ادلجيرملكادوييت لكادل طام لكادزرات لكادمكاوثتلس لجما لادمدفلكاد،رللديدبطؿ.ل ل
كس لادم،يدؿلأتدـلااليجطازلادبػاحلسرفػيفلاديػ دم4ولكايػلييدانلإدػىلادوػثفايتلادم كدػالدط،ػيئـل
دإدارةلادفحكماولدمكجػبلاديظػيـلادوػيدرلدم،لضػىلمريػكـلادػدسيعلتػفلسطيػطافلديػيال1937ولس،ػدل
أيتطي ػػتلادطجي ػػالاد ردا ػػالاد طا ػػيلكادطج ػػيفلاد،كما ػػالسػ ػ لسطي ػػطافولد يي ػػيلجم ا ػػيتلةا ػػرلمب ػػركتا.كادل
وػػدرتلمػػذحراتلدإد،ػػيءلاد،ػػدضلتطػػىلاألب ػ يصلادليداػػالأيػػميءهـولادػػذافليػػاد دكفلمػػفلسطيػػطافل
كهػػـ:لجمػػيؿلادفيػػاي ولأفمػػدلفطمػ لديبػػيولسػؤادليػػيديولا ،ػػكبلادروػػافولادػػدحلكرلس ػػرملاد يدػػدمول
ربػػادلادفػػيجلإدػراهاـولكفػرـلادفػػيجلأمػػافلادفيػػاي لمػػفلميوػػبلرئػػاسلادمجطػػسلااليػػثم لاألتطػػىل
كتضكاالدجيالاألكايؼلاد يمالادل لحيفلالرأيييلديد،دسلس ل1للبرافلأكؿل 5.1937ل
لكاػدلأدللةاػػيبلرئػاسلكأتضػػيءلادطجيػالاد رداػػالاد طاػيلإدػػىلإسػراغلاديػػيفالادفطيػطاياالمػػفلكجػػكدل
ااػػيدةلياييػػاالف،ا،اػػالدطب ػ بلادفطيػػطاي ولدػػيدرةـلمػػفلأفلادطجيػػالاد رداػػالاد طاػػيلاػػدلفيسظػػتلتطػػىل
1ػجههض اُٛٞههبة اٌُ٤ههبُٝ ،٢صههبئن أُوبٓٝههخ اُلِـههط٤٘٤خ اُؼغث٤ههخ ًههض االدههزالٍ اُجغ٣طههبٗٝ ٢اُوهه٤ٗٞ٤ٜخ ( ،)1939 – 1918اُطجؼههخ األُٝهه٠
ٓإؿـخ اُضعاؿبد اُلِـط٤٘٤خ ،ث٤غٝد ،ّ1986 ،م ٝ ،379ص٤وخ عهْ .151
2آ َ٤اُـٞع ،١كِـط ٖ٤ػجغ ؿز ٖ٤ػبٓبً ،اُجؼء اُضبٗٓ ،٢غجغ ؿبثن ،م .61
3ػجض اُٛٞبة اٌُ٤بُٝ ،٢صبئن أُوبٓٝخ اُلِـط٤٘٤خ اُؼغث٤خ ًض االدزالٍ اُجغ٣طهبٗٝ ٢اُوه٤ٗٞ٤ٜخ ( ٓ ،) 1939 – 1918غجهغ ؿهبثن ،م
ٓٝ382ب ثؼضٛب – عاجغ ِٓق عهْ  ٞٛٝ 17اٌُزبة أُٞج ٚئُ ٠أُ٘ضٝة اُـبٓ. ٢
4عك٤ن اُ٘زلخ ،ئؿٔبػ٣ َ٤بؿ ،٢ربع٣ز كِـط ٖ٤اُذض٣ش ،أُإؿـخ اُؼغث٤خ ُِضعاؿبد ٝاُ٘لغ ،ث٤غٝد ،ّ1991 ،م .117
5جغ٣ضح اُٜ٘بع ،ػضص4ٝ3 ،1205رلغ ٖ٣ا ،1937ٍٝم.5
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لمالاثنلككجكدانلرمزاينلس لسطيطافليظػ انرلدراػيبلايدليػيلادفػيتطافلكادف،ا،اػافلسػ لادميفػىلكادبػليتلسػ ل
فافلد ،لادمفل لافمؿلايـلرئاسلادطجيالاد رداالاد طايولكادلايلمرلادكضػ لحػذدؾلإدػىلأفللبػحطتل
اديائػػالاد رداػػالاد طاػػيلادلػ لتدػػرتلتػػفلادمرفطػػالاداليياػػالمػػفلادلمالاػػؿلادياييػ لادفطيػػطاي لد،ػرارلمػػفل
ادجيم الاد رداالس لاكياكل1946ـ.ل ل
الفرع الثا ي  3الهيلة العربية العميا3
تيػػدلدػػداايتللبػػحاؿلجيم ػػالادػػدكؿلاد رداػػالتػػيـل1945ـلكااللوػػيؿلم ػ لادي دػػالادياييػػاال
ادفطيطاياالالرييؿلميدكبلتيييلسػ لظػؿلةاػيبلااػيدةلياييػااللمالاطاػالم ركسػالدطبػ بلادفطيػطاي ل
لػػـلادلكاسػػؽلدػػافلاألف ػزابلادفطيػػطاياالسامػػيلداييػػيلتطػػىلل اػػافلاديػػادلمكيػػىلاد طم ػ لحميػػدكبلتػػفل
سطيطافلددللادجيم اولكديدبلهذالادفراغلس لوؼلاد،ايدةلادفطيطاياالايمتلجيم الادػدكؿلاد رداػال
دإوػ ػػدارلا ػ ػرارلدلػ ػػيراحل1946/3/30ـلاحطػ ػػؼلمجطػ ػػسلادجيم ػ ػػالدمكجد ػ ػ لدي لاػ ػػيرلميػ ػػدكدافلتػ ػػفل
سطيطاف .1ل
لكهػذالادفػراغلدسػ لادطد،ػػالادياييػاالادفطيػػطاياالدػػدتـلمػػفلجيم ػالادػػدكؿلاد رداػػالد طػػؽلجيػػـل
لمالاط لاايدملدطب بلادفطيطاي ولسفوؿلائلثؼلكلكفدلدافلادطجيالاد رداالادييد،الدرئييالادمفل ل
ادفيجلأمافلادفياي لكفزبلادجديالاد رداالادل لحيفلالرأيييلأفمدلفطم لتددلادديا لأططػؽلتطاػ ل
ايـ:لاديائالاد رداػالاد طاػيلكذدػؾلسػ ل/11لاكياػكل1946لكذدػؾلديدليػيكملدػافلادجػييدافوكلـلا لاػيرل
مفل ػ لسطيػػطافلادفػػيجلأمػػافلادفيػػاي لرةػػـلميفػػيللرئاي ػينلدطيائػػا2ولادػػذمللػػكدىلاايدليػػيلمػػفلمحلػػبل
رئاي لس لاد،يهرة؛لدودكرلارارلتفلادفحكمالاددراطيياالدمي لمفلد كؿلسطيطافولكأيب لمحلبل
دطيائالس لاد،دسولكمحيلبلأ رللس لدمبؽلكداركتلكدردادكديدفلكديراسلكياكاكرؾولكاتلرستلدييل
جما لاألفزابلكاديائيتلادفطيطايااكاددكؿلاد رداا.3كلـلل اافلاديادلأفمدلفطم لتددلادديا لممالثنل
دفطيطافلددللجيم الاددكؿلاد رداا .ل
كاػػدلديبػػرتلاديائػػاليبػػيطيلييلحممالػػؿلدطب ػ بلادفطيػػطاي لكحػػيفلمحلػػبلاد،ػػدسلهػػكلمرحػػزل
تمطيػػيولكأيب ػ تلتػػددانلمػػفلادػػدكائرلادليفاذاػػالسايػػيولكه ػ :لادػػدائرةلادياييػػااولكدائ ػرةلادميداػػاولكدائ ػرةل

1جٔ َ٤جٔؼخ ؿالٓخٓ ،غجغ ؿبثن ،م .157
2جٔ َ٤جٔؼخ ؿالٓخٓ ،غجغ ؿبثن ،م .158
3صعاؿخ ثؼ٘ٞإ :اُ٘ظبّ اُـ٤بؿ ٢اُلِـط ،٢٘٤أُٞهغ االٌُزغًُٞ ٢ٗٝبُخ األٗجبء ٝأُؼِٓٞبد اُلِـط٤٘٤خ اُغؿٔ٤خ " ٝكب "ٓ ،غجغ ؿبثن.
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اددسيعولكدائرةلاددتياالكاديبرولكدائرةلادبئكفلاد يماولكدائرةلادثجئػافولكدائػرةلااللوػيؿلاد ػيرج ول
كدائرةلاالالويدلادكطي ولكدائرةلاألراض ولكدائرةلادبئكفلاددا طاا1ولحميلبحطتلاديائالدجييينلاكماال
س ػ لجماػ ػ لم ػػدفلسطي ػػطافلد،ا ػػيدةلاد م ػػؿلاد ػػكطي لكمي ػػييدةلادمجيه ػػدافلكأتم ػػيؿلادحف ػػيح2لولحم ػػيلل ػػـل
ل واصلمييهميتلمفلاددكؿلاد رداالددتميي .3ل
كاػػدلايػػلمدتلاديائػػالبػػرتالييلمػػفلاتل ػراؼلادب ػ بلادفطيػػطاي لديػػيلممػػالثنلد ،ػكاللادياييػػااول
كاتلػ ػراؼلادجيم ػػالاد ردا ػػالدي ػػيولكلح ػػرسلذد ػػؾلد ػػيتلراؼلاألم ػػـلادملف ػػدةلذالي ػػيلد ػػذدؾولكلجط ػػىله ػػذال
االتلػ ػراؼلف ػػافلاػػػدـلممالطي ػػيلرج ػػيئ لادفيػػػاي لم ػػذحرةلدمكا ػػؼلاديائ ػػالم ػػفلفػ ػػؿلاض ػػاالسطيػ ػػطافل
كميل،دطييلدليراحل1947/9/29ـلإدىلادجم االاد يمالدسمـلادملفدة .ل
كد دلودكرلارارلادل،ياـلأتيدتلاديائالاد رداالاد طاػيلطػرحلمططديػيلتطػىلادجيم ػالاد رداػال
سػ ػ لسد ارا ػػرل1948لكا ػػدلاالرف ػػتلاديائ ػػالاي ػػلييدانلإد ػػىلم ػػيلللملػ ػ لدػ ػ لم ػػفلال ،ػػالادبػ ػ بلادفطي ػػطاي ل
كاالتلػ ػ ػراؼلاددراط ػ ػػيي لكاد ػ ػػدكد لتد ػ ػػرلاألم ػ ػػـلادملف ػ ػػدةلأفلل ،ػ ػػاـليظيمينمؤالػ ػ ػينلدط ػ ػػدثدلديي ػ ػػـلاالدارةل
ادفطيطاياالاد يماولكالـلإتثفلسطيػطافلدكدػالميػل،طالدام،راطاػالسػ ل15لمػياكلتػيـل1948لتبػاال
االيي ػ ػػفيبلاددراط ػ ػػيي لادمزمػ ػ ػ ولكلح ػ ػػكفله ػ ػػذللاالدارةلململ ػ ػػالدجما يدي ػ ػػططيتلادلػ ػ ػ لللملػ ػ ػ لدي ػ ػػيل
ادفحكم ػػيتلاددام،راطا ػػالادمي ػػل،طاولكلل ػػكدىله ػػذللاالدارةلمي ػػيـلفف ػػظلاألم ػػفلكاديظ ػػيـلاد ػػيـولكلػ ػ مافل
ف،ػػ ػ ػػكؽلاديػػ ػ ػػحيفلكموػ ػ ػ ػػيدفيـولكليػ ػ ػ ػػاارلاألفحػػ ػ ػػيـلاد يمػػ ػ ػػالكادػ ػ ػ ػػدكائرلادريػ ػ ػ ػػمااوللكتي ػ ػ ػػدللػ ػ ػ ػػكسرل
ادفرواادمييي ػػداولي ػػلدتىلاد ػػدثدلإد ػػىلايل ػػيبلجم ا ػػالل ياي ػػاالدكضػ ػ لدي ػػلكرلددكدادام،راطا ػػال
ميػػل،طاولاػػلـل ثديػػيلا لاػػيرليػػكعلادفحػػـ4ولكططدػػتلاديائػػالمػػفلادػػدكؿلاد رداػػالادمكاس،ػػالتطػػىلااػػيـل
فحكمػػالترداػػالس ػ لسطيػػطافولكرسضػػتلادجيم ػػالاد رداػػالهػػذالادمبػػركعلمجػػددانلديػػدبلاالتل ػراضل
األردي لتطا ولرةـلذدؾلجددتلاديائالاد رداالل،دامييلدطمبركعلسػ ليايػيفلمػفلاد ػيـليفيػ ولإاللأفل
جيم الاددكؿلاد رداالدـللرارلمكافييلادراسضلدطمبركع.5ل ل
ل

1عاجغ ث٤بٕ اُ٤ٜئخ اُؼغث٤خ اُؼِ٤ب ُلِـطٜٗ – 146/6( ٖ٤ب٣خ ٓ ،)1949طجؼخ صاع اٌُزبة اُؼغث ،٢اُوبٛغح ،ّ1951 ،م .46
2أُٞؿٞػخ اُلِـط٤٘٤خ ،أُجِض اُغاثغ ،اُطجؼخ األ ،٠ُٝصٓلن ،ّ1984 ،م .559
3ػههبعف اُؼههبعفٌٗ ،جههخ كِـههطٝ ٖ٤اُلههغصٝؽ أُلوههٞص ( ،)1952-1947اُجههؼء اُشههبٓؾ ،أٌُزجههخ اُؼوههغ٣خ ،ههه٤ضاُ ،ج٘ههبٕ ،1960 ،م
.1001
4دمحم سبُض األػػغ ،دٌٓٞخ ػٔ ّٞكِـط ٖ٤ك ٢طًغاٛب اُشٔـ ،ٖ٤صاع اُلغٝم ،ػٔبٕ ،ّ1998 ،م ٓٝ 21ب ثؼضٛب.
5دـٖ اُؼ ،٢٘٣اُ٤ٜئخ اُؼغث٤خ اُؼِ٤ب  :ربع٣ز ٞٓٝاهق ،صاع االرذبص اُؼغث ،٢اُوبٛغح ،ّ1968 ،م .113
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المطمب الثا ي
التمثيل السياسي الفمسطي ي بعد كبة عا 3998
د ػػدلإتػػثفلايليػػيءلااليلػػدابلاددراطػػيي لتطػػىلسطيػػطافلد طػػتلادجاػػكشلاد رداػػالإدايػػيلدراػػال
ل طاوييلمفلادايكدلإاللأفلهذللادجاكشلدـللف،ػؽلاديػدؼلادمرجػكلمػفلإريػيدييولإذللمػتلهزامليػيول
دكفلادفيجالدط كضلس للفيواؿلادم يرؾلفاثلأفلذدؾلب فليايي لكتيحرملدفػتولكأوػدفتل
سطيػػطافلد ػػدلايليػػيءلم ػػيرؾل1948ـ1949-ـلكت،ػػدلالفيااػػيتلاديديػػالدػػافلادػػدكؿلاد رداػػالكايػرائاؿل
م،يمالإدىلالثالالأجزاءولكه لاألراض لادمفلطالادل لأاامتلتطايػيلدكدػالإيػرائاؿولكادضػفالادررداػال
دييرلاألردفولكاطيعلةػزةلادمجػيكرلدموػرولكيلاجػالاألفػداثلاديػيد،الكادملثف،ػالس،ػدلادفطيػطاياكفل
كطػػييـلكأ ارضػػايـولككجػػدليفػػكلمطاػػكفلسطيػػطاي لأيفيػػيـلالجئػػافلس ػ لاطػػيعلة ػزةلكادضػػفالادررداػػاول
كاددط ػػدافلاد ردا ػػالادمج ػػيكرةلحمو ػػرلكي ػػكرايلكددي ػػيفلكاألردفولكدكالنلأ ػػرللح ػػيد راؽلكدكؿلاد ط ػػالول
كةارهػػيلمػػفلادػػدكؿلاد رداػػالكاألكركداػػاولكادػػذافلدػػـلا ػػدلالمػػال اردػػطلا ػردطيـليػػكللفيػػافلاد ػػكدةلإدػػىل
ادكطف .ل
كدـللحفلاد،ايداتلاديايياالادفطيطاياالدد ادةلتػفلم يػيةلاديحدػالادلػ للرحػتلأالػ انرلديدرػينلسػ ل
يف ػػكسلكاط ػػكبلكأذه ػػيفلهػ ػؤالءولكد ػػدأكالد ػػيدلفحارلكاددف ػػثلت ػػفلحا ػػيفلياييػ ػ لجدا ػػدلامال ػػؿلادبػ ػ بل
ادفطيػػطاي لكاطػػـلبػػليل ولكاضػػمدلج ارف ػ ولكا فػػؼلمػػفلآالم ػ ولكاػػدارلبػػئكي ولاليػػاميلد ػػدلادفلػػكرل
ادكاضػػحلادػػذملأوػػيبلادفرحػػالادكطياػػالادفطيػػطاياالس ػ لأت،ػػيبليحدػػال1948ـليلاجػػالدلبػػلتلأديػػيءل
ادبػ بلادفطيػػطاي ولكاديزامػػالكآاليرهػػيلادياييػػاالكاالجلميتاػػالكاالالوػػيدااولكاميػػيؾلادػػدكؿلاد رداػػال
دزميـلاد مؿلادكطي لادفطيطاي للفتلب يرلتركدالادفرحالادكطيااولكدـلالد،ػىلمػفليبػيطلادفرحػال
ادكطياالادفطيطاياال ثؿلهذللادفلرةوليكللد ضلااللويالتلادل لايمتلديػيلاديائػالاد رداػالاد طاػيل
دزتيمػػالادفػػيجلمفمػػدلأمػػافلادفيػػاي .الـلدػػدأتلللبػػحؿلحاييػػيتلجداػػدةلل دػػرلتػػفلأمػػيؿلكطمكفػػيتل
ادب بلادفطيطاي لد دلاديحدالكيكؼليل رضلدييلس لادفركعلادليداال :ل
ل
ل
ل
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الفرع األول  3اإلدارة المد ية الفمسطي ية3
لسػ ػ لادفلػ ػرةلم ػػيلد ػػافل10-8ل1948/7/ـلدفال ػػتلادطجي ػػالاديايي ػػاالدجيم ػػالاد ػػدكؿلاد ردا ػػال
إمحيياالإايمالإدارةلمدياالمؤالالسػ لسطيػطاف1ولكاػررتلإايمػالإدارةلسطيػطاياالسػ لادميػيطؽلادمفلطػال
مفلادؿلادجاكشلاد ردااولككض تليظيمينلدييولكيمتلرؤيػيءلدكائرهػي2ولكلجيدػتلادطجيػالادياييػاال
إتثفلفحكماللفيداينلدمكااؼلادفحكمالاألردياالادويرـلادم يرضلاليبيءلفحكمػالسػ لسطيػطافلحػ ل
اللافدثلايب،يؽلس لوفكؼلادجيم الاد ردااولكديدليد لكجػدتلادجيم ػالاد رداػالسػ لاالػراحلاالدارةل
ادمدياالسحرةلميييدالدط ركجلمفلأزمالادمكاؼلاألرديػ لكا ػززلمػفلذدػؾلإتػثفلأمػافلتػيـلادجيم ػال
اد رداالآيذاؾلسكرللبػحاؿلاالدارةلادمدياػا:ل"أراػدلأفلاحػكفلمفيكمػينلأفلفحكمػالسطيػطافليػكؼلليبػ ل
س،طلدإرادةلب بلسطيطافولكد،دلأيب تلادجيم الاد رداالإدارةلمؤالػالامحػفلألديػيءلسطيػطافللفكاطيػيل
إذالرةدكالس لذدؾلإدىلفحكمالدائما" 3.ل
لكجيءلارارلادطجيالاديايياالاد رداالم ادينلآلميؿلادفطيطاياافلفاثلدـلافمؿلادمكاس،التطػىل
مططػػديـلاد ػرئاسلكهػػكلإايمػػالفحكمػػالسطيػػطايااولكاحلفػػىلديدمكاس،ػػالتطػػىلإيبػػيءلإدارةلمدياػػالكهػػكلمػػيل
ا لطػؼلحطاػينلتمػيلجػيءلسػ لادمبػركعلادفطيػطاي ولكدمكجػبلهػذالاد،ػرارلس،ػدلجػردتلاالدارةلمػفلأديػػىل
درج ػػيتلاالي ػػل،ثداالكردط ػػتلردطػ ػينلكالا،ػ ػينلديدجيم ػػالاد ردا ػػاولكديدفحكم ػػيتلادلػ ػ للكاج ػػدتلاكالي ػػيل
اد ي ػػحراالتط ػػىلاأل ارضػ ػ لادفطي ػػطايااولس ،ػػدليو ػػتلادم ػػيدةل  8لم ػػفلادمب ػػركعلتط ػػىلأف:ل"ل...لإفل
و ػػثفايتلاالدارةلادمديا ػػالا ػػلـللفدا ػػدهيلم ػػفلاد ػػؿلمجط ػػسلادجيم ػػالاد ردا ػػاولكادفحكم ػػيتلاد ردا ػػال
ادم لوػػال"...ولكيوػػتلادمػػيدةلادليي ػ المي ػ لتطػػىلأفل:ل"لا ػ ار ارتلادجيم ػػالاد رداػػاله ػ لمرج اػػال
االدارةلادذالاال."...ل ل
لكس ػ لأت،ػػيبلاديديػػالاداليياػػالكادل ػ لأتطيػػتلدلػػيراحل1948/7/19ـولتػػيدتلاديائػػالاد رداػػال
اد طايلدلططبلمفلجدادلمفلجيم الاددكؿلاد رداػالضػركرةلادمكاس،ػالتطػىلإيبػيءلفحكمػالسطيػطاياا4ول
كالتطػػيءلدس ػػالديػػذالادططػػبلاػػيـلجمػػيؿلادفيػػاي لدجكدػػالس ػ لاد كاوػػـلاد رداػػالابػػرحلادفح ػرةولفاػػثل
كاس ،ػػتلتطاي ػػيلاد ػػدكؿلاد ردا ػػالادمي ػػل،طالآي ػػذاؾلديي ػػلالييءلاألردفلاد ػػذملد،ػ ػ لمفيسظػ ػينلتط ػػىلمكافػ ػ ل

ٜٓ1ض ١ػجض اُٜبصٓ ،١غجغ ؿبثن ،م .192
ٓ2غٝح ججغٓ ،غجغ ؿبثن ،م .122
3جٔ َ٤جٔؼخ ؿالٓخٓ ،غجغ ؿبثن ،م .162
4دـٖ اُؼٓ ،٢٘٣غجغ ؿبثن ،م .123
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ادم ػػيرضلدطفحػ ػرة1ولكفيكد ػػتلادجيم ػػالاد ردا ػػاللددا ػػدلم ػػيكؼلادمط ػػؾلتد ػػدل ولس ري ػػطتلإداػ ػ لكس ػػدانل
درئييالرايضلادوطحلرئػاسلكزراءلدديػيفلآيػذاؾلسػ لمفيكدػالالاييتػ لكدحػفلدكفلجػدكل2ولكزادلمػفل
ل ،اػػدلاألمػػكرلليداػػدلاألردفلديالييػػفيبلمػػفلادجيم ػػالاد رداػػالإذالد،اػػتلادجيم ػػالاد رداػػالملميػػحال
دمبركعلاالدارةلادمدياالمميلكض لادجيم الاد رداالس لمكاؼلمفرجلدافل اػيرافوليلاجػالدػذدؾلس،ػدل
لـللجمادلادمبركعلكدـلالـللطدا ،لتطىلأرضلادكاا 3ولحميلأفلارارلادطجيالاديايياالدطجيم اليػصل
ورافالتطىلل طاؽليفيذللتطىلموػيداالمجطػسلادجيم ػالتطاػ ولكادػذملدػـلاػلـليظػ انرلاليليػيءلاديديػال
األكدىلدافلادجاكشلاد رداالكايرائاؿلدليراحل1948/7/10ـلد دلاكـلكافػدلمػفلاػرارلإيبػيءلاالدارةل
ادمدياػػاولكيبػػكبلادفػػربلمجػػددالدػػافلادجػػييدافولكل،ػػدـلاد ،ػكاتلاالي ػرائاطاالكيػػاطرلييلتطػػىلميػػيطؽل
جدا ػػدةلم ػػفلسطي ػػطاف4ولكهح ػػذاللراج ػػتلاد ػػدكؿلاد ردا ػػالت ػػفلاراره ػػيلادي ػػيدؽلدبػ ػ فلمب ػػركعلاالدارةل
ادمديااولكلرحتلدطفطيطاياافلفؽلادلورؼولكاالحلفيءلدمبركتاالأمللكج لسطيطاي ولكاتلديرللف،ػينل
طدا اينولكأتطيتلادجيم التفلتزمييلاالتل ارؼلدميلا،رللادفطيطاياكفولكهحذالايلمرلادفيؿلتطىلميل
هكلتطا لفلىل1948/9/23ـلكهكلليراحلاالتثفلتفلفحكمالتمكـلسطيطاف .ل
الفرع الثا ي 3إعالن حكومة عمو فمسطين3
لتػيدتلادجيم ػالاد رداػالإدػػىلادلػداكؿلدبػ فلل اػافلممالطػػافلددطكمييػاافلسػ لاالجلمػيعلادػػذمل
ت،دل لادطجيالاديايياالادليد الدييل ثؿلبيرلأاطكؿل يدلمدر ل1948ـولكحيفلادداس لإدىلذدؾلهكل
االػرابلمكتػػدلاي ،ػػيدلادجم اػػالاد يمػػالدسمػػـلادملفػػدةلسػ لدػػيراسلسػ لأكائػػؿل1949ـولكايػػل،رلادػرأمل
تطػػىلضػػركرةلل،ػػداـلممالطػػافلدفحكمػػالترداػػالسطيػػطاياالإدػػىلادجم اػػالاد يمػػاولاليػػاميلكأفلادكيػػاطل
ادػدكد لادحكيػتلدريػيدكتلحػيفلاػػدلأبػيرلسػ لل،راػرلرس ػ لإدػىلادميظمػالاددكداػالإدػػىلأيػ لدػـللدػدرلأاػػال
دػػيدرةللػػدؿلتطػػىلرةدػػالسػ لإيبػػيءلفحكمػػالترداػػالسطيػػطاياالسػ لميط،ػػالادل،يػػاـلادم ووػػالدط ػػربل
أيكةلدميلأادـلتطا لادايكد5ولدذالس،دلكجػدتلادفحكمػيتلاد رداػاليفيػييلمضػطرةلالاجػيدلممالطػافلتػفل
ادب ػ بلادفطيػػطاي ولالوػػف لكفلديدبػػرتاالدلمالاػػؿلادفطيػػطاياافولكفضػػكرلمػػداكالتلادجم اػػالاد يمػػال
دسمـلادملفدةولدميلس لذدؾلمفلأهداؼلتدةلمييي :ل

1ؿٔ٤خ كج٤تٓ ،غجغ ؿبثن ،م .37
ٜٓ2ض ١ػجض اُٜبصٓ ،١غجغ ؿبثن ،م .319
3ػوبّ اُـش٘ٓ ،٢٘٤غجغ ؿبثن ،م .220
4دمحم ػؼح صعٝػح ،اُوٌ٤خ اُلِـط٤٘٤خ كٓ ٢شزِق ٓغادِٜب ،اُجؼء األ٘ٓ ،ٍٝلٞعاد أُطجؼخ اُؼوغ٣خ ،ث٤غٝد ،ّ1959 ،م .57
ٓ5غٝح ججغٓ ،غجغ ؿبثن ،م .123

51

 .1إذاليب تلفحكمالسطيطايااولكاتلرستلدييلاددكؿلاد رداالكم ظػـلادػدكؿلادبػرااالألوػدفتل
األمػػـلادملفػػدةلأمػػيـلاألمػػرلادكاا ػ ولكهػػكلكجػػكدلفحكمػػالترداػػالكافػػدةلدفطيػػطافلديػػيلحاػػيفل

ريم لكلحكفله لفحكمالاددكدالادفطيطاياالطد،ينلدط،ييكفلاددكد .1ل ل

 .2إتػػثفلادم يرضػػالدمػػيلا،ػػكـلدػ لاد يهػػؿلادييبػػم لمػػفلإجػراءاتلضػػـلمػػيللد،ػػىلمػػفلسطيػػطافل
إدػػىلب ػرا لاألردفلكاط ػ لادطراػػؽلأمػػيـلمفػػيكالتلادضػػـلكاديػػاطرةلادل ػ لا،ػػكـلديػػيلادمطػػؾل

األردي لتطىلضكءلادل،ياـلكم،لرفيتلدرييدكت.2

 .3مي لأملدكدالترداالمفلادلفحارلس لاالتلراؼلديددكدالادوياكياا.
 .4مكاجيالادرأملاد يـلاد رد لد طكةلإاجيداالس لأجكاءلااللييميتلد فلاددكؿلاد رداالتجزتل
تفلفمياالسطيطافلكتركدليي.3

لكايدلادفحـلاألردي لادييبم لفمطالضيراالضدلمكاؼلادطجيالاديايياالافلجيجينلكضػرطينل
تطىلأدييءلسطيطافلس لاألاييـلاد يضػ الد،كالػ 4ولسػرأتلادطجيػالادياييػاالأفلللفػيدللازداػيدلادلػكلرل
كاد ثؼلالياميلكأي لحيفلاجرملآيذاؾلمبركعلدرأبلادودعلكلكفادلاد،ايدةلكااليل دادلدثيػلئييؼل
اد،ليؿلمميلأدللإدىللراج لادجيم المفلادلدي لادحيمؿلدمبركعلادفحكمالإدىلاالحلفيءلديالتثفلتفل
كجيهالادفحرةلكمبػركتالييلكضػركرلييلكاييػيلفػؽلطدا ػ لألهػؿلسطيػطافلكاػررتلأفلليفاػذهيلميػكطل
د ػػإرادليـلكرةد ػػليـولس ػػإذاليف ػػذكهيلاتلرس ػػتلادفحكم ػػيتلاد ردا ػػالدي ػػـلكي ػػييدليـلميداػ ػينلكم يكاػ ػلين5ولحم ػػيل
ال ػػذتلادجيم ػػالاد رداػػالكاد،ػػكللادمؤاػػدةلد،اػػيـلادفحكمػػالك يوػػالموػػرلكيػػكراالإج ػراءافلآ ػرافل
ايػػدسيفلإدػػىلل فػػاضلفػػدةلردلادف ػػؿلاألرديػ لكلػ الارللكهمػػيلليػػماالادفحكمػػاليفيػػييلدفحكمػػال"تمػػكـل
سطيطاف"لدمكاجيالادزتـلاألردي لد فلاايـلفحكمالس لاألاييـلاد رداالمفلسطيطافلا ي لاالتلػراؼل
ديدل،ياـولكادلكاسؽلتطىلأفلالرأسلهذللادفحكمال"لأفمدلفطم لتددلاددػيا ل"ولكدػاسلادمفلػ ل"لأمػافل
ادفياي ل"لادذملحيفلمكض لإالػيرةلدطمطػؾلتدػدل 6ولدػذدؾلاػررتلاديائػالاد رداػالاد طاػيلسػ لسطيػطافل
اييجيمينلمػ لاػرارلادجيم ػالاد رداػالت،ػدلمػؤلمرلدلبػحاؿلفحكمػالسطيػطايااللحػكفلسيلفػالتيػدلجداػدل
دلمحفلادفطيطاياافلسا لمفللكد لبئكييـلد يفييـلكم،دمالدمميريػال وػيئصلايػل،ثديـلحمػيلجػيءل

1ئثغا ْ٤ٛأثغاف ،اُجؼض اُوُِ ٢ٓٞوٌ٤خ اُلِـط٤٘٤خٓ ،غًؼ صعاؿبد اُٞدضح اُو٤ٓٞخ ،اُوبٛغح ،ّ1987 ،م .80
ٓ2بجههض ػجههبؽ ٛههض٣ت ػجههض اُٜههبص ،١اُٜبكههٔ٤خ ٝاُوهه٤ٗٞ٤ٜخ ٝجٜههبٕ ُؼِٔههخ ٝادههضح ،اُجههؼء األ ،ٍٝثههضٗ ٕٝبكههغ ،اُطجؼههخ األُٝهه ،٠كِـههط،ٖ٤
 ،ّ2012م .719
3دمحم سبُض األػػغٓ ،غجغ ؿبثن ،م .36
ٓ4بجض ػجبؽ ٛض٣ت ػجض اُٜبصٓ ،١غجغ ؿبثن ،م .719
5دمحم ؿؼ٤ض دٔضإ ،ؿ٤بؿخ ٓوغ رجب ٙاُوٌ٤خ اُلِـط٤٘٤خ  ،1956-1948صاع اُ٤بػٝع ،١اُطجؼخ اُؼغث٤خ ،ػٔبٕ ،2006 ،م.195
6دمحم سبُض األػػغٓ ،غجغ ؿبثن ،م .719
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س لاد،رارولكدذدؾلأوػدرتللاديائػاليفيػييلداييػينلياييػالينلدتػتلساػ لإدػىلت،ػدلهػذالادمػؤلمرلسػ لاداػكـل
األكؿلمفللبرافلاألكؿل أحلكدر ل1948ـ.1ل ل
لكرةـلذدؾلكاوؿلاد يهؿلاألردي لفمطلػ لتطػىلادفحكمػالكادط ػفلسػ لبػرتالييولكادلبػحاؾل
سػ لاايدليػػيلمليمػينلإايهػػيلديددفػػثلتػػفلمطػػيم لكموػػيدحلب وػػاا2ولسييػػلرطتلاديائػػالاد رداػػالاد طاػػيل
هػػذللاألج ػكاءلكت،ػػدتلاجلمػػيعلديػػيلسػ لة ػزةلدفضػػكرلأتضػػيءلاالدارةلادمدياػػالكاػػررتلإتػػثفليفيػػييل
فحكمالدطدثدلدييـل"لفحكمالتمكـلسطيطافل"لس ل22لأاطكؿ/يدلمدرل1948ـولكدتتلإدىللبػحاؿل
مجطسللمالاط  .3ل
كدح ػ للحػػكفلهػػذللاديائػػالادجداػػدةلذاتلطػػيد ليايي ػ لس،ػػدليبػػطتلادب وػػايتلادفطيػػطاياال
ادممالطػػالس ػ لادطجيػػالادياييػػاالدجيم ػػالادػػدكؿلاد رداػػالس ػ لالوػػياللييلم ػ لادرؤيػػيءلكادزتمػػيءلاد ػػربل
دطفوكؿلتطىلاتلراؼلمفلجيم الاددكؿلاد رداػالديػذللادفحكمػاولكادمكاس،ػالتطػىلايضػميمييلتضػكانل
سػ لجيم ػػالادػػدكؿلاد رداػػالطد،ػينلددركلكحػػكؿلادجيم ػػالادمكاػ لسػ ل10لأاػػير/لمػػياك1948ـ4ولكايمػػتل
فحكمالتمكـلسطيطافلديددتكةلإدىلت،دلمػؤلمرلكطيػ لسطيػطاي ولكيظػ انرلدوػ كدالإجػراءلايل يدػيتل
ل
تيمالس لسطيطافلديدبلاايـلادفربولكلبرادلادحالارلمفلأدييءلاددثدولس،دلرؤملأفلال دؼلادمجطسل
ادكطي لمفلب وايتلكهائيتلديػيلوػفاللمالاطاػالدرػضلاديظػرلتػفلاألفػزابلكادفئػيتلكادجميتػيتل
كادطكائػػؼلكادطد،ػػيتلكد ػػذدؾلالضػػمفلاا ػػيـلمجطػػسلاح ػػكفلاألاػػربلإد ػػىللمالاػػؿلاألم ػػالس ػ لادف ػػيالتل
ادطيرئالادفيداا .5ل
كادللـلاي ،ػيدلادمػؤلمرلاػكـلادجم ػالسػ ل1للبػرافلاألكؿ/أحلػكدرل1948ـولكاسلػلحلادمػؤلمرل
جطي ػػيل لسػ ػ لادمح ػػيفلاد ػػذملتايلػ ػ لادفحكم ػػالادموػ ػرااولكه ػػكل"لمدري ػػالادف ػػثحلاالي ػػثماال"6ولكل ػػـل
ايل ػػيبلادفػػيجلأمػػافلادفيػػاي لرئاي ػينلدطمػػؤلمرولكادبػػاحلفيػػفلأدػػكلادي ػ كدلييئد ػينلدط ػرئاسولكمابػػيؿل
تيزرلييئدينلاليياينولكاماؿلادركرملأمايينلدطيرولكمفمكدليجـلأمايينلاليياينلدطير .7ل

ٓ1بجض ػجبؽ ٛض٣ت ػجض اُٜبصٓ ،١غجغ ؿبثن ،م .720
2جٔ َ٤جٔؼخ ؿالٓخٓ ،غجغ ؿبثن ،م .168
3اُٜٞاع ،١ؿغ اٌُ٘جخ ،ص ٕ ،ص ّ ،1955 ،م .221
4دـٖ اُؼ ،٢٘٣م .213
5دـهه ٖ٤أثهه ٞاُ٘ٔههَ ،هطههبع ؿههؼح  ،1967-1948رطههٞعاد اهزوههبص٣خ ٝؿ٤بؿهه٤خ ٝاجزٔبػ٤ههخ ٝػـههٌغ٣خٓ ،غًههؼ أثذههبس ٓ٘ظٔههخ اُزذغ٣ههغ
اُلِـط٤٘٤خ ،ث٤غٝد ،1979 ،م .21
ٓ 6ضعؿخ اُلالح اإلؿالٓ٤خٓ :ضعؿخ سبهخ ربثؼخ ُألٝهبف اإلؿالٓ٤خٝ ،أٗلأٛب أُجِؾ اإلؿالٓ ٢األػِ ٠ػبّ .ّ1924
7ؿٔ٤خ كج٤تٓ ،غجغ ؿبثن ،م .42
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لكأططؽلتطىلهذالادمؤلمرلايػـل"لادمػؤلمرلادػكطي لادفطيػطاي لاألكؿل"لكاتلدػرلممػالثنلد ػربل
سطيطافلدططدا الادلمالاطاالدسب يصلكاديائػيتلادلػ لدتاػتلإدػىلفضػكرلولفاػثلأفلاديائػالاد رداػال
اد طايلاتلرؼلدييلأهؿلسطيطافلممالطالديـولحميلاتلرستلدييلادفحكميتلاد رداالكادفحكمالاددراطيياال
كهائالاألمـلادملفدةولأميلممالطكلاددطدايتلكادمجيدسلادمفطاالكاد،ركاالس،دليجفكالس لآ رلايل يدػيتل
ديػػذللادمجػػيدسلأجراػػتلس ػ لسطيػػطافلتػػيـل1947/46ـولأمػػيلادطجػػيفلاد،كماػػالادل ػ للػػـللبػػحاطييلس ػ ل
أكا ػػرلت ػػيـل1947ـلكأكائ ػػؿلت ػػيـل1948ـولس ،ػػدلل ػػـللب ػػحاطييلدم رس ػػالاأله ػػيد لسػ ػ لادمي ػػيطؽلادلػ ػ ل
ل ييتلساييولكدمكجبليظيـل يصلكض لمفلادؿلاديائالاد رداالاد طاي.1ل ل
لكطػػرحلس ػ لهػػذالادمػػؤلمرلاديظػػيـلادمؤاػػتلدطفحكمػػاولكاػػدللػػـلإا ػ اررللد ػػدلي،ػػيشلفػػيدلايػػلمرل
يد الييتيت.2كادلل دفتلفحكمػالتمػكـلسطيػطافلدمكجػبلهػذالاديظػيـلمػفلمجطػسلكطيػ لكمجطػسل
كزراءلكمجطػػسلأتطػػى3ولتطػػىلأفللحػػكفلمدايػػالاد،ػػدسلهػ لتيوػػمالادفحكمػػالكافػػؽلدطػػك ازرةلدمكاس،ػػال
رلمؤاتلدطفحكمالتيدلادضركرة
ل
رئاسلادمجطسلادكطي لا لايرلمرحزلآ

4

.ل

كاتلدرلاديظيـل فحكمالتمكـلسطيطاف لجيي انزلبرتاينلدمميريالجماػ لاديػططيتلادلبػرا اال
كاد،ضيئاالكادليفاذاالس لجما لسطيطافلدحيمطفدكدهيلحميلحييتلادؿلايلييءلااليلدابلاددراطيي لس ل
15لأاػػيرليػػيال1948ـلكس،ينديوكو ػ ولكامػػيرسلاد،ضػػيءلوػػثفايل لميػػل،ثنلايػػل،ثالنلليم ػينلتػػفل
اديططالادلبرا االكادليفاذاالكاؤمفلايل،ثد لدمكجبلاييكفل يص.5
لللللللكاثفظلتطىلاديظيـلادمؤاتلدفحكمالتمكـلسطيطافلتػدةل وػيئصلمكضػكتاالكبػحطاا6ول
كساميلاط لادلفواؿ :7ل
1دمحم ؿؼ٤ض دٔضإٓ ،غجغ ؿبثن ،م .197
2دـٖ اُؼٓ ،٢٘٣غجغ ؿبثن ،م .209
3أُبصح ( ٖٓ )1اُ٘ظبّ.
4أُبصح ( ٖٓ )14اُ٘ظبّ.
5أُبصح ( ٖٓ )8اُ٘ظبّ.
6كزذ ٢اُٞد٤ضٓ ،١غجغ ؿبثن ،م .322
7وقد جاء فً هذا النظام الذي تكون من سبعة عشر مادة ما ٌلً:
المادة (ٌ :)3عرف هذا النظام "بالنظام المؤقت لحكومة عموم فلسطٌن".
المادة ( :)1تتألف حكومة عموم فلسطٌن بموجب هذا النظام من مجلس وطنً ومجلس وزراء ومجلس أعلى.
المادة (:)1
ٌ .1ظل هذا النظام معموال به حتى تقوم جمعٌة تأسٌسٌة تضع دستور البالد وتختار لها نوع الحكم.
 .2المجلس الوطنً هو الذي ٌقرر موعد االنتخابات إلنشاء جمعٌة تأسٌسٌة.
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المادة (:)9
ٌ .1تألف المجلس الوطنً من:مندوبً الهٌئات التمثٌلٌة وهم الذٌن وجهتت التدعوة يلتٌهم لحضتور االجتمتاع اوولا ويذا تتوفً أو استتقال
أحد اوعضاء أو سقطت عضوٌته فلمكتب المجلس أن ٌرشح عضوا بدال منه على أن ٌصدق المجلس على هذا االختٌار.
ٌ .2حصل النصاب القانونً للمجلس يذا حضر خمسون عضوا ً من أعضائه.
المادة (ٌ :)1تألف المجلس اوعلى من رئٌس المجلس الوطنً رئٌساًا ورئٌس مجلس الوزراء ورئٌس المحكمة العلٌا أعضاء.
المادة (ٌ :)6عقد المجلس الوطنً كل ستة أشتهر مترة بتدعوة متن رئٌسته وٌحقللترئٌس أن ٌتدعو المجلتس يلتى االنعقتاد بصتورة استتثنائٌة
باإلضافة يلى دورتهالعادٌة كلما رأى ضرورة لذلك على أنه يذا طلب خطٌا ً خمسون عضتوا ً متن أعضتاءالمجلس متن رئٌسته عقتد جلستة
استثنائٌة فعلى الرئٌس أن ٌدعو المجلس لالجتماع فً المكان الذي ٌعٌنه خالل أسبوع من تقدٌم الطلب.
المادة ( :)7الرئٌس ونائبا الرئٌس وأمٌنا السر الذٌن ٌنتخبهم المجلس ٌؤلفونمكتب المجلتس التوطنً وٌستتمر هتذا المكتتب فتً أعمالته متا
دام المجلس قائما ً.
المادة ( :)8تعتبر (حكومة عموم فلسطٌن) جهازا ً شرعٌا ً لممارستة جمٌتع الستلطات التشترٌعٌة والقضتائٌة والتنفٌذٌتة وفتق نصتوا هتذا
النظام فً جمٌع فلسطٌن بكاملحدودها كما كانت قبل انتهاء االنتداب البرٌطانً فتً  15أٌتار ستنة 1948ما وٌمتارس القضتاء صتالحٌاته
مستقالً استقالالً تاما ً عن السلطة التشرٌعٌة والتنفٌذٌة وٌؤمن استقالله بموجب قانون خاا.
المادة ( :)9الوزارة هً السلطة التنفٌذٌة للحكومة وتستمد سلطاتها منالمجلس الوطنً وفقتا ً لهتذا النظتام وتكتون مستئولة أمامتها وتستتمر
فً عملها ما دامت حائزة على ثقته.
المادة ( :)31فً حالة استقالة الوزارة تقدم االستتقالة يلتى رئتٌس المجلستاوعلى وبعتد قبولهتا متن المجلتس اوعلتى ٌكلتف الترئٌس متن =
ٌرى فٌه الكفاٌة لتألٌف وزارة جدٌدة.
الماادة ( :)33جمٌتتع االتفاقٌتات الدولٌتتة والمعاهتدات السٌاستتٌة أو القتتروو المالٌتة وجمٌتتع االمتٌتازات االقتصتتادٌة واٌرهتا التتتً تعقتتدها
الوزارة ال تصبحنافذة المفعول يال بعد الحصول على موافقة المجلس الوطنً على أن للمجلس الوطنً أن ٌفوو الوزارة بقترار ختاا
بعقد قرو واعتباره نافذا ً فور عقده دون الرجوع يلى المجلس.
المادة ( :)31السلطة التشرٌعٌة تنحصر فتً المجلتس التوطنً التذي لته الحتق فٌترقرار ورفتو مشتارٌع القتوانٌن التتً تعترو علٌته متن
مجلس الوزراء على أن ٌحق للوزارة أن تسن جمٌع المراسٌم والقوانٌن واونظمة واووامر المتعلقةبالمجهود الحربتً كقتانون الطتوار
دون الرجوع بها يلى المجلس يذا لم ٌكنمنعقدا ً على أن تعرو هذه المراسٌم والقتوانٌن واونظمتة واووامتر علتى المجلستفً أول اجتمتاع
ٌعقده.
المادة ( :)31ين حق تحضٌر مشارٌع القوانٌن واونظمة وتقدٌمها يلى المجلسالوطنً لمناقشتها ويقرارها ٌنحصتر فتً مجلتس التوزراءا
على أن ٌحق وي عضو منأعضاء المجلس الوطنً أن ٌتقدم يلى مجلس الوزراء عن طرٌق مكتتب المجلتس الوطنٌبتأي مشتروع لقتانون
أو نظام ٌراب فً أن ٌقره المجلس ويذا رفو مجلس الوزراءعرو هذا المشتروع علتى المجلتس التوطنً وطلتب ثالثتون عضتوا ً متن
أعضاء المجلسالمذكور النظر فً المشروع فعلى رئٌس المجلس أن ٌطرح هذا المشروع للمناقشة.
المادة ( :)39مدٌنة القدس هً عاصمة الحكومة وٌحق للوزارة بموافقة رئٌس المجلس الوطنً اختٌار مركز آخر مؤقتت للحكومتة عنتد
الضرورة.
الماااادة (ٌ :)31ؤلتتتف المجلتتتس للتتتدفاع التتتوطنً قوامتتته رئتتتٌس المجلتتتس التتتوطنً ورئٌستتتالوزراء ووزٌتتتر التتتدفاع التتتوطنًا وٌكتتتون متتتن
االختصاا المطلق لهذا المجلس اتخاذ جمٌع الوسائاللالزمةللدفاع عن فلسطٌن ووحدتها بكامل حدودها ويقرار السلم والطمأنٌنة فٌها.
المادة (ٌ :)36مارس المجلس اوعلى السلطات اآلتٌة:
.1قبول استقالة الوزراء.
 .2العفتتو عتتن المحكتتومٌن وتصتتدٌق أو تبتتدٌل عقوبتتة اإلعتتدام علتتى أن ٌستتتبدلبرئٌس المحكمتتة العلٌتتا وزٌتتر العدلٌتتة عنتتد النظتتر فتتً حكتتم
اإلعدام الصادر منالمحكمة العلٌا.
 .3اومر بتنفٌذ القوانٌن المصدق علٌها من المجلس الوطنً والقوانٌن الصادرة من مجلس الوزراء بمقتضى المادة الثالثة عشرة.

 .4قبول أوراق اعتماد ممثلً الدول العربٌة واوجنبٌة.
المادة (ٌ :)37صبح هذا النظتام معمتوال بته بعتد موافقتة المجلتس التوطنً علٌته ولهتذا المجلستالحق فتً تعدٌلته أو استتبدال اٌتره بته وفقتا ً
للمصلحة الوطنٌة العامة بأكثرٌة ثلثٌالحاضرٌن فً جلسة قانونٌة.
نقلت نصوا مواد هذا النظام المؤقت عن  :دمحم خالد اوزعرا مرجع سابقا ا .52
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الفرع الثالث 3الخصالص الموضوعية لم ظا المؤقت لحكومة عمو فمسطين3
ايـلهذالاديظيـلميلكايتلادفحـلس لفحكمالتمكـلسطيطافلإدىلالثثلميلكايتله  :ل
 -2المىمك الوط يو(السمطة الت ريعية)
لكالػ دؼلمػفلميػدكد لاديائػيتلادلمالاطاػالكهػـلادػذافلكجيػتلادػدتكةلإدػايـلدفضػكرلاالجلمػػيعل
األكؿ1ولكالػ ػ دؼلمحل ػػبلرئيي ػػالادمجط ػػسلم ػػفلادػ ػرئاسلكييئد ػػيلادػ ػرئاسلكأماي ػػيلادي ػػرلاد ػػذافلايل ػػديـل
ولكاذاللكس لأكلايل،يؿلأفدلأتضػيءل
ادمجطسلكايلمرلهذالادمحلبلس لأتميد لميلداـلادمجطسلايئملين 2ل
ادمجطسلأكلي،طتلتضكال لسطمحلبلادمجطسلأفلاربحلتضكالدداللمي لتطىلأفلاودؽلادمجطػسل
تطىلهذااال لاير.3

ل

ويمثةةل المىمةةك الةةوط ي اديػػططالادلب ػرا االكاحػػكفلد ػ لادفػػؽلس ػ لإا ػرارلكرسػػضلمبػػيرا ل
ػكزراء 4حمػػيلا ػػلصلديدمكاس،ػػالتطػػىلجما ػ لااللفيااػػيتل
اد ،ػكايافلادل ػ لل ػػرضلتطا ػ لمػػفلمجطػػسلادػ ل
اددكدا ػػالكادم يه ػػداتلاديايي ػػاالأكلاد ،ػػركضلادميدا ػػالكجماػ ػ لاالملا ػػيزاتلاالالو ػػيداالكةاره ػػيلادلػ ػ ل
ل ،ػػدهيلادػػك ازرةول لكدطمجطػػسلادػػكطي لأفلافػػكضلادػػك ازرةلد ،ػرارل ػػيصلد ،ػػدلاػػرضلكاتلدػػيرللييسػػذانلسػػكرل
ت،ػػدللدكيػػيدرجكعلإدػػىلادمجطػػس5ولكأ ا ػ انرلسػػإفلادمجطػػسلادػػكطي لهػػكلادػػذملا،ػػررلمكتػػدلااليل يدػػيتل
اليبػػيءلجم اػػالل يايػػاا .6لكاي ،ػػدلادمجطػػسلادػػكطي لحػػؿليػػلالأبػػيرلم ػرةلدػػدتكةلمػػفلرئاي ػ ولكافػػؽل
دط ػرئاسلأفلاػػدتكلادمجطػػسلإدػػىلاالي ،ػػيدلدوػػكرةلايػػلالييئاالديالضػػيسالإدػػىلدكرل ػ لاد يداػػالحطمػػيلرألل
ضركرةلدذدؾولتطىلأي لإذالططبل طاينل ميكفلتضكانلمفلأتضػيءادمجطسلمػفلرئايػ لت،ػدلجطيػال
ايلالييئاالس طىلادرئاسلأفلادتكلادمجطسلدثجلمػيتف لادمحػيفلادػذملا ايػ ل ػثؿلأيػدكعلمػفلل،ػداـل
ادططب7وكاي ،دلاديويبلاد،ييكي لدطمجطسلإذالفضرل ميكفلتضكانلمفلأتضيئ  .8ل ل
ل
ل
1أُبصح ( ٖٓ )1/4اُ٘ظبّ.
2أُبصح ( ٖٓ )7اُ٘ظبّ.
3أُبصح ( ٖٓ )1/4اُ٘ظبّ.
4أُبصح ( ٖٓ )12اُ٘ظبّ.
5أُبصح ( ٖٓ )11اُ٘ظبّ.
6أُبصح ( ٖٓ )2/3اُ٘ظبّ.
7أُبصح ( ٖٓ )6اُ٘ظبّ.
8أُبصح ( ٖٓ )2/4اُ٘ظبّ.
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 -1الومارة (مىمك الومراء)و
لكادػػك ازرةله ػ لاديػػططالادليفاذاػػالدطفحكمػػالكليػػلمدليػػططيلييلمػػفلادمجطػػسلادػػكطي لكس ،ػينلديػػذال
اديظيـلكلحكفلميئكدالأميم ولكليلمرلس لتمطييلميدامتلفيئزةلتطىلال،ل 1ولكالكدىلمجطسلادكزراءل
إدارةلبػػئكفلادمجلم ػ لادمفطاػػالكاد يرجاػػالس ػ لحيسػػالادمجػػيالتلادياييػػاالكاالالوػػيداالكاالجلميتاػػال
كادوفاال....لإدحولكد لفؽلإدراـلادم يهداتلكااللفياايتلاددكداالكاايمالاد ثايتلاد يرجاا.2ل ل
كاح ػػكفلدط ػػك ازرةلف ػػؽللفض ػػارلمب ػػيرا لاد،ػ ػكايافلكاأليظم ػػالكل ،ػػدامييلإد ػػىلادمجطي ػػيدكطي ل
دمييابػػلييلكاارارهػػيولتطػػىلأي ػ لافػػؽلألملتضػػكلمي تضػػيءلادمجطػػسلادػػكطي لأفلال،ػػدـلإدػػىلمجطػػسل
ادكزراءلتفلطراؽلمحلبلادمجطػسلادكطيادػ ملمبػركعلد،ػييكفلأكليظػيـلارةػبلسػ لأفلا،ػرللادمجطػسل
كاذالرسػػضلمجطػػسلادػػكزراءترضلهػػذالادمبػػركعلتطػػىلادمجطػػسلادػػكطي لكططػػبلالثالػػكفلتض ػكانلمػػفل
أتضػ ػػيءلادمجطيػ ػػيدمذحكرلاديظػ ػػرلس ػ ػ لادمبػ ػػركعلس طػ ػػىلرئػ ػػاسلادمجطػ ػػسلأفلاطػ ػػرحلهػ ػػذالادمبػ ػػركعل
دطمييابا .3ل
لكس لفيدالايل،يدالادك ازرةلل،دـلااليل،يدالإدىلرئاسلادمجطييألتطىلكد دلادكدييلمفلادمجطسل
األتطىلاحطؼلادرئاسلمفلارللسا لادحفياادل داؼلك ازرةلجدادة.4

ل

لكارلدطلديدك ازرةلمجطيينلدطدسيعلادػكطي لكاكدػؼلمػفلرئػاسلادمجطػسلادػكطي لكرئػاسلادػكزراءل
ككزارلاددسيعلادكطي ولكاحكفلمفلاال لويصلادمططؽلديذالادمجطسلال يذلجما لادكييئؿلادثزمال
دطدسيعلتفلسطيطافلككفدلييلدحيمؿلفدكدهيلكاارارلاديطـلكادطم يايالسايي .5ل
 -3المىمك األعمىو
كهكلدماليدالمؤييالادرئييالس لاأليظمالادديلكراالادم،يرياول لكالػ دؼلادمجطػسلاألتطػىلمػفل
رئػػاسلادمجطػػسلادػػكطي لرئاي ػينولكرئػػاسلمجطػػسلادػػكزراءلكرئػػاسلادمفحمػػالاد طاػػيلأتضػػيء6ولأملأفل
ادرئييالكس،ػينلدطيظػيـلادياييػ لكادديػلكرملسػ لتيػدلفحكمػالتمػكـلسطيػطافلدػـلالكديػيلبػ صلكافػدل

1أُبصح ( ٖٓ )9اُ٘ظبّ.
 2جٔ َ٤جٔؼخ ؿالٓخٓ ،غجغ ؿبثن ،م .175
3أُبصح ( ٖٓ )13اُ٘ظبّ.
4أُبصح ( ٖٓ )10اُ٘ظبّ.
5أُبصح ( ٖٓ )15اُ٘ظبّ.
6أُبصح ( ٖٓ )5اُ٘ظبّ.
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إيم ػػيلاميري ػػييلت ػػدةلأبػ ػ يصلتط ػػىلب ػػحؿلمجطيػ ػينلرئيي ػػاينلمحكيػ ػينلم ػػفلرؤي ػػيءلادي ػػططيتلاددي ػػلكراال
ادالثثول لكاميرسلادمجطسلاألتطىلاديططيتلاآللاا :1ل
.1ادكؿلايل،يدالادكزراء.
.2اد فكلتفلادمفحكمافلكلوداؽلأكللدداؿلت،كدالاالتداـلتطىلأفلايلددؿلدرئاسلادمفحمالاد طايل
كزارلاد دداالتيدلاديظرلس لفحـلاالتداـلادويدرلمفلادمفحمالاد طاي.
.3لاألمرلدليفاذلاد،كايافلادمودؽلتطاييلمفلادمجطسلادكطي لكاد،كايافلادويدرةمفلمجطػسلادػكزراءل
دم،لضىلادميدةلاداليدالالتبرة .ل
.4لادكؿلأكراؽلاتلميدلممالط لاددكؿلاد رداالكاألجيداا.

ل

الفرع الرابع  3الخصالص ال كمية لم ظا المؤقت لحكومة عمو فمسطين3
المازلاديظيـلادمؤاتلدفح لكمالتمكـلسطيطافلديد ويئصلادبحطاالادليداا :ل
-1لأي ػ لديػػلكرلمحلػػكبلفاػػثلوػػدرلتطػػىلهائػػالكالا،ػػالديػػلكراالمحلكدػػالمػػفلادػػؿليػػططالم لوػػال
كه لادمجطسلادكطي لكادذملحيفلدماليدالجم اػالل يايػااكس،ينلدطمػيدةل  17لميػ لكادلػ ليوػتلتطػىل
أي :ل"لاودحلهذالاديظيـلم مكاللد لد دلمكاس،الادمجطسلادكطي لتطا ل" .ل
 -2أفلأفحيمػ لمؤالػالكدايػػتلدائمػالطد،ػينلدػػيصلادمػيدةلاداليدالػالميػ لادلػ ليوػتلتطػػىلأيػ ل:ل"اظػػؿل
هذالاديظيـلم مكاللد لفلىلل،كـلجم االل ياياالد لكض لديلكرلاددثدل".

 -3أيػ ػ لدي ػػلك انرلمريػ ػينلفا ػػثلم ػػيحلادمجط ػػسلاد ػػكطي لادف ػػؽلسػ ػ لل داطػ ػ لأكلاي ػػلدداؿلةاػ ػرللدػ ػ لكس،ػ ػينل
دطموطفالادكطياالاد يمالد حالراالالطال لادفيضرافلس لجطيالاييكياالكس،ينلدطميدةلاأل ارةلمي .
ل

الفرع الخامك 3هاية حكومة عمو فمسطين3
هذالادلطػكرلادياييػ لتحػرلوػفكلإيػرائاؿلادلػ لأرادتلأفلل لفػ لادب وػاالادفطيػطاياالفلػىل
ا لف ػ لادمطيدػػبلدػػيدفؽلكاألرضولإدػػىلجييػػبلدراطيياػػيلادل ػ لحييػػتلاللل ػزاؿللفػػتلل ػ الارلادلزاميػػيل
دإايمػالاددكدػػالادايكداػػالدػـللرةػػبلسػ لإيبػيءلمػػيلا حػػرلفاػيةلاددكدػػالادايكداػػالادييبػئاولحمػػيلأفلإاجػػيدل

1أُبصح ( ٖٓ )16اُ٘ظبّ.
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فحكمالد مكـلسطيػطافلاػدلأالػيرلادمطػؾلتدػدل لدػذدؾلس،ػدلرسػضلاالتلػراؼلدفحكمػالتمػكـلسطيػطافل
بيذانلدذدؾلتػفلادػدكؿلاد رداػالادلػ لاتلرسػتلدػيدكجكدلادجداػد1ولكحػيفلادمكاػؼلاألرديػ لتػدائاينللجػيلل
فحكمالتمػكـلسطيػطافلسػ لاديػرلكسػ لاد طػفلبػحثنلكمضػمكيينولكحػيفلمدياػينلتطػىلأيػيسلطمكفػيتل
دطفحـلاألردي لكممطحل لدػيفلثؿلاألجػزاءلاد رداػالسػ لاػرارلادل،يػاـلدكفلادل ػرضلدط،ػكاتلادايكداػاول
كادللفرؾلادمطػؾلاألرديػ لتطػىلميػلكللادجيم ػالاد رداػالكأتضػيئييلمػفلادػدكؿلاد رداػالسػ لمفيكدػال
دالياي ػػيلت ػػفلمكافي ػػيلاد ػػداتـلدطفحكم ػػالادكدا ػػدةولم لدػ ػ انرلكج ػػكدلفحكم ػػالسطي ػػطاياالاللا ػػدـلادمو ػػطفال
اد رداػػاولككج ػ ليػػييـلي،ػػدللديدػػذاتلإدػػىلموػػرلادل ػ لدتمػػتلدبػػحؿلكاضػػحللبػػحاؿلفحكمػػالتمػػكـل
سطيػػطافلكليظػػاـلادمػػؤلمرلادػػكطي لسػ لةػزةلفاػػثلادميط،ػػالل،ػ للفػػتلاديػػاطرةلادموػراالسػ لاطػػيعل
ةزة .2ل
كمػػفلجيػػالأ ػػرللكاجيػػتلفحكمػػالتمػػكـلسطيػػطافلأاض ػينلسب ػثنلس ػ لل ػػيطؼلأتضػػيءلادجيم ػػال
اد رداالم ييولكرسضتلاألمـلادملفدةلكادفحكمالاألمراحاالاالتلراؼلديي3ول ل
كس لاددكرةلادفيداالتبرلدمجطسلادجيم الاد رداالدـللكج لاألمييالاد يمالاددتكةلإدىلادفحكمال
ادفطيػطايااولكسػ ل17للبػرافلأكؿ/أحلػػكدرل1949ـلأريػػطتلفحكمػالتمػػكـلسطيػػطافلمػػذحرةلافلجػػيجل
إدػػىلاألمييػػالاد يمػػالدطجيم ػػالتطػػىلتػػدـلدتكليػػيلإدػػىلفضػػكرلادػػدكرةلادفيداػػالتبػػرلكلػػـلاي ،ػػيدلهػػذلل
اددكرةلكاددكرةلاداليياػالتبػرلمػفلةاػرللمالاػؿلسطيػطاف4ولكدػكاللمدا طػالاديفػيسلديبػيلرئػاسلادفحكمػال
ادموراالس لذدؾلادكاتولدـللحػفلادجيم ػالدلػدتكلرئػاسلادفحكمػالأفمػدلفطمػ ولكرجػيئ لادفيػاي ل
كد.سػػكل لسػػرجلدفضػػكرأتميؿلادجطيػػالاداليدالػػالديػػذللادػػدلكرةولةاػػرلأفلفضػػكرهـلجػػيءلدوػػفليـلممالطػػافل
د ردفطيػػطافلاللدفحكمػػالتمػػكـلسطيػػطافولاألمػػرلادػػذملأحدلػ لادجيم ػػالاد رداػػالسػ لارارمجطيػػييلراػػـل
473لادوػ ػ ػػيدرلس ػ ػ ػ ل23ليػ ػ ػػدلمدرلتػ ػ ػػيـل1952لس ػ ػ ػ لدكرل ػ ػ ػ لادييديػ ػ ػػالتب ػ ػ ػرةولكادػ ػ ػػذاجيءلسا ػ ػ ػ :
ػكفلرئايػػيدفحكمالممػػالثنل
"يظػ انرلدلكاػػؼلأتمػػيؿلفحكمػػالتمػػكـلسطيػػطافولديػػدبلادظػػركؼلادراهيػػاولاحػ ل
دفطيػػطافلسػ لمجطػػسلجيم ػػالادػػدكؿلاد رداػػاولكت،ػػبلذدػػؾلال ػػذلل،طاػػدلدػػافلادػػدكؿلاد رداػػالمػػفلب ػ ي ل
دتػػكةلرئػػاسلفحكمػػالتمػػكـلسطيػػطافلحميػػدكبلتػػفلتػػربلسطيػػطافللف،ا ،ػينلدػػيصلماالػػيؽلادجيم ػػاول
كيلاج ػػالد ػػذدؾلس ،ػػدلأهمط ػػتلجماػ ػ لل،يراره ػػيلكمب ػػيرا ييلكمطيددي ػػيلد ػػيد،ركضلكادمي ػػيتداتولحم ػػيلأفل
 1ػبٍق ػضٝإٓ ،غجغ ؿبثن ،م ٓٝ 161ب ثؼضٛب.
2جٔ َ٤جٔؼخ ؿالٓخٓ ،غجغ ؿبثن ،م ٓٝ183ب ثؼضٛب.
3ؿٔ٤خ كج٤تٓ ،غجغ ؿبثن ،م .53
4اُوغاع اُؼغث ٢اُوٓ ،٢ٗٞ٤ٜغجغ ؿبثن ،م .260
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فحكمػػالتمػػكـلسطيػػطافلدػػـلل ،ػػدلجطيػػيتلريػػماالدحيمػػؿلهائليػػيولكدػػـللوػػدرلا ػ ارراتلكد،اػػتلايػػمينل
افمط لرئايييلأفمدلفطم لس ليكادملمورلاديايياا .1ل
لأميليايياينلسيلاجػالدطضػركطلكليمػاشلدكرهػيلمػفلاالدارةلادموػراالكجيم ػالادػدكؿلاد رداػاول
كياييالادرسضلاألردي لديبيطيلييلس لادجيم ػالدػدأتلفحكمػالتمػكـلسطيػطافلل لفػ لركاػدانلركاػدانل
مفلاد يرطالاديايياال يوالد دلأفلايفرطلت،دهيلكل طتلتيييلادجيم الاد رداا ل
لكهحػذالأيػػدؿلادلػػيراحلاديػػليرلتطػػىلأكؿلفحكمػالكطياػػالسطيػػطاياالكادلػ لمالطػػتلأكؿلمفيكدػػال
الدرازلحايفلسطيطافلادميل،طالد دلاديحدالتيـل1948ـ.لكدي لويرلسإي لامحييػيلاد،ػكؿلدػ فلفحكمػال
تمػػكـلسطيػػطافلجػػيءتلكالدليػػيلمل ػ رةلكد ػػدلس ػكاتلاألكافلكدايػػتلمالػػالحمػػيلا،ػػكؿلادػػد ضولكتطػػىل
ادػػرةـلمػػفلادطمػػكحلادػػذملمالط ػ لااػػيـلهػػذللادفحكمػػاليفػػكلدطػػكرةلحاػػيفلسطيػػطاي لس ػ لإطػػيرلد ػ لهاحػػؿل
ديػػلكرملال ػػذلدػ لبػػحؿلاددكدػػالدمؤييػػيلييلادياييػػاالكاالداراػػاولسػػإفلادكااػ لادف طػ لديػػيلدػػـلاػػزدلتػػفل
حكييػػيل"لمبػػركعلحاػػيفل"لكأفلادظػػركؼلادوػ دالادلػ لأفيطػػتلدإيبػػيءلهػػذللادفحكمػػالدػػـللمحييػػيلمػػفل
لرجمالطمكفييلاديظرملإدىلكاا لميدملمجيدولأميلادب بلادفطيطاي لسطػـلابػ رلدػزكاؿلادفحكمػاول
حميلدـلاب رلمفلادؿلدكجكدهيولدذدؾلدـلادؾلتطاييلأفدلمفلادفطيػطاياافولأكلتمػؿلجيهػدانلدطففػيظل
تطايي.ل ل
لد،دلحييتلفحكمالتمكـلسطيطافلآ رلادلجيربلادلػ لا للمػتلديػيلاد،اػيدةلادل،طاداػالدطبػ بل
ادفطيطاي لفايليػيلادياييػااولكحػيفلسبػؿللطػؾلادلجردػالادميػميرلاأل اػرلسػ لفاػيةللطػؾلاد،اػيدةلادلػ ل
اػػيدتلادحفػػيحلادػػكطي لطػػكاثنلكأكوػػطل لس ػ ليييا ػػالاألمػػرلإدػػىلاددػػيبلادمكوػػدلدإفحػػيـولكاذالح ػػيفل
ادفطيطاياكفلادلأتيدكالساميلد دلسلحلهذالادديبلس،ػدلاالضػىلذدػؾلمػييـللضػفايتلجيػامالكتػذاديتل
طكاطالكيضيالتلمرارةلتطىلمدللييكاتلطكاطالايياالمفلادييفالافلاديايياالكاد يحراا .2ل
ل
ل
ل
1ر٤ـ٤غ ججبعحٓ ،غجغ ؿبثن ،م .321
 2أُٞؿٞػخ اُلِـط٤٘٤خ ،أُجِض اُشبٓؾ ،اُوـْ اُضبٗ ،٢اٌُ٘بٍ اُلِـط ٢٘٤ك ٢ئٍبع ٓ٘ظٔخ اُزذغ٣غ ،اُطجؼخ األ ،٠ُٝث٤غٝد،ّ1990 ،
م .169
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المبحث الثا ي
اإلدارات العربية في فمسطين
للللللكييلييكؿلس لهذالادمدفثلإفلبيءل لادفحـلاألردي لس لادضفالادررداالكحذدؾلاالدارةل
اد رداالادموراالد،طيعلةزة .ل
المطمب األول
الحك األرد ي في الضفة البربية
مي ػػذليييا ػػالادف ػػربلاد ردا ػػالااليػ ػرائاطاالتم ػػؿلاألردفلتط ػػىلليائ ػػالاألجػ ػكاءلدلكفا ػػدلد ػػضل
األجزاءلادملد،االمفلسطيطافلكه لادضفالادررداالم لاألردفولكهكلميلتدرلتي لسػ لمػؤلمرلتمػيفل
كأرافيلكدذدؾلرسضلاألردفلمفيكالتلادجيم الاد رداالالايمالفحكمالتمكـلسطيطافلييال1948ـول
كسػ ليفػػسلادكاػػتلايػػلطيعلاألردفلحيػػبلل ااػػدلد ػضلاد،اػػيداتلكادليظامػػيتلادفطيػػطاياالسػ لادضػػفال
ادررداالدفحرةلادكفدةولكادليلللتفلهذالادكض لأفلايدمللادب بلادفطيطاي لس لادضفالادررداالس ل
دكدػ ػػالاألردفلاي ػ ػ لانرولكأوػ ػػدحلادفطيػ ػػطاياكفلجػ ػػزءانلمػ ػػفلادب ػ ػ بلاألردي ػ ػ لمليػ ػػيكاافلس ػ ػ لادف،ػ ػػكؽل
كادكاجديت .1ل
لكدػػذدؾلأي ػػرطلسطيػػطاياكلادضػػفالادررداػػالس ػ لادليظػػاـلادديػػلكرملكاد،ػػييكي لاألردي ػ للفػػتل
فحـلادمطؾلادييبم لتدػدل لدػفلادفيػافلمطػؾلادممطحػالاألردياػالادييبػمااولكد،ػىلادكضػ لتطػىلمػيل
هػػكلتطا ػ لدفػػافلفػػربلفزا ػرافلتػػيـل1967ـلفاػػثلافلطػػتلإي ػرائاؿلاطػػيعلة ػزةلكيػػاييءلادمو ػرااول
كمرلف ػػيتلادجػكالفلاديػػكرااولكحػػذدؾلادضػػفالادررداػػالكةػػكرلاألردفولسييفوػػطتلادضػػفالادررداػػالتػػفل
األردفلكاا ا ػينولكدحييػػيلدػػـلليفوػػؿلاييكيا ػينلكادارا ػينلإاللتػػيـل1988ـلفاػػثلأوػػدرلاألردفلا ػرارلسػػؾل
االرلدػػيطلمػ لادضػػفالادررداػػالمفيػػفينلادمجػػيؿلدميظمػػالادلفراػػرلادفطيػػطاياالادممالػػؿلادبػػرت لكادكفاػػدل
دطب بلادفطيطاي لد دلأفلأدرؾلف،ا،الاديزتالادحايياػالدطبػ بلادفطيػطاي لكطمكفػ لسػ لااليػل،ثؿل
كدييءلدكدل لادميل،طا .ل
ل
1ئؿٔبػ ،َ٤أدٔض ٣بؿ ،٢صٗ.ظبّ ٓذٔٞص ثغًبدٓ ،غجغ ؿبثن ،م .324
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كييلييكؿلادلطكراتلادديلكراال ثؿلهذللادف،دالولكذدؾلتطىلاديفكلادليد  :ل
الفرع األول  3الخطوات اإلدارية والقا و ية حو وحدة فمسطين واألردن3
د دلادضـلاد يحرملادمديبرلدطضفالادررداالدسردفلدفحـلادكجكدلادف ط لكادماداي لدطجػاشل
األردي لساييلد دلفربل1948ـلكافحيم لادياطرةلاد يحراالكاألمياالتطايػيولكد ػدلادضػـلادياييػ ل
مفل ثؿلمؤلمراتليايياالكب داالفضرهيلد ضلادفطيػطايااف1ول طػيلاد ػرشلاألرديػ لمزاػدلمػفل
اد ط ػكاتلاالداراػػالكاد،ييكياػػالس ػ ليػػداؿللح ػراسلهػػذالادضػػـلدبػػحؿلريػػم ولس،ػػدلال ػػذتلادفحكمػػال
األردياػػالتػػدةلإجػراءاتلإداراػػالميػػدتلجما يػػيلد مطاػػالادضػػـلكامحػػفللط ػػاصلأدػػرزلهػػذللاالجػراءاتل
ساميلاط  :ل
 .1إدرػػيءليظػػيـلادفحػػـلاد يػػحرملادػػذملحػػيفلم مػكالنلدػ لميػػذلد ػػكؿلادجػػاشلاألرديػ لإدػػىلسطيػػطافول
كايلدداد لديظيـلادفحـلاالدارملس لآذارل1949ـلكادذملأدر لدمكجد ليظيـلادفحيـلاد يػحراافل
س لسطيطافلتطػىلأفلالػكدىلأتمػيؿلاالدارةلسايػيلمكظفػكفلمػدياكفلكذدػؾلدمكجػبلاػييكفلاالدارةل

اد يمالراـل لدييال1948ـ.2

 .2س لبيرلآبل1949ـلودرتلاالرادةلادمطحاالديدمكاس،التطىلايل يضالفيحـلدكاءلأايمػيلكردتل
س لادلبيرا لكاأليظمالدحطمالملورؼ.3

 .3س ػ ػ لبػ ػػيرللمػ ػػكزل1949ـلوػ ػػدرتلإرادةلمطحاػ ػػالدل اػ ػػافلميػ ػػيتدلدطفػ ػػيحـلاالدارملاد ػ ػػيـلس ػ ػ ل
سطيطافولكمكظفافلآ رافلدكظيئؼلملورؼلكايئم،يـلكمدارلجكازاتلدفطيطاف.4

 .4إدريءليظيـلادفحـلاالدارملاتلدي انرلمفلميلوؼلبيرلحييكفلاألكؿل1949ـلفافلأيياػتلميمػال
ادفػػيحـلاالدارملاد ػػيـلكردػػطلملوػػرؼلاد،ػػدسلكد،اػػالادملو ػرسايتلاأل ػػرللس ػ لادضػػفالادررداػػال

دػكزارلاددا طاػاولكردػطلمػدارملادػدكائرلدػيدكز ارءلادم لوػكفلسػ لاد يوػمالتمػيفلكميفػتلحيسػال
ادوثفايتلادل لحييتلدمطؾلدراطييايلاد ظمػىلكممالطػ لسػ لسطيػطافلادميػدكبلاديػيم لككزراءل

فحكمػػالااليلػػدابلدمكج ػػبلديػػلكرلسطي ػػطافلد ػػيـل1922ـلكل داثل ػ لد ػػكزارلاددا طاػػالدو ػػفل ل

ممالثنلدطمطؾ5لكادفيؽلحيسالاد يمطافلس لاديػطؾلادفحػكم لسػ لادوػفالادررداػالدػكدارةلادفحكماػال
ادمرحزاالس لتميف.6

1جٔ َ٤جٔؼخ ؿالٓخٓ ،غجغ ؿبثن ،م .263
2ػ٤ـ ٠اُلؼ٤جٓ ،٢غجغ ؿبثن ،م .26
3اُجغ٣ضح اُغؿٔ٤خ ،اُؼضص  16 ،992آة .1949
4اُجغ٣ضح اُغؿٔ٤خ ،اُؼضص  1 ،987رٔٞػ .1949
5ػؼٓ ٢دمحم ػجض أث ٞػِ٤بٕٓ ،غجغ ؿبثن ،م ،269ئثغا ْ٤ٛجٞعط صٞ٤صٝعٓ ،١غجغ ؿبثن ،مٓٝ 109ب ثؼضٛب.
6جٔ َ٤جٔؼخ ؿالٓخٓ ،غجغ ؿبثن ،م .260
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 .5س ػ لبػػيرلفزا ػرافلوػػدرتلإرادةلمطحاػػالديدمكاس،ػػالتطػػىلا ػرارلمجطػػسلادػػكزراءلادوػػيدرلس ػ لأاػػيرل
1949ـلكادملضمفلأفللحكفلدارلاالذاتالادفطيطاياالمرلدطالدك ازرةلاد يرجاال.1

 .6س ليفسلادبيرلأاضينلودرتلإرادةلمطحاالديدمكاس،التطىلإةثؽلاد،يوطاالاألردياالديد،دسلمفل
ليراحل16للمكزل1949ـلد دلأفلأودفتلميط،الاد،دسلليد الدكدارةلاألردياا.2

 .7اتلد ػػيرلاد ػػداييرلاألرديػ ػ لكف ػػدةلادي ،ػػدلسػ ػ لادممطح ػػالاألرديا ػػالدمكج ػػبلاد ،ػػييكفلرا ػػـل  35لدي ػػيال
1949ـلادوػػيدرلس ػ للمػػكزلمػػفلاد ػػيـليفي ػ لاد مطػػالاد،ييكياػػالس ػ لادضػػفالادررداػػالاتلدػػي انرلمػػفل

األكؿلمفلحييكفلاداليي ل1950ـ.

 .8لجيػػاسلادفطيػػطاياافلديدجييػػاالاألردياػػاولكاتلدػػيرلأفلحػػؿلادفطيػػطاياافلاد،ػػيطيافلس ػ لادممطحػػال
األردياالادييبماالكادضفالادررداالهـلأردياكفلس لجما لاألفكاؿلديـلمػيلدسردياػافلمػفلف،ػكؽل
كتطايـلميلتطىلاألردياافلمفلكاجديتلفاثللمتلهذللاد مطاالتطىلمرفطلافلفاثلودرلذاؿل

مؤاػػتلد،ػػييكفلج ػكازاتلاديػػفرلراػػـل  5لديػػيال1949ـولأمػػيلادمرفطػػالاداليياػػالسحييػػتلس ػ لبػػيرل

ح ػػييكفلأكؿل1949ـلف ػػافلو ػػدرلا ػػييكفلإض ػػيس لد ،ػػييكفلادجيي ػػاالاألرديا ػػالرا ػػـل  56لدي ػػيال
1949ـ.3ل

 .9إدريءلإجراءاتلادجميرؾلدافلادضفلافلددءانلمػفلادالػيي لتبػرلمػفلحػييكفلأكؿل1949ـولكاددػدءل
دلفواؿلضرادالاألمثؾلس لادضفالادررداالدمكجبلإرادةلمطحاالودرتلس للمكزل.41949

كدودكرلهذالاالجراءاتلاديايياا-االداراا-لاد،ييكياالحييتلتمطاالادضـلادف طاالاػدللمػتلادػؿلأفل
ا طفلذدؾلالف،ينلمجطسليكابلادضفلاف.ل ل
كس ػ ل1950/2/13ـلأتطػػفلفػػؿلمجطػػسلادي ػكابلاألردي ػ لدمكجػػبلإرادةلمطحاػػالاتلدػػي انرلمػػفل
1950/1/1ـلكاجػ ػ ػ ػراءلايل يد ػ ػ ػػيتلجدا ػ ػ ػػدةولكا ػ ػ ػػدلأتط ػ ػ ػػفلل ػ ػ ػػيراحل1950/4/11ـلمكت ػ ػ ػػدانلالجػ ػ ػ ػراءل
االيل يد ػػيت5ولحم ػػيلو ػػدرلسػ ػ ل1949/12/13ـلا ػػييكفلم ػػدؿلد ،ػػييكفلااليل يد ػػيتلديي ػػـل ا ػػييكفل
إضيس لد،ييكفلااليل يبلدمجطػسلاديػكاب لل،ػررلساػ لل وػاصلتبػرافلم ،ػدانلمػفلم،يتػدلادمجطػسل
دممالط لادضفالادررداالادل للدارلمفلادؿلفحكمالادممطحالاألردياػالادييبػماالكلكزتػتلتطػىلادبػحؿل
ادليد  :6ل
ل
1اُجغ٣ضح اُغؿٔ٤خ ،اُؼضص  16 ،975آطاع .1949
2اُجغ٣ضح اُغؿٔ٤خ ،اُؼضص  16 ،988رٔٞػ .1949
3اُجغ٣ضح اُغؿٔ٤خ ،اُؼضص ً 20 ،1004بٗ ٕٞأ.1949 ٍٝ
4ػ٤ـ ٠اُلؼ٤جٓ ،٢غجغ ؿبثن ،م .27
ٓ5غٝح ججغٓ ،غجغ ؿبثن ،م .142
6اُجغ٣ضح اُغؿٔ٤خ ،اُؼضص ً 2 ،1004بٗ ٕٞأ.ّ1949 ٍٝ
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 اد،دسلم لأرافي:لاالييفلميطميفلكمياف لكافد .ل داتلدفـ:لميطـلكافدلكمياف لكافد. اد طاؿ:لأرد اليكابلميطماف. ييدطس:لأرد اليكابلميطماف. -جياف:لاالييفلميطميف.

 -طكدحرـ:لاالييفلميطميف.

 راـل :لاالييفلميطميفلكمياف لكافد.للكلػ ػػـلليظػ ػػاـلايل يدػ ػػيتليايداػ ػػالدػ ػػسردفلبػ ػػمطتلألكؿلم ػ ػرةلميػ ػػيطؽلادضػ ػػفالادررداػ ػػالدلػ ػػيراحل
1950/4/11ـلبيرؾلساييليحيفلادضفالادررداالاألوطاكفلكادثجئكفلتطىلاديكاءولكلمػتلتمطاػال
االيل يبلس ل1950/4/20ـلكحيفلادمجطسلاديايد لاداليي لدطممطحالاألردياالكادلضـلس لتضكال ل
أرد ػػافلييئد ػينلكمالػػؿلادضػػفالادررداػػالسا ػ ليوػػؼلادي ػكاب1ل-لأملتب ػرافلييئد ػينلحمػػيلل،ػػدـل–للكل ياػػبل
تطىلرئييل لتمرلمطرلكي ادلادمفل  .2ل
حميلأتادللبحاؿلمجطسلاألتايفلاألردي لأاضػينلدلػيراحل1950/4/20ـلكذدػؾلدضػـليػد ال
أتايفلجددلدمجطسلاألتايفلاداليي 3لس لادممطحالاألردياالادييبماالامالطكفلادضفالادررداا.ل ل
كطكاؿلادفلرةلادل لاي،ضتلتطىلت،دلمؤلمرلأرافيلكفلىلمكتدلإتثفلضـلادضفالادررداال
إدػػىلاألردفلسػ ليايػػيفل1950ـلدػػـلاوػػدرلأملمكاػػؼلريػػم لألملمػػفلادػػدكؿلاد رداػػالالطػػرؽلإدػػىل
اد طكاتلادلمياداالادل لايمتلدييلادفحكمالاألردياا.4ل ل
كسػ ػ ل24لياي ػػيفل1950ـلياي ػػيفلاسل ػػلحلادمط ػػؾلتد ػػدل لادجطي ػػالاألكد ػػىلدمجط ػػسلاألم ػػال
األردي ػ لادجداػػدل–لادمؤدػػؼلمػػفلمجطػػسلادي ػكابلكمجطػػسلاألتاػػيف-لكأد،ػػىل ي ػ ادلادمفل ػ لرئػػاسل
ادػػكزراءل طػػيبلاد ػػرشولالػػـلد ػػثلأتضػػيءلمجطػػسلاألمػػالدرئييػػاللكساػػؽلأدػػكلاديػػدللمبػػركعلا ػرارل
ادكفدةلدافلادضفلافلادذملادمل لادفحكما5ولكودرلارارلادكفدةلادليد لديالجميع 6ل

1جٔ َ٤جٔؼخ ؿالٓخٓ ،غجغ ؿبثن ،م .263
2سبُض اُـجٓ ،ٍٞغجغ ؿبثن ،م .301
3جٔ َ٤جٔؼخ ؿالٓخٓ ،غجغ ؿبثن ،م .264
4ػ٤ـ ٠اُلؼ٤جٓ ،٢غجغ ؿبثن ،م .38
5دمحم أدٔض ؿِٔ٤بٕ أُذبكظخٓ ،غجغ ؿبثن ،م .311
ٞ٣6ؿق اُشٞع ،١أُلبع٣غ اُٞدض٣ٝخ اُؼغث٤خ  " ّ1989-1913صعاؿخ رٞص٤و٤خ " ٓ ،غًؼ صعاؿبد اُٞدضح اُؼغث٤خ ،م .25
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لكدلكااػ ػ لادمط ػػؾلتد ػػدل لتط ػػىلاػ ػرارلمجط ػػسلاألم ػػالاألرديػ ػ لايلي ػػتلتمطا ػػالض ػػـلسطي ػػطافل
ادكيطىلكادبراااولكأودفتلل رؼلدييـلادضفالادررداالدييرلاألردفولكبحطتلم لادضفالادبرااال
ادممطحػػالاألردياػػالادييبػػمااولحمػػيلأاػػرلمجطػػسلاألمػػالاػػييكفللكفاػػدلاػكايافلادضػػفلافلراػػـل  26لديػػيال
1953ـلكأودرللمجطسلادكوياالديديايدالتفلادمطؾلفيافلسػ ل1953/1/13ـلكادػذمليػصلتطػىل
املدادليرايفلد ضلاكايافلادضفالادبرااالتطىلادضفالادررداا.1للل ل
كحذدؾل ض تلادضفالادررداػالإدػىلادليظػاـلادديػلكرملاألرديػ لادوػيدرلسػ ل7لحػييكفلاألكؿلديػيال
1946ـلم لميلطرألتطا لمفلل داثتولالـلإدىلادديلكرلاألردي لادويدرلس ل1952/1/1ـ.ل ل
الفرع الثا ي 3فد االرتباط اإلداري والقا و ي بين األردن والضفة البربية3
لايػػلمرلادفحػػـلاألردي ػ لدطضػػفالادررداػػالحجػػزءلاللالجػزألمػػفلادممطحػػالاألردياػػالادييبػػماالس ػ ل
حيسػػالميػػيف لادفاػػيةولكحييػػتلادضػػفالادررداػػالجػػزنءالمػػفلادليظػػاـلاالدارملكاد،ػػييكي لكادديػػلكرملس ػ ل
ادممطحػػالاألردياػػاولكايػػلمرلذدػػؾلفلػػىلفػػربلفزا ػرافل1967ـلكادل ػ لترسػػتلديديحيػػالفاػػثلبػػيتل

إيرائاؿلتدكايينلةيبمينلتطىلأرد ػالدكؿلترداػاولكافلطػتلادمزاػدلمػفلاأل ارضػ لاد رداػالسيفلطػتلبػد ل
جزا ػرةلي ػػاييءلادمو ػرااولكهض ػػدالادج ػكالفلادي ػػكرااولكةػػكرلاألردفلكادض ػػفالادررداػػالكاط ػػيعلةػػزةول
س ض تلادمييطؽلادل لافلطليػيلإيػرائاؿلدطفحػـلاد يػحرملااليػرائاط لدمػيلسػ لذدػؾلادضػفالادررداػاول
كددأتلمرفطالجدادةلس لفايةلادب بلادفطيطاي لمفلادلطكراتلاديايياالكادديلكراا .ل
ػفالادررداػػالكمدايػػالاد،ػػدسلادبػرااالس،ػػدلايػػلمرتلادميػػئكداال
ل
لكرةػػـلاالفػػلثؿلااليػرائاط لدطضػ
األردياػػالادليرا اػػالكاد،ييكياػػالكادداياػػالتطػػىلادم،ديػػيتلااليػػثمااولكاطيتػػيتلإداراػػالأ ػػرلولكد،اػػتل
اد،ػكايافلاألردياػاللطدػػؽلسػ لميػػيطؽلادضػفالادررداػػال-لمػيلدػػـلل ػدؿلديدلبػرا يتلكاألكامػرلاد يػػحراالل
االيرائاطاال-لولكايلمرتلادفحكمالاألردياالس لدس لركالبلادمكظفافلاد يمطافلس لدكائػرلاد ػدميتل
ادم لطفا2ولكس لبيرللبرافلاألكؿل1975ـلت،دتلادجيم الاد رداالد،يءلامالتطىلميػلكللرؤيػيءل
كمطػػكؾلادػػدكؿلاد رداػػالديد يوػػمالادمررداػػالادردػػيطلأيػػفرلمػػؤلمرلاد،مػػالهػػذالتػػفلاالتل ػراؼلاد رد ػ ل
ثنلبػػرتاينلككفاػػدانلدطبػ بلادفطيػػطاي لسػ لحيسػػالأمػػيحفللكاجػػدللدمػػيل
دميظمػػالادلفراػػرلادفطيػػطاياالممػػال ل

1اُجغ٣ضح اُغؿٔ٤خ ،اُؼضص .ّ1953/2/1 ،1132
 2كزذ ٢اُٞد٤ض،١اًُٞغ اُضؿزٞعُِ ١لِـط ٖ٤٤٘٤ك ٢اٌُلخ اُـغث٤خ ٖٓ اُٞدضح ئُ ٠كي اإلعرجبٍ ٝاُزطٞعاد اُضؿزٞع٣خ ك ٢اُذ٤بح اُ٘٤بث٤خ
ك ٢هطبع ؿؼح،ثذش ٓ٘لٞع ثٔجِخ ًِ٤خ اُذوٞم،جبٓؼخ االؿٌ٘ضع٣خ،ّ1997،ئثغا ْ٤ٛجٞعط صٞ٤صٝعٓ ،١غجغ ؿبثن ،م .112
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س ػ لذدػػؾلادضػػفالادررداػػاولحمػػيلكاس،ػػتلاد،مػػالتطػػىلإايمػػالفحػػـلسطيػػطاي لميػػل،ؿلتطايػػيلد ػػدلجػػثءل
االفػػلثؿلاالي ػرائاط لتييػػي1ولمػػيسرضلتطػػىلادفحكمػػالاألردياػػاللطداػػالا ػرارلادمػػؤلمرلدإدرػػيءللمالاػػؿل
ادضفالادررداالس لاددردميفلتدرلل طاؽلادفايةلاديايداالتيـ1975ـولكيلاجالديذللاألكضػيعلظيػرتل
ادفيجالإدىلضركرةلكجكدلمبيرحالدطفحكماددرايالاد،كايافلادمؤالالس لةايبلادمجطػسلادياػيد لممػيل
دس ي ػػيلدطدف ػػثلت ػػفلو ػػارالجدا ػػدةلدي ػػدلادفػ ػراغلاددي ػػلكرملسح ػػيفلاألم ػػرلدلب ػػحاؿلادمجط ػػسلاد ػػكطي ل
االيلبػػيرملدافػػؿلإفػػثالنلمؤالػينلمفػػؿلمجطػػسلادي ػكابولكذدػػؾلفلػػىلليجط ػ لادظػػركؼلادل ػ للمػػرلديػػيل
ادممطحػػاولإدػػىلأفلب ػ رتلادفحكمػػالاألردياػػال ػػثؿلتػػيـل1984ـلأفلاد كامػػؿلكادلطػػكراتلادياييػػاال
ل،لض ػ لد ػػكدةلادفاػػيةلاديايداػػالدطػػدثدلكتطا ػ لس،ػػدلال ػػذلمجطػػسلادػػكزراءلا ػ ار انرلد ػدتكةلمجطػػسلادي ػكابل
ادييدؽلدثي ،يدلس لدكرةلايلالييئاالاتلدي انرلمػفل9لحػييكفلالػيي ل1984ـولالػـلوػدرتلاالرادةلادمطحاػال
دػػدتكةلمجطػػسلاألمػػالدثي ،ػػيدلس ػ لدكرةلايػػلالييئاالس ػ لادمكتػػدلادمفػػددلمػػفلأجػػؿلاديظػػرلس ػ لل ػػداؿل
ادمػػيدةل  73لمػػفلادديػػللكرولكد ػػدلإا ػرارلادل ػػداؿلتطػػىلادمػػيدةل  73لمػػفلادديػػلكرلوػػدرتلاالرادةل
ادمطحاالدإتيدةلمجطسلاديكابلادميفؿلكدتكل لدثي ،يدلس لدكرةلتيداالاتلدي انرلمفل16حييكفلادالػيي ل
1984ـولكي ػػم له ػػذالادمجط ػػسلاد يب ػػرلفا ػػثلاي ػػلمرلام ػػيرسلو ػػثفايل لكيب ػػيطيل لفل ػػىلت ػػيـل
1988ـ .2ل
لكس لادفلرةلمػفل 1988/6/9-7ـ لت،ػدتلادجيم ػالاد رداػالمػؤلم انرلدط،مػالسػ لدكرليػيلةاػرل
اد يداػػالادمي ،ػػدةلدػػيدجزائرلكمػػفللكوػػايلييلكض ػ لادضػػفالادررداػػالكاطػػيعلة ػزةلدفل ػرةلايل،يداػػاللفػػتل
إبػراؼلاألمػػـلادملفػػدةلكلمحػػافلادبػ بلادفطيػػطاي لمػػفلل،راػػرلموػػارللكاايمػػالدكدلػ لادميػػل،طالتطايػػيل
د،ايدةلميظمالادلفرارلادفطيػطاياالادممالػؿلادبػرت لكادكفاػدلدػ 3ولكتطػىلهػذالاأليػيسلحػيفلالدػدلمػفل
ال ػػيذلاألردفلد ط ػكاتللمياداػػالادػػؿلاالاػػداـلتطػػىلسػػؾلارلديط ػ لاالدارملكاد،ػػييكي لديدضػػفالادررداػػال
ايػػلجيدالمي ػ لد ،ػ ارراتلادجيم ػػالاد رداػػاولكاالييت ػينلمي ػ لدلميػػؾلادب ػ بلادفطيػػطاي لممػػالثنلدميظمػػال
ادلفرارلادفطيػطاياالدكجػكبلادلمالاػؿلادفطيػطاي لادميػل،ؿ4ولسيل ػذلاألردفل ػثؿلاألاػيـلاأل اػرةلمػفل
لمػػكزل1988ـليطيػػطالمػػفلاد ،ػ ارراتللمػػسلوػػماـلاد ثاػػالادل ػ لظطػػتلايئمػػالدػػافلاألردفلكادضػػفال
ادررداػػالميػػذلاد ػػيـل1950ـولسف ػ ل1988/7/28ـلأوػػدرلمجطػػسلادػػكزراءلاألردي ػ لدايي ػينلأتطػػفلسا ػ ل
1جٔ َ٤جٔؼخ ؿالٓخٓ ،غجغ ؿبثن ،م .289
2ربع٣ز اُزجغثخ اُجغُٔبٗ٤خ ك ٢األعصٕ (ٓ ،)2005-1929غجغ ؿبثن ،ربع٣ز اإلٍالع .ّ2013/4/15
3جٔ َ٤جٔؼخ ؿالٓخٓ ،غجغ ؿبثن ،م .290
4ثـبّ ػجض اُـالّ اُجطٞفٓ ،غجغ ؿبثن ،م ٓٝ 212ب ثؼضٛب.
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إدريءل طالادليماالاألردياالس لاألرضلادمفلطػاولكفػؿلحيسػالدجػيفلادليماػالكاد طػيءاتلكادمبػلرايتل
اد يمطالس لإطيرل طالادليمااولكااليلمرارلدياللويؿلم لادفحكميتلادب،ا،الكادودا،الكفالييلتطىل
ل،داـلادمييتداتلدطب بلادفطيطاي للفتلاالفلثؿلدلمحاي لمفلليفاذلمبيرا لادليمكاا.1ل ل
لكاييجيمينلم لارارلمجطػسلادػكزراءلاديػيدؽلس،ػدلجػيءتلاد طػكةلاأل ػرللتطػىليفػسلادطراػؽل
كادمميػػدةلد ،ػرارلسػػؾلاالرلدػػيطلممالطػػالدػػيالرادةلادمطحا ػالدفػػؿلمجطػػسلادي ػكابلادػػذملاضػػـلممالطػػافلتػػفل
ادضفالادررداالكذدؾلاكـل30للمكزل1988ـ .2ل
لكدليراحل1988/7/31ـلأد،ىلادمطؾلفيافل طيدينللطفزاكياينلأتطفلسا لسؾلاد ثاػالاد،ييكياػال
كاالداراػػالم ػ لادضػػفالادررداػػا3ولكأكضػػحلادمطػػؾلأفلاالج ػراءاتلاألردياػػالدفوػػؿلادضػػفالادررداػػالتػػفل
األردفلدػػفللػؤالرلتطػػىليػػحيفلاألردفلادػػذافلهػػـلمػػفلأوػػؿلسطيػػطاي لكادػػذافلافمطػػكفلجػكازاتليػػفرل
أردياػػالكأفلدي ػؤالءلجما ػينلحيمػػؿلف،ػػكؽلادمكاطيػػالكتطػػايـلحيمػػؿلادلزاميليػػيلح ػ ملم ػكاطفلآ ػػرلميمػػيل
حػػيفلأوػػط ولكاألردفلدػػاسلسطيػػطافلكاددكدػػالادفطيػػطاياالادميػػل،طاليػػل،كـلتطػػىلاألرضلادفطيػػطاياال
كتطاي ػػيلللجي ػػدلادي لكا ػػالادفطي ػػطاياا4ولكألهما ػػالادمي ػػجدلاألاو ػػىلادمد ػػيرؾلكادب ػػئكفلاالي ػػثماالل ػػـل
اي ػػلالييءلأجيػ ػزةلاألكا ػػيؼلكادمف ػػيحـلادب ػػرتاالسػ ػ لادض ػػفالادرردا ػػالم ػػفلاػػرارلس ػػؾلاالرلد ػػيطلاد ،ػػييكي ل
كاالدارملادمبيرلإدا  .5ل
لكد ػػدلإتػػثفلسػػؾلاالرلدػػيطلاديػػيدؽلأتطػػفلادمجطػػسلادػػكطي لادفطيػػطاي لس ػ لدكرل ػ لادمي ،ػػدةل
دػػيدجزائرلسػ ل1988/11/15ـلايػػل،ثؿلدكدػػالسطيػػطافلكوػػدرلإتػػثفلااليػػل،ثؿلكادػػذملأحػػدلتطػػىل
كفػػدةلاأل ارض ػ لادفطيػػطاياالدمػػيلسػ ػ لذدػػؾلادضػػفالادررداػػاولحم ػػيلأتطػػفلادمجطػػسلادمرحػػزملدميظم ػػال
ادلفراػػرلادفطيػػطاياالسػ ل1988/8/1ـلمػػفلدرػػدادللفمػػؿلادميػػئكداالحيمطػػاللجػػيللادبػ بلادفطيػػطاي ل
دا ؿلاألراض لادمفلطا .6.ل
لكاد،ػػىلاد،ػػكؿلأفلسل ػرةلادفحػػـلاألردي ػ لدطضػػفالادررداػػالاػػدلاليػػمتلديدطػػيد لادلػػذكاد لادػػذمل
تمطػتلساػ لاديػػططيتلاألردياػػالتطػػىلطمػػسلاديكاػػالادفطيػػطاياالدمػػيللفمطػ لمػػفلم ػػيي لكاػػاـلكلػراثول
 1ػٔغ اُؼث٤ض ،١اُؼالهبد األعصٗ٤خ اُلِـط٤٘٤خ ٓ٘ظ ئٓبعح كغم األعصٕ ٝدز ٠كي االعرجبٍ ،اُٜضف ،اُؼضص  27 ،905آطاع  ،ّ1988اُـ٘خ
اُزبؿؼخ ػلغح ،صٓلن ،م .97
2ثـبّ ػجض اُـالّ اُجطٞفٓ ،غجغ ؿبثن ،م .215
3ػٔغ اُؼث٤ضٓ ،١غجغ ؿبثن ،م .98
4أدٔض كب ،ٖ٤ٛكي االعرجبٍ األعصٗ ،٢اُضٝاكغ ٝاُزذض٣بد ،كئ ٕٞكِـط٤٘٤خ ،اُؼضص  ،186ث٤غٝد ،أ ٍِٞ٣ؿجزٔجغ  ،1988م .104
5ئثغا ْ٤ٛجٞعط صٞ٤صٝعٓ ،١غجغ ؿبثن ،م .112
6أدٔض كبٛجٖٓ ،غجغ ؿبثن ،م .104
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كد ػػـلل ػػد رل ثدي ػػيلادي ػػططيتلاألرديا ػػالجي ػػدانلسػ ػ لمفيرد ػػالاديزت ػػالاالي ػػل،ثداالكادحاييا ػػالدطبػ ػ بل
ادفطيػػطاي لكهػػكلاألمػػرلادػػذملظيػػرلكاضػػفينلس ػ لتػػداءلاألردفلدفحكمػػالتمػػكـلسطيػػطافلادل ػ لمالطػػتل
ادرةدالادجيمفالدط،اػيدةلادفطيػطاياالآيػذاؾلسػ لإدػرازلذالاػالادبػ بلادفطيػطاي لكلكداػ لديفيػ لدبػئكي ل
م ػػفل ػػثؿلفحكم ػػالميل د ػػاولولكرة ػػـلم ػػيل ارس ػػؽلذد ػػؾلم ػػفلإجػ ػراءاتلذاتلو ػػدرالبػ ػ دكاالكاييكيا ػػال
كديػػلكراالإاللأفلادجما ػ لا ػػرؼلادف،ا،ػػالادل ػ لدػػفلافجديػػيلادلػػيراحلميمػػيلمػػرلادػػزمفلأفلمػػيللػػـلمػػفل
إجراءاتلس لادضفالادررداالميله لإالليلاجالادل،يط لادررابلدسطميعلادب وػاالدط ػرشلاألرديػ ل
س لادمطؾلكادفحـلم لاألطميعلااليل ميراالدطدكؿلادرردااولكهكلميلأسرزلل يكيينلمي،ط لاديظاػرلدػافل
ادجػ ػييدافلدمي ػػحلاديكا ػػالادكطيا ػػالادفطي ػػطاياالادمي ػػل،طالكاد ػػلثعلإاطامي ػػيلكأرض ػػييولكل ػػذكابلبػ ػ دييل
كلكطاي لدييؼلادفطـلادفطيطاي لس لاد كدةلكااليل،ثؿلكل،رارلادموار.
المطمب الثا ي
اإلدارة العربية المصرية في قطاع ،مة
أودفتلسطيطافلد دلايلييءلم ػيرؾل1949-1948لكت،ػدلالفيااػيتلاديديػالدػافلتػددلمػفل
اددكؿلاد رداالكايرائاؿولم،يمالإدىلالثالالأجزاء:لادجزءلاألكؿلميييلكادػذمللدطػغلميػيفل ل20,770ل
حاطػ ػػكمل انرلمرد ػ ػينل–لأملمػ ػػيلا ػ ػػيدؿل%77,4لمػ ػػفلميػ ػػيفالسطيػ ػػطافل–لأاامػ ػػتلتطا ػ ػ لدكدػ ػػالاد ػ ػػدكل
ادوػياكي ولكادجػػزءلادالػيي لكادديدرػػالميػػيفل ل5878لحاطػكمل انرلمرد ػينل–لأملمػيلا ػيدؿل%20,3لمػػفل
مي ػػيفالسطي ػػطافل–لكاد ػػذملأطط ػػؽلتطاػ ػ لادض ػػفالادرردا ػػالأدف ػػؽلدإم ػػيرةلب ػػرؽلاألردفلكب ػػحؿلم ي ػػيل
ادممطحػالاألردياػػالادييبػػمااولكادجػػزءلاداليدػػثلكادديدرػالميػػيفل ل363لحاطػػكمل انرلمرد ػينل–لأملمػػيلا ػػيدؿل
%2,3لمفلمييفالسطيطافل–لكادذملاططؽلتطا لاطيعلةزةلكض للفتلاالدارةلاد رداالادموراا .ل
وقةةةد أوػػدرتلاالدارةلاد رداػػالادمو ػراالد،طػػيعلة ػزةلاد،ػػييكفلاألييي ػ لراػػـل  621لديػػيال
1953ـلادؿلإدريؤللديد،ييكفلاألييي لراـل  255لدييال1955ـلكوكالنلدطيظػيـلادديػلكرملدط،طػيعل
د ػػيـل1962ـلفاػػثلدػػـلاحػػفلاد،طػػيعلا ػػرؼلأمليػػكعلمػػفلادفحػػـلادديػػلكرملأاليػػيءلادفحػػـلادمطحػ لسػ ل
مورلادؿلادالكرة.1ل ل

1جٔ َ٤جٔؼخ ؿالٓخٓ ،غجغ ؿبثن ،م .209
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كل لدػػرلهػػذللادكالػػيئؽلادديػػلكرااله ػ لاأليػػيسلادػػذملاػػيـلتطاػ ليظػػيـلادفحػػـلسػ لاطػػيعلة ػزةل
طػكاؿلادفلػرةلادلػ لأدارلػ لسايػػيلجميكراػالموػػرلاد رداػالطػكاؿلاديػػيكاتلادمملػدةلمػػفل1948ـلكفلػػىل
ائاؿلادضفالادررداالكاطيعلةػزةلكيػاييءلادموػراالكميػيطؽلترداػالأ ػرلل
ل
1967ـلفاثلافلطتلإير
كايليىلديذالاالفلثؿلادفحـلاد رد لدسراض لادفطيطاياالكفلىلادكـلاديططالادكطياالادفطيػطاياا.للل
الفرع األول 3القا ون األساسي رق ( )112لس ة  3 2293ل
ػييكفلرا ػػـل
ل
أو ػػدرلرئ ػػاسلادجميكرا ػػالادمو ػػرملمفم ػػدليجا ػػبلدل ػػيراحل1953/12/10ـلاد ،ػ
 621لديػػيال1953ـلدإوػػدارلاد،ػػييكفلاألييي ػ لدطميط،ػػالادكاا ػػاللفػػتلرايدػػالاد ،ػكاتلادمو ػراال
دفطيػػطافلكذدػػؾلايػػلييدانلإدػػىلاالتػػثفلادديػػلكرملادموػػرملادوػػيدرلسػ ل10لسد اراػػرل1953ـولكادػػىل
االتػػثفلادديػػلكرملادموػػرملادوػػيدرلس ػ ل18لاكياػػكل1953ـولكادػػىلاألكامػػرلادوػػيدرةلمػػفلكزاػػرل
ادفرداػػالدل اػػافلفػػيحـلإدارملتػػيـلدطميط،ػػالادكاا ػػاللفػػتلرايدػػالاد ،ػكاتلادمو ػراالدفطيػػطافولكديػػيءل
تطػىللييػػابلمػفلمجطػػسلادػكزراءلادموػػرمولكااػرارلمجطػػسلاددكدػالادموػػرملدػ 1ولكدػػذدؾلاحػكفلهػػذال
اد،ييكفلاألييي لادلودرلدطراؽلادميفاولفاثلديدرلإدػىلإوػدارللرئػاسلجميكراػالموػرلاد رداػال
حميفػالميػ لإدػػىلأهػيد لاطػػيعلةػزةولكدػػـلاحػفليلاجػالالفػػيؽلأكلت،ػدلدػػافلادجػييدافولحػػذدؾلدػـلاكضػ ل
دكايطالجم االل ياياالميل داولأكلمجطسللمالاط لدطبػ بلادفطيػطاي ولكدػذاللحػكفلاالدارةلاد رداػال
ادموػراالاػػدلأريػػتلاكاتػػدلادفحػػـلسػ لاطػػيعلةػزةلدطرا،ػػالةاػػرلدام،راطاػػاولكارج ػ لذدػػؾلةيدد ػينلإدػػىل
ادظركؼلادل لحييتلل ابييلجميكراالمورلاد رداالآيذاؾلمفلوراعليايي لدا ط لدػافلادلاػيراتل
اديايياالادموراالكس لدا ؿلمجطسلاايدةلادالكرةليفي ولكوراتينلآ رل يرج لم لاكللااليػل ميرل
ادررداال يوالااليل ميرلاددراطيي لادذملالزادتلاكال للرادطلتطىلأجزاءلحداػرةلفاكاػالكايػلرالاجاال
مفلاألراض لادمورااولديالضيسالإدىلادليدادلااليرائاط لكأطميتػ لادلكيػ االولسحػيفلمػفلموػطفال
ادفحكمػػالادمو ػراالأفللطدػػؽلمػػيللرلئا ػ لمف ،،ػينلدطموػػيدحلاد طاػػيلدطدكدػػالادمو ػرااولسطػػـللحػػفلهيػػيؾل
فيجالإدىلإبراؾلادفطيطاياافلدبحؿلف،ا ،لأكلأ ذلمبكرليـلفكؿلادطرا،الادل لللد ييلموػرلسػ ل
إدارةلاطػػيعلة ػزةولكايف ػردتلدػػذدؾلادفحكمػػالادمو ػراالملك اػػالكض ػ لأيػػسلايدطػػالدطل ػػداؿلكادلطػػكارل
ح طكةلأكدىلتطىلطراؽللفرارلسطيطافلكتكدةلادثجئافلادفطيطاياافلإدىلأراضايـلادمفلطاولطد،ينل
دطرؤاالادموراالس لهذالادب ف.لل ل

ٗ1لغ ٛظا اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢ك ٢اُجغ٣ضح اُغؿٔ٤خ (اُٞهبئغ اُغؿٔ٤خ) ثزبع٣ز  – ّ1953/12/12اُؼضص ٌٓ 99غع.
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كاػػدلهػػدؼلادمبػػرعلادموػػرملمػػفلكراءلإوػػدارلهػػذالاد،ػػييكفلإدػػىلإتػػيدةللرلاػػبلاألكضػػيعل
ادديػػلكراالكاالداراػػالد،ط ػػيعلة ػزةلكاريػػيءلاكات ػػدلجداػػدةلدطفح ػػـلسايػػيولكذدػػؾلدإيي ػػيءللد اػػالادميط ،ػػال
ادكاا ػػاللفػػتلرايدػػالاد ،ػكاتلادمو ػراالدفطيػػطافلإدػػىليػػثحلادفػػدكدلكايػػلدداؿلهػػذللادلد اػػالدػػإدارةل
ادفػػيحـلاالدارملاد ػػيـلادػػذملا ػػافلد،ػرارلجميػػكرملمػ لايػػلمرارللد الػ لإدػػىلك ازرةلادفرداػػالادموػرااول
كهػػكلمػػيلا ي ػ لد،ػػيءلادطػػيد لاد يػػحرملدطفحػػـلادموػػرملد،طػػيعلة ػزةلس ػ لهػػذللادفل ػرةلرةػػـلااػػيـلادالػػكرةل
ادموراالكاتثفلاديظيـلادجميكرملسايي .ل
كاػ ػػدلأد،ػ ػػىلاد،ػ ػػييكفلادجداػ ػػدلتطػ ػػىلي ػ ػرايفلجما ػ ػ لاد ،ػ ػكايافلكادط ػ ػكائحلكاألكامػ ػػرلكادل طامػ ػػيتل
كادميبكراتلكادل طاميتلادل لأودرهيلكزارلادفرداالأكلادفػيحـلاالدارملاد ػيـلأكلاد،يئػدلاد ػيـلدط،ػكاتل
ادموراالأكلأااليططالم لوالس لادميط،الاد يض الدرايدالاد،كاتلادموراالدفطيطافلميذلد كؿل
اد،كاتلادميػطفالسايػيلسػ ل15لمػياكل1948ـلكادلػ للظػؿلم مػكالنلديػيلدمػيلاللا ػيدؼلأفحػيـلاد،ػييكفل
األييي ػ لادجداػػدلكدكفلإ ػػثؿلدمػػيلدطيػػططالادلب ػرا االادميػػلفدالالس ػ لاد،ػػييكفلمػػفلفػػؽلإدريئيػػيلأكل
ل داطييلس لفدكدليططليي .1ل
ل كحييئرلادكاليئؽلادديلكرااللحكفلهذالاد،ييكفلمفلداديجالكتدةلأدكابوللييكؿلادديبلاألكؿل
ميييلادفرايتلكادف،كؽلاد يمػاولكاػدلحفػؿلهػذالاددػيبلادفراػالادب وػااولكفرمػالل،ااػدهيلدػدكفليػيدل
لكيصلتطىلمددألادبرتاالادجييئاػاولكأريػىلايتػدةلتػدـلرج اػالاد،ػكايافلادجزائاػاولحمػيليػصل
ل
اييكي
تطػػىلفراػػالاد ،اػػدةلكمميريػػالادب ػ يئرلادداياػػالس ػ لفػػدكدلاآلدابلكاديظػػيـلاد ػػيـولكفرمػػالادميػػحفل
ادب و ولكفراالاالايمالكادلي،ؿولكادفؽلس لاد وكواالادب واالكادم اريػثتولكفرمػالادمطحاػال
 ٖٓ 1اُجض٣غ ثبُظًغ إٔ ٘ٛبى ػلغاد اُزلغ٣ؼبد اُزه ٢ههضعد ػهٖ اُذهبًْ اإلصاع ١اُؼهبّ ُِٔ٘طوهخ اُٞاهؼهخ رذهذ عهبثهخ اُوهٞاد أُوهغ٣خ
ثلِـطٝ ٖ٤اُز ٢ػ٘٤ذ ثز٘ظ ْ٤جٞاٗت ٓشزِلخ ٖٓ اُذ٤بح ك ٢هطبع ؿؼح سالٍ رِي اُلزغح ٛ ٖٓٝظ ٙاُزلغ٣ؼبد :
 .1األٓههغ عهههْ (ُ )260ـهه٘خ  1953ثزطج٤ههن أدٌههبّ هههبٗ ٕٞاُؼوٞثههبد أُوههغ ١اُشبهههخ ثجغٔ٣ههخ اُؼٗههب ،اُٞهههبئغ اُلِـههط٤٘٤خ ،ػههضص ،17
15ئثغ ،1953 َ٣م .591
 .2األٓغ عهْ (ُ )272ـ٘خ  1953ثزطج٤ن أدٌبّ هبٗ ٕٞاُؼوٞثبد أُوغ ١اُشبههخ ثجغٔ٣هخ اُغكهٞح ،اُٞههبئغ اُلِـهط٤٘٤خ ،ػهضص 15 ،17
ئثغ.1953 َ٣
 .3أٓغ عهْ (ُ)163ـ٘خ  1951ثلإٔ ٍِت اُذو ٍٞػِه ٠عسوهخ ُزؼهبٍٜ٘ٓ ٢هخ ٓهضٖٔ أعاًه ،٢اُٞههبئغ اُلِـهط٤٘٤خ ،ػهضص 30 ،6اثغ٣هَ
 ،1951م .230
 .4أٓغ عهْ ُ 58ـ٘خ 1950ثلإٔ ئًبكخ كوغح ػِ ٠ههبٗ ٕٞرو٤٤هض ئ٣جهبعاد صٝع اُـهٌٖ،اُٞهبئغ اُلِـهط٤٘٤خ ،ػهضص٤ُٞ٣ 30 ،3ه ،1950 ٞم
.95
 .5أٓغ عهْ ُ 175ـ٘خ  1951ثلإٔ ػٝاعم ٓٝغاًت اُو٤ض،اُٞهبئغ اُلِـط٤٘٤خ ،ػضص 30 ،6اثغ ،1951 َ٣م .244
 .6أٓغ عهْ ُ 194ـ٘خ  1951ثلإٔ ٓ٘غ ٗوَ أ ١كشن ثذغا ً ص ٕٝاُذو ٍٞػِ ٠روغ٣خ،اُٞهبئغ اُلِـط٤٘٤خِٓ ،ذهن عههْ ( )3ثبُؼهضص ،8
 15أًزٞثغ  ،1951م .297
 .7أٓغ عهْ ُ 221ـ٘خ  1952ثلإٔ رذو َ٤رأٓ ٖ٤ػٖ اُجٌبػخ أُوضعح،اُٞهبئغ اُلِـط٤٘٤خ ،ػضص ،1952 ٞ٤ُٞ٣ 27 ،11م .399
 .8أٓغ عهْ ُ 239ـه٘خ  1952ثلهإٔ اؿهز٤غاص أ ٝروهض٣غ أٝعام اُ٘وهض ٝاألٓهٞاٍ األسغ،ٟاُٞههبئغ اُلِـهط٤٘٤خِٓ ،ذهن عههْ ( )1ثبُؼهضص ،12
1أًزٞثغ  ،1952م .440
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اد يوػػالكتػػدـلج ػكازليزتيػػيلإاللدطميف ػػالاد يمػػالككس ،ػينلدط،ػػييكفولكفراػػالادل طػػاـولكفراػػالادوػػفيسال
كاديبرلس لفدكدلاد،ييكفلكادفؽلسػ لادلجمػ للاديػطم لكلبػحاؿلادجم اػيتلاألهطاػالاديػطمااولكفظػرل
ادجم ايتلاديراالذاتلادطدا الاد يحراا .ل
أميلادديبلاداليي لمفلاد،ييكفلاألييي لس،دليصلتطىلليظاـلاديططيتلادالثالػال ادليفاذاػال–
ادلب ػرا اال–لاد،ضػػيئاا ولككس ،ػينلدػػذدؾلاد،ػػييكفلس،ػػدلحػػيفلالػػكدىلالسةةمطة الت فيايةةةلحػػؿلمػػفلادفػػيحـل
االدارملاد يـلد،طيعلةزةولكادمجطسلادليفاذم .ل
أمةةا السةةمطة الت ةةريعيةلس،ػػدلحػػيفلاديبػػرهيلادمجطػػسلادلبػرا لادػػذملحػػيفلالحػػكفلمػػفلكافػػدل
كتبػ ػرافلتضػ ػكانلاب ػػرطكفلمييو ػػديـلد ػػيدل اافلاللدياليل ػػيبولكا ػػدلحيي ػػتلطرا ،ػػاللرحا ػػبلادمجط ػػسل
ادلبػرا لاألكؿلسػ لتيػػدلاالدارةلاد رداػػالادموػراالمبػػيديانلدلرحادػػالادمجطػػسلادلبػرا لادػػذملتايػ ل
االيلدابلاددراطيي لكس،ينلدمريكـلديلكرلسطيطافلدييال1922ـلمفلفاػثل ضػكعلحثهمػيلديػاطرةل
اديططالادليفاذاالبػد لادمطط،ػاولكاػدللحػكفلادمجطػسلادلبػرا لمػفلادفػيحـلاالدارملرئايػينلدطمجطػسول
كتضػػكاالحػػؿلمػػفلأتضػػيءلادمجطػػسلادليفاػػذمولكرئػػاسلدطداػػالة ػزةلكالثالػػالمػػفلأتضػػيءهيلليل ػػديـل
اددطداالادمذحكرةولكرئاسلدطداال يفلاكيسلكالثالالمفلأتضيءهيلليل ديـلاددطداالادمذحكرةولفاػثلدػـل
احفلآيذاؾلةارلهػيلافلاددطػدالافلتطمػينلدػيفلهػؤالءلأاضػينلهػـلم ايػكفلمػفلادػؿلاالدارةلادموػراالكدػـل
ايدؽلايل يديـلس لاددطدااولكيلالمفلأهيد لاد،طيعلامالطكفلميفلادطبلكادل طاـلكادمفيمػيةلكادلجػيرةل
كادزراتالكادوييتالكا ايكفلد،رارلمفلادمجطسلادليفاذم.ل ل
كاللاديبػػرلأتضػػيءلادمجطػػسلأتمػػيديـلإاللد ػػدلأداءهػػـلامػػافلاد،يػػـولكالللوػػدرلاد ،ػكايافلإالل
ديألةطداالادمطط،الألتضػيءلادمجطػسولكاذالليػيكتلاألوػكاتلاػرجحلادجييػبلادػذملساػ لادػرئاسولكالل
اودرلاد،ييكفلإاللدمويداالادفيحـلاالدارملاد يـولكاحكفلفؽلاالراحلاد،كايافلأكلل ػداطييلألملمػفل
أتضيءلادمجطسولكليبرلاد،كايافلد دلإودارهيلسػ لمػدةلأاوػيهيلتبػرةلأاػيـولكلحػكفلاد،ػكايافلييسػذةل
د دلالثالافلاكمينلمفلليراحليبرهيلس لادجرادةلادريماالميلدـلليصلاد،كايافلتطىل ثؼلذدؾ .ل
كاض لادمجطسلادلبرا لالئفل لاددا طاالدليظاـلإجراءال لكآدايتلتمط ولكاحكفلألتضػيءل
ادمجطسلفوييالدردميياالكذدؾلساميلتدالفيدالادلطدس.لللللل ل
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أمي السمطة القضةالية سلديبػرهيلادمفػيحـلدػدرجيلييلادم لطفػاولكاحػكفلدط،ضػيةلايػل،ثديـلكالل
يػػططيفلتطػػايـلس ػ لاضػػيئيـلدراػػرلاد،ػػييكفولكاحػػكفلل ااػػييـلكي،طيػػـلكت ػزديـلكس ،ػينلدط،ػػييكفولكحػػذدؾل
ادفيؿلديدييدالدطييئبلاد يـلكأتضيءلاديايدالاد يما .ل
كدـلالطرؽلاد،ييكفلاألييي لدييال1953ـلدلبحاؿلادمفػيحـلكدرجيليػيلكلػرؾلذدػؾلألفحػيـل
اد،ييكفولكاحلفىلديديصلتطىلادجييزلاد،ضيئ لاألتطىلكهكلادمفحمالاد طايلادل للحكيتلمفلرئػاسل
كتددلحيؼلمفلاد،ضيةلتطىلأفلا افلادرئاسلد،رارلمػفلرئػاسلادجميكراػالادموػرملكاػؤدملادامػافل
اد،ييكياالأميم ولأميلديا لأتضيءلادمفحمالسالـلل ااػييـلد،ػرارلمػفلكزاػرلادفرداػالادموػرملكاػؤدكفل
ادامػػافلاد،ييكياػػالأمػػيـلرئػػاسلادمفحمػػالاد طاػػيولكاػػدلحييػػتلادمفحمػػالاد طاػػيللل ػ دؼلمػػفل ميػػالدكائػػرل
كلب ػػحؿلح ػػؿلدائػ ػرةلم ػػفلالثال ػػالاض ػػيةلم ػػفلأتض ػػيئييولكه ػػذللاد ػػدكائرلهػ ػ لدائػ ػرةلاد،ض ػػيءلاددي ػػلكرمل
ادم لوػػالدػػيديظرلس ػ لديػػلكراالاد ،ػكايافلكادط ػكائحولكدائ ػرةلاد،ضػػيءلاالدارملادم لوػػالدػػيديظرلس ػ ل
اد ،ارراتلاالداراالادوػيدرةلتػفلاديػططالادليفاذاػاولكدائػرةلااليػلئييؼلادمدياػالادم لوػالديدفوػؿلسػ ل
ادط ػػكفلااليػػلئييساالس ػ لاألفحػػيـلادمدياػػالادوػػيدرةلتػػفلادمفػػيحـلاألاػػؿلدرجػػاولكدائ ػرةلااليػػلئييؼل
ادجييئاػػالادم لوػػالدػػيديظرلس ػ لادط ػػكفلااليػػلئييساالس ػ لاألفحػػيـلادوػػيدرةلتػػفلادمفػػيحـلادجييئاػػال
األاػػؿلدرجػػاولكدائ ػرةلليػػيزعلاال لوػػيصلكادل ػ لل ػػلصلديدفوػػؿلس ػ لليػػيزعلاال لوػػيصلاديػػطد ل
كاالاجيد لتطىلأفللض لادمفحمالاد طايلالئفالدليظاـلتمطييلكاجراءاليي .ل
كا ػػدلو ػػدرل ػػثؿللط ػػؾلادفلػ ػرةلت ػػفلاالدارةلاد ردا ػػالادموػ ػراالت ػػدةلاػ ػكايافللل ط ػػؽلديدبػ ػ فل
اد،ضيئ لكادل لحيفلمفلأدرزهيلاألمرلراػـل  269لدبػ فللبػحاؿلمفحمػالادجيياػيتلادحدػرللكلفداػدل
ا لويوػ ػػيلييولكاألمػ ػػرلراػ ػػـل  323لديػ ػػيال1954ـلادم ػ ػػدؿلد،ػ ػػييكفلاد ،كدػ ػػيتلادفطيػ ػػطاي لديػ ػػيال
1936ـولكاألمرلراـل298لدييال1954لدب فلاألبػريؿلادبػياالاد يرجاػاولكاألمػرلراػـل303لديػيال
1954لدب فلاييكفلف،كؽلاد يئطا .ل
كدػػذدؾلدػػـلا ػػرؼلهػػذالاد،ػػييكفلاألييي ػ لمدػػدألادفوػػؿلدػػافلاديػػططيتولس،ػػدلاػػيـلتطػػىلمدػػدأل
لرحاػػزلاديػػططالسػ لاػػدلبػ صلكافػػدلهػػكلادفػػيحـلاد ػػيـلادػػذملحػػيفلايػػلمدلمرج الػ لمػػفلكزاػػرلدسػػيعل
جميكراػالموػػرلاد رداػػالكحػػيفلالػرأسلاالدارةلادموػراالكمجطيػػييلادليفاػػذمولحمػػيلحػػيفلادفػػيحـلاد ػػيـل
الػرأسلادمجطػػسلادلبػرا لادػػذملا ػػافلأتضػػيءللأاضػينلاديػػططالادليفاذاػػاولأمػػيلميػ دالل اػػافلاد،ضػػيةل
دكايػػطالاديػػططالادليفاذاػػالس ػ لموػػرلس،ػػدلجػػيءتلدليػػلحمؿلطراػػؽلهاميػػالاديػػططالادليفاذاػػالتطػػىل
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اديػػططيتلاأل ػػرللممػػيلأكاػ لاد،ضػػيءللفػػتلكوػػيالييولكأس،ػػدللايػػل،ثد لادف،ا،ػ لادػػذملدػػيتلفدػػاسل
اديوكصلادلبرا ااولسطـلللرارلادلرحادالادديلكراالدطميط،الكادمكركالالمفلتيدلااليلدابلاددراطيي ل
حالا انرلإاللتطىلاديفكلادذمللييكدييللأتثل .ل
كاػػدلد،ػػىلهػػذالاد،ػػييكفلاأليييػ ليػػيراينلسػ لاطػػيعلةػزةلفلػػىلوػػدكرلاد،ػػييكفلاأليييػ لراػػـل
 255لدييال1955ـلادذمليصلتطىلإدريئ  .ل
الفرع الثا ي 3القا ون األساسي رق ( )199لس ة 3 2299
يظ انرلدميلد،طيعلةزةلمفلكض ليايي ل ػيصلس،ػدلرأتلجميكراػالموػرلاد رداػالأفللضػ ل
دميط،الاطيعلةزةليظيمينلأييياينلتطىلييللمديدئلالكرةلاكداػكولارلػبلساػ لاديػططيتلاد يمػاولكافػددل
ساػ لأوػػكؿلادفحػػـلدمػػيلاف،ػػؽلألهطيػػيلابػػلراحيـلس ػ لفحػػـلدثدهػػـلدمػػيلايػػلفدال لمػػفلإيبػػيءلادمجطػػسل
ادلب ػرا لادػػذملفرمػػتلمي ػ لادػػدثدلمػػدةلااليلػػدابلاددراطػػيي لكاػػدلجػػيءلهػػذالادمجطػػسلممػػالثنلدحيسػػال
جييتلهذالاد،طيعلكميلد لمفلالجئافللمالاثنلف،ا،اينلكمبرحينلديـلابػراحلينلس طاػينلسػ لإدارةلدسػالادفحػـل
دػػدثدهـلدمػػيلمػػيفيـلمػػفلفػػؽلاال ػراحلاد ،ػكايافلأكلل ػػداطييلأكلإدريئيػػيلكذدػػؾلفلػػىلايػػاركالاػػدمينليفػػكل
لف،اؽلأهداسيـلكأمييايـلكمطيدديـلاد يددالولكادلأتدلدذدؾلمبركعلاد،ػييكفلكركتػ لساػ لادلفػررلمػفل
ادمديدئلادل لحييتللرم لإداييلاددكدالادميلددالسحفؿلادفرايتلاد يمالكيظػـلاديػططيتلادالثالػالكفػددل
تثالييلدد ضيي.لل ل
لد ػػذالسإيػ ػ لكدل ػػيراحل11لم ػػياكل1955ـلو ػػدرلت ػػفلداػ ػكافلادرايي ػػالادمو ػػرملاد ،ػػييكفلرا ػػـل
 255لدإوػػدارلاد،ػػييكفلاألييي ػ لدطميط،ػػالادكاا ػػاللفػػتلرايدػػالاد ،ػكاتلادمو ػراالدفطيػػطافلكذدػػؾل
دييـلاألمالكايلييدانلإدىلاالتػثفلادديػلكرملادوػيدرلسػ ل10لسد اراػرل1953ـولكاػرارلمجطػسلااػيدةل
ادال ػ ػػكرةلادو ػ ػػيدرلسػ ػ ػ ل17لي ػ ػػكسمدرل1954ـلدل كا ػ ػػؿلمجط ػ ػػسلاد ػ ػػكزراءلادمو ػ ػػرملي ػ ػػططيتلرئ ػ ػػاسل
ادجميكراػػاولكديػػيءلتطػػىللييػػابلمػػفلكزاػػرلادفرداػػاولكاا ػرارلمجطػػسلاددكدػػالادموػػرملد ػ ولكاػػدلذاػػؿل
اد،ييكفلدلكاا لاددحديب لأرحيفلفربلجميؿلتددلادييورلرئاسلمجطػسلادػكزراءلادموػرملكادػكزراءول
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ادذافللـللحطافيـلحؿلساميلا و لدليفاػذلأفحػيـلهػذالاد،ػييكفلتطػىلأفلا مػؿلدػ لمػفللػيراحليبػرللسػ ل
ادجرادلافلادريمالافلدجميكراالمورلاد رداالكاطيعلةزة .1ل
لكادلجيءلاد،ييكفلدإودارلاد،ييكفلاألييي لمفلالثثلمكادولكادلأطط،تلادميدةلاألكدػىلميػ ل
كألكؿلمرةلتطىلادميط،الادكاا اللفتلرايدالاد،كاتلادموراالدفطيطافلليػماال"لاطػيعلةػزةل"لكادلػ ل
لـلاتلميدهيلمفلذدؾلادليراحلكد،اتلفلىلاكمييلهذاولحميلأدرتلادميدةلاداليياالمي لاد،ييكفلاألييي ل
راـل621لدييال1953لادمبيرلإدا لييد،ين .ل
لكاػػدلجػػيءلهػػذالاد،ػػييكفلم،لضػػدينلس ػ ليػػد الكأرد ػػافلمػػيدةللفػػددلمثمػػحلادفحػػـلس ػ لادميط،ػػال
كحافاػػالإدارةلبػػئكيييلاد يمػػالكحييػػتلمكزتػػالتطػػىلالثالػػالأد ػكابلرئايػػااولأكديػػيلجػػيءلس ػ لادفراػػيتل
كادف،كؽلاد يماولكاداليي لس لاديططيتلادالثثولكاداليدثلكاأل ارللضمفلأفحيمينلتيما .ل
لكادلجػيءلهػذالاد،ػييكفلتطػىليمػطلاد،ػييكفلاأليييػ لاديػيدؽلد ػيـل1953ـلكدػـلا لطػؼلتػفل
ييد ،لحالا انرلإاللسػ لد ػضلاالمػكرلم ارتػيةلدطزاػيدةلسػ لتػددلاديػحيفلكلطػكرلاالدارةلاد يمػالكايػل داـل
هائػػيتلمفطاػػالجداػػدةلسض ػثنلتػػفللػػكسارللمالاػػؿلدائػػـلدثجئػػافلادفطيػػطاياافلس ػ لاد،طػػيعلديتلدػػيرهـل
ابحطكفلجزنءلرئايينلكهيمينلمفليحيفلاطيعلةزةولكهذالادلكي لكادليكعلس لادلمالاؿلحيفلب ي انرلرس لػ ل
ادالكرةلادموػراالدلمحػافلادبػ بلادفطيػطاي لمػفلفحػـليفيػ لديفيػ لكدتمػ لدلفراػرلأرضػ لكايػل،ثؿل

دكدل  .2ل
كسامػػيلاط ػ لتػػرضلمػػكجزلألهػػـلمػػيللضػػميل لكالا،ػػالاد،ػػييكفلاألييي ػ لديػػيال1955ـلمػػفل
مديدئلكاكاتدلكأفحيـلديلكراا :ل
لأ .الحقو والحريات العامة 3كجيءلادفداثلتيييلس لادديبلاألكؿلمفلاد،ييكفلس لادمكادلمفل  8-1ل
ادلػ لأحػػدتلتطػػىلمدػػدألادميػػيكاةلدػػافلأهػػيد لاطػيعلةػزةلدػػدللاد،ػػييكفولكسػ لادلملػ لدػػيدف،كؽلادمدياػػال
كاديايياالكادكاجديتلكادلحيداؼلاد يمالددكفللماازلألمليدبولحميلحفؿلاد،ييكفلادفراػالادب وػاال

كفظرلاد،دضلتطىلاألب يصلددكفلييدلمفلاد،ييكفولكحذدؾلحفؿلاد،ييكفلفراػالاالايمػالكادلي،ػؿول
حمػػيلأحػػدلاد،ػػييكفلتطػػىلفرمػػالادميػػيحفلكتػػدـلج ػكازلد كديػػيلأكللفلابػػييلإاللس ػ لادفػػدكدلكادحافاػػال

ادمكضػػفالديد،ػػييكفولكيػػصلاد،ػػييكفلأاض ػينلتطػػىلإطػػثؽلفراػػالاالتل،ػػيدلكاد،اػػيـلديدب ػ يئرلادداياػػاول
1رْ ٗلغ ٛظا اُوبٗ ٕٞك ٢اُٞهبئغ اُلِـط٤٘٤خ ك ٢ػضص سبم ثزبع٣ز  25كجغا٣غ ًٝ ،ّ1958ظُي ٗلغ ك ٢اُٞهبئغ أُوغ٣خ ك ٢اُؼضص
(ٌٓ )28غع ثزبع٣ز .ّ1955/5/14
2جٔ َ٤جٔؼخ ؿالٓخٓ ،غجغ ؿبثن ،م .222
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كحفيدػػالفراػػالادفحػػرلكاالت ػرابلتػػفلاد ػرأملدمػػيلاللا ػػؿلديديظػػيـلاد ػػيـلكاآلدابلكس ػ لفػػدكدلاد،ػػييكفول
كفؽلم يطدالاديططيتلاد يمالدحليديتلمكا الد يميئيـولأميلديدييدالدفؽلادمطحاالس،دلأحدلاد،ييكفل

تطػػىلفرمليػػيولكتػػدـلج ػكازليزتيػػيلإاللس ػ لاألف ػكاؿلادمدايػػالديد،ػػييكفولكديدحافاػػالادميوػػكصلتطايػػيل

سا ولم لابلراطلادل كاضلاد يدؿ.ل

ب .السةةمطات العامةةة 3كيػػصلتطايػػيلاددػػيبلادالػػيي لمػػفلاد،ػػييكفلس ػ لادم ػكادلمػػفل  38-9لس ػ لأرد ػػال
ل
سوػػكؿولكه ػ لاديػػططالادليفاذاػػاولكاديػػططالادلب ػرا ااولكاديػػططالاد،ضػػيئااولديالضػػيسالإدػػىلاد ،ػكاتل

ادميػػطفالكادميداػػالاد يمػػالكادل ػ لكردتلس ػ لسوػػطافلس ػ لادم ػكادلمػػفل  43-39لكذدػػؾلتطػػىلاديفػػكل

ادليد :

 .1السةةمطة الت فيايةةة 3كجػػيءلذحرهػيلسػ لادفوػػؿلاألكؿلمػػفلاددػيبلادالػػيي لسػ لادمػكادلمػػفل  22-12ل
كالكالهيادفيحـلاالدارملاد يـلم لادمجطسلادليفاذملتطىلادكج لادمدافلس لاد،ييكف.

السةةةمطة الت ةةةريعية3لكج ػػيءلذحره ػػيلسػ ػ لادفو ػػؿلاداليد ػػثلم ػػفلادد ػػيبلادال ػػيي لسػ ػ لادمػ ػكادلم ػػفل -23ل

 30كالكالهػػيلادفػػيحـلاالدارملاد ػػيـلديالبػػلراؾلم ػ لادمجطػػسلادلب ػرا لادػػذملافػػلفظلدػػيفسللرحادل ػ ل
اديػػيد،الس ػ لظػػؿلاػػييكفل1953ـلم ػ لد ػػضلادل ػػداثتلادجداػػدةلادل ػ لكي ػ تلمػػفلهػػذللادلرحادػػاول
ل لكاي ،دلادمجطػسلادلبػرا لدػدتكةلمػفلادفػيحـلاالدارملاد ػيـلادػذملدػ لأاضػينلأفلافػضلدكرلاالي ،ػيدل
د دلايلييءلادمجطسلمفلاديظرلس لادمييئؿلادكاردةلدجدكؿلاألتميؿ.
ل

لكديالضػػيسالدطوػػثفايتلادلب ػرا االاديػػيد،الدطمجطػػسلادلب ػرا لسإي ػ لككس ،ػينلدطمػػيدةل

األ ا ػرةلمػػفلاد،ػػييكفلاألييي ػ لاحػػكفلدطفػػيحـلاالدارملاد ػػيـلكدطمجطػػسلادلب ػرا لادفػػؽلس ػ لاال ػراحل
لي،احلاد،ييكفلاألييي ولكاللاحكفلادلي،احلييسذانلإاللد،ييكفلاودرلمفلرئييالادجميكراالادموراا .ل
 .2السمطة القضالية 3كللكالهيلادمفحمالاد طايلكادمفػيحـلاأل ػرللكس،ػينلدسفحػيـلادلػ لاػيصلتطايػيل
اد،ػػييكفلاأليييػ لكاد،ػكايافلاأل ػػرلولكليػػيكؿلأفحػػيـلليظاميػػيلادفوػػؿلاد اردػ لمػػفلاددػػيبلادالػػيي لمػػفل
اد،ػػييكفلاأليييػ ولكاػػدلأد،ػػىلادمبػػرعلادموػػرملتطػػىلاألفحػػيـلادمل ط،ػػالدييػػل،ثؿلاد،ضػػيءولكل اػػافل
اد،ضػػيةلكأتضػػيءلاديايدػػالاد يمػػالكليظػػاـلبػػئكييـولكاػػدلرحػػزلادمبػػرعلتطػػىلادمفحمػػالاد طاػػيلحكييػػيل

ادجييزلاد،ضيئ لاألتطىلكدـلافوؿلدب فللبحاؿلادمفيحـلكدرجيلييلكلرؾلذدؾلألفحيـلاد،ييكف.

كاػدلل دفػػتلادمفحمػػالاد طاػيلمػػفلرئػػاسلا ػػافلد،ػرارلمػػفلمجطػػسلادػػكزراءلكتػددلحػػيؼلمػػفلاد،ضػػيةل

ا ايػػكفلد ،ػرارلمػػفلكزاػػرلادفرداػػاولكافطػػؼلاد ػرئاسلادػػؿلمديب ػرةلميػػيـلميوػػد لادامػػافلأمػػيـلرئػػاسل
ادجميكراالأميلاألتضيءلسافطفكفلادامافلأميـلرئاسلادمفحمالاد طاي.ل ل
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كدـلافوؿلادمبرعلدكائرلادمفحمالاد طايلكاال لويويتلادميكطالدحؿلميييلحميلس ؿلمػفلادػؿل
س ػ لاد،ػػييكفلاألييي ػ لديػػيال1953ـولإيمػػيلاحلفػػىلديالبػػيرةلإدػػىلا لوػػيصلادمفحمػػالدػػيديظرلس ػ ل
إدريءلاد ،ارراتلاالداراػالملػىلحػيفلمرجػ لادط ػفلسايػيلتػدـلاال لوػيصلأكلكجػكدلتاػبلسػ لادبػحؿل
أكلم يدفالاد،كايافلكادطكائحلأكلاد ط لس للطدا،ييلأكلل كاطييلأكلااليفراؼلس لايل ميؿلاديططالمػ ل
مراتيةلأملاييكفلآ رلدبيفلا لويويتلادمفحمالاد طاي.
كديالضيسالإدىلميليدؽلس،دلايلفدثلاد،ييكفلادمفيحـلاد يحراالادل لل لصلديدفوػؿلسػ ل
ادجػرائـلادلػ للمػػسلأمػػفلاد،ػكاتلاد يػػحراالكيػػثملييلأكلأمػػفلاد،طػػيعلسػ لادػػدا ؿلكاد ػػيرجلتطػػىلأفل
لبحؿلد،رارلمفلادفيحـلاالدارملاد يـولحميلكاللليفذلأفحيـلاالتداـلادويدرةلمفلأملمفحمالإاللد دل
ادلوداؽلتطاييلمفلكزارلادفرداا.ل ل
لممػػيليػػدؽلسإييػػيليثفػػظلأفلاد،ػػييكفلاألييي ػ لد،طػػيعلة ػزةلراػػـل  255لادوػػيدرلس ػ ل111ل
مياكل1955ـلا،اـليظيـلفحػـلمؤاػتلالدػ لاديظػيـلادجميػكرملسػ لموػرولكأيػ لالملػ لدحكيػ لديػلك انرل
محلكد ػينلكجيمػػدانلكوػػدرلدطرا،ػػالاد ،ػػدلفاػػثلال ػػذلاد،ػػييكفلاألييي ػ لأيػػطكبلادل ياػػدلدػػافلادفحكمػػال
ادمو ػراالكدػػافلزتمػػيءلككجيػػيءلادب ػ بلادفطيػػطاي لس ػ لاطػػيعلة ػزةولكا ػػدلهػػذالاد،ػػييكفلأكؿلاػػييكفل
أييي لاي،ؿلاطيعلةزةلإدىلفيدالادليظاـلادديلكرملادل لدـللحفلمفلادؿ .1ل
لكمي لالدافلأاضينلأفلادلبرا يتلأودفتلللدرجلمف :ل
 القةةةا ون األساسةةةي3لكه ػػكلاد ،ػػييكفلاد ػػذملا ػػيظـللب ػػحاؿلكتم ػػؿلادي ػػططيتلادرئاي ػػالدطدكد ػػالم ػػفللبرا االكليفاذاالكاضيئااولحميلادافلأهـلادف،كؽلكادكاجديت.

 -القوا ين التي تصدر عن المىمك الت ريعي – يعادل البرلمان -في الدول المستقمةو

 قة اررات اللحيةةة3للوػػدرلتػػفلادمجطػػسلادليفاػػذملكادفػػيحـلاد ػػيـل-لا ػػيدؿلرئػػاسلاددكدػػالكمجطػػسلادكزراءلذكلادوثفاال-لدمكجبلميلديميلمفلوثفايتلدايييلاد،ييكفلاألييي .

 وق ار ارت أخرى3للودرلتفلادفيحـلاد يـلكادمجطسلادليفاذمل–لا يدؿلادفحكمالديدم يىلادضاؽلس لاددكدالادميل،طا-لس لأفكاؿلةارلتيدااللل طؽلديألمفلاد يـلكللططبلال يذللدادارلتيجطا.

1كزذ ٢ػجض اُ٘ج ٢اُٞد٤ض ،١اُزطٞعاد اُضؿزٞع٣خ ك ٢كِـطٓ ،1995-1917 ٖ٤غجغ ؿبثن ،م .414
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لكمػ ػ لأفلأي ػػليذييلاد ػػدحلكرلسلفػ ػ لادكفا ػػدملا ػػرللدػ ػ فليظ ػػيـلادفح ػػـلاد ػػذملأايمػ ػ لاد،ػ ػػييكفل
األييي ػ لديػػيال1955ـلاػػدلاحلمطػػتلد ػ لأرحػػيفلاديظػػيـلاددردمػػيي لكم،كميل ػ لمػػفلفاػػثلكجػػكدلسوػػؿل
مرفلدافلاديططيتلكلكزا لاال لويويتلميلدافلاديططالادليفاذاالكادلبرا االدمػيلايػمحلديدل ػيكفل
داييمي1ولإاللأيييلكمفلكجياليظرييلادملكاض السإيييليرلل ثؼلذدؾلفاثلحرسلهذالاد،ػييكفليظػيـل
ادفحـلادفردملكرحزلم ظـلاديططيتلكادوثفايتلس لاػدلبػ صلكافػدلهػكلادفػيحـلاالدارملاد ػيـول
كدػػـلاػ ػ تلدجدا ػػدلتػػفلي ػػيد ،لإاللم ػػفلفا ػػثللكيػػا للرحاد ػػالد ػػضلاديػ ػططيتلاد يمػػالحم ػػيله ػػكلسػ ػ ل
ادمجطػػسلادلبػرا لادػػذملمػػيلزاؿلا ػػافلأتضػػيؤللل اايػينلكد ػػؿلاديػػيظرلادمػػداؽلسػ لاألمػػرلدإمحييػ لأفل
ادرؾلأي لكميميللـللكيا للرحادالادمجطسلسثلم يػىلدكجػكدلادجيػيتلادلمالاطاػالساػ لأاػينلحػيفلتػددهيل
أكليكتيػػيلمػػيلدػػـللحػػفلهائػػيتلميل دػػالايل يد ػينلتيم ػينلكف ػ انرلكمديب ػ انرلمػػفلادػػؿلأديػػيءلادب ػ بولحمػػيلأفل
ادمزجلادكاضحلدافلتضكاالاديططالادلبرا االكتضكاالاديططالادليفاذاالكابلراؾلاديططالادليفاذاال
د لس ليػططالادلبػرا لاػدلاطػؿلمػفلأهماػالادمجطػسلادلبػرا لكمػفلبػ فلا لويوػيل لكوػثفايل ول
كفدلمفلل الارلمددألادفوؿلدافلاديططيت .ل
لحميلأفليوكصلاد،ييكفلاألييي لادجدادلتحيتلدوكرةلاللل،دؿلادل كاؿلادلد االادمطط،ال
الدارةلادفيحـلاد يـلد،طيعلةزةلدطفحـلادمرحزملسػ لموػرليػكاءلمػفلادييفاػالادلبػرا االأكلادليفاذاػال
أكلاالداراالتثكةلتطىلادياميالتطىلاد،ضيءلكذدؾلديدلفحـلس لل اػافلاد،ضػيةلكتػزديـلاألمػرلادػذمل
ج ػػؿلمػػفلإدارةلاطػػيعلة ػزةلوػػكرةلمبػػيديالدكض ػ لادفحػػـلادػػذال لادمفػػدكد2ولكأس،ػػدلمدػػدألايػػل،ثؿل
اد،ضيءلمفلمفلكالولكح ي لمجردلفدرلتطىلكرؽ .ل
لكرةـلميليدؽلسإيييلامحيييلاد،كؿلد فلاد،ييكفلراـل  255لدييال1955ـلحيفل طكةلحدارةل
يفػػكلإبػراؾلأديػػيءلاطػػيعلةػزةلسػ لاديػػططاولكمػػيفيـلمزاػػدانلمػػفلادلمالاػػؿولحمػػيلأيػ لاتلػػرؼلألكؿلمػرةل
دفػػؽلادثجئػػافلادفطيػػطاياافلس ػ لادمبػػيرحالادياييػػاالي ػكاءلدي ػكاءلدجييػػبلاديػػحيفلاألوػػطاافلس ػ ل
اد،طػ ػػيعلإاميي ػ ػينلمػ ػػييـلدكفػ ػػدةلاديػ ػػدؼلكادموػ ػػارولكدضػ ػػركرةللكفاػ ػػدلادجيػ ػػكدلس ػ ػ لوػ ػػيدحلاد،ضػ ػػاال
ادفطيطايااولحميلأي لادلأري لاكاتدلديلكراالميلاػزاؿلاد،ػييكفلاأليييػ لادفطيػطاي لادفػيد لادم ػدؿل
دييال2003ـلافلفظلدحالارلميييلس لأحالرلمفلمجيؿ .ل

 1كزذ ٢ػجض اُ٘ج ٢اُٞد٤ض ،١اُزطٞعاد اُضؿزٞع٣خ ك ٢كِـطٓ ،1995-1917 ٖ٤غجغ ؿبثن ،م .415
2جٔ َ٤جٔؼخ ؿالٓخٓ ،غجغ ؿبثن ،م .229
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الفةةرع الثالةةث 3ق ةرار بقةةا ون رق ة ( )21لس ة ة  2291ب ةةدن تعةةديل أحكةةا القةةا ون األساسةةي
لقطاع ،مة3
دمػػيلحييػػتلاألكضػػيعلادياييػػاالكاالجلميتاػػالكاالالوػػيداالس ػ لادػػدثدلاػػدلط ػرألتطايػػيللرااػػرل
حداػػرلاليػػاميلد ػػدلاد ػػدكافلاالي ػرائاط لاأل اػػرولس،ػػدلارل ػ تلادفحكمػػالادمو ػراالضػػركرةلأفلليػػيارل
ادملططديتلادجدادةولكأفللطدػ لاالفلايجػيتلادفيداػالادلػ لالططديػيلادكضػ لادػراهفلدػذالاالضػىلاألمػرل
أفلالـللكي الادمجطسلادليفاذملس لإدارةلادفيحـلاد يـلس لاطيعلةزة .ل
كتطاػ لكسػ ل13لمػػياكل1958ـلأوػدرلادطػكاءلأرحػيفلفػربلمفمػػدلتدػدلادفحػػاـلتػيمرلكزاػػرل
ادفرداػػالادموػػرملكييئػػبلرئػػاسلادجميكراػػالا ػ ار انرلد،ػػييكفلافمػػؿلراػػـل  42لديػػيال1958ـلالضػػمفل
ػيءلتطػ ػػىل
ل ػ ػػداثنلدػ ػػد ضلأفحػ ػػيـلاد،ػ ػػييكفلاألييي ػ ػ لد،طػ ػػيعلة ػ ػزةلادوػ ػػيدرلتػ ػػيـل1955ـلكذدػ ػػؾلديػ ػ ن
ادوثفايتلادم كدالد لدمكجبلادديلكرلادمورملادمؤات .ل

كدمكجػػبلادل ػػداؿلادجداػػدلس،ػػدلأيب ػ تلإدارلػػافلجداػػدلافلس ػ لاد،طػػيعلكهمػػيلاالدارةلادمدياػػال
كادارةلادبئكفلاددطداالكاد،ركاالدابمؿللبحاؿلادمجطسلمدارملاالدارالافلادجدادلاف .ل
كدم ػػيلح ػػيفلاد ،ػػييكفلاأليييػ ػ لد ػػيـل1955ـلد ػػـلالض ػػمفلل،را ػػرلادمحيسػ ػ ةلادلػ ػ لال،يض ػػيهيل
األتضيءلادذافلابحؿلمييـلادمجطسلادلبرا ولدذدؾلرؤملإضيسالس،رةلليصلتطػىلأف:ل"لال،يضػىل
أتضػػيءلادمجطػػسلادلبػرا ل–تػػدالادػػذافلاحكيػػكفلأتضػػيءلسػ لادمجطػػسلادليفاػػذمل-لمحيسػ ةلافػػددهيل
اد،ييكفل" .ل
الفرع الرابع  3ال ظا الدستوري لقطاع ،مة لعا 3 2211
د،دلحييتلدكات لادلطكراتلاديايياالادل لأت،دتلتكدةلاالدارةلادموراالدط،طػيعولكايفوػيـل
تػػرللادكفػػدةلدػػافلموػػرلكيػػكراالس ػ لتػػيـل1961ـولكل ػكاد لاألفػػداثلادجيػػيـلس ػ لموػػرلكاد ػػيدـل
اد رد ػ لاػػدلأالدلػػتلادفيجػػالإدػػىلإفػػداثللرا ػراتلديػػلكراالليػػيارلآمػػيؿلكأهػػداؼلادب ػ بلادفطيػػطاي ل
كلدي لتثاالجدادةلدافلاالدارةلادموراالكاطيعلةزة .ل
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دذدؾل لكس ل5لميرسل1962ـلأودرلرئاسلادجميكراالاد رداالادملفدةلجمػيؿلتدػدلادييوػرل
إتثي ػينلديديظػػيـلادديػػلكرملد،طػػيعلة ػزةوللحػػكفلهػػذالاالتػػثفلادديػػلكرملمػػفلداديجػػالكأرد ػػالأد ػكابل
لكزتتلس ل74لميدةلديلكراا .1ل
كدرةـلأفلادديلكرلادجدادلاللاطد للطط يتلاد،طيعلديدبحؿلادمططكبلكدحي لاد،ىلأسضؿلدحالاػرلمػفل
ادكض لادذملحيفلتطا لادؿل1962ـولفاثلحيفلأييسلادفايةلاالداراػالكادديػلكراالسػ لاطػيعلةػزةل
ادديػػػلكرلادػ ػػذملكض ػ ػ ل لدراطيياػ ػػيلتػ ػػيـل1922ـلكهػ ػػكلادديػ ػػلكرلادػ ػػذملهيجمل ػ ػ لداديجػ ػػالاالتػ ػػثفل
ادديلكرملادجدادلككجيتلإدا لايل،يداتلالذتا .ل
كسامػيلاطػ لتػػرضلمػػكجزلألهػػـلمػػيللضػػميل لاالتػػثفلادديػػلكرملديػػيال1962ـلمػػفلمدػػيدئل
كاكاتدلكأفحيـلديلكراالدب فلاديططيتلاد يما 3ل
جػػيءللرلاػػبلاديػػططيتلاد يمػػالس ػ لاددػػيبلاداليدػػثلمػػفلاالتػػثفلادديػػلكرملكالحػػكفلمػػفل53ل
ميدةلجػيءتلسػ ل ميػالسوػكؿل ووػتلدطفػداثلتػفلاديػططيتلادالثالػالسػ لاطػيعلةػزةولكادميداػال
اد يماولكاد،كاتلادميطفاولكذدؾلتطىلاديفكلادليد  :ل
 -2السةةمطة الت فيايةةة 3كللحػػكفلمػػفلط ػرسافلهمػػيلادفػػيحـلاالدارملاد ػػيـلكادمجطػػسلادليفاػػذملكجػػيءل
ادفداثلتفلحػؿلمييمػيلسػ لسوػؿلميػل،ؿولفاػثليػصلادفوػؿلاألكؿلتطػىلالحةاك العةا ولكأهػـلمػيل
جيءلسا لأي لا ػافلد،ػرارلمػفلرئػاسلادجميكراػالاد رداػالادملفػدةولكسػ لفػيؿلةايدػ لأكلااػيـلمػيي لأكل
طػكلادميوػػبلساجػػكزلدػػكزارلادفرداػػالأفلايػػدبلمػػفلا،ػػكـلد تمػػيؿلادفػػيحـلاد ػػيـلسامػػيلتػػدالادلوػػداؽل
تطىلاد،كايافلكاودارهيولكاؤدملادفيحـلاد يـلادػؿلأفلاديبػرليػططيل لادامػافلادديػلكراالأمػيـلرئػاسل
ادجميكراالدفضكرلكزارلادفرداا .2ل
لكا ػػلصلادفػػيحـلاد ػػيـلديدلوػػداؽلتطػػىلاد ،ػكايافلكاوػػدارهيلدييػػـلادب ػ بلادفطيػػطاي لد ػػدل
إارارهيلمػفلادمجطػسلادلبػرا ولكاتػثفلفيدػالادطػكارئلكايييئيػيولكادموػيداالتػفلاألفحػيـلادوػيدرةل
تفلادمفيحـلاد يحرااولكاد فكلتفلاد ،كدػالادوػيدرةلتػفلأملمفحمػالكل فافيػيولأمػيلاد فػكلادبػيمؿل
سثلاحكفلإاللد،ييكف .ل
ٗ 1لغ ٛظا اإلػالٕ اُضؿزٞع ١ك ٢ػضص ٖ٣ؿ٤غ ئػز٤بص ٖٓ ٖ٤٣اُٞهبئغ اُلِـط٤٘٤خ ثزبع٣ز1962/3/29
2ه٤ـخ اُٝ ٖ٤ٔ٤كوب ً ُإلػالٕ اُضؿزٞع " : ١أهـْ ثبهلل اُؼِ ٢اُؼظ ْ٤إٔ ادزغّ اُ٘ظبّ اُضؿزٞعُ ١وطهبع ؿهؼح ٝاُوهبٗٝ ،ٕٞإٔ أعػهٓ ٠وهبُخ
اُلؼت اُلِـط ٢٘٤عػب٣خ ًبِٓخٝ ،إٔ أثبكغ ؿِطبر ٢ثبألٓبٗخ ٝاُوضم ".
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لأمػػيلادفوػػؿلادالػػيي لسػػيصلتطػػىلادمجطػػسلادليفاػػذملادػػذملال ػ دؼلمػػفل  11لتض ػكانلدرئييػػال
ادفػػيحـلاد ػػيـلكتضػػكاالحػػؿلمػػفلييئػػبلادفػػيحـلاد ػػيـلكمػػدارملادمػػدارايتلادليػ الكهػ لذاتلادلرحادػػال
ادل لحييػتلم ركسػالسػ لظػؿلاد،ػييكفلاأليييػ لديػيال1955ـلكل داثلػ 1ولكا ػافلادمػدارافلكييئػبل
ادفيحـلاالدارملاد يـلد،رارلمفلكزارلادفرداا .ل
كا لصلادمجطسلادليفاذملدكض لادطكائحلادثزمالدليفاذلاد،كايافلدميلاللالضمفلل داثنلساييلأكل
ل طػػاثنلديػػيلأكلإتفػػيءلمػػفلليفاػػذهيولكا ػػلصلدلرلاػػبلادموػػيدحلاد يمػػاولكل اػػافلادمػػكظفافلكت ػزديـل
كس،ينلدط،ييكفولحميلد لأفلاودرلا ارراتلدييلاكةلاد،ػييكفلسػ لفػيؿلطػركءلظػركؼلةاػرلتيداػاللل طػؽل
دػػيألمفلاد ػػيـلأكلاديظػػيـلكال ػػيذللػػدادارلتيجطػػالسػ لبػ يييلكاجػػبلترضػػييلتطػػىلادمجطػػسلادلبػرا ل
تيدلأكؿلجطيالا ،ػدهيلكلظػؿلييسػذةلمػيلدػـلا،ػررلادمجطػسلادلبػرا لإدريؤهػيولحمػيلا ػلصلادمجطػسل
ادليفاػػذملتطػػىلادميػػيئؿلادل ػ لاػػيصلاد،ػػييكفلتطػػىلا لوػػيصلادمجطػػسلادليفاػػذملس ػ لاددػػتلسايػػيول
كحػذدؾلسػإفلهػذللاال لويوػيتللميالػؿلمػيليػصلتطاػ لاد،ػييكفلاأليييػ لاديػيدؽولةاػرلأيػ لأضػاؼل
إداييلادفؽلس لاالراحلاد،كايافلكسؽلادميدةل  43لمفلاالتثف .ل
 -1السةةمطة الت ةةريعية 3كللمالػػؿلسػ لادمجطػػسلادلبػرا لادفطيػػطاي

كيػػصلتطػػىلأفحيمييادفوػػؿل

اداليدثولكا دلمػيلطػرألتطػىللبػحاؿلاديػططالادلبػرا االأدػرزلاديػميتلادلػ للماػزلاالتػثفلادديػلكرمل
األ ارلتفلييد ،لمفلاد،كايافلاأليييااولفاثلأوػدحلدإمحػيفلادبػ بلادفطيػطاي لايل ػيبلممالطاػ ل
س لادمجطسلادلبرا ولد دلأفلحيفلأتضيءلادمجطسلادلبرا لم ايكفلمفلادؿلاالدارةلادموراا.
لكا ػػدلا لطفػػػتلادلرحاد ػػالادلمالاطاػػػالدطمجط ػػسلادلب ػ ػرا لسػ ػ لاطػ ػػيعلةػ ػزةلس ػ ػ لظ ػػؿلاالتػ ػػثفل
ادديلكرملدييال1962ـلتفلييد،ا لمػفلادمجػيدسلادلبػرا االاديػيد،الادلػ لجػرتلسػ لظػؿلاد،ػكايافل
األييياالدييال1953ـلكييال1955ـولدرةـلالديتلد ضلمحكييتلادمجطس .ل
لفا ػػثللػ ػ دؼلادمجط ػػسلادلبػ ػرا لسػ ػ لظ ػػؿلاالت ػػثفلاددي ػػلكرملم ػػفلادف ػػيحـلاد ػػيـلرئايػ ػينل
دطمجطسولكأتضيءلادمجطسلادليفاذملكهػكلذاتلادلرحاػبلاديػيدؽلكادػذملالضػمفل ططػينلكاضػفينلدػافل
اديططيتلك راػينلدمدػدألادفوػؿلداييػيلاديػيئدلسػ لاأليظمػالاددردميياػالادوػفافالحمػيليػدؽلأفلذحريػيول

ٛٝ1هههٓ :٢ض٣غ٣هههخ اُلهههئ ٕٞاُوبٗ٤ٗٞهههخٓٝ ،ض٣غ٣هههخ اُلهههئ ٕٞاُضاسِ٤هههخ ٝاألٓهههٖ اُؼهههبّٓٝ ،ض٣غ٣هههخ اُلهههئ ٕٞاُوهههذ٤خٓٝ ،ض٣غ٣هههخ اُلهههئ ٕٞأُبُ٤هههخ
ٝاالهزوههبص٣خٓٝ ،ض٣غ٣ههخ اُلههئ ٕٞاُضوبك٤ههخ ٝاُزغث٤ههخ ٝاُزؼِههٓٝ ،ْ٤ض٣غ٣ههخ اُلههئ ٕٞاالجزٔبػ٤ههخ ٝاُالجئههٓٝ ،ٖ٤ض٣غ٣ههخ اإلصاعح أُضٗ٤ههخٓٝ ،ض٣غ٣ههخ
اُجِض٣بد.
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كهيػػيؾلااليػػافلكتب ػرافلتض ػكانلآ ػػركفلايل ػػديـلأتضػػيءلادطجػػيفلادمفطاػػالدثلفػػيدلاد،ػػكم لاد رد ػ ل
ادفطيطاي لكس،ينلدط،كاتدلكادبركطلكيظيـلااليل يبلادذملاودرللادفيحـلاد يـولكادلحيفلاديصلتطػىل
تضكاالهؤالءلحيلاجالطدا االدميللـلييد،ينلمفللطػكراتلياييػاالكديػلكرااللمالطػتلدإيبػيءلااللفػيدل
اد،كم لاد لرد لادفطيطاي لحممػالثنلياييػاينلدطفطيػطاياافولسحػيفلأاضػينلجػدا انرلدػ فلاحػكفلممالطػايـلسػ ل
ادمجطسلادلبرا لميدال،افلتفلهذالااللفيد .ل
لحمػيلضػػمتلتضػػكاالادمجطػػسلادلبػرا لكس،ػينلدكتػػثفلتبػرةلمػػفلاألتضػػيءلاػػلـلا لاػػيرهـل
د ،ػرارلمػػفلادفػػيحـلاد ػػيـلمػػفلادفطيػػطاياافلذكملادحفياػػالادػػذافلليطدػػؽللل ػكاسرلسػػايـلبػػركطلادلربػػاحل
دثلفيدلاد،كم لادفطيطاي  .ل
لكاحكفلم،ػرلادمجطػسلادلبػرا لدمدايػالةػزةولكلحػكفلمػدةلاد ضػكاالساػ لالػثثليػيكاتللدػدأل
مفلليراحلأكؿلاجلميعلد ولكا،يـلتضكلادمجطسلادامافلادديلكراالس لجطيالتطياالادػؿلأفلالػكدىل
مييـلتمط ولكايل بلادمجطسلس لأكؿلاجلميعلد لكحاثنلدطمجطسولكاذال ثلمحييػ لايل ػبلادمجطػسل
م ػػفلاف ػػؿلمفطػ ػ ولكاح ػػكفلادف ػػؽلسػ ػ ليظ ػػرلادط ػػكفلاد يو ػػالدييل يد ػػيتلادمجط ػػسلادلبػ ػرا لم ػػفل
ا لويصلادمفحمالاد طايلكسؽليظيـلااليل يديتلادذملاودرلمفلادفيحـلاد يـ .ل
لكاي ،ػػدلادمجطػػسلديػػيءلتطػػىلدتػػكةلمػػفلادفػػيحـلاد ػػيـلس،ػػطولكاللاجػػكزلد ػ لأفلاجلم ػ لإاللس ػ ل
م ،ػرللادريػػم لأكلس ػ لادمحػػيفلادػػذملافػػددللادفػػيحـلاد ػػيـلتيػػدلادضػػركرةولكحػػؿلاجلمػػيعلألتضػػيئ ل
د ثؼلذدؾلاللا لدر.لكهكلميلا لدرللفرارينلالرادةلاألتضيءلادممالطافلكلحرايينلدياميالادفيحـلاد يـل
دط،طيعلادذملامالؿلادفحكمالادمرحزاالس لاد،يهرة .1ل
كا ػػدكـلدكرلاالي  ،ػػيدلادي ػػيكملدطمجط ػػسلأرد ػػالأب ػػيرولكاج ػػكزلدطف ػػيحـلاد ػػيـلطط ػػبلل جا ػػؿل
جطيػػيتلادمجطػػسلتطػػىلأالللزاػػدلمػػدةلادل جاػػؿلتػػفلبػػيرافولكاحػػكفلسػػضلادػػدلكرةلادلبػرا االدطمجطػػسل
د،رارلمفلادفيحـلاد يـلأاضينلتطىلأي لاللاجكزلسض لادؿلااليلييءلمفلاديظرلس لجدكؿلاألتميؿ .ل
لكجطي ػػيتلادمجط ػػسلادلبػ ػرا لتطيا ػػاولكاج ػػكزلاي  ،ػػيدللسػ ػ لجطي ػػاليػ ػراالدي ػػيءلتط ػػىلطط ػػبل
ادفيحـلاد يـلأكلتبرةلمفلأتضيئ لالـلا،ررلادمجطسلميلإذالحييتلادجطياليراالأـلتطياا .ل

1جٔ َ٤جٔؼخ ؿالٓخٓ ،غجغ ؿبثن ،م .239
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لكاحكفلاديوػيبلاد،ػييكي لدوػفالاد،ػ ارراتلادلػ لال ػذهيلادمجطػسلوػفافينلدفضػكرلأةطداػال
أتضػػيؤلولكسػ لةاػػرلادفػػيالتلادلػ لابػػلرطلسايػػيلأةطداػػال يوػػاللوػػدرلاد،ػ ارراتلديألةطداػػالادمطط،ػػال
ألوكاتلاألتضيءلادفيضرافولكتيدللييكملاألتضيءلارجحلادجييبلادذملمي لادرئاس .ل
كا ػػلصلادمجطػػسلدكض ػ لالئفل ػ لاددا طاػػالدليظػػاـلأتميد ػ ولتطػػىلأفللوػػدرلد ،ػرارلمػػفلادفػػيحـل
اد يـولدجييبلاال لويويتلادرايداالكادلبرا االاأل رللادم،ررةلد لكس،ينلدكتثفلادديلكرمل ل
ل

ل -3السمطة القضةالية3لكجػيءتلاديوػكصلادميظمػالدطيػططالاد،ضػيئاالسػ لادفوػؿلاد اردػ ل

مفلادديبلاداليدثولكادلجيءلسا لاديصلتطىلمددألايل،ثؿلاد،ضػيءلكاد،ضػيةولكتػدـلجػكازلادلػد ؿلسػ ل
اد،ضػػيءلأكلس ػ لبػػئكفلاد دادػػالمػػفلأمليػػططاولكل،راػػرلتطياػػالادجطيػػيتلمػػيلدػػـلل،ػػررلادمفحمػػالج طيػػيل
يػراالم ارتػػيةلدطيظػػيـلاد ػػيـلأكلدػػةدابلاد يمػػاولكهػ لذاتلادمدػػيدئلاد اريػ الادلػ لجػػيءتلديػػيلاد،ػكايافل
األييياالادييد،اولإاللأي لايلفدثليصلجدادلكهػك:لأفلاألفحػيـللوػدرلكليفػذلدييػـلادبػ بلاد ردػ ل
ادفطيطاي ولكادل كؿلادمبرعلادديػلكرملاد،ػييكفلدلرلاػبلجيػيتلاد،ضػيءلكل اػافلا لويوػيلييولحمػيل
لرؾلل اافلكتزؿلكي،ؿلاد،ضيةلكأتضيءلاديايدالاد يمالدطحافاالادل لا،ررهيلاد،ييكف .ل
لحمػػيلأحػػدلاالتػػثفلادديػػلكرملتطػػىلكجػػكدلادمفحمػػالاد طاػػيلكادل ػ للؤدػػؼلمػػفلرئػػاسلا ػػافلد ،ػرارلمػػفل
رئاسلادجميكراالاد رداالادملفدةولكتددلحيؼلمفلاألتضيءلا ايكفلد،رارلمفلكزارلادفردااولكافطؼل
ادرئاسلادامافلادديلكراالادؿللكدا لمييـلميوػد لأمػيـلرئػاسلادجميكراػاولكهػكلذاتلادلبػحاؿلاديػيدؽل
س لظؿلاد،ييكفلاألييي لد يـل1955ـ .ل
كم لمراتيةلأملاييكفلآ رلدب فلا لويصلادمفحمالاد طايولسػإفلادمفحمػالاد طاػيلل ػلصل
ديديظرلس لإدريءلاد ،ارراتلاالداراالملىلحيفلمرج لادط فلساييلتدـلاال لويصلأكلكجكدلتابلس ل
ادبػػحؿلأكلم يدفػػالاد ،ػكايافلأكلادط ػكائحلأكلاد ط ػ لس ػ للطدا،يػػيلأكلل كاطيػػيلأكلااليف ػراؼلس ػ لايػػل ميؿل
ادي ػػططالكذد ػػؾلحطػ ػ لتط ػػىلادكجػ ػ لادمد ػػافلسػ ػ لاد ،ػػييكفولكسػ ػ لذد ػػؾللب ػػدادلتط ػػىلا لو ػػيصلادمفحم ػػال
حمفحمالاضيءلإدارملكهكلاملدادلدطيظيـلااليجطكيحيكي لادمكركثلتفلتيدلااليلدابلاددراطيي  .ل
حميليصلاالتثفلادديلكرملتطىللبحاؿلمفيحـلتيػحراالد،ػرارلمػفلادفػيحـلاد ػيـلدطفوػؿل
س ػ لادج ػرائـلادل ػ للمػػسلاألمػػفلس ػ لادػػدا ؿلأكلاد ػػيرجلأكلأمػػفلاد ،ػكاتلاد يػػحراالكيػػثملييولكاللليفػػذل
أفحػػيـلاالتػػداـلادوػػيدرةلتييػػيلإاللد ػػدلادلوػػداؽلتطايػػيلمػػفلادفػػيحـلاد ػػيـولكسػ لحػػؿلاألفػكاؿلسإيػ لالل
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ايفذلأملفحـلاضيئ لديالتداـلويدرلمفلأملمفحمالإاللد دلمكاس،الكزارلفرداالادجميكراػالاد رداػال
ادملفػػدةول لكدػػذدؾلفػػيسظلادمبػػرعلادموػػرملتطػػىلكجػػكدلاد،ضػػيءلاد يػػحرملسػ لظػػؿلاالتػػثفلادديػػلكرمل
د يـل1962ـلكارج لذدؾلإدىلطدا الادفحـلاد يحرملدط،طيعلادذملحيفلالد لك ازرةلادفرداا .ل
أ -التعديل الدستوري األول لم ظا الدستوري (3) 2211/9/12
س ػ ل29لمػػياكل1962ـلأوػػدرلرئػػاسلادجميكراػػالاد رداػػالادملفػػدةلا ػ ار انرلجميكرا ػينلدل ػػداؿل
ادمػػيدلافل 30ول 33لم ػػفلاديظ ػػيـلاددي ػػلكرملد،ط ػػيعلةػ ػزةلادم ط ػػفلسػ ػ ل5لم ػػيرسل1962ـ1ولدفا ػػثل
أيػػفرلادل ػػداؿلادجداػػدلتػػفلادفوػػؿلدػػافلميوػػبلادفػػيحـلاد ػػيـلكميوػػبلرئػػاسلادمجطػػسلادلبػرا ول
دفا ػػثلأو ػػدحلدإمح ػػيفلأتض ػػيءلادمجط ػػسلادلبػ ػرا لادفطي ػػطاي لايل ػػيبلرئ ػػاسلادمجط ػػسلسػ ػ لأكؿل
اجلميعلدطدكرلادييكملاد يدمولد دلأفلحيفلرئاسلادمجطسلهكلذال لادفيحـلاد يـلادؿلادل داؿلادذملل
ايػػلد يدللمػػفلتضػػكاالادمجطػػسلادلب ػرا ولكس ػ لذدػػؾلمػػيلادػػافلي ػ لادفطيػػطاياافلس ػ للطػػؾلادفل ػرةل
دلحػ ػراسلو ػػثفايتلمجطي ػػيـلادلبػ ػرا ولسػ ػ لمكاجي ػػالادو ػػثفايتلب ػػد لادمطط،ػ ػالدطف ػػيحـلاد ػػيـل
ادمورمولكاددس لديديظيـلادديلكرملادييئدلآيذاؾليفكلمزادلمفلادفوؿلدافلاديططيتلدلف،اؽلأحدرل
ادرلممحفلمفلاددام،راطاا.ل
ب.لالتعديل الدستوري الثا ي لم ظا الدستوري ( 3) 2212/21/2ل
تطىلاالرلاايـلميظمالادلفرارلادفطيطاياالد،ػرارلمػفلادجيم ػالاد رداػالدل،ػكدليضػيؿلادبػ بل
ادفطيطاي لكلكفدللس ليداؿللفرارلاألرضلكااليييفولكح للحكفلادممالؿلادبرت لكادكفادلدطب بل
ادفطيػػطاي ولاألمػػرلادػػذملج ػػؿلمػػفلااللفػػيدلاد،ػػكم لاد ردػ لادفطيػػطاي لدػػثلم يػػىلكجيػػدانلدػػثلركحل
األمرلادذملدس لادفحكمالادموراالإدىلل داؿلاديظيـلادديلكرملدالكاسػؽلمػ لهػذالادميػلجدلكادلطػكرل
س لفايةلادفطيطايااف .2ل
كسػ ل1964/12/1ـلوػػدرلتػػفلرئػػاسلادجميكراػػالادموػػرملاػ ار انرلجميكراػينلدل ػػداؿلادمػػيدةل
اداليياالمفلاديظيـلادديلكرملد،طيعلةزةلادويدرلس ل5لميرسل1962ـلداودحليوييلحيدليد  :ل

1اُٞهبئغ اُلِـط٤٘٤خ ،ػضص ؿ٤غ اػز٤بص.ّ1962 ٞ٤ٗٞ٣ 21 ،١
2جٔ َ٤جٔؼخ ؿالٓخٓ ،غجغ ؿبثن ،م .243
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"للفرارلسطيطافلكاجبلم،دسلتطىلأدييئييلكتطىلحػؿلتردػ ولكسػ ليػداؿلذدػؾلا مػؿلادفطيػطاياكفل
س لاطػيعلةػزةلملثاػافلمػ لإ ػكاييـلاد ػربلأايمػيلحػييكالسػ للبػحاؿلليظػاـلاػكم ل_ميظمػالادلفراػرل
ادفطيػػطاياا ولهدسػ لاأليػػمىلاد مػػؿلادمبػػلرؾلتطػػىلايػػلردادلاألرضلادمرلوػػدالسطيػػطافلكادميػػيهمال
س للف،اؽلرييدالاد،كماالاد رداال".1لل ل
لكهحذالكض تلاالدارةلادموراالد،طيعلةزةلجما لاالمحيييتلسػ ل دمػالميظمػالادلفراػرول
كأوػػدحلاد،طػػيعلس ػ لسل ػرةلكجا ػزةلايتػػدةلب ػ داالتراضػػالدميظمػػالادلفراػػرلادفطيػػطاياالدكجػػكدلجػػاشل
ادلفرارلادفطيػطاي لولكاػدلايػلمرلذدػؾلايئمػينلفلػىلتػدكافل1967ـلفػافلكاجػ لادبػ بلسػ لاد،طػيعل
اد دكافلدضراكةلكايلؿلجاشلادلفرارلادفطيػطاي لاػكاتلاالفػلثؿلادوػياكياالدديػيدالديدرػاولكلمحػفل
دإمحيييل لةارلادملحيسئالأفلا اؽلاد دكلكأفلاكا لس لوػفكس ل يػيئرلحداػرةلادػؿلأفلايػ،طلاد،طػيعل
سرايػالدثفػلثؿلااليػرائاط .2لكدػفليل ػػرضلدسكضػيعلادديػلكراال ػػثؿلهػذللادف،دػػالألييػيلاللي ل،ػػدل
ايػ لاكجػدلسػ لظػؿلاالفػػلثؿلأملفاػيةلديػػلكراالأكلاييكياػالولدػؿلهػ لتمطاػالإ ضػػيعلدبػ بلاتػػزؿل
دػػيد،كةلاد يػػحراالادريبػػمالظػػؿلادب ػ بلا،يكميػػيلكاللا لػػرؼلديػػيلدحػػؿلمػػيلأكل ػ لمػػفلاػػكةلفلػػىلتيػػدل
اديططالادكطياالادفطيطاياا .ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
1اُٞهبئغ اُلِـط٤٘٤خ ،ػضص سبم 5 ،كجغا٣غ .ّ1965
2أُٞؿٞػخ اُلِـط٤٘٤خ ،اُوـْ اُغاثغ ،أُجِض األٓ ،ٍٝغجغ ؿبثن ،م .132
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الباب الثا ي
ظا الحك في فمسطين في عهد السمطة الوط ية الفمسطي ية
حيفلادفطيطاياكفلممالطافلساجيم الاددكؿلاد ردااميذلل يايييلتيـ1945ديدرةـلمفلكاكتييل
لفلياليلدابلاددراطيي ولكحيفلميدكدافطيطايف للطؾلادف،دالهـ مكيىلاد طمػ كتدػدلادحػراـلاد طمػ

كأفمدلفطم لتددلادديا كأفمدلادب،ارملتطىلادلكاد ولكس لمؤلمرلاد،مالاد رد لتيـ1964ـلادذمل

دتيلإدا لادرئاسلادمورملجميؿلتدػدلادييوػرلأيبػئتلميظمػالادلفراػرلادفطيػطاياالدل دػرلتػفلإرادةل
ب ب سطيطافلكدلحكفلهييؾلهائاللطيدػبلدف،كاػ لكل،راػرلموػارلولكحطػؼلادمػؤلمرلممالػؿ سطيػطاف

أفمػػدلادبػػ،ارملدياللوػػيؿلديدفطيػػطاياافلكحليدػػالل،راػػرلتػػفلذدػػؾلا،ػػدـلدمػػؤلمرلاد،مػػالاد ردػ لادلػػيد ول
س،ػػيـلأفمػػدلادبػػ،ارملدجكدػػالزارل ثديػػيلادػػد لكؿلاد رداػػالكالوػػؿلديدفطيػػطاياافلسايػػيولكأاليػػيءلجكدلػ للػػـل
كض لمبركت لادمااليؽلاد،كم لكاديظيـلاألييي لدميظمالادلفرارلادفطيطايااولكل،ررلت،ػدلمػؤلمرل

سطيػػطاي لت ػػيـولكا ػػيـلادب ػػ،ارملدي لا ػػيرلادطج ػػيفلادلفض ػػاراالدطم ػػؤلمرلادلػ ػ لكضػ ػ تلد ػػدكرهيلاػ ػكائـل
د يميءادمربػػفافلد ضػػكاالادمػػؤلمرلادفطيػػطاي لاألكؿلادػػذملأاػػاـلس ػ

اد،ػػدسلدػػافل28لآذار ك2ل

فزاػرافلمػػفلتػػيـل1964كاسللفػ لادمطػػؾ فيػػافلدػػفلطثؿوكتػػرؼلادمػػؤلمرلدييػػـلادمجطػػسلادػػكطي ل
ادفطيطاي لاألكؿلدميظمالادلفراػرلادفطيػطايااولكاػدلايل ػبلهػذالادمػؤلمرلأفمػدلادبػ،ارملرئايػينلدػ ول
كأتط ػػفلت ػػفلاا ػػيـلميظم ػػالادلفرا ػػرلادفطي ػػطايااولكو ػػيدؽلتط ػػىلادماال ػػيؽلاد ،ػػكم لكاديظ ػػيـلاأليييػ ػ ل

دطميظم ػػاولكايل ػػبلادب ػػ،ارملرئايػ ػينلدطجي ػػالادليفاذا ػػالدطميظم ػػاولكحط ػػؼلادم ػػؤلمرلادب ػػ،ارملدي لا ػػيرل
أتضيءلادطجيالاددائمالاد ميالتبرولحميلاػررلادمػؤلمرلإتػدادلادبػ بلادفطيػطاي لتيػحراينلكايبػيءل
ادويدكؽلاد،كم لادفطيطاي وك رجلادمؤلمرلديديصلادليد ":لإامييينلدفؽلادب بلاد رد لادفطيطاي ل

سػ لكطيػ لادم،ػدسلسطيػطافولكل حاػػدلانلدفلماػالم رحػاللفراػرلادجػػزءلادمرلوػبلميػ لكتزمػ لكاوػ اررلل
تطىلإدرازلحايي لادالكرملادف يؿلكل دئالطيايل لكامحييايل لكاكاللادميداالكاد يػحراالكادركفاػاوكلف،ا،ينل
ألمياالأواطالمفلأميي لاألمالاد رداالممالطالس لا ارراتلجيم ااددكؿلاد رداالكمؤلمرلاد،مػالاد ردػ ل

األكؿ.
ي طفلد دلااللحػيؿلتطػىل لدييػـلادمػؤلمرلاد ردػ لادفطيػطاي لاألكؿلادمي ،ػدلدمدايااد،ػدس
س 28أاير1964ـ :ل
 .1اايـلميظمالادلفرارلادفطيطاياالاايدةلم دئالد،كللادب بلاد ردايدفطيػطاي لد ػكضلم رحػال
ادلفرارولكدرتينلدف،كؽلب بلسطيطافلكأمييا ولكطرا،يندطيور .ل

 .2ادمويداالتطىلادمااليؽلاد،كم لدميظمالادلفرارلادفطيطاياالكتددلديكدلل29لديدلان.
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 .3ادمويداالتطىلاديظيـلاألييي لكتػددلديػكدلل31لديػدانلكادثئفػالاددا طاػالدطمجطػسلادػكطي ل
كادويدكؽلاد،كم لادفطيطاي .

 .4ايل يبلاديادلأفمدلادب،ارملرئايينلدطجيالادليفاذاالكلحطاف لدي لايرلأتضيءلادطجيالادليفاذاال
كتددهـل15لتضكلان.

 .5اودحلادمؤلمرلدحيمؿلأتضيئ ولاؿ397لتضكانول"األكؿلدميظمالادلفرارلادفطيطاياا".

هػػذالكاػػدللحكيػػتلادميظمػػالادكداػػدةلمػػفلت ػػدةليػػططيتلياييػػااله ػ لادمجطػػسلادػػكطي لكهػػكلدماليد ػػال
اديػػططالادلبػرا االدطميظمػػاولكادطجيػػالادليفاذاػػالادلػ للميالػػؿلاديػػططالادليفاذاػػالسايػػيولكهيػػيؾلادمجطػػسل
ادمرحػػزملكهػػكلادكيػػاطلدػػافلادمجطػػسلادػػكطي لكادطجيػػالادليفاذاػػاولكهيػػيؾلهائػػالاد،ضػػيءلادالػػكرملادل ػ ل
لمالؿلاديططالاد،ضيئااولكللكزعلتضكااليططيتلادميظمالدافلادفويئؿلادفطيطاياالادمحكيالديي.ل
كهح ػػذالد ػػدأتلمرفط ػػالجدا ػػدةلم ػػفلم ارف ػػؿلادحف ػػيحلاد ػػكطي لادفطي ػػطاي لايدلي ػػيلميظم ػػالادلفرا ػػرل
ادفطيطايااليفكلادلفررلكااليل،ثؿلكددتـلاكم لترد لكايثم لكاي لفاثلالجيتلادميظمالإدىل
اد مؿلاد يحرملادميطحلحطراؽلكفاػدلدلفراػرلسطيػطافلمػفلادييػرلإدػىلاددفػرولكد ػدليحيػالفزاػرافل
1967ـلكافلثؿلإيرائاؿلد،طػيعلةػزةلكادضػفالادررداػاولايل،ػؿلاد مػؿلاد يػحرملدطميظمػالسػ لادػدكؿل
اد رداالادمفاطالدفطيطافلكادميميةلددكؿلادطكؽولكاسللفتلادميظمالدييلمحيلبلس لتددلحدارلمفل
ادػػدكؿلاد رداػػالادلػ لاتلرسػػتلديػػيلممػػالثنلبػػرتاينلككفاػػدانلكس،ػينلدم،ػػرراتلاد،مػػالاد رداػػالااليػػلالييئاالسػ ل
اددارلديدداضيءلديدمرربلادمي ،دةلس لادفلرةلمفل 1989/5/26-23ـ ولحميلفيزتلادميظمػالتطػىل
اتلراؼلميظمالادمؤلمرلااليثم ل–لادل يكفلااليثم لفيداينل–لح ضكلحيمؿلاد ضكاالدييءلتطىل
اػ ػ ػرارلم ػ ػػؤلمرلكزراءل يرجاػػ ػػالادميظم ػ ػػالاد ػ ػػذملاي ،ػػ ػػدلسػ ػ ػ لدير ػ ػػيزملادطادا ػ ػػال ػ ػػثؿلادفل ػ ػ ػرةل -24
1973/3/26ـ ولحمػػيلييدػػتلميظمػػالادلفراػػرلاتلػراؼلاألمػػـلادملفػػدةلديػػيلدوػػفالم اراػػبلكس،ػينلد،ػرارل
ادجم اػػالاد يمػػالراػػـل3237لدلػػيراحل1974/11/22ـولكالف ،ػينلاتلرسػػتلادميظمػػالاددكداػػالدييػػل،ثؿل
كاايـلدكدالسطيطافلادذملأتطفلس لييياالاددكرةلادليي التبرلةارلاد يداالدطمجطسلادكطي لدليراحل
1988/11/15ـلدػػيدجزائرلكذدػػؾلتطػػىلديػػيفلادػػزتاـلاد ارفػػؿلاييػػرلترسػػيتلرئػػاسلادطجيػػالادليفاذاػػال
دميظمػػالادلفراػػرولكهػػكلمػػيلأدػػرزللفػػداينلجداػػدانلس ػ لكج ػ لادفطيػػطاياافلدلجيػػادلدكدػػليـلاد لاػػدةلتطػػىل
أرضلادكاا لد دلأفللجيدتليايياين .ل
كد دلرسضلطكاؿلد ،ارراتلمجطسلاألمفلراـل242لكل338لدب فلاد،ضاالادفطيطايااولكد دلاييايرل
ادميظكم ػػالاالب ػػلراحاالادبػ ػراااولكهزام ػػالاد ػ ػراؽلسػ ػ لف ػػربلاد ط ػػاللل ػػد طتلاد ،ػػكللاددكدا ػػال يو ػػال
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ادكالا ػػيتلادملف ػػدةلاألمراحا ػػالكاد ػػدكؿلاألكلركدا ػػالدلفرا ػػؾلتجط ػػالادي ػػثـلسػ ػ لادب ػػرؽلاألكي ػػطلد ػػافل
ادفطيطاياافلكايرائاؿوللكجتلهذللادجيكدلدددءلمفيكضيتلمديبرةلدافلكسكدلاددكؿلاد رداالكايرائاؿل
سػ لتػػدةلتكاوػػـلتيدماػػالأيػػفرتلتػػفلاي ،ػػيدلمػػؤلمرلمدراػػدلدطيػػثـلسػ لادفل ػرةلدػػافل10/29لكفلػػىل

1991/11/1ـولكلػثلذدػػؾلادمفيكضػػيتلادالييئاػػالادلػ لايطط،ػتلتطػػىلميػػيرافولدػػافلإيػرائاؿلكادػػدكؿل
اد رداالكدافلإيرائاؿلكادفطيطاياافولفاثللمالؿلاألردفلكميظمالادلفرارلس لكسػدللفيكضػ لمبػلرؾل

س ػ لكابػػيطفولةاػػرلأفلإي ػرائاؿلكميظمػػالادلفراػػرلاػػدلأجػػرتلمفيكضػػيتلي ػراالمكازاػػالدمفيكضػػيتل
كابيطفلس لاد يومالاديركاجاالأكيطكلأيفرتلتفللكاا لالفيؽلإتثفلادمديدئلفكؿلادفحـلادذال ل

ادفطيػػطاي لسػ لاد يوػػمالاألمراحاػػالكابػػيطفلسػ ل1993/9/13ـلكيػػم لديلفػػيؽلأكيػػطكلييػػدالإدػػىل
اد يوػػمالاديركاجاػػالادل ػ لجػػرتلادمفيكضػػيتلسايػػيولكحجػػزءلمػػفلااللفػػيؽلاتلرسػػتلإي ػرائاؿلدميظمػػال
ادلفرارلحممالؿلبرت لككفادلدطب بلادفطيطاي ولكمفلجيليػيلاتلرسػتلادميظمػالدفػؽلإيػرائاؿلسػ ل

ادكجػكدلسػ لأمػفلكيػثـلكادطػػتلاػرارملمجطػسلاألمػفل242لك338ولحمػػيلا،ػكـلااللفػيؽلادجداػدلتطػػىل
إايمالفحـلذال لسطيطاي ل ثؿلسلرةلايل،يداالكتطىلمرافؿلالـلس ليييالييلادلفػيكضلفػكؿللرلادػيتل

ادكضػ لادػػدائـولكاايمػػالاديػػثـلاد ػػيدؿلكادبػػيمؿلكاييػػيءلادوػراعلكس،ػينلدم،ػػرراتلادبػػرتاالاددكداػػاولكاػػدل
لثلذدؾللكاا لتدةلالفياايتلكمثفؽلكدركلكحكالتلدافلإيرائاؿلكادفطيطاياافلديدؼلليفاذلادمرافؿل

االيل،يداالكس،ينلاللفيااػالأكيػطكولكي،ػؿلادوػثفايتلاألمياػالكاالداراػالكاد،ييكياػالمػفلادفحػـلاد يػحرمل
االيرائاط لإدىلاديططالادكداػدةولكاد ثاػيتلاالالوػيداالدػافلادجػييدافولكذدػؾلحيلفيااػال ةػزة-أرافػي ل

ادمكا ػػالديد يو ػػمالادموػ ػراالاد ،ػػيهرةلسػ ػ ل1994/5/4ـولكالف ػػيؽلطيد ػػيلادمكاػ ػ لسػ ػ لكاب ػػيطفلسػ ػ ل
1994/9/28ـولكالفيؽلكاملدثيلابػفلسػ لكابػيطفلدلػيراحل1998/10/23ـولكالفػيؽلبػرـلادبػاحل

سػ ػ ل1999/9/4ـولإاللأفلإيػ ػرائاؿلليح ػػرتلالي ػػلف،يايلييلادملرلد ػػالتطاي ػػيلدمكج ػػبلالفياايلي ػػيلمػ ػ ل
ادفطيػػطاياافلرةػػـلايليػػيءلادفل ػرةلااليل،يداػػاولحمػػيلسبػػطتلمفيكضػػيتلحيمػػبلدافاػػدلتػػيـل2000ـلدػػافل
رئاسلميظمالادلفراػرلادفطيػطاياالاد ارفػؿلاييػرلترسػيتلكرئػاسلكزراءلإيػرائاؿلاايػكدلدػيراؾولكادلػ ل

ت،ديػػيلد ػػكؿلإرائاػػؿلبػػيركفلدطفػػرـلاد،دي ػ لس ػ ليػػدلمدر2000/ـلكايػػدالعلااليلفيضػػالادفطيػػطاياال
اداليياالادل لالللزاؿلب اررالييلميدد الفلىلاداكـ .ل
كدػػيد كدةلإدػػىلدػػداايتليب ػ ةلاديػػططالادكطياػػالس،ػػدلت،ػػدتلاد،اػػيدةلادفطيػػطاياالتبػػااللكاا ػ ل

الفػ ػػيؽلأكيػ ػػطكلتػ ػػدةلاجلميتػ ػػيتلايط ليػ ػػيلفرحػ ػػالفمػ ػػيسلااليػ ػػثماالكاد،ػ ػػكللكادفرحػ ػػيتلكادكطياػ ػػال
ادم يرضالدثلفيؽولدطلبيكرلدب فلادمبركعلادكطي لادفطيطاي لمػيلد ػدلأكيػطكولكسػ لدكرةلادمجطػسل

ادمرح ػػزملادمي  ،ػػدةلم ػػفل1993/10/12-10ـلسػ ػ لل ػػكيسلأو ػػدرلادمجط ػػسلاػػ اررللادب ػػيارلدلب ػػحاؿل
مجطػػسلاديػػططالادكطياػػالادفطيػػطايااولكا لاػػيرلرئػػاسلادطجيػػالادليفاذاػػالدميظمػػالادلفراػػرلادفطيػػطاياال

رئاي ػينلديػػذالادمجطػػسولكمػػيرسلهػػذالادمجطػػسلوػػثفايل لس طا ػينلس ػ ل1994/7/5ـلد ػػدلأفللبػػحطتل
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ادك ازرةلمفلتددلمفلادكزراءلمالطكالاددا ؿلكاد يرجولكايلمرتلادك ازرةلميلمرةلفلىلجػرتلااليل يدػيتل

ادلبرا االاألكدىلدطمجطسلادلبرا لادفطيطاي لدليراحل1996/1/20ـ.ل ل

كلفيداػ ػينلألملسػ ػراغلسػ ػ لادي ػػططالاددي ػػلكراالكادلبػ ػرا لسػ ػ لادمي ػػيطؽلادلػ ػ لد طلي ػػيلادي ػػططال
ادفطيػػطاياالادكداػػدةلد ػػدلاالييػػفيبلاد يػػحرملاالي ػرائاط لمييػػيلأوػػدرلاد ػرئاسلاييػػرلترسػػيتلرئػػاسل
ميظمالادلفرارلكرئاسلاديططالادفطيطاياالس ل199/5/20لمفللكيسلا اررللادلبرا لادبيارلراػـل
 1لدي ػػيال1994ـلكاد،يضػ ػ لديي ػػلمرارلاد م ػػؿلد ػػيد،كايافلكاأليظم ػػالكاألكام ػػرلادلػ ػ لحيي ػػتلي ػػيراال
ادمف ػػكؿلاد ػػؿلل ػػيراحل1967/6/5ـلسػ ػ لاأل ارضػ ػ لادفطي ػػطاياالفل ػػىلا ػػلـللكفا ػػدهيولحم ػػيلكلي ػػلمرل
ادمفػػيحـلاديظيماػػالكادبػػرتاالكادطيئفاػػالدم لطػػؼلدرجيليػػيلدمزاكدػػالأتميديػػيلطد ،ػينلدط ،ػكايافلكاأليظمػػال
ادم مكؿلدييولكايػلمرلاد،ضػيةلاديظػيماكفلكادبػرتاكفلكأتضػيءلاديايدػالاد يمػالسػ لمميريػالأتمػيديـل
حؿلس لدائرةلا لويو لكس،ينلدط،كاياف.لل ل
كالف ،ػ ػلينلأوػ ػػدرتلاديػ ػػططالادكطياػ ػػالادفطيػ ػػطاياالاد،ػ ػػييكفلاألييي ػ ػ لادػ ػػذملامالػ ػػؿلادديػ ػػلكرل
ادفطيػػطاي ل ػػثؿلتػػيـل2002ـولكادػػىلفػػافلإايمػػالاددكدػػالادفطيػػطاياالاد لاػػدةولالػػكدىلهػػذالاد،ػػييكفل
األييي لليظاـلمييئؿلادفحػـلكادف،ػكؽلكادفراػيتلاد يمػالسػ لاأل ارضػ لاد يضػ الدطيػططالادكطياػال
ادفطيطايااولكتطىلهدملمفلم ياارلادفحـلاددام،راط لكادل دداالادياييااولايصلاد،ييكفلاألييي ل
تطىللفحاـلمددأليايدةلاد،ييكفلكادفوؿلدافلاديططيت1ولكادللـلل ػداؿلهػذالاد،ػييكفلالف،ػينلايػلجيدال
دملططدػػيتلإوػػثفاالدا طاػػالسػ ل2003/3/18ـلدييػػلفداثلميوػػبلرئػػاسلادػػكزراءلكسوػػؿلرئييػػال
ادفحكمالتفلرئييالاديططالادكطيااولحميلل دؿلس ل2005/8/8ـلدلفدادلمدةلكالاالرئاسلاديػططال
كادمجطسلادلبرا لد رد لييكاتولكل داؿلاديظيـلااليل يد .ل ل
كاديططالادفطيطاياالح مليططالأ رللل،اـلتطىلإاطاـلمفددلللمل لد،ػدرلمػفلاديػايدةلتطاػ ل
كا ض ػ لديػػذللاديػػايدةلمجمكتػػالمػػفلاديػػيسلهػػـلمػػفلاحكيػػكفلادب ػ بلادفطيػػطاي ولكللحػػكفلاديػػططال
ادفطيػػطاياالمػػفليػػططيتلتيمػػالالػػثثلأيػػكةلدد،اػػالاأليظمػػالادديػػلكراالاددام،راطاػػالاديايداػػاولكه ػ ل
ادي ػػططالادلب ػ ػرا االكادي ػػططالادليفاذاػ ػػالكادي ػػططالاد،ضػ ػػيئااولكسػ ػ له ػػذالادد ػػيبلي ػػيلييكؿلاديػ ػػططيتل

 1عٝالٗض كغ٣ضع٣ي ،آعُٗٞض ُ٤زُٜٞض ،كغاؽ ُذبّ ،اُزلغ٣ؼبد اُوبصعح ػٖ اُـِطخ اُ٤ٍ٘ٞخ اُلِـط٤٘٤خ ثلإٔ اُوطبع األٓ٘هٓ ،٢هٖ ٓ٘لهٞعاد
ٓ غًؼ ج٘٤ق ُِغهبثخ اُضٔ٣وغاٍ٤خ ػِ ٠اُوٞاد أُـِذخ ،اُ٘ـشخ اُؼغث٤خ ،عاّ هللا ،ّ2008 ،م .22

88

ادلب ػرا االكادليفاذاػػالكاد،ضػػيئاالس ػ لالػػثثلسوػػكؿولكيػػيفردلحػػؿلسوػػؿلدطفػػداثلتػػفلإفػػداهيلكذدػػؾل
تطىلاديفكلادليد  :ل
ادفوؿلاألكؿ:لاديططالادلبرا اا .ل
ادفوؿلاداليي :لاديططالادليفاذاا .ل
ادفوؿلاداليدث:لاديططالاد،ضيئاا .ل
ل
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الفصل األول
السمطة الت ريعية
د،دلمرتلاديططالادلبرا االسػ لسطيػطافلدلطػكراتلديػلكراالتداػدةليػدؽلكأفللفػدالييلتييػيل
سػ ػ لمكضػ ػ لي ػػيدؽلكسػ ػ لاد بػ ػرافلم ػػفلاي ػػيار1996/ـلج ػػرتلأكؿلايل يد ػػيتليايي ػػاالتيم ػػالفػ ػرةل
كمديب ػرةلس ػ لادضػػفالادررداػػالكاطػػيعلة ػزةلاليل ػػيبلرئػػاسلاديػػططالادفطيػػطاياالكأتضػػيءلادمجطػػسل
ادلبرا لادفطيطاي ولكادل لتدرلمفل ثدييلادبػ بلادفطيػطاي لتطػىلأرضلادػكطفلتػفللوػمام ل
تطػػىلإلدػػيعلادػػييللادػػدام،راط لس ػ لديػػيءلمؤييػػيل لكمميريػػاليػػايدل لادكطياػػالفاػػثللم ضػػتللطػػؾل
االيل يديتلتفلكالدةلادمجطسلادلبرا لادفطيطاي لاألكؿلدطيططالادكطياالادفطيطاياا.1ل ل
كم ػػفلال ػػـلأتا ػػدلإفا ػػيءلاديائ ػػالادلبػ ػرا االادفطي ػػطاياالد ػػدلاي،ط ػػيعلاي ػػلمرليف ػػكل29لت ػػيـول
كادجييبلاألهـلس لهذالاألمرلأفلادمجطسلادلبرا لأودحلامالػؿلادفطيػطاياافلسػ لادضػفالكاد،طػيعل
م ينولس لفافلحيفلادمجطسلادييدؽلد يـل1967ـلامالؿليحيفلاطيعلةزةلس،ػطولكهػ ل طػكةلرئايػال
تطىلطراؽللكفادلاديظيـلاد،ييكي لكاد،ضيئ لس لسطيطافولكهكلميلفدثل ثؿلادييكاتلادميضااول
كد،ػػدلوػػدرلاد داػػدلمػػفلادلبػرا يتلادلػ للفمػػؿلألكؿلمػرةلادطػػيد لادفطيػػطاي ولكحػػيفلدوػػدكرهيلأالػػرل
س يؿلس لليياؿلمييـلاديططيتلكلفيافلآدالييلكفيفلأدائيي .2ل
كادمجطسلادلبرا لادفطيطاي لهكلاديططالادلبرا االادميل دا3ولكالكدىلمييم لادلبرا االكادرايداػال
تطػػىلادكجػ لادمدػػافلسػ لاد،ػػييكفلاأليييػ لادفطيػػطاي لكيظيمػ لادػػدا ط .ل لكدمػػيلأفلاد،ػػييكفلاأليييػ ل
ادفطيطاي لادلأ ذلديديظيـلاديايد لديدييدالديكعلاددام،راطاالادمطد،الس لاألراض لادفطيػطايااولسػإفل
ادمجطسلادلبرا لادميل بلهكلمفلالكدىلمميريالاديططالديديايدالتفلادب بلادفطيػطاي ولكتطػىل
هذالاألييسلسإفلدطمجطسلادلبرا لادفطيطاي ليططيتلف،ا،االكس طاالس لمجيد لادلبرا لكادرايدػال
تطىلأداءلاديططالادليفاذاا.لللل ل
ل

 1كزذ ٢ػجض اُ٘ج ٢اُٞد٤ض،١اُوبٗ ٕٞاُضؿزٞعٝ ١اُ٘ظْ اُـ٤بؿ٤خ ( )2اُـِطبد اُضالس،اُطجؼخ اُـبصؿخ،صاع أُوضاص ُِطجبػخ
،2010م470
2ػجض اُوبصع هبثغ جغاصحٞٓ ،ؿٞػخ اإلجغاءاد اُجؼائ٤خ ،أُجِض األ ،ٍٝاُطجؼخ األٌٓ ،٠ُٝزجخ آكبم ،ؿؼح ،2009 ،م.7
3أُبصح ( ٖٓ )1/47اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢اُلِـط ٢٘٤أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ2003
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كس ػ ليػػداؿلادل ػػرؼلتطػػىلوػػثفايتلاديػػططالادلب ػرا االس ػ لسطيػػطافلس،ػػدللػػـلل،يػػاـلهػػذال
ادفوؿلإدىلالثثلمديفث :ل
ادمدفثلاألكؿ :الوظيفة الت ريعيةو
ادمدفثلاداليي  :الوظيفة الرقابيةو
ادمدفثلاداليدث3الوظالق الفرعيةو
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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المبحث األول
الوظيفة الت ريعية
اد ػ ػػؿلل ػ ػػيراحل/20اي ػ ػػيار1996/ـلكايل ػ ػػيبلأكؿلمجط ػ ػػسللبػ ػ ػرا لسػ ػ ػ لادي ػ ػػططالادكطيا ػ ػػال
ادفطي ػػطايااولف ػػددلاد ،ػػييكفلرا ػػـ  4لدي ػػيال1995ـلإجػ ػراءاتلإت ػػدادلادلبػ ػرا يتلم ػػفلاد ػػؿلادي ػػططال
ادفطيػػطايااولفاػػثلل ػػدلادػػك ازرةلأكلادجيػػالادم لوػػالمبػػركعلاد،ػػييكفلكتييو ػرللكلفاط ػ لإدػػىلدا ػكافل
ادفلػػكللكادلب ػرا لدكض ػ لس ػ لوػػارالاييكياػػالمثئمػػا.1لكا،ػػكـلادػػداكافلدإد ػػيؿلمػػيلا ػراللمثئم ػينلمػػفل
ل داثتلدميلاللارارلمفلجكهرلاد،ييكفلادؿلأفلاريط لإدػىلمجطػسلادػكزراءلادػذملافاطػ لمػرةلأ ػرلل
د ػػدلاددػػتلسا ػ لدػػيد،دكؿلأكلاد ػرسضلأكلادل ػػداؿلإدػػىلدا ػكافلادفلػػكللكادلب ػرا لدكض ػ لس ػ لادوػػايةال
اد،ييكياالادميييداولكأ اػ انرلا،ػكـلادػداكافلدرسػ لمبػركعلاد،ػييكفلادػذملكاسػؽلتطاػ لادمجطػسلإدػىلرئػاسل
اديططالادفطيطاياالالا اررل .2ل
كا ػػدلاددردمػػيفل ادمجطػػسلادلبػرا

لوػػيفبلاال لوػػيصلاألوػػاؿلديدلبػرا لايػػلييدانلإدػػىل

أفلاد،كايافلل دارلتفلاالرادةلاد يمالدسماولكأفلادب بلهػكلادػذملايل ػبلمػفلدايػ ليكادػينلاميريػكفل
ف ػ ػػؽلكضػ ػ ػ لاد،ػ ػ ػكاياف.3كالض ػ ػػمفلا لو ػ ػػيصلادمجط ػ ػػسلادلبػ ػ ػرا لاالػ ػ ػراحلمب ػ ػػركتيتلاد،ػ ػ ػكايافول
كمييابلييولكاارارهيولكاودارهيولكيبرهي.لكييلييكؿلهذللادمكضكتيتلمفل ثؿلمططدافلييل رضل
س ػ لادمططػػبلاألكؿلالال ػراحلاد ،ػكايافلكمييابػػلييلكاارارهػػيولكس ػ لادمططػػبلادالػػيي ليػػيل رضلالوػػدارل
اد،كايافلكيبرهيل ل
المطمب األول
اقتراح القوا ين وم اق تها واقرارها
امػػرلادلبػرا لاد ػػيدملادػػؿلاالوػػدارلكاديبػػرلسػ لالػػثثلأدكارلليػػيهـلسايػػيلاديػػططالادليفاذاػػال
دبػػحؿلكاضػػحلكوػكالنلإدػػىلوػػاركرل لييسػػذانلكس،ػينلدطيظػػيـلادديػػلكرملكاد،ػػييكي لسػ لسطيػػطافلكييبػػرحل
هذللاألدكارلمفل ثؿلادفركعلادليداا :ل

1عاجغ :أُبصح ( ٖٓ )2اُوبٗ ٕٞعهْ (ُ )4ـ٘خ  ّ1995ثلبٕ ئجغاءاد ئػضاص اُزلغ٣ؼبد.
2عاجغ :أُٞاص ( ٖٓ )6،5،4،3اُوبٗ ٕٞعهْ (ُ )4ـ٘خ  ّ1995ثلبٕ ئجغاءاد ئػضاص اُزلغ٣ؼبد
 3دمحم ٓطِن اُظٗ٤جبد ،اُ٘ظْ اُـ٤بؿ٤خ ٝاُوبٗ ٕٞاُضؿزٞع ،١اُطجؼخ األ ، ٠ُٝصاع اُضوبكخ ُِ٘لغ ٝاُزٞػ٣غ ،ػٔبٕ،2003 ،م .270
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الفرع األول  3اقتراح م روعات القوا ين3
افػؽلدحػؿلتضػكلسػ لادمجطػسلادلبػرا لاالػراحلاد،ػكايافولكحػؿلاالػراحللػـلرسضػ لاللاجػػكزل
إتػػيدةلل،دام ػ لس ػ ليفػػسلدكرلاالي ،ػػيدلاديػػيكم1ولحمػػيلكاجػػكزلألاػػالدجيػػالمػػفلدجػػيفلادمجطػػسلاال ػراحل
مبػػركعلاػػييكفلأكلل ػػداؿلأفػػدلاد ،ػكايافلادم مػػكؿلديػػيلأكلإدريئ ػ 2ولككس ،ػينلدطمػػيدةل  70لمػػفلاد،ػػييكفل
األييي لسإفلدمجطسلادكزراءلادفؽلس لادل،دـلإدىلادمجطسلادلبرا لدمبركتيتلاد،ػكايافولأمػيلإذال
حيفلاالالػراحلم،ػدمينلمػفلكزاػرلسػ لادفحكمػالادفطيػطاياالسػإفلل،ػداـلهػذالاالالػراحلاحػكفلأمػيـلمجطػسل
ادػكزراءلكذدػؾلكس،ػينلدطمػيدةل  2/71لمػفلاد،ػييكفلاأليييػ لفاػثليوػتلتطػىلأيػ لمػفلا لويوػػيتل
ادكزارل"لإتدادلمبركتيتلاد،كايافلاد يوالدك ازرل لكل،دامييلدمجطسلادكزراءل" .ل
كدذدؾلاحكفلفؽلاالػراحلاد،ػكايافلم،وػكرلتطػىلادفحكمػالكتطػىلادمجطػسلادلبػرا لكفػدهميلكدػاسل
ألسرادلادب بلأفلال،دمكالدمبركتيتلاكايافلإدػىلادمجطػسلذدػؾلأفلاديظػيـلادديػلكرملادفطيػطاي لاػدل
أ ذلديديظيـلاددام،راط لادياػيد ولكدػـلا ػذلدػ ملمظيػرلمػفلمظػيهرلاددام،راطاػالادمديبػرة3لأكلبػد ل
ادمديبرة4لكميييلفؽلاالالراحلادب د ولم لمثفظالأفلاد،ييكفلاألييي لادفطيطاي لاكجبلأفلاػلـل
أ ذلرأملادمجطسلاألتطىلدط،ضػيءلسػ لأملمػفلمبػركتيتلاد،ػكايافلادلػ للػيظـلأملبػ فلمػفلبػؤكفل
اديططالاد،ضيئاالدميلس لذدؾلاديايدالاد يما.5
الفرع الثا ي  3م اق ة م روعات القوا ين3
ت ػػيدللاديظ ػػيـلاد ػػدا ط لدطمجط ػػسلادلبػ ػرا لادفطي ػػطاي لطرا ،ػػالإاػ ػرارلمب ػػركتيتلاد،ػ ػكايافل
ادم،دمالد ليكاءلمفلادؿلمجطسلادكزراءلأكلمفلادؿلأفػدليكادػ لأكلدجييػ .لسػإذالحػيفلاالالػراحلم،ػدمينل
مػػفلتضػػكلأكلأحالػػرلمػػفلاألتضػػيءلأكلأاػػالدجيػػالمػػفلدجػػيفلادمجطػػسولسػػإفلمبػػركعلاد،ػػييكفلادم،لػػرحل
افػػيؿلمرس،ػ ػلينلديألي ػػديبلادمكجد ػػالكادمد ػػيدئلاألييي ػػاالتطػػىلادطجي ػػالادم لو ػػالسػ ػ لادمجط ػػسلالد ػػداءل

1أُبصح ( ٖٓ )2/56اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢اُلِـط ٢٘٤أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ2003
2عاجغ أُبصح ( ٖٓ )67اُ٘ظبّ اُضاسُِِٔ ٢جِؾ اُزلغ٣ؼ ٢اُلِـط.٢٘٤
٣ 3جبكغ اُلؼت كٛ ٢ظ ٙاُوٞعح اُـِطخ ث٘لـ ٚصٝ ٕٝؿ ،َ٤د٤ش ٣جزٔغ أُٞاٍ٘ ٕٞك٤ٛ ٢ئخ جٔؼ٤خ ػٔ٤ٓٞخ ُِزو٣ٞذ ػِٓ ٠لغٝػبد
اُوٞاٗٝ ،ٖ٤رؼ ٖ٤٤اُوٌبح ٝأُٞظلٝ ،ٖ٤روغ٣ق اُلئ ٕٞاُؼبٓخ اُشبعج٤خ ٜٓ٘ب ٝاُضاسِ٤خ ،ص .ػجض اُـ٘ ٢ثـ ٢ٗٞ٤ػجض هللا ،اُ٘ظْ اُـ٤بؿ٤خ
ٝاُوبٗ ٕٞاُضؿزٞع ،١اُضاع اُجبٓؼ٤خ ،اإلؿٌ٘ضع٣خ ،ّ1992 ،م .192
 4رزجِٓ ٠ظبٛغ اُضٔ٣وغاٍ٤خ كج ٚأُجبكغح ثٔض ٟاكزغاى اُلؼت ٓغ اُجغُٔبٕ ك ٢ر ٢ُٞاألٓٞع اُؼبٓخ ٌٖٔ٣ٝ ،ث٤بٕ رِي أُظبٛغ ك:٢
 -1االؿزلزبء اُلؼج -2 ٢االهزغاح اُلؼج -3 ٢االػزغاى اُلؼج -4 ٢ئهبُخ اُ٘بسجُ٘ ٖ٤بئج -5 ْٜػؼٍ عئ٤ؾ اُجٜٔٞع٣خ
ٌ٣ٝل ٢رٞاكغ ٝادضا ً أ ٝأًضغ ٖٓ رِي أُظبٛغ ُِو ٍٞإٔ صٔخ ٗظبٓب ً ؿ٤بؿ٤ب ً هبئٔب ً ػِ ٠اُضٔ٣وغاٍ٤خ كج ٚأُجبكغح ،ص.دمحم جٔبٍ اُظٗ٤جبد،
ٓغجغ ؿبثن ،م .111
5عاجغ :أُبصح ( ٖٓ )100اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ2003
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اد ػرأمولسػػإذالرأللادمجطػػسلد ػػدلااليػػلميعلد ػرأملادطجيػػالادػػكؿلاالال ػراحلأفيد ػ لإدػػىلادطجيػػالاد،ييكياػػال
دكض لس لمبركعلاييكفلملحيمؿلدل،دام لدطمجطسلس لاددكرةليفيييلأكلادل للطايي.1ل ل
لأمػػيلإذالمػػيلاػػدـلمب ػركعلاد،ػػييكفلأكلاالال ػراحلمػػفلادػػؿلمجطػػسلادػػكزراءلسإي ػ لاػػلـلإفيدل ػ لإدػػىل
رئاسلادمجطسلادلبرا لمرسؽلدمذح ارلػ لاالاضػيفاالكتطػىلادػرئاسلأفلافاػؿلادمبػركعلأكلاالالػراحل
إدىلادطجيالادم لوالالدداءلادرأمولتطىلأفلل،دـلادطجيالل،رارهيل ثؿلمدةلاللللجيكزلأيدكتافلمفل
ليراحلإفيدل لإداييولالـللريؿليي التفلادمبػركعلأكلاالالػراحلإدػىلحػؿلتضػكلادػؿلالثالػالأاػيـلتطػىل
األاؿلمفلمكتدلجطيالترض لتطىلادمجطسلادػذملابػرعلد ػدلااليػلميعلإدػىلل،راػرلادطجيػالدمييابػال
تيمػػالدطمبػػركعلإجمػػياللدمييابػػالادمدػػيدئلاد يمػػالادػػؿلادلوػػكاتلتطػػىلادمبػػركعلد،دكد ػ لاليػػلحميد ل
االجػراءاتلدبػ ي ولكاجػكزلدطمجطػػسلأفلا،ػػررلاددػػدءلسػ لادمييابػػالاد يمػػالدكفلايلظػػيرلل،راػػرلادطجيػػال
ادم لواولكد دلادمييابالاد يمالاطرحلادمبػركعلتطػىلادمجطػسلدطلوػكاتلتطاػ لد،دكدػ لسػإذالرسضػ ل
اتلد ػػرلادمب ػػركعلمرسكضػ ػينلكاذالكاس ػػؽلتط ػػىلادكدػ ػ لأفيدػ ػ لإد ػػىلادطجي ػػالادم لو ػػالالجػ ػراءلادل ػػداثتل
ادميييدالتطىلضكءلادمييابالاد يمالادل لأجراهي2ولكد دلذدؾلا،كـلرئاسلادمجطسلادلبرا لدإفيدال
مبركعلاد،ييكفلإدىلادطجيالاد،ييكياالالدداءلمثفظيلييلاد،ييكياالادثزما .3ل
كدمجطسلادكزراءلادفؽلس لايلردادلمبركعلاد،ػييكفلادم،ػدـلمػفلجييدػ لادػؿلادلوػكاتلتطاػ ل
د،دكد لمفلادمجطسلادلبرا لاليلحميؿلاالجراءاتلدب ي  .4ل
كلج ػػرملميياب ػػالمب ػػركتيتلاد،ػ ػكايافلأكلاالال ارف ػػيتلسػ ػ لاػػراءلافلميفو ػػطلافلتط ػػىلادكجػ ػ ل
ادليد  :5ل
لأ.

س لاد،راءةلاألكدىلايياشلادمبركعلميدةلميدةلد دللثكلييلكاالالرافيتلادم،دمالدب يييلكاػلـل
ادلوكاتلتطىلحؿلميدةلالـلالـلادلوكاتلتطىلادمبركعلدمجمط  .ل

لب .لجػػرملاد ،ػراءةلاداليياػػال ػػثؿلمػػدةلأاوػػيهيلبػػيرلمػػفللػػيراحلإا ػرارلادمبػػركعلدػػيد،راءةلاألكدػػىل
كل،لوػرلتطػػىلمييابػػالادل ػػداثتلادم،لرفػالكاػػلـلادلوػػكاتلتطايػػيلالػـلاوػػكتلتطػػىلادمػكادل

1عاجغ أُبصح ( ٖٓ )67اُ٘ظبّ اُضاسُِِٔ ٢جِؾ اُزلغ٣ؼ.٢
 2كزذ ٢ػجض اُ٘ج ٢اُٞد٤ضٓ، ١غجغ ؿبثن ،م.475
3عاجغ أُبصح ( ٖٓ )65اُ٘ظبّ اُضاسُِِٔ ٢جِؾ اُزلغ٣ؼ.٢
4أُبصح ( ٖٓ )66اُ٘ظبّ اُضاسُِِٔ ٢جِؾ اُزلغ٣ؼ ٢اُلِـط.٢٘٤
5أُبصح ( ٖٓ )68اُ٘ظبّ اُضاسُِِٔ ٢جِؾ اُزلغ٣ؼ ٢اُلِـط.٢٘٤
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ادم دد ػػاليييئا ػػيولكاطػ ػ له ػػذللاد،ػ ػراءةلرسػ ػ لمب ػػركعلاد ،ػػييكفلإد ػػىلمجط ػػسلاد ػػكزراءلالد ػػداءلأا ػػال

مثفظيتلتطا لإفلكجدت.

للجػلػرملا ػراءةلاليدالػػال ل،لوػػرلتطػػىلمييابػػالادل ػػداثتلادم،لرفػػا لديػػيءالتطػػىلططػػبلحلػػيد ل
ميدبلمفلمجطسلادكزراءلأكلمفلرد لتددلأتضيءلادمجطسلبراطالأفلالـلل،داـلادططبلادؿلإفيدال
ادمبركعلدرئاسلاديططالادكطياالالودارل.ل ل
الفرع الثالث  3إقرار م اريع القوا ين3
اجػػرملإا ػرارلمبػػيرا لاد ،ػكايافلإذاللػػـلادلوػػكاتلتطايػػيلديألةطداػػالادمطط،ػػالمػػيلدػػـلاػػيصلتطػػىل
ثؼلذدؾ1ولكسكرلإاػرارلمبػركعلاد،ػييكفلدػيد،راءةلاداليدالػالأكلسػكرلاي،ضػيءلأيػدكتافلمػفللػيراحل

إا اررللديد،راءةلاداليياالافاؿلادرئاسلادمبركعلإدىلرئاسلاديططالادكطياالالودارل .2ل
ل

المطمب الثا ي

إصدار القوا ين و رها
د ػدلإاػرارلاد،ػكايافلمػفلادػػؿلادمجطػػسلادلبػرا لكافيدلػ لدػرئاسلاديػػططالاوػيرلإدػ لإوػػدارللالػػـل
يبرلكذدؾلتطىلاديفكلادليد  :ل
الفرع األول  3إصدار القوا ين3
ل لاوػػدرلرئػػاسلاديػػططالادكطياػػالاد ،ػكايافلد ػػدلإارارهػػيلمػػفلادمجطػػسلادلبػرا لادفطيػػطاي ل ػػثؿل
الثالػػافلاكم ػينلم ػػفللػػيراحلإفيدليػػيلإداػ ػ ولكد ػ لأفلا ا ػػدهيلإدػػىلادمجطػػسل ػػثؿلذاتلاألجػػؿلمب ػػفكتال
دمثفظيل لكأيديبلاتلراض لكااللاتلدرتلمودرةلكليبرلسك انرلس لادجرادةلادريماا3ولكاذالردلرئاسل
اديػػططالادكطياػػالمبػػركعلاد،ػػييكفلإدػػىلادمجطػػسلادلب ػرا لكس ،ػينلدسجػػؿلكادبػػركطلاد ػكاردةلس ػ لادف ،ػرةل
اديػػيد،الل ػػيدلمييابػػل لاليياػػالس ػ لادمجطػػسلادلب ػرا ولسػػإذالأا ػرللاليياػػالد ةطداػػالالطال ػ لأتضػػيئ لأتلدػػرل
اييكيػينلكايبػػرلسػػك انرلس ػ لادجراػػدةلادريػػماا.4كل لدػػرلهػػذللادوػػثفاالمػػفلادوػػثفايتلادميمػػالد ػرئاسل
اديػػططالادكطياػػاولإذللمحي ػ لمػػفللػػرؾلدوػػمل لتطػػىلأملمػػفلمبػػيرا لاد ،ػكايافلادل ػ للفػػيؿلإدا ػ لمػػفل

1أُبصح ( ٖٓ )65اُ٘ظبّ اُضاسُِِٔ ٢جِؾ اُزلغ٣ؼ ٢اُلِـط.٢٘٤
2أُبصح ( ٖٓ )70اُ٘ظبّ اُضاسُِِٔ ٢جِؾ اُزلغ٣ؼ ٢اُلِـط.٢٘٤
 3كزذ ٢ػجض اُ٘ج ٢اُٞد٤ضٓ ، ١غجغ ؿبثن ،م .476
4أُبصح ( ٖٓ )41اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢اُلِـط ٢٘٤أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ2003
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ادمجطسلادلبرا لالودارهي.فاثلاللايلطا لادمجطسللجيكزلمثفظيتلرئاسلاديططالإاللدػإارارل
مبركعلاد،ييكفلد ةطداالادالطالافولكه لأةطداالال ذرلسىلحالارلمفلاألفايفللكسارهي .ل
الفرع الثا ي 3

ر القوا ين3

كاديبػػرلهػػكلإتػػثفلادلب ػرا لدطيػػيسلحيسػػاولكلفداػػدلمكتػػدلاد مػػؿلدم،لضػػيللفلػػىلاػػيظـلاديػػيسل
يطكحيـلدميلاطيدؽل طيبلاد،يتدةلاد،ييكياالكاتثـلادييسلديد،ييكفلهكلأمػرللفلرضػ لاكاتػدلاد دادػال
كادميطػػؽولكدحػػفلمػػفلادييفاػػالاد مطاػػالالامحػػفلدطدكدػػالأفللػػلمحفلمػػفلإتػػثـلاديػػيسلديدلب ػرا ولدػػذدؾل
احفػ ػ لأفللياػ ػ لاددكد ػػالدطي ػػيسلكي ػػيئؿلاد ط ػػـلديد ،ػػييكفولكاح ػػكفلذد ػػؾلديبػ ػرللسػ ػ لادجرا ػػدةلادري ػػماال
ادم ووػػالدػػذدؾلكاسلػراضلتطػػـلحيسػػالاديػػيسلدػ ولسيديبػػرلإجػراءلضػػركرملديفػػيذلاد،يتػػدةلادلبػرا ااول
سإذالدـلالـلسثللحكفلاد،يتدةلييسذةلكمطزمالدطييسلفلىلكدكلحييكالا طمكفلديي .1ل
لكلو ػػدرلاد،ػ ػكايافلديي ػػـلادبػ ػ بلاد ردػ ػ لادفطي ػػطاي ولكليب ػػرلس ػػكرلإو ػػدارهيلسػ ػ لادجرا ػػدةل
ادريمااولكا مؿلدييلد دلالثالافلاكمينلمفلليراحليبرهيلميلدـلايصلاد،ييكفلتطىل ثؼلذدؾ .2ل
لكاذالحيفلاألوؿلهكلاسلراضلاد طـلديد،ييكفلاسل ارضػينلةاػرلايدػؿلالالدػيتلاد حػسلسػإفلادػرأمل
ميػل،رلتطػىلأفلهيػيؾلايػلالييءلكفاػػدلاػردلتطػىلهػذالادمدػدألدفاػػثلا،دػؿلاالتلػذارلديدجيػؿلديد،ػػييكفول
كذدػػؾلسػ لادفػػيالتلادلػ لاالدػػتلسايػػيلايػػلفيدالكوػػكؿلادجراػػدةلادريػػماالإدػػىلد ػػضلميػػيطؽلاديػػططال
ديدبلاكةلايهرةلحيفلثؿلاد دكلالفػدللادميػيطؽلأكلايلبػيرلكدػيءلأكلفيدػالساضػيفولسفػ لمالػؿلهػذلل
ادفيالتلامحفلاالتلذارلديدجيؿلديد،ػييكفلكذدػؾلفلػىلزكاؿلاد،ػكةلاد،ػيهرةلككوػكؿلادجراػدةلادريػماال
إدىلادمكاطياف.3ل ل
لكل لد ػػرلادكا ػػيئ لادفطي ػػطاياالادلػ ػ لو ػػدرتلكلو ػػدرلسػ ػ لسطي ػػطافلهػ ػ لادجرا ػػدةلادري ػػماال
ادفطيطاياا4ولكايبرلس لادكايئ لادفطيطاياالجما لاد،كايافلكاأليظماولكادطكائحولكاد ،ارراتولكاألكامرولل

1أٗههٞع دٔههضإ اُلههبػغ ،أُههضسَ ُِؼِهه ّٞاُوبٗ ٤ٗٞهخٓ ،ذبًههغاد أُو٤ههذ ػِههٍِ ٠جههخ اُلههغ٣ؼخ ٝاُوههبٌٗٓ ،ٕٞزجههخ اُطبُههت اُجههبٓؼ ،٢اُجبٓؼههخ
اإلؿالٓ٤خ ،ؿؼح ،ّ2008 ،م ٓٝ 89ب ثؼضٛب.
2أُبصح ( ٖٓ )116اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢اُلِـط ٢٘٤أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ2003
 3عٌٓبٕ دمحم أث ٞاُـؼٞص ،ص.دمحم دـٖ هبؿْٓ ،جبصب اُوبٗ٘ٓ ،ٕٞلأح أُؼبعف ،اإلؿٌ٘ضع٣خ ،ّ1995 ،م .59
4
المادة ( )3من القانون رقم ( )8لسنة 2008بشأن الجرٌدة الرسمٌة الفلسطٌنٌة.
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ادم اريػػاـلادرئييػػاالكاددثةػػيتولكاالتثيػػيتلادريػػماالكاد ثمػػيتلادلجيراػػالكف،ػػكؽلادمطحاػػالادفحراػػاول
كحؿلميلس لفحمييلمفلاد ،ارراتلذاتلادطيد لاالدارم .1ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

1

المادة ( )5من القانون رقم ( )8لسنة 2008بشأن الجرٌدة الرسمٌة الفلسطٌنٌة.
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المبحث الثا ي
الوظيفة الرقابية (السياسية)
كا،وػػدلديػػذللادكظافػػالأفلا،ػػكـلادمجطػػسلادلب ػرا لدمراادػػالأداءلاديػػططالادليفاذاػػاولكذدػػؾل
دييل داـلادكييئؿلادرايداالادمل يرؼلتطاييلس لدردميييتلاددكؿلذاتلاأليظمالاديايداا.لكل لدرلرايدال
ادمجط ػػسلادلبػ ػرا لتط ػػىلأتم ػػيؿلادي ػػططالادليفاذا ػػالأف ػػدلأه ػػـلادكي ػػيئؿلدض ػػميفلمي ػػيءدالادفحكم ػػال
كمراادالأتميدييلح لالللفادلتفلادريايتلكاألهداؼلادميطرةلس لاد،ييكفلدجييػبللطػؾلادلػ لأكردليػيل
سػ لدايييػػيلادػكزارملدػػدللميفيػػيلادال،ػالأكؿلمػرةلأمػيـلادمجطػػسلادلبػرا لكااللسإييػيلللفمػػؿلادميػػئكداال
اديايياا .ل
لكاػػػدلفػػػددلاد،ػ ػػييكفلاألييي ػ ػ لادفطيػ ػػطاي لكاديظػػػيـلاد ػػدا ط لدطمجطػ ػػسلادلب ػ ػرا لاألدكاتل
ادرايداالادمليفالألتضيءلاديططالادلبرا االدطييكضلديدكظيئؼلاديايياالادثزمػالدمراادػالادفحكمػال
كه ػ لاألي ػػئطالكاالي ػػلجكاديتولكفج ػػبلادال ،ػػاولكادلف،ا ػػؽلاددردم ػػيي 1ولكي ػػكؼليدري ػػييلتم ػػفل ػػثؿل
ادمطيدبلادليداا :ل
المطمب األول
األسلمة ل
كلادم،وكدلدييلادفوكؿلمفلادػكزراءلتطػىلإاضػيفيتلم ايػالدبػ فلميػ دالمػفلادميػيئؿ2ول
كاألالرلاد،ييكي لدطيػؤاؿلأالػرلمفػددلافمػؿلسػ لطايلػ لدفػتليظػرلادفحكمػالسػ لبػ فلمػفلادبػئكف3لأكل
ايلاضػػيحلأمػػرلمػػفلاألمػػكرلأكلمي ػ داللل طػػؽلديدياييػػالاد يمػػالأكلديدميػػلجداتلمػػفلاألفػػداثلكاػػدل
لدراطييايلاد ظمىلتيـل1721ـ4ولكادليظـلادمبرعلادديػلكرملسػ ل
ظيرلهذالاأليطكبلألكؿلمرةلس ل
ادمػػيدة  56لفػػؽللكجا ػ لاأليػػئطالدكفلأفلافوػػؿلليرح ػينلاألمػػرلدطيظػػيـلادػػدا ط لدطمجطػػسلادلب ػرا ل
ادفطيطاي لادذمليصلس لادميدةل  75لمي لتطىلأف :ل

1كزذ ٢ػجض اُ٘ج ٢اُٞد٤ضٓ ،١غجغ ؿبثن ،م476
2دـ ٖ٤ػضٔبٕ ػضٔبٕ ،اُ٘ظْ اُـ٤بؿ٤خ ٝاُوبٗ ٕٞاُضؿزٞع ،١اُجؼء اُضبٗ :٢اُوبٗ ٕٞاُضؿزٞع ،١اُضاع اُجبٓؼ٤خ ،ث٤غٝد ،ّ1989 ،م
.162
3دمحم جٔبٍ اُظٗ٤جبدٓ ،غجغ ؿبثن ،م .273
 4دمحم كل٤ن هغهبع ،اُوبٗ ٕٞاُضؿزٞعٝ ١أُإؿـبد اُـ٤بؿ٤خ٘ٓ ٖٓ ،لٞعاد أُضعؿخ اُ٤ٍ٘ٞخ ُإلصاعح ،رٗٞؾ ،ّ2007 ،م .51
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-1لافؽلدط ضكللكجا لاأليئطالإدىلادكزراءلكد لايلجكاديـلتفلأمرلارادلم رسالف،ا،ل لأكلدطلف،ؽل
مفلفوكؿلكاا التطـلدييلكم رسالاالجراءاتلادل لال ذتلأكلادللل ذلس لأمرلمفلاألمكر.ل ل
-2لاجبلأفلاحكفلاديؤاؿلكاضفينلكمفددانلدسمكرلادمرادلااليلفييـلتيييلددكفلأملل طاؽ.ل ل
لكا،ػدـلاديػؤاؿلحليدػػالدػرئاسلادمجطػػسلادػػذملادطرػ لإدػػىلادػػكزارلادم ػلصلكادرجػ لسػ لجػػدكؿل
أتم ػػيؿلأا ػػربلجطي ػػالتط ػػىلأفلاح ػػكفلا ػػدلاي،ض ػػىلأي ػػدكعلتط ػػىلاألا ػػؿلم ػػفلل ػػيراحلإدثةػ ػ لدط ػػكزارول
كا وصلادمجطسلس لأكؿلادجطياليوؼلييتالدسيئطالإاللإذالاررلادمجطسل ثؼلذدؾ.1ل ل
لكاردلادكزارلتطىلاأليئطالادمكجيالإدا لكادمدرجالس لجدكؿلاألتميؿلكد لأفلاططبلل جاػؿل
االجيدالدجطيالأ رللافددهيلادمجطسولكس لفيدالااليػل جيؿلافػؽلدطػكزارلأفلاططػبلاالجيدػالتػفل
يؤاؿلكج لإدا لس لأكؿلجطيالد دلإدثة لكدكلدـلادرجلس لجدكؿلأتميدييولكا طػرلادػكزارلادػرئاسل
دذدؾلكاؤبرلدييلس لمفضرلادجطيا2ولد ضكلادمجطسلادذملكج لاديؤاؿلأفلايلكضحلادكزارلكأفل
ا طؽلتطىلإجيدل لدإاجيزلمرةلكافدة .3ل
لكاللليطدؽلاالجراءاتلاد يوالديأليئطالتطىلميلاكج لميييلدطػكزراءلأاليػيءلمييابػالمكضػكعل
مطركحلتطىلادمجطسلدؿلافؽلدستضيءلأفلاكجيكهيلس لادجطيالبفيها.4ل ل
المطمب الثا ي
االستىواب ل
لكهكلإجراءلداسلاديدؼلمي ولحميلهػكلادبػ فلسػ لاديػؤاؿلادفوػكؿلتطػىلإاضػيفيتلم ايػال
دوػػددلميػ دالمػػيولكدحيػ لايػػدؼلإدػػىلكضػ لادياييػػالاد يمػػالدطػػك ازرةلأكلياييػػالكزاػػرلم ػػافلمكضػ ل
االلييـلكادي،د .5ل
لأميلدبيفلادبػركطلكاالجػراءاتلادلػ لايدرػ لإلديتيػيلسػ للكجاػ لااليػلجكابلس،ػدليػصلتطػىل
ذد ػػؾلادم ػػيدةل  80لم ػػفلاديظ ػػيـلاد ػػدا ط لدطمجط ػػسلادلبػ ػرا لادلػػ لاب ػػلرطتلأفلاح ػػكفلاالي ػػلجكابل
1أُبصح ( ٖٓ )76اُ٘ظبّ اُضاسُِِٔ ٢جِؾ اُزلغ٣ؼ ٢اُلِـط.٢٘٤
2أُبصح ( ٖٓ )77اُ٘ظبّ اُضاسُِِٔ ٢جِؾ اُزلغ٣ؼ ٢اُلِـط.٢٘٤
3أُبصح ( ٖٓ )78اُ٘ظبّ اُضاسُِِٔ ٢جِؾ اُزلغ٣ؼ ٢اُلِـط.٢٘٤
4أُبصح ( ٖٓ )79اُ٘ظبّ اُضاسُِِٔ ٢جِؾ اُزلغ٣ؼ ٢اُلِـط.٢٘٤
5دـ ٖ٤ػضٔبٕ ػضٔبٕٓ ،غجغ ؿبثن ،م .163
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محلكدػػي1ول لكا،ػػدـلااليػػلجكابلد ػرئاسلادمجطػػسلادػػذملافػػددلمكتػػدانلدلثكل ػ لتطػػىلأفلل ارتػػىلاديػػرتال
ادممحيالس لطرف لدطي،ػيشولكافػددلادمكتػدلد ػدليػميعلردلادػكزارولكاللاجػكزلإطيدػالادمييابػالألحالػرل
مفلتبرةلأايـولكاحكفلدثيلجكاديتلاأليػد،االتطػىليػيئرلادمػكادلادمدرجػالتطػىلجػدكؿلاألتمػيؿلمػيل
تدالاأليئطا .ل
لكاللاجكزلمييابالااليلجكابلإاللد ػدلمػركرليػد الأاػيـلمػفلل،دامػ لإاللإذالادػؿلادمكجػ لإداػ ل
االيػػلجكابلادػػردلكادمييابػػالفػػيالنلأكلس ػ لأجػػؿلأاػػؿولحمػػيلأي ػ لاجػػكزلل،وػػارلهػػذالاألجػػؿلس ػ لفيدػػال
االيل جيؿلإدىلالثالالأايـلدمكاس،الرئاسلاديططالادكطياا .2ل ل
لكدحػ ػػؿلتضػ ػػكلأفلاططػ ػػبلمػ ػػفلادػ ػػكزارلادم ػ ػػلصلإطثت ػ ػ لتطػ ػػىلداييػ ػػيتلأكلأكراؽللل طػ ػػؽل
دياليلجكابلادم ركضلتطىلادمجطسلكا،دـلهذالادططبلحليدالإدىلرئييالادمجطس.3ل ل
كابػػرحلادميػػلجكبلمكضػػكعلايػػلجكاد لكد ػػدلإجيدػػالادػػكزارلاجػػكزلدستضػػيءلاالبػػلراؾلس ػ ل
ادمييابالكدطميلجكبلد دلذدؾلإذالدـلا،لي لأفلادافلأيديبلتدـلاالييتػ لكدػ ل لكدراػرللمػفلاألتضػيءل
أفلاطرفكالمي دالفجبلادال،التػفلادػكزراءلأكلافػدهـلمػ لم ارتػيةلمػيلاػيصلتطاػ لاد،ػييكفلاأليييػ ل
ديذالادب ف.4ل ل
كاجكزلدم،دـلااليلجكابليفد لكايلردادللسثلايظرلسا لإاللإذالططبلذدؾل ميالأتضيءلأكل
أحالرلمفلأتضيءلادمجطس.5ل ل
المطمب الثالث
حىب الثقة عن الحكومة
ل ػ ػػيصلادم ػ ػػيدةل  63لمػػ ػػفلاد ،ػ ػػييكفلاأليييػ ػ ػ لادفطيػ ػ ػػطاي لتط ػ ػػىلأف:ل لمجط ػ ػػسلادػػ ػػكزراءل
ادفحكمػػا لهػػكلاألداةلادليفاذاػػالكاالداراػػالاد طاػػيلادل ػ للضػػطط لدميػػؤكداالكض ػ لاددريػػيمللادػػذملل ،ػرلل
اديططالادلبرا االمكض لادليفاذولكسامػيلتػدالمػيلدػرئاسلاديػططالادكطياػالمػفلا لويوػيتلليفاذاػال
افددهيلاد،يي لكفلاألييي وللحكفلادوثفايتلادليفاذاالكاالداراالمفلا لويصلمجطسلادكزراء  .ل
1كزذ ٢اُٞد٤ضٓ،١غجغ ؿبثن،م .479
2عاجغ :أُبصح ( ٖٓ )3/56اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢اُلِـط ٢٘٤أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ2003
3أُبصح ( ٖٓ )3/80اُ٘ظبّ اُضاسُِِٔ ٢جِؾ اُزلغ٣ؼ ٢اُلِـط.٢٘٤
4أُبصح ( ٖٓ )4/80اُ٘ظبّ اُضاسُِِٔ ٢جِؾ اُزلغ٣ؼ ٢اُلِـط.٢٘٤
5أُبصح ( ٖٓ )5/80اُ٘ظبّ اُضاسُِِٔ ٢جِؾ اُزلغ٣ؼ ٢اُلِـط.٢٘٤
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لجػػدرلاالبػػيرةلإدػػىلأفلتػػدـلميػػئكداالرئػػاسلاديػػططالافلػػرضلكجػػكدلهائػػالديػػلكراالأ ػػرلل
للفمػػؿلادميػػئكدااوللكهػػذللاديائػػالللمالػػؿلس ػ لادػػك ازرةلأكلادفحكمػػالادل ػ لللحػػكفلمػػفلرئػػاسلادفحكمػػال
ػكزرةلادمفػػكرلادرئاي ػ لادف ػػيؿلس ػ لمجػػيؿلاديػػططالادليفاذاػػالدفاػػثل
كأتضػػيءلفحكمل ػ .لممػػيلاج ػػؿلادػ لا
لمػيرسلاديػػططيتلادف طاػػالدفحػػـلادػدثدلسحػػيفلمػػفلادطدا ػ لإذفلأفلل،ػ لادميػػئكداالادياييػػاالادحيمطػػال
تطىلتيل،يي .1ل
أميلرئاسلاديططالس طىلادرةـلمفلمديبرل لدجييبلمفلاال لويويتلادلبرا االكادليفاذاال
المالؿلس لل اافلرئاسلادكزراءلكاايدالادك ازرةلكحديرلادمكظفافولكفؽلدتكةلاددردميفلدثي ،يدولإاللأفل
مميريل لدجما لهذللاال لويويتللحكفلتفلطراؽلادك ازرةلألي لالامطؾلاد مؿلميفردان.لل ل
كا،وػدلديدميػػئكداالادياييػاالأيػ لامحػفليػػفبلادال،ػػالدكايػطالاديػكابلمػفلادفحكمػػاولكل ػػكدل
ادمدػػيدرةلإدػػىلادفحكمػػالادل ػ للطػػرحلمي ػ دالادال،ػػالفػػكؿلدايييػػيلادػػكزارملادػػذملل لػػزـللطدا ،ػ ولأكلإدػػىل
اددردمػػيفلإذالططػػبلذدػػؾولكس ػ لجما ػ لاألف ػكاؿلإذالرسػػضلاددردمػػيفلادفحكمػػالتػػفلطراػػؽلطػػرحلادال،ػػال
كجبلتطاييلأفلليل،اؿ .2ل
كل ػػدلادميػػئكداالادياييػػاالفجػػرلادزاكاػػالسػ لاديظػػيـلاددردمػػيي لكادػػرحفلاأليييػ لسػ لدييئػ ول
كددكيييلاف،دلهذالاديظيـلجكهرللكللرارلطدا ل  .3ل
كهػػذللادميػػئكداالاػػدللحػػكفللضػػيمياالأكلجميتاػػاولأكلميػػئكداالسرداػػاللل طػػؽلدػػكزارلدمفػػردل.ل
كادميػػئكداالادلضػػيمياالدطػػك ازرةلجما يػػيلدفاػػثلاحػػكفلحػػؿلادػػكزراءلميػػئكدافلميػػئكدااللضػػيمياالتػػفل
اد ،ػ ارراتلادوػػيدرةلتػػفلمجطػػسلادػػكزراءلأكلتػػفلرئػػاسلمجطػػسلادػػكز ارءلكادمل ط،ػػالديدياييػػالاد يمػػال
دطدكدػػاولأمػػيلادميػػئكداالادفرداػػالسي ػ لمػػيلا ،ػ لتطػػىلتػػيلؽلحػػؿلكزاػػرلتطػػىلفػػدةليلاجػػالأتميد ػ لادل ػ ل
اديبرهيلس لفدكدلك ازرل .4للل ل
كاػػدلأ ػػذلاد،ػػييكفلاألييي ػ لادفطيػػطاي لادم ػػدؿلديػػيال2003ـلدمدػػدألادميػػئكداالادياييػػاال
ديكتاييلادلضيمياالكادفرداالكذدؾلفافليصلس لادميدةل  74لتطىلميلاط  :ل

1ػجض اُـ٘ ٢ثـ ٢ٗٞ٤ػجض هللآ ،غجغ ؿبثن ،م .274
2دمحم جٔبٍ اُظٗ٤جبدٓ ،غجغ ؿبثن ،م.149
3ػجض اُـ٘ ٢ثـ ٢ٗٞ٤ػجض هللآ ،غجغ ؿبثن ،م .275
4دـ ٖ٤ػضٔبٕ ػضٔبٕٓ ،غجغ ؿبثن ،م ٓٝ 167ب ثؼضٛب.
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-1لرئاسلادكزراءلميئكؿلأميـلرئاسلاديططالادكطياالتفلأتميد لكتفلأتميؿلفحكمل .

لل

-2لادكزراءلميئكدكفلأميـلرئاسلادكزراءلحؿلس لفدكدلا لويو لكتفلأتميؿلك ازرل .

لل

-3لرئاسلادكزراءلكأتضيءلفحكمل لميػئكدكفلميػؤكداالسرداػالكلضػيمياالأمػيـلادمجطػسلادلب لػرا .
لكالرل ػػبلتط ػػىلكج ػػكدلادمي ػػئكداالادلض ػػيمياالدط ػػك ازرةلأيي ػػيلل م ػػؿلحكف ػػدةلكاف ػػدةلملجييي ػػاول
كلجلم لس لهائالمجطسلكزراءلدرئييالرئايييلدلفدادلادياييػالاد يمػالادلػ لللد يػيلسػ لإدارةلبػئكفل
ادفحـولحميلالكدىلأتضيءلادك ازرةلبرحلياييالادفحكمالأميـلاددردميفلكاددسيعلتييػيولكادػردلتطػىلمػيل
ا،دـلمفلأيئطالكايلجكاديتلمفلجييبلأتضيءلاددردميفلدبيفلهذللادياييا.1ل ل
كاػ ػػدليظػ ػػـلادمبػ ػػرعلادديػ ػػلكرملادفطيػ ػػطاي لاد،كاتػ ػػدلكاالج ػ ػراءاتلادمل ط،ػ ػػالدإالػ ػػيرةلكلفراػ ػػؾل
ادميئكداالادك ازراالاديايياالكذدؾلس لادمكادلمفل  77لكفلىل  79لفاثلاجكزلد برةلأتضيءلمفل
ادمجطػسلادلبػرا لادل،ػدـلدططػػبلإدػػىلرئػاسلادمجطػػسلد ،ػدلجطيػػال يوػػالدطػرحلادال،ػػالديدفحكمػػالأكل
د فدلادكزراءلد دلايلجكاد ولكالـللفدادلمكتدلأكؿلجطيالد دلمضػ لالثالػالأاػيـلتطػىلل،ػداـلادططػبل
كاللاجػػكزلأفلالجػػيكزلمكتػػدهيلأيػػدكتافلمػػفلذدػػؾلادلػػيراح2ولكاوػػدرلاد،ػرارلدمكاس،ػػالأةطداػػالأتضػػيءل
ادمجط ػػسولكالرل ػػبلتط ػػىلي ػػفبلادال،ػ ػالايلي ػػيءلكالا ػػالم ػػفلي ػػفدتلميػ ػ 3ولكسػ ػ لف ػػيؿلاا ػػيـلادمجط ػػسل
ادلب ػرا لدفجػػبلادال،ػػالتػػفلكافػػدلأكلأحالػػرلمػػفلأتضػػيءلادفحكمػػالا،ػػدـلرئػػاسلادػػكزراءلدػػداثنلس ػ ل
ادجطيالادليداالتطىلأاللالجيكزلمكتدهيلأيدكتافلمفلليراحلفجبلادال،ا .4ل
وتيػػدلايليػػيءلكالاػػالرئػػاسلادػػكزراءلكأتضػػيءلفحكمل ػ لاميريػػكفلأتمػػيديـلمؤال ػينلديتلدػػيرهـل
فحكمػػالليػػاارلأتمػػيؿلكاللاجػػكزلديػػـلأفلال ػػذكالمػػفلاد ،ػ ارراتلإاللمػػيلهػػكلالزـلكضػػركرملدليػػاارل

5
و
ولكتيدئذلا،ػدـلرئػاسلاديػططالادكطياػالادفطيػطاياال
األتميؿلادليفاذاالدفافللبحاؿلادفحكمالادجدادة

دداثنل ثؿلميطالأاوػيهيلأيػدكتيفللدػدألمػفللػيراحلفجػبلادال،ػاولكاللاجػكزلدػرئاسلادػكزراءلأكلألمل
مفلادكزراءلمميريالمييـلميود لإاللد دلادفوكؿلتطىلادال،الد لمفلادمجطسلادلبرا  .6ل
ل

1ػجض اُـ٘ ٢ثـ ٢ٗٞ٤ػجض هللآ ،غجغ ؿبثن ،م.276
2أُبصح ( ٖٓ )77اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢اُلِـط ٢٘٤أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ2003
3عاجغ :أُبصح ( ٖٓ )3/56اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢اُلِـط ٢٘٤أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ2003
4أُبصح ( ٖٓ )2/78اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢اُلِـط ٢٘٤أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ2003
5أُبصح ( ٖٓ )3/78اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢اُلِـط ٢٘٤أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ2003
6عاجغ :أُبصح ( ٖٓ )79اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢اُلِـط ٢٘٤أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ2003
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المطمب الرابع
التحقي البرلما ي
اتلرؼلدطمجيدسلاديايداالتمكمينلديدفؽلس للبحاؿلدجيفللف،اؽلدردميياالل،كـلدل،و لكج ل
ادف،ا،الس لأمكرلم ايالدييءلتطىللحطاؼل يصلمفلادمجطسلاديايد لالـللرس لاديلاجالإدا 1و ل
كتيدةلا يدلدإجراءلادلف،اؽلإدىلإفدللدجيفلاددردميفلاددائمالأكلدجيػال يوػال مؤالػا ولكاجػبلأفل
احػػكفلأتضػػيءلادطجيػػالمػػفلأتضػػيءلاددردمػػيفولكايليػ لتمػػؿلادطجيػػالدييليػػيءلاد مػػؿلادػػذملبػػحطتلمػػفل
أجط ولكادلالرلبلتطىلإجراءلادلف،اؽلاددردميي للفراؾلادميئكداالادك ازراا.2لل ل
كطد،ينلدطميدةل  58لمفلاد،ييكفلاألييي لادفطيطاي لسإفلدطمجطسلأفلاحػكفلدجيػال يوػاول
أكلاحطؼلإفدللدجيي ولمفلأجؿلل،و لادف،يئؽلس لأملأمرلتيـولأكلس لإفدللاالداراتلاد يما.
كلألملمػػفلادطجػػيفلمػػفل ػػثؿلرؤيػػيئييلطد ،ػينلدطمػػيدةل  57لمػػفلاديظػػيـلادػػدا ط لدطمجطػػسل
ادلبػػ ػرا لأفللطط ػ ػػبلم ػ ػػفلأملكزا ػ ػػرلأكلمي ػ ػػئكؿلسػ ػ ػ لمؤيي ػ ػػيتلادي ػ ػػططالادكطيا ػ ػػالم طكم ػ ػػيتلأكل
إاضيفيتللل طؽلديدمكضكتيتلادمطركفالتطاييلأكلادل للد ؿلضمفلا لويوييولحمػيلكأفلألمل
م ػػفلأتض ػػيءلادطج ػػيفلادل ،ػػدـلإد ػػىلادي ػػططالادليفاذا ػػالدح ػػؿلادططد ػػيتلادض ػػركراالكادمب ػػركتالادثزم ػػال
دلمحاي لمفلمميريالمييم لاديايداا .3ل
كاحكفلدطػكزراءلادفػؽلسػ لفضػكرلجطيػيتلادطجػيفولكدطجػيفلمػفل ػثؿلرؤيػيئييلأفللططػبل
مفلادكزارلأكلادميئكؿلذملادب فلفضكرلجطييليي.4ل ل
كلطل ػػزـلح ػػؿلدجي ػػالدل ،ػػداـلل،را ػػرلت ػػفلادمكض ػػكعلادمف ػػيؿلإداي ػػيل ػػثؿلادم ػػدةلادلػ ػ لاف ػػددهيل
ادمجطػػس5ولكا،ػػدـلادل،راػػرلإدػػىلرئػػاسلادمجطػػسلالد ارجػ لس ػ لجػػدكؿلاألتمػػيؿلكاجػػبلطد ػ لكلكزا ػ ل
تطىلاألتضيءلادؿلادجطيالادمفػددةلساػ لدػ رد لكتبػرافليػيتالتطػىلاألاػؿ6لتطػىلأفلابػلمؿلتطػىل

1دـ ٖ٤ػضٔبٕ ػضٔبٕٓ ،غجغ ؿبثن ،م ٓٝ 164ب ثؼضٛب.
2دمحم جٔبٍ اُظٗ٤جبدٓ ،غجغ ؿبثن ،م.150
3عاجغ :أُبصح ( ٖٓ )1/56اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢اُلِـط ٢٘٤أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ2003
4أُبصح ( ٖٓ )1/58اُ٘ظبّ اُضاسُِِٔ ٢جِؾ اُزلغ٣ؼ.٢
5عاجغ :أُبصح ( ٖٓ )60اُ٘ظبّ اُضاسُِِٔ ٢جِؾ اُزلغ٣ؼ.٢
6عاجغ :أُبصح ( ٖٓ )61اُ٘ظبّ اُضاسُِِٔ ٢جِؾ اُزلغ٣ؼ.٢
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رأملادطجي ػػالسػ ػ لادمكض ػػكعلادمف ػػيؿلإداي ػػيلكأيػػػديد لكاآلراءلاأل ػػرللادمل ط ،ػػالدػ ػ لمرس ،ػػيلديوػػػكصل
ادمبركتيتلأكلادلكوايتلكاالالرافيتلم لمذحرالييلاالاضيفاا .1ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

1عاجغ :أُبصح ( ٖٓ )62اُ٘ظبّ اُضاسُِِٔ ٢جِؾ اُزلغ٣ؼ٢

104

المبحث الثالث
الوظالق الفرعية
دجييبلمػيللػـلذحػرللمػفلكظػيئؼللبػرا االكرايداػالاميريػييلادمجطػسلادلبػرا لادفطيػطاي ول
لكجػػدلطيئفػػالمػػفلادكظػػيئؼلاأل ػػرللادل ػ لللفػػرعلتػػفلهػػيلافلادػػكظافلافلكاػػدللػػـلادػػيصلتطػػىلهػػذلل
ادوثفايتلس لادلبرا يتلادفطيطاياالادم لطفالكادل لييلييكدييلمفل ثؿلادمططدافلادليداافل :ل
المطمب األول
الصالحيات اات الطابع المالي واإلداري
دطمجط ػػسلادلبػ ػرا لد ػػضلادو ػػثفايتلاأل ػػرللادلػ ػ لي ػػصلتطاي ػػيلاد ،ػػييكفلاأليييػ ػ لكم ػػفله ػػذلل
ادوثفايتولادمكاس،التطىلاد،ركضلادلػ لل،لرضػييلاديػططالادليفاذااوكوػثفايتللل طػؽلديدركالػبل
كاالي ػػل،طيتيتلكادلمكا ػػؿولكو ػػثفايتلليفاذا ػػالكادارا ػػاولكي ػػكؼليل ػػرضلدي ػػيلم ػػفل ػػثؿلادف ػػركعل
ادليداا :ل
الفرع األول  3القروض والتعهدات المالية3
ل كدتلاددكؿلتطىلاالدلجيءلإدىلاد،ركضلاد يمالدطفوكؿلتطػىلاألمػكاؿلادلػ لاللليػلطا ل
أفلل ل للدييلادضرائبولكاػدلحالػرلاالدلجػيءلإدػىلاد،ػركضلسػ لم ظػـلادػدكؿولكاللا،لوػرلاألمػرلسػ ل
هػذالتطػىلاددكدػاولكدحػفلاملػدلإدػىليػػيئرلاألبػ يصلاد يمػالحيديائػيتلادمفطاػالكادمبػركتيتلاد يمػػال
كةارل .ل
لكا رؼلاد،رضلاد يـلد يػ لمػيللفوػطتلتطاػ لادػدكؿلمػفلأمػكاؿلادراػرلمػ لل يػدهيلدػردلهػذلل
األمكاؿلكسكائدهيلتػفلادمػدةلادمفػددةلدط،ػرضلاد ػيـلكذدػؾلطد،ػينلالذفلاوػدرلمػفلاديػططالادلبػرا اال
أكلمػػفلل كد ػ 1ولكاػػدلاضػػتلادم ػيدةل  92لمػػفلاد،ػػييكفلاألييي ػ لادفطيػػطاي لادم ػػدؿلديػػيال2003ل
د ي :ل لل ،دلاد،ركضلاد يمالد،ييكفولكاللاجكزلاالرلديطلد ملمبركعلالرلبلتطاػ لإيفػيؽلمدػيدغلمػفل
اد زايػػالاد يمػػالدفلػ ػرةلم،دطػػالإاللدمكاس ،ػػالادمجطػػسلادلب ػرا

ولكارجػ ػ لاديػػدبلسػػ لإتطػػيءلادي ػػططال

ادلبرا االفػؽلادرايدػالتطػىلإدػراـلاد،ػركضلاد يمػالكاليػاميللطػؾلادلػ لل ،ػدلمػ لادمؤييػيتلاددكداػاول
ٗ 1بكظ ٣بؿ ٖ٤أُض ،ٕٞٛاُٞج٤ؼ ك ٢أُبُ٤خ اُؼبٓخ ٝاُزلغ٣غ اٌُغ٣ج ،٢اٌُزبة األ ،ٍٝاُطجؼخ األٌٓ ،٠ُٝزجخ آكبم ،ؿؼح ،2008 ،م .89
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أفلاددردميفلهكلأادرلاديائيتلم رسالكفرويلتطىلادميؿلاد يـلديتلدػيرللامالػؿلاالرادةلاد يمػالدسمػاول
الػػـلإفلمييابػػالاد،ػػرضلاد ػػيـلالػػاحلدطيػػططالادلب ػرا االكاد ػرأملاد ػػيـلادكاػػكؼلتطػػىلمدػػرراتلاد،ػػرضل
اد ػػيـلكمجػػيالتلإيفياػ ولالػػـلإفلاددردمػػيفلادػػذملامطػػؾلفػػؽلسػػرضلادضػرائبلامطػػؾلفػػؽللوػػداؽلت،ػػدل
اد،ػػرضلاد ػػيـلديتلدػػيرلأفلاد،ػػرضليػػالـليػػدادللمػػفل ازيػػالاددكدػػالممػػيلا ػػافلضػػركرةلرايدػػالاددردمػػيفل
تطىلاد،رضلاد يـ.1ل ل
لكاحػػكفللكزاػػرلادميداػػالهػػكلادمفػػكضلدػػيدلكاا ليايدػػالتػػفلاديػػططالادكطياػػالتطػػىلحػػؿلالفيااػػيتل
االالراض2ولكل رضلالفياايتلاددافلاد يـلاد يرج لتطىلادمجطسلادلبرا لدطمكاس،ػالتطايػيلكليبػرل
س لادجرادةلادريماا .3ل
الفرع الثا ي  3الرواتب واالستقطاعات والتمويل3
فػػددلاد،ػػييكفلوػػثفايتلادمجطػػسلادلبػرا لسػ لهػػذللادميػػيئؿلمػػفل ػػثؿلادػػيصلتطايػػيلسػ لد ػػضل
اد،كايافلكس،يلدطلفواؿلادليد 3
لأ.

إاػرارلل ػػداؿليػػطـلركالػػبلضػػديطلادوػػؼلكاألسرادديػػيءلتطػػىلاالػراحلمػػفلمجطػػسلادػػكزراءلمػػفل
فػافلآل ػرلكس،ػينلدطمػيدةل  3/151لمػفلاػييكفلاد دمػالسػ لاػكللاألمػفلادفطيػطاياالراػـل  8ل

دييال2005ـ .ل

لب .ادمويداالتطىلااليل،طيتيتلمفلركالبلمكظف لكميل دم لاديططالادكطياالادفطيػطاياال
ادل لاودرلدييلارارلمفلمجطسلادكزراءلدويدحلفييبلدتـلاأليػرلولكدفػدلأاوػىل ارلػبل
اكـلتمؿلكافدل ثؿلادييالادميداالدمكجػبلأفحػيـلادمػيدةل  3لمػفلاػييكفلراػـل  14لديػيال

2004ـلدب فلدتـلاأليرللس لاديجكفلااليرائاطاا.

لج .ادمكاس،التطىللمكاػؿلادمكازيػالادجيراػالديائػالادل،يتػدلادفطيػطاياالمػفلميػيهميتلادمبػلرحافل
دفاػػثلدمػػيلازاػػدلتطػػىل%2لمػػفلاالبػػلراحيتلكسػ لفػػيالتلادضػػركرةلاد،وػػكللكفػػيؿللططػػبل

األمػػرللجػػيكزلادمكازيػػالادجيراػػالديػػذللادييػػدالكس،ػينلدطمػػيدةل  7لمػػفلاػػييكفلادل،يتػػدلاد ػػيـلراػػـل
 7لدييال2007ـ.

ل

1دمحم جٔبٍ اُظٗ٤جبدٓ ،غجغ ؿبثن ،م .290
2أُبصح ( ٖٓ )37هبٗ ٕٞاُض ٖ٣اُؼبّ عهْ (ُ )24ـ٘خ .ّ2005
3المادة ( )39من قانون الدٌن العام رقم ( )24لسنة 2005م.
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الفرع الثالث 3الصالحيات الت فياية واإلدارية3
لأ.

ادمكاس،الد ةطداالالطال لاألتضيءلتطىلس،دافلرئاسلاديػططالادكطياػالاألهطاػالاد،ييكياػالكذدػؾل
ػيءلتطػػىلا ػرارلمػػفلادمفحمػػالادديػػلكراالاد طاػػيلكس ،ػينلدطمػػيدةل /97ج لمػػفلاد،ػػييكفلراػػـل  9ل
ديػ ن

دييال2005ـلدب فلااليل يديت .ل

لب .اد ػػكؿلاي ػػل،يدالرئ ػػاسلادي ػػططالادكطيا ػػالكس،ػ ػينلدطم ػػيدةل /97ب لم ػػفلاد ،ػػييكفلرا ػػـل  9لدي ػػيال
2005ـلدب فلااليل يديت.

لج .ادمكاس،ػػالتطػػىللمداػػدلفيدػػالادط ػكارئلدمػػدةلالثالػػافلاكم ػينلأ ػػرللد ةطداػػالالطال ػ لاألتضػػيءلد ػػدل
مركرلالثالافلاكمينلمفلإتثيييلدمريكـلمفلرئاسلاديططالادكطياالتيدلكجكدلليدادلدسمػفل
اد،ػ ػ ػػكم لديػ ػ ػػدبلفػ ػ ػػربلأكلةػ ػ ػػزكلأكلتوػ ػ ػػايفلميػ ػ ػػطحلأكلفػ ػ ػػدكثلحيرالػ ػ ػػالطدا اػ ػ ػػالكس ،ػ ػ ػينل

دطميدة  110لمفلاد،ييكفلاألييي لادفطيطاي لادم دؿلدييال2003ـ.

إذالبػػررلمرحػػزلرئػػاسلاديػػططالادكطياػػالديػػدبلادكسػػيةلأكلااليػػل،يدالأكلس،ػػدلاألهطاػػالاد،ييكياػػالسإي ػ ل
الػػكدىلرئػػاسلادمجطػػسلادلبػرا لادفطيػػطاي لميػػيـلرئييػػالاديػػططالادكطياػػالمؤالػينلدمػػدةلالللزاػػدلتػػفل
يػػلافلاكم ػينللجػػرلل ثديػػيلايل يدػػيتلف ػرةلكمديب ػرةلاليل ػػيبلرئػػاسلجداػػدلكس ،ػينلد،ػػييكفلااليل يدػػيتل
ادفطيػػطاي لحمػػيلكردلس ػ لادمػػيدةل  37لمػػفلاد،ػػييكفلاألييي ػ لادفطيػػطاي لادم ػػدؿلديػػيال2003ـ.و
كةةالد فةةنن ه ةةاد صةةالحيات تتعمة بالمصةةادقة عمةةى تعيةةين بعةةض كبةةار المةةوظفين فةةي السةةمطة
الوط ية الفمسطي ية وهؤالء ه 3
لأ.

ادمويداالتطىلل اافلمفيسظليططالادي،دلادفطيطاياا.1ل ل

لب .ادمويداالتطىلل اافلرئاسلداكافلادمكظفافلاد يـ .2ل

لج .ادمويداالتطىلل اافلرئاسلداكافلادرايدالادميداالكاالداراا.3
لد .ادمويداالتطىلل اافلرئاسلهائالادحيبلةارلادمبركع.1

1ر٘ن أُبصح (/1أ) ٖٓ اُوبٗ ٕٞعهْ (ُ )18ـ٘خ  ّ2004ثزؼض َ٣ثؼي أدٌبّ اُوهبٗ ٕٞعههْ (ُ )2ـه٘خ  1997ثلهإٔ ؿهِطخ اُ٘وهض اُلِـهط٤٘٤خ
ػِ ٠إٔ:
٣ـزجضٍ ث٘ن أُبصح ( ٖٓ )15هبٗ ٕٞعهْ (ُ )2ـ٘خ  ّ1997ثلإٔ ؿِطخ اُ٘وض اُ٘ن ا٥ر:٢
أ٣ .ؼ ٖ٤أُذبكع ثوغاع ٖٓ عئ٤ؾ اُـِطخ اُ٤ٍ٘ٞخ ٣ٝوبصم ػِ ٠رؼ ٖٓ ٚ٘٤٤هجَ أُجِؾ اُزلغ٣ؼ ٢اُلِـط.٢٘٤
2
تنا المادة ( )1/8من قانون رقم ( )4لسنة 2005م بتعدٌل قانون الخدمة المدنٌة رقم ( )4لسنة 1998م على أن:
تعدل المادة ( )6الفقرة ( )2من قانون الخدمة المدنٌة رقم ( )4لسنة 1998م لتصبح على النحو التالً:
ٌ .1عٌن رئتٌس التدٌوان بقترار متن مجلتس التوزراء وفقتا ً وحكتام المتادة ( )69متن القتانون اوساستًا بعتد قٌتام مجلتس التوزراء بتنستٌب
المرشح لهذا المنصب للمجلس التشرٌعًا ومصادقة المجلس التشرٌعً على تعٌٌنه باوالبٌة المطلقة وعضائه.
3ر٘ن أُبصح ( ٖٓ )1/4هبٗ ٕٞصٞ٣إ اُغهبثخ أُبُ٤خ ٝاإلصاع٣خ عهْ (ُ )15ـ٘خ  ّ2004ػِ ٠أٗ:ٚ
ٌ .1عٌن رئٌس الدٌوان بقرار متن رئتٌس الستلطة الوطنٌتة بنتاء علتى تنستٌب متن مجلتس التوزراء وبعتد المصتادقة علتى تعٌٌنته باوالبٌتة
المطلقة للمجلس التشرٌعً.
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لق .ادمويداالتطىلل اافلرئاسلهائالادل،يتدلادفطيطاياا.2

لك .ادمويداالتطىلل اافلمجطسلأمييءلهائالادزحيةلادفطيطاياا.3

لز .ادمويداالتطىلل اافلرئاسلهائالف،كؽلأيرلادبيداء.4

لح .إودارلاػرارلدلبػحاؿلمجطػسلإدارةلاديائػالادميػل،طالدف،ػكؽلاالييػيفلكابػمؿلاد،ػرارلادف،ػكؽل
ادميداالدرئاسلكأتضيءلادمجطس5كلنزع الثقة عن مجلس يدارة اديائالأو رئٌسه أو أي من

أعضتتائه باوالبٌتتة المطلقتتة وفق تا ً لتتنا المتتادة ( )6/5متتن اػػييكفلاديائػػالادميػػل،طالدف،ػػكؽل

االيييفلراـل  3لدييال2010لـ.

ط .إارارلادبكاةرلادميداالسػ لادػك ازراتلكمؤييػيتلاديػططالادكطياػالتيػدلإاػرارلادمكازيػالاد يمػال
ل
ادييكاالدطيططالكادل ليالـلادل اافلتطاييس لاد يـلادميدىلادجداد.

1

تنا المادة ( )2/3من قانون الكسب اٌر المشروع رقم ( )1لسنة 2005م على أنه:

ٌ .2عٌن رئٌس الدولةا رئٌستا للهٌئتة بنتاء علتى تنستٌب مجلتس التوزراء وٌصتادق علتى تعٌٌنته المجلتس التشترٌعً الفلستطٌنً باوالبٌتة
المطلقة.
2

تنا المادة ( )56من قانون التقاعد العام رقم ( )7لسنة 2005م على أنه:

ٌعٌن رئٌس الهٌئة بقرار من رئتٌس الستلطة الوطنٌتة بنتا ًء علتى تنستٌب متن مجلتس التوزراء ومصتادقة المجلتس التشترٌعً
باوالبٌة المطلقة وعضائه.
3

نصت المادة ( )2-1/29من قانون تنظٌم الزكاة رقم ( )9لسنة 2008م على أنه :

ٌُ -1نشأ مجلس ٌسمى (مجلس اومناء) ٌتكون من خمسة عشر عضوا ً بتنسٌب من مجلس الوزراء للمجلس التشرٌعً.

 -2بعد مصادقة المجلس التشرٌعً باوالبٌة المطلقة ٌ ُصدر رئٌس الوزراء قرارا ً بذلك.
4ر٘ن أُبصح ( ٖٓ )1/4اُوبٗ ٕٞعهْ (ُ )7ـ٘خ  ّ2008ثلإٔ ٤ٛئخ دوٞم أؿغ اُلٜضاء ػِ ٠أٗ:ٚ
ٌ -1عٌن رئٌس الهٌئة من موظفً الفئة العلٌا بقرار ٌصدر عن مجلس الوزراء بعد المصادقة علٌه من المجلس التشرٌعً.
5

تنا المادة ( )2/5من قانون الهٌئة المستقلة لحقوق اإلنسان رقم ( )3لسنة  2010على أنه:

ٌ -2صدر قرار عن المجلس التشرٌعً بتشكٌل مجلس يدارة الهٌئة وٌشمل القرار الحقوق المالٌة لرئٌس وأعضاء المجلس.
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المطمب الثا ي
الصالحيات اات الطابع القضالي "العفو العا عن بعض الىرال " ل
لاد فػكلتػفلادجرامػالهػكلإيػػداؿلاديائػالاالجلميتاػاليػليرلادييػػايفلتطػىلد ػضلادجػرائـلسيػػكل
أمرلال طؽلديدجرامالإذلأي لاللاجكزلإاللد،ييكفولكهػكلا لطػؼلتػفلاد فػكلاد ػيصلادػذملا لدػرلفػؽل
دطمطؾللأكلدطرئاسلادذملاودرلدل فاضلاد ،كدا1لأكلاد فكلتيييلحطاين.
لكطيدمػػيلأفلاد ف ػػكلاد ػػيـلاللاحػػكفلإاللد ،ػػييكف2ولس ػػإفلاألم ػػرلايػػلطزـلأفلاح ػػكفلو ػػيد انرلت ػػفل
اديططالادلبرا االادل للملطؾلكفدهيليططاليفلاد،كاياف.لل
لكاودرلاد فكلاد يـلتفلاديططالادلبرا االدوددلادجرائـلاديايياالأكلادجرائـلادل للرلحبل
س لظركؼلياييااولكم لذدؾلسطاسلهييؾلميلامي لمفلإودارللس لوددلجػرائـلدايػتلياييػاالأكل
دوػػددلجرامػػالكاف ػػدةلد اييػػيولدب ػػرطلأفلاحػػكفلمفػػددانلدطرا ،ػػالةاػػرلب و ػػااولكأاللامػػسلف ،ػػكؽل
ادرار 3.ل
كدح لايلللاد فكلادبيمؿلأالػرللسػ لاي،ضػيءلادػدتكللادجزائاػالسثدػدلمػفللػكاسرلمجمكتػالمػفل
ادبركطولكامحفلإجميدييلساميلاط  4:ل
أكالن:لاد فكلادبيمؿلاللاودرلإاللد،ييكفلأملأفلاديططالادلبرا االمفلا لصلدإودارل .ل
اليياػين:لابػػلرطلسػ لاد فػػكلأفلاحػػكفلتيمػينلأملأيػ لاللالفػػددلدطرا،ػػالب وػػاالحمػػيلدػػكلوػػدرلديدييػػدال
دبػ صلم ػػافولةاػػرلأفلوػػفالاد مكماػػالالللي،ضػ لإذالحػػيفلاػػدلوػػدرلديدييػػدالدطيئفػػالم ايػػالمػػفل
ادمليمافلمالؿلاد يحرااف .ل

 1جٔ َ٤أثً ٞبكقٓ ،ذبًغاد ك ٢اإلجغاءاد اُجؼائ٤خ ،أًبص٤ٔ٣خ ػغكبد ُِلغٍخٝ ،ػاعح اُضاسِ٤خ ،ؿؼح ،ّ2004 ،م .41
2
تنا المادة ( )43من القانون اوساسً الفلستطٌنً المعتدل لستنة 2003م علتى أن ( :لترئٌس الستلطة الوطنٌتة حتق العفتو الختاا عتن
العقوبة أو تخفٌضهاا وأما العفو العام أو العفو عن الجرٌمة فال ٌكون يال بقانون).
3ػجض اُوبصع هبثغ جغاصحٓ ،غجغ ؿبثن ،م .222
 4ؿبٛغ اُ٤ُٞض ،اُٞج٤ؼ ك ٢كغح هبٗ ٕٞاإلجغاءاد اُجؼائ٤خ ،اُجؼء األ ،ٍٝاُطجؼخ اُضبٗ٤خ٤ًِ ،خ اُذوٞم ،جبٓؼخ األػٛغ ،ؿؼح،2008 ،
م 139

109

اليدالين:لأفلل،لورلآاليرلاد فكلتطىلادجرائـلادل ليصلتطاييلاييكفلاد فكلكاللاملػدلاد فػكلادبػيمؿلإدػىل
جرائـلدـلايصلتطاييلاػييكفلاد فػكلفلػىلدػكلحييػتلممميالطػالديػيولأكللػرلدطلديػيولمػيلدػـلاػيصلاػييكفل
اد فكلتطىلةارلذدؾ .ل
لكا،لورلأالرلاد فكلمفلادييفاالادزمياالتطىلاددتيكللادييبئالتفلادجرامالأكلادجرائـلادلػ ل
ارلحدػػتلادػػؿلوػػدكرلاػػييكفلاد فػػكلإاللإذاليػػصلسا ػ لتطػػىلمكتػػدلآ ػػرولكل،ض ػ لفحمػػالادلب ػرا لأفل
احكفلادم كؿلتطاػ لسػ للفداػدلكاػتلارلحػيبلادجرامػالهػكلادكاػتلادػذملاػيرؼلادبػ صلادف ػؿلساػ ول
يكاءلألف،،تليلاجالهذالادف ؿلادؿلودكرلاييكفلاد فكلأـلد دلودكرلولسإيػ لاللايػلفادلمػفلاد فػكول
ألي لارلحبلادجرامالكدكلس لجزءلميييلد دلودكرلاد،ييكف .1ل
لكاجػػكزلأفلاوػػدرلاد فػػكلاد ػػيـلتػػفلادجرامػػالس ػ لأملكاػػتلكس ػ لأملمرفطػػالحييػػتلتطايػػيل
اددتكلولسإذالودرلاد فكلسإي لامفكلتفلادف ؿلوفل لاالجراماالولأميلإذالودرلاد فكلد دللفراؾل
ادػػدتكللس طػػىلاديايدػػالافللػ مرلدففػػظلادػػدتكملأمػػيلإفلوػػدرلاد فػػكلااليػػيءليظػػرلادػػدتكملاجػػبلتطػػىل
ادمفحمالأفلل،ض لدي،كطييلكاللاجكزلدطمفحمالادل رضلدمكض لادجرامالألفلاد فػكلاد ػيـلامفػكل
تفلادف ؿلوفالادلجراـلأييي .2ل ل
لكاذالحييػػتلادػػدتكللاػػدلوػػدرلديػػيلفحػػـلديالدايػػالسػػإفلحػػيفلادفحػػـلادلػػدائالينلامفػػىلديػػ،كطل
اددتكللديد فكلاد يـلكلزكؿلحؿلآاليرلوللأميلإذالحيفلادفحـلديلػينلسليػ،طلاد ،كدػالكامليػ لليفاػذلادجػزاءل
ادمفحكـلد لكادمويراؼلادل لأدزـلدييلادمفحكـلتطا ولكدحفلاد فكلاد ػيـلاللاميػ لادفحػـلديدموػيدرةل
ملىلحيفلمجردللددارلكايئ  .3ل
لككس،ػينلدط،كاتػدلاد يمػالسػإفلاد فػػكلاد ػيـلالللػ الارلدػ لتطػىلادػػدتكللادمدياػالألييػيلفػؽل ػػيصل
دمفلرس ييلكدايتلمطحينلدطدكداولس لفافلرأللآ ػركف4لأيػ لاجػكزلدطدكدػالأفلل،ػررلسػ لاػييكفلاد فػكل
اد ػػيـلاي،ضػػيءلادػػدتكللادمدياػػالديدلد اػػالأاضػػيلإذالمػػيلرأتلأفلليػػدؿلاديػػليرليييئا ػينلتطػػىلادجرامػػال
كآاليرهيولكس لهذللادفيدالال افلتطاييلأفلا،كـلمفلجييدييلدل كاضلادمضركرلمفلادجراما .ل

1ػٞى دمحم ػٞى ،أُجبصب اُؼبٓخ ك ٢هبٗ ٕٞاإلجغاءاد اُج٘بئ٤خ ،اُضاع اُجبٓؼ٤خ ،اإلؿٌ٘ضع٣خ ،ّ1999 ،م .864
2جٔ َ٤أثً ٞبكقٓ ،غجغ ؿبثن ،م .41
3ػجض اُوبصع هبثغ جغاصحٓ ،غجغ ؿبثن ،م 224
4أدٔض كزذ ٢ؿغٝع ،اُٞؿ َ٤ك ٢هبٗ ٕٞاإلجغاءاد اُج٘بئ٤خ ،اُطجؼخ اُـبثؼخٓ ،طجٞػبد ٗبص ١اُوٌبح ،اُوبٛغح ،ّ1993 ،م.169
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الفصل الثا ي
السمطة الت فياية
لللللاديػ ػػططالادليفاذاػ ػػاله ػ ػ لاديػ ػػططالاد يمػ ػػالاداليياػ ػػالس ػ ػ لادػ ػػدكؿلذاتلاأليظمػ ػػالاديايداػ ػػاولكالمالػ ػػؿل
ا لويوػػييلادرئايػ لسػ لاد مػػؿلتطػػىلكضػ لادلبػرا يتلكادياييػػيتلاد يمػػالادلػ لوػػدالييلاديػػططال
ادلبرا االمكض لادليفاذلكاد مؿلدذالسيػ للفظػىلدحيسػالاالمحييػيتلكاد،ػدراتلادثزمػالديػيلسػ لأدائيػيل
كميؤكدالييلادمل ازادةلس لضكءلادديلكر .ل
لكدداهػػالسػػإفلادػػذملالردػ لتطػػىلامػػالاديػػططالادليفاذاػػالهػػكلرئػػاسلاددكدػػاليػكاءلحػػيفلمطحػينلأكل
رئايلينلدطجميكرااولكس لد ضلاددييلارللحكفليططالرئاسلاددكدالبحطاالكمفدكدةلاألهماالحميلهػكل
س ػ لاأليظمػػالاديايداػػالاددردميياػػالفاػػثلاط ػػبلمجطػػسلادػػكزراءلادػػدكرلادف ط ػ لس ػ لكظػػيئؼلادياييػػال
كاالدارةلكادفحـولدايميلالي لفجـليططالرئاسلاددكدالكال يظـلل الارهيلحميلهكلس لاأليظمالاديايداػال
ادرئيياا .1ل
لكسػ ػ لسطي ػػطافللب ػػحؿلأكؿلمجط ػػسلدطي ػػططالادكطيا ػػالادفطي ػػطاياالسػ ػ لمداي ػػالأراف ػػيلدل ػػيراحل
1994/7/15ـلدرئيي ػػالادػ ػرئاسلاد ارف ػػؿلادمرف ػػكـلايي ػػرلترس ػػيتلرئ ػػاسلادطجي ػػالادليفاذا ػػالدميظم ػػال
ادلفراػػرلادفطيػػطايااولكتطػػىلاالػػرلااليل يدػػيتلادرئييػػاالكادل ػ لجػػرتلدلػػيراحل1996/1/20ـلايل ػػبل
دطرا،الدام،راطاالأكؿلرئاسلدطيططالادكطياالادفطيطاياالكادذملحيفلالرأسلس لادكاتلذال لمجطػسل
ادكزراءلادفطيطاي لس لظؿلةايبلادلفراالدػافلادميوػدافل-لرئييػالاديػططالكرئييػالادفحكمػا2-ولكل
ادلايلمرلادكض لحذدؾلكدمدةلالميفليػيكاتلفاػثللػـلادفوػؿلدػافلرئييػالاديػططالكرئييػالادفحكمػال
دييلفداثلميوبلرئاسلادكزراءلتيـل2003ـلادذملأودحلهكلمفلالرأسلجطييتلمجطػسلادػكزراءل
ديالضيسالإدىلاال لويويتلاأل رللادمييطالد لدمكجبلاد،ييكفلاألييي لادم دؿلدييال2003ـ .ل
لكدذدؾلس،دلأودفتلاديططالادليفاذاالس لسطيطافلللحػكفلمػفلمؤييػلافلديػلكرالافلكهمػي:ل
رئييالاديططالادكطياالمفلييفااولكمجطسلادكزراءل ادفحكما لمفلييفاالأ رلولكس لهذالادمدفػثل
1ػجض اٌُغ ْ٣ػِٞإ،اُ٘ظْ اُـ٤بؿ٤خ ٝاُوبٗ ٕٞاُضؿزٞعٌٓ،١زجخ صع اُضوبكخ ُِ٘لغ ٝاُزٞػ٣غ  ،اُطجؼخ األ،1999 ٠ُٝم203
2
كانت المادة ( )62من القانون اوساسً الفلسطٌنً لسنة 2002م على أنهٌ ( :عٌن رئٌس السلطة الوطنٌة الوزراء وٌقٌلهم وٌقبل
استقاالتهم وٌرأس اجتماعات مجلس الوزراء) .
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يػػكؼليػػيلييكؿلديدبػػرحلاديػػططالادليفاذاػػالحمػػيللفػػدالييلتػػفلاديػػططالادلب ػرا االكذدػػؾلس ػ لادمططدػػافل
ادليدااف :ل
المبحث األول 3رلاسة السمطة الوط يةو
المبحث الثا ي 3مىمك الومراءو

المبحث األول
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رلاسة السمطة الوط ية
لأسردلادمبرعلادفطيطاي لادديبلاداليدثل ادمكادل34ل–ل 46لمفلاد،ييكفلاألييي لادفطيطاي ل
دطفػػػداثلتػ ػػفلميوػ ػػبلرئػ ػػاسلاديػ ػػططالادكطياػ ػػاولكا لاػ ػػيرلولككالال ػ ػ ولكبػ ػػركرلميوػ ػػد ولكيػ ػػططيل ل
كوثفايل ولكتثال لدمجطسلادكزراءولكهكلميليكؼليلييكد لديدبرحلس لادمطيدبلادليداا :ل
المطمب األول
اختيار رليك السمطة الوط ية
ل لدرلااليل يديتله لادطرا،الاددام،راطاالاليييدلاديططالدطفحيـولفلىلأفلد ػضلادف،يػيءل
اردطكفلدافلاددام،راطاالكااليل يديتولكاركفلأيػ لاللااػيـلدطدام،راطاػالمػيلدػـلاحػفلااليل ػيبلكيػاطال
ا لا ػػيرلادفح ػػيـولكا ػػدلأدللايلب ػػيرلاددام،راطا ػػالاديايدا ػػالإد ػػىليلاج ػػالهيم ػػالهػ ػ لل م ػػاـلااليل يد ػػيتل
ال لايرلادفحيـلكأتضيءلادمجيدسلاديايداالإذلل لدػرلااليل يدػيتلهػ لأيػيؿلادطػرؽلال لاػيرلممالطػ ل
ادب بلكأحالرهيلسيتطاا .1ل
الفرع األول 3طريقة ا تخاب رليك السمطة الوط ية3
ايل ػػبلرئػػاسلاديػػططالادكطياػػالادفطيػػطاياالايل يد ػينلتيم ػينلكمديب ػ انرلمػػفلادب ػ بلادفطيػػطاي ل
كس،ػينلألفحػػيـلاػػييكفلااليل يدػػيتلادفطيػػطاي 2ولكدػػذدؾلاحػكفلادمبػػرعلادديػػلكرملادفطيػػطاي لاػػدلأريػػىل
مدػػيدئليظػػيـلادفحػػـلادجميػػكرملادػػذملايػػلمدلساػ لرئػػاسلاددكدػػالادفحػػـلتػػفلطراػػؽلااليل ػػيبلاللتػػفل
طراؽلادكراالالحميلهكلس لادفحكميتلادمطحاا .ل
لحميلكأفيؿلاد،ييكفلاألييي لادفطيطاي لإدىلاػييكفلااليل يدػيتلادفطيػطاي لحيسػالادلفيوػاؿل
ادمل ط،الديد مطاالااليل يداػالدػرئاسلاديػططالادكطياػالكأتضػيءلادمجطػسلادلبػرا لمػفلفاػثلاديظػيـل
االيل يد لكاددكائرلااليل يداالكبركطلادلرباحلكااليل يبلكادارةلااليل يديتلكاالبػراؼلتطايػيلكسػرزل
كاتثفلاديليئللكادجرائـلااليل يداالكاد ،كديتلادم،ررةلدحؿلميييلكةارلذدؾلمميلال طؽلديذالادب ف.3ل ل

1ؿؼبص اُلغهب ،١ٝاُ٘ظْ اُـ٤بؿ٤خ ك ٢اُؼبُْ أُؼبهغ٤ًِ ،خ اُذوٞم ،جبٓؼخ اُوبٛغح ،ّ2007 ،م .144
2أُبصح ( ٖٓ )34اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢اُلِـط ٢٘٤أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ2003
 3كزذ ٢ػجض اُ٘ج ٢اُٞد٤ضٓ ،١غجغ ؿبثن،م511
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كاحػػكفلااليل ػػيبلمديب ػ انرلإذالاػػيـلادب ػ بليفي ػ لدييل ػػيبلرئػػاسلادجميكراػػالمديب ػرةلكتطػػىل
درجػػالكافػػدةولكهػػذالادطراػػؽلهػػكلادػػذملأ ػػذلد ػ لادديػػلكرلاددرلرػػيد لتػػيـل1933ـولحمػػيلأ ػػذتلد ػ ل
دي ػػيلارلدكؿلأمراح ػػيلادثلايا ػػاولكدي ػػلكرلسريي ػػيلادو ػػيدرلت ػػيـل1958ـلكذد ػػؾلد ػػدلل ػػداؿلادم ػػيدةل
ادييديػػالميػ لتػػيـل1962ـولكاػػدلأ ػػذلدػ لديػػلكرلادجميكراػػالادلكييػػاالادفػػيد 1ولكد،ػػدلأ ػػذلادديػػلكرل
ادج ازئػػرملدػػيفسلاأليػػطكب2ولكلتطػػىلتحػػسلذدػػؾلاحػػكفلااليل ػػيبلةاػػرلادمديبػػرلإذاللمػػتلتمطاػػال
االيل ػػيبلتط ػػىلدرجل ػػافلأكلأحال ػػر3لكذد ػػؾلإذالل ػػـلايل ػػيبلرئ ػػاسلادجميكرا ػػالت ػػفلطرا ػػؽليػ ػكابلأكل
ميدكدافلا ليرلكفل واوينلمفلادب بلديػذالادرػرضلحمػيلهػكلادفػيؿلسػ لديػلكرلادكالاػيتلادملفػدةل
األمراحاالسا،كـلادب بلس لادكالاػيتلدي لاػيرلادميػدكدافولفاػثلل،ػكـلحػؿلكالاػالدييل ػيبلتػددلمػييـل
ا ػػيدؿلمجمػػكعلتػػددلاألتضػػيءلادممالطػػافلديػػيلس ػ لمجطػػسلادبػػاكخلكمجطػػسلادي ػكابلالػػـلالػػكدىله ػؤالءل
ادميدكدافلميمالا لايرلرئاسلادجميكراا .4ل
الفرع الثا يو ال روط المتعمقة بالمر

لم صب رليك السمطة الوط ية3

لابػػلرطلس ػ ل
كس،ػينلدطمػػيدةل  12لمػػفلاد،ػػييكفلراػػـل  9لديػػيال2005ـلدب ػ فلااليل يدػػيتلسإي ػ ي

ادمربحلدميوبلرئاسلاديططالادكطياالميلاط  :ل

لأ أفلاحكفلسطيطاياينلمكدكدانلألدكافلسطيطايااف .ل

لب لأفلاحكفلادلألـلاألرد افلمفلاد مرلأكلأحالرلس لاداكـلادمفددلالجراءلاالالراع.
لج لأفلاحكفلم،امينلإايمالدائمالس لاألراض لادفطيطاياا.

لد أفلاحكفلميجثنلس لجدكؿلاديي دافلاديييئ لكلكسرتلسا لادبركطلادكاجػبللكسرهػيلدمميريػالفػؽل
االيل يب.

كافرـلمفلفؽلادلرباحلدميوبلادرئاس:5ل
ه
لأ مفلحيفلمفركمينلمفلفؽلااليل يب.

لب لمػفلفػػرـلمػفلفػػؽلادلربػاحلدمكجػػبلفحػػـلاضػيئ لدػػيتلوػيدرلتػػفلمفحمػالسطيػػطاياالم لوػػال
كذدؾل ثؿلسلرةليفيذلاد،رار.
1دمحم جٔبٍ اُظٗ٤جبدٓ ،غجغ ؿبثن ،م .85
ٗ2وذ أُبصح ( ٖٓ )105صؿزٞع اُجٜٔٞع٣خ اُجؼائغ٣خ ػِ ٠أٗ٘٣ ( :ٚزشت عئه٤ؾ اُجٜٔٞع٣هخ ػهٖ ٍغ٣هن االهزهغاع أُجبكهغ ٝاُـهغ٣ ١هزْ
اٗزشبة أُغكخ ثبألؿِج٤خ أُطِوخ ٖٓ اُ٘بسج ٖ٤أُـجِ٣ – ٖ٤وزغح أُغكخ ٖٓ ٍغف ججٜخ اُزذغ٣غ أُ٣ٝ ،٢ٍ٘ٞهبعؽ ٓإرٔغٛهب ٓجبكهغح
ٛظ ٙاُوالد٤خ اثزضاء ٖٓ اٗؼوبص أٓ ٍٝإرٔغ ُٜب أصغ صسٛ ٍٞظا اُضؿزٞع د٤ؼ اُز٘ل٤ظ .) ..........
3ػجض اُـ٘ ٢ثـ ٢ٗٞ٤ػجض هللآ ،غجغ ؿبثن ،م .220
4دمحم جٔبٍ اُظٗ٤جبدٓ ،غجغ ؿبثن ،م .85
5أُبصح ( ٖٓ )13اُوبٗ ٕٞعهْ (ُ )9ـ٘خ  ّ2005ثلإٔ االٗزشبثبد.
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ج) مػػفلحػػيفلمفحكم ػينلفحم ػينلديل ػينلوػػيد انرلتػػفلمفحمػػالسطيػػطاياالم لوػػالدجيياػػاولأكلدجيفػػالم طػػال
ديدبرؼلأكلاألمييا .ل ل

المطمب الثا ي
والية رليك السمطة الوط ية
لإفلاديظ ػػيـلادجمي ػػكرملالما ػػزلدلكاا ػػتلميو ػػبلادرئيي ػػالدم ي ػػىلأفلم ػػفلس ػػيزلدياليل يد ػػيتل
ادرئيياالإيميلابرؿلميود لدفلػرةلمفػددةولسجػكهرلاديظػيـلادجميػكرملال ػيرضلمػ لايل ػيبلبػ صل
دالػػكدىلميوػػبلرئػػاسلادجميكراػػالمػػدللادفاػػيةولدػػذدؾلفروػػتلادديػػيلارلادجميكراػػالتمكم ػينلتطػػىل
اديصلتطىلهذللاد يواالادممازةلدطيظيـلادجميكرم .1ل
سيدميدةل  77لمفلادديلكرلادموػرملد ػيـل1971لحييػتللػيصلتطػىلأفل مػدةلادرئييػاليػتليػيكاتل
ماثداػػاوللدػػدألمػػفللػػيراحلإتػػثفليلاجػػالااليػػلفليءولكاجػػكزلإتػػيدةلايل ػػيبلرئػػاسلادجميكراػػالدمػػددل
ليداػا ولكاثفػظلأيػ لكطد،ػينلدػػيصلادمػيدةل  78لمػفلادديػلكرلاجػػبلأفللدػدألإجػراءاتلا لاػيرلرئػػاسل
ادجميكراالادؿلايلييءلمدةلرئاسلادجميكراالديلافلاكمػينولكاجػبلأفلاػلـلا لاػيرللادػؿلايليػيءلايػدكعل
تطىلاألاؿولكااللايلمرلادرئاسلادييدؽلمفلمديبرةلمييـلميود لفلىلالـلا لايرل طؼلد  .ل
لأميلادميدةل  85لمفلادديلكرلاديكرملدييال1973لكل داثل لسإيييلل،ررل:ل ايل بلرئػاسل
ادجميكراالدمدةليد الأتػكاـلماثداػاللدػدألمػفللػيراحلايليػيءلكالاػالادػرئاسلاد،ػيئـل كذدػؾلدكفللفداػدل
تددلادمراتلادل لاجكزلد لأفلاربحليفيػ لطد،ػينلديػيولكيلاجػالديػحكتلادػيصلادديػلكرملس،ػدلذهدػتل
األةطداالإدىلجكازلإتيدةلايل يبلرئاسلادجميكراالأملتددلمفلادمراتلكهكلميلفػدثلس ػثنلدإتػيدةل
ايل يبلادػرئاسلاد ارفػؿلفػيسظلاأليػدلالػثثلمػراتلحػيفلآ رهػيلسػ لتػيـل1985ـولكاػدللربػحلمػرلافل
دطرئييالس ليكرايلادرئاسلاأليدلاالدف.لل ل
لكسػ لدديػيفلس،ػدلاػررتلادمػيدةل  72لمػفلادديػلكرلادوػيدرليػيال1926كل داثلػ لتطػػىلأف:لل
لايل بلرئاسلادجميكراال....لكلدكـلرئييل ليتلييكاتولكاللاجكزلإتيدةلايل يد لإاللد دلايليػيءل
يتلييكاتلاليلييءلمدةلكالال ل ....ل

1دـ ٖ٤ػضٔبٕ ػضٔبٕٓ ،غجغ ؿبثن ،م .140
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كسػ لسطيػػطافلس،ػػدلحييػػتلادمػػيدةل  36لمػػفلاد،ػػييكفلاأليييػ لادم ػػدؿلديػػيال2003ـللػػيصل
تطىلأف:ل لمدةلرئييالاديططالادكطيااله لادمرفطالااليل،يدااولكالـلايل يبلادػرئاسلد ػدلذدػؾلكس،ػينل
دط،ػييكف ولكذدػؾلإدػػىلفػافلوػػدكرلاد،ػييكفلاأليييػ لديػػيال2005ـلدل ػداؿلاد،ػػييكفلاأليييػ لديػػيال
2003ـلفاثلأودفتلمدةلرئييالاديططالادكطياالادفطيطاياالأرد لييكاتولكافؽلدطرئاسللربػاحل
ي في لدفلرةلرئيياالاليياالتطىلأفلاللابرؿلميوبلادرئييالأحالرلمػفلدكرلػافلمللػيدالاف1ولكذدػؾلسػ ل
ادكاتلادذمليصلس لادميدةل  2لمفلاد،ييكفلراـل  9لدييال2005ـلتطىلأي  :ل
مػ ػ لم ارت ػػيةلأفح ػػيـلادم ػػيدةلااليل،يدا ػػال  111لم ػػفله ػػذالاد ،ػػييكفولكسام ػػيلت ػػدالأكؿلايل يد ػػيتل
لبرا االلجرملد دلإارارلهذالاد،ييكفلس،ط:ل ل
-1لالـلايل يبلادرئاسولكأتضيءلادمجطػسلسػ لآفلكافػدلسػ لايل يدػيتلتيمػالفػرةلكمديبػرةلدطراػؽل
االالراعلاديرم .ل ل
-2لمدةلكالاالادرئاسلأرد لييكاتولكاللاجكزلايل يد لألحالرلمفلدكرلافلملليدالاف .ل ل
-3لال دؼلادمجطسلمفل  132لتضكان .ل ل
-4للحػػكفلمػػدةلكالاػػالادمجطػػسلأرد ػ ليػػيكاتلمػػفللػػيراحلايل يد ػ لكلجػػرللااليل يدػػيتلم ػرةلحػػؿلأرد ػ ل
ييكاتلدوكرةلدكراا .ل ل
لكا ػ ػػدليو ػ ػػتلادم ػ ػػيدةل  111لم ػ ػػفلاد ،ػ ػػييكفلرا ػ ػػـل  9لدي ػ ػػيال2005ـلتط ػ ػػىلأي ػ ػ :ل للج ػ ػػرمل
لايل ػبلد ػدليفػيذل
ل
االيل
يديتلادرئييػاالاد،يدمػالدفطػكؿلييياػالادػدكرةلادلبػرا االألكؿلمجطػسللبػرا ي

أفحيـلهذالاد،ييكفلادم دؿلككس،ينلد  .ل

لكهذالادليياضلدافلاديوكصلادلأاليرلجدالنلديلكراينلكاي ينلفػكؿللػيراحلايليػيءلكالاػالرئػاسل
اديططالادفطيطاياالادميل بلدليراحل2005/1/9ـلد دلكسيةلادرئاسلاد ارفػؿلادمرفػكـلاييػرلترسػيتول
كا ػػدلازدادله ػػذالادج ػػدؿلتي ػػدميلأتط ػػفلرئ ػػاسلادي ػػططالادكطيا ػػالمفم ػػكدلتد ػػيسلسػ ػ لو ػػفافاله ػػآرلسل
االيػ ػرائاطاال-لسػ ػ لإف ػػدللادم ،ػػيدثتلادلػ ػ لأجرا ػػتلم ػ ػ لدل ػػيراحل2008/9/12ـلت ػػفليالػ ػ لإجػ ػراءل
لادلكجػ لدلمداػػدلسلػرةل
ل
االيل يدػػيتلادرئييػػاالكادلبػرا االم ػينلسػ لحػػييكفلالػػيي /لايػػيارل2010لمػػيلا يػ
رئييػل ليػيالإضػيساال ثسػينلدمػيليػصلاد،ػػييكفلاأليييػ لادفطيػطاي ولكاػػييكفلااليل يدػيتولكاػيؿلايػ ل
دوػػددلال ػػيذلاػ ارراتلكاج ػراءاتلدليفاػػذلذدػػؾل–فيػػبلادوػػفافا-للكهػػكلمػػيلدتػػيل يدػػدلمبػ ؿلرئػػاسل
1عاجغ أُبصح ( ٖٓ )36اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢اُلِـط ٢٘٤أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ2005
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ادمحلػػبلاديايي ػ لدفرحػػالفمػػيسل-لادل ػ لايػػاطرليكاديػػيلتطػػىلأةطداػػالم،يتػػدلادمجطػػسلادلبػ لػرا -لل
دطردلدكضكحلد فلفرحالفميسليكؼلل لدرلفيدالمكا لادرئييالةارلبرتاالد دلايلييءلمدةلادكالاال
ادديػػلكراالس ػ ل2009/1/8لإذالدػػـلاػػلـلإج ػراءلايل يدػػيتلدلكاس ػؽلكطي ػ ولكهػػكلمػػيلأالػػيرلزكد ػػالمػػفل
اد ثؼلكادجداؿلكادم يكؼلس لادييفالادفطيطاياالاداؿلإجػراءلد،ػيءاتلفػكارلكطيػ لسطيػطاي لسػ ل
اد،يهرةلد دلتادلادفطرولكميلزادلاألمرلفدةلأفلاد،ييكفلاألييي لادفطيطاي لدـلاػيصل–لحمػيلس طػتل
ادحالاػػرلمػػفلادديػػيلارلادم يو ػرةل–لتطػػىلحافاػػالادلوػػرؼلس ػ لاألف ػكاؿلادل ػ لليلي ػ لديػػيلمػػدةلرئييػػال
اديػػططالادكطياػػالدكفلأفللػػلمحفلاديػػططيتلادديػػلكراالمػػفلإج ػراءلااليل يدػػيتلدبػػحؿلدكرم1ولكا ازءل
ذدؾلس،دلاي،يـلادف ،لادديلكرملديذالادوددلإدىلسرا،اف :ل
الفري األول3لرأللهذالادفراػؽلأفلكالاػالرئػاسلاديػططالليليػ لدمػركرلأردػ ليػيكاتللدػدألمػفللػيراحل
ايل يدػ لكهػػكلمػػيلا يػ لأفلكالاػػالرئػػاسلاديػػططالادكطياػػالادميل ػػبلدلػػيراحل2005/1/9ـلليليػ لسػ ل
2009/1/9ـ2ولكادلايليدلذدؾلادفراؽلإدىلتدةلفجللمفلأهميي :ل
1

وٌقصتتد بتتذلك عتتدم قٌتتام رئتتٌس الوطنٌتتة برصتتدار مرستتوم رئاستتً ٌتتدعو فٌتته إلجتتراء االنتخابتتات الرئاستتٌة والتشتترٌعٌة فتتً اوراضتتً
الفلسطٌنٌةا خالل مدة ال تقل عن ثالثة أشهر قبل تارٌخ انتهاء مدة والٌة المجلس والذي ٌحتدد فٌته موعتد االقتتراعا وٌنشتر فتً الجرٌتدة
الرسمٌة وٌعلن فً الصحف الٌومٌة المحلٌة وذلك وفقا ً لنا المادة ( )7من قانون االنتخابات رقتم ( )9لستنة 2005م ا وبموجتب المتادة
اوولتتى متتن لقتتانون رقتتم ( )5لستتنة 2008م المعتتدل لقتتانون االنتخابتتات رقتتم ( )9لستتنة 2005م والصتتادر عتتن المجلتتس التشتترٌعً ب تتزة
أصبحت تنا على أن :تعدل المادة ( )7من قانون رقم ( )9لسنة 2005م بشأن االنتخابات لتصبح على النحو التالً:

(ٌصتتدر التترئٌس ختتالل متتدة ال تقتتل عتتن ثالثتتة أشتتهر قبتتل تتتارٌخ انتهتتاء والٌتتته أو والٌتتة المجلتتس مرستتوما ً ٌتتدعو فٌتته إلجتتراء انتخابتتات
تشرٌعٌة أو رئاسٌة فً فلسطٌنا وٌحدد فٌه موعد االقتراع وٌنشر هذا المرستوم فتً الجرٌتدة الرستمٌة وٌعلتن عنته فتً الصتحف الٌومٌتة
المحلٌة).
2

من هذا الفرٌق اوستاذ الدكتور فتحً عبتد النبتً الوحٌتدي مستشتار المجلتس التوطنً للشتئون الدستتورٌة وعمٌتد كلٌتة الحقتوق بجامعتة
اوزهر سابقا والمتخصا فً الشتئون الدستتورٌة الفلستطٌنٌة حٌتء جتاء فتً كتابته " القتانون الدستتوري والتنظم الدستتورٌة  2الستلطات
الثالء" ما ٌلً ( ون عدم تضمٌن القانون اوساسً أحكام المادة الثانٌة وأحكام المتادة  111متن قتانون االنتخابتات ستبب مشتكلة خطٌترة
حول انتهاء والٌة رئٌس السلطة ا حٌء ٌنا القانون اوساسً لستنة 2005م وهتو القتانون اوستمى واوعلتى واووجتب بتاالحترام علتى
انتهتتاء المتتدة فتتً 2009/1/9م ونتتا قتتانون االنتخابتتات العامتتة اودنتتى مرتبتتة علتتى التتتزامن بتتٌن انتختتاب التترئٌس وأعضتتاء المجلتتس
التشرٌعً ا .....يلى أن ٌصل بقوله ومع ذلتك فرننتا نتري بخصتوا هتذه اإلشتكالٌة واحترامتا لستمو وعلتو المبتاد الدستتورٌة وبمهنٌتة
وعقلٌة دستورٌةا ين الذي جرى ال ٌ ٌر من الناحٌة القانونٌة أن القانون اوولى بالتطبٌق واالحترام فً هذه الحالة هتو القتانون اوساستً
الذي ال ٌشٌر يلتى التتزامن والتترابط بتٌن االنتخابتات التشترٌعٌة والرئاستٌة لمترة واحتدة والتواردة فتً القتانون اودنتى مرتبتة وهتو قتانون
االنتخابات العامة .وكذلك فان ممن ذهبوا لهذا الترأي اوستتاذ التدكتور أحمتد مبتارك الخالتدي عمٌتد كلٌتة الحقتوق بجامعتة النجتاح ستابقاًا
ورئٌس لجنة صٌااة الدستتورووزٌر العتدل الفلستطٌنً الستابقا التذي قتال عتارو فكترة التمدٌتد لترئٌس الستلطة وأن ذلتك ٌمثتل مخالفتة
لمبدأ المشروعٌةا وأنه ٌلزم لتمدٌد والٌة رئٌس السلطةا ال بد منتوافر المشروعٌتٌن الدٌموقراطٌة والدستتورٌة لهتذا التمدٌتدا وهتو متا ال
ٌنطبقفتتتتتتتً هتتتتتتتذه الحالتتتتتتتةا مقتتتتتتتال منشتتتتتتتور علتتتتتتتى الموقتتتتتتتع االلكترونتتتتتتتً لمركتتتتتتتز الزٌتونتتتتتتتة للدراستتتتتتتات والتتتتتتتتدرٌبا بٌتتتتتتتروتا
2008/9/10ماhttp://www.alzaytouna.net/permalink/4614.html
ومن هتؤالء أٌضتا ً التدكتور دمحم الموستى أستتاذ القتانون بجامعتة آل البٌتت التذي قتال ين القٌتام بتمدٌتد والٌتة الترئٌس لعتام يضتافً -حستب
بعو التوجهاتٌ -عد مخالفا ً للقانون اوساسًا وٌضر ضررا ً بال اًبالدٌمقراطٌة الفلسطٌنٌةا وين المركز القانونً لرئاستة الستلطة ستوف
ٌتحول يلى حالة اٌر دستورٌةا وين الترئٌس ستٌفقد صتفته الدستورٌةوسٌصتبح فاقتدا ً للشترعٌة متن الناحٌتة القانونٌتةا وستٌ دو فاقتدا ً وي
صفة تمثٌلٌة سواء للسلطة أو للشعب الفلسطٌنً .ولذلك فقد رأى الموسىأن على رئٌس الستلطة أال ٌقترر البقتاء فتً منصتبها بتل علٌته أن
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 .1أفلإيييدلاديططالإدىلادرئاسلالـلدياليل يبولدذالاجبلأفللحكفلكالال لمفددةلادمدةللمباينلم ل
ادمدػػدألادػػدام،راط لادػػذملا،ض ػ لدكجػػكبلأفللفػػددلمػػدةلليوػػابلاد ػرئاسلس ػ لرئييػػالاديػػططا؛ل
فاػػثلاجػػبلس ػ لييياليػػيللجداػػدلااليل يدػػيتلدوػػفالدكراػػاولفلػػىللحػػكفليػػططالاد ػرئاسللفظػػىل
ديدبرتاالادديلكراالكاددام،راطاا .ل

 .2مػػيليوػػتلتطاػ لادمػػيدةلاألكدػػىلمػػفلاد،ػػييكفلاأليييػ لديػػيال2005لكادم ددػػالدطمػػيدةل  36لمػػفل
اد،ػػييكفلاألييي ػ لديػػيال2003لمػػفلأفل:ل مػػدةلرئييػػالاديػػططالادكطياػػالادفطيػػطايااله ػ لأرد ػ ل
ييكاتولكافؽلدطرئاسللرباحليفي لدفلرةلرئيياالاليياالتطىلأفلاللابرؿلميوبلادرئييالأحالرل

مفلدكرلافلملليدالاف ولكدميلحيفلاد،ييكفلاألييي لادفطيطاي لهكلأيػمىلاد،ػكايافلمرلدػانولسإيػ ل
اللاجػػكزلم يدفػػالمػػيليػػصلتطا ػ لهػػذالاد،ػػييكفلاأليػػيسولكاذالمػػيلل ػػيرضليػػصلديػػلكرملس ػ ل

اد،ػػييكفلاألييي ػ لم ػ ليػػصلاػػييكي لتػػيدمولسإي ػ لاجػػبلإتمػػيؿلادػػيصلادديػػلكرملاملالػػيالنلدمدػػدأل
يػػمكلاد،ػػييكفلاألييي ػ ولدػػذالسػػإفلكالاػػالرئػػاسلاديػػططالليلي ػ لد ػػدلأرد ػ ليػػيكاتلمػػفللػػيراحل

ايل يد لكاللاجكزلاالجلييدلدمدلكالال لفلىلايلييءلاددكرةلادلبرا االادفيداالفاثلاللاجلييدلم ل
ورافالاديصل كالليداؿلدلمدادلكالاالادرئاسلإاللدإجراءلل داؿلديلكرملالاحلذدؾولكهذالاألمرل
م ،كدلدطمجطسلادلبرا لادفطيطاي لس،ط.

 .3ا ػػلثؼلما ػػيدلإج ػراءلايل يدػػيتلادرئييػػالتػػفلما ػػيدلإج ػراءلايل يدػػيتلادمجطػػسلادلب ػرا لكهػػكل
األمػػرلادػػذملالدػػافلمػػفل ػػثؿلادمػػيدةل  36لمػػفلاد،ػػييكفلاألييي ػ لادم ػػدؿلد ػػيـل2005وكادل ػ ل

ٌبادريلى تنظٌم انتخابات رئاسٌة عامة فً موعدها الدستتوريا واوستتاذ دمحم فترا ال تول رئتٌس اللجنتة القانونٌتة فتً المجلتس التشترٌعً
الفلستطٌنً -ورئتٌس كتلتة الت ٌٌتر واإلصتالح فٌته وزٌتر العتدل الحتالً فتً اتزة حٌتء أكتد فٌهتا علتى عتدم شترعٌة أي تمدٌتد ٌتتم ختارا
المجلس التشرٌعًا وأشار يلى يمكانٌة تعدٌل النظام اوساسً عبتر المجلتس التشترٌعًا فتً حتال تحقتق التوافتق التوطنً وفتق الدستتورا
وذكر ال ول أنه ٌترى أن هنتاك ستٌنارٌو واحتد ٌستتند يلتى النظتام اوساستًا وهتو يعتالن الترئٌس إلجتراء االنتخابتات لٌ تادر موقعته فتً
2009/1/9ما لٌسلمه لرئٌس جدٌد يذا لم ٌتم انتخابه ثانٌةا وفً حال عدم قٌامه بذلكا فترن الرئاستة ستتؤول حكمتا ً لنائتب رئتٌس المجلتس
التشرٌعً لٌشرف على يجتراء انتخابتات الرئاستةا حٌتء أن رئتٌس المجلتس معتقتل لتدى ستلطات االحتتاللا وفتً حتال عتدم قدرتته علتى
يجراء االنتخابات خالل المدة القانونٌة المقررة وهً ستون ٌومتا ً فستٌبقى رئٌستا ً مؤقتتا ً للستلطة يلتى حتٌن يجتراء هتذه االنتخابتاتا حستب
النظتام التداخلً للمجلتتس التشترٌعًا فتً حتتٌن أن هنتاك متن طتترح حلتوالً أخترى ال تتضتتمن التمدٌتد التلقتائً لوالٌتتة رئتٌس الستلطة ومتتن
هتؤالء اوستتاذ عبتد ر حراحشتة الباحتء والخبٌرفتً القتانون والنظتام اوساستً الفلستطٌنً التذي قتال :ين الخٌتار اوول المتتاح دستتورٌا ً
وقانونٌا ً هو االستمرار الطبٌعً فً والٌة الترئٌس الحتالً للستلطة الوطنٌتة الفلستطٌنٌة حتتى نهاٌتة المدةالقانونٌتة والدستتورٌة لهتاا والتتً
بدأت فً  9كانون ثانًٌ/ناٌر2005موتنتهً فً 2009/1/8ما وين الخٌتار الثتانً المتتاح دستتورٌا ً وقانونٌتاًهو التوجته إلجتراء انتخابتات
رئاسٌة مبكرةا وذلك تطبٌقا ً للخٌارالوارد فً المادة ( )37من القانون اوساسً للسلطة الوطنٌتة الفلستطٌنٌةا حٌتء ٌقتدم الترئٌس استتقالته
يلى المجلس التشرٌعًا ويذاقبلتت بأالبٌتة ثلثتً أعضتائها ٌتتم يجتراء انتخابتات تكمٌلٌتة أو فرعٌتة وفقتا ً للقتانون .وهتذا متا ورد فتً المتادة
( )37فقرة ()2ا حٌء ٌكمل الرئٌس الجدٌد المتدة المتبقٌتة حتتى انتخابتات المجلتس التشترٌعً فتً 2009/1/8ما وكمتا وحذرالحراحشتة
من اللجوء يلى خٌارات أخرى اٌر دستورٌة ٌطرحها البعضباجتهادات قانونٌتة اٌتر صتحٌحةا وقتال :ين مثتل هتذه الخٌتارات ينمتا تمثتل
اعتتتدا ًء صتتارخا ً علتتى الدستتتور والنظامتتالمعمول بتته فتتً الستتلطة الوطنٌتتة الفلستتطٌنٌةا وال تحظتتى بتتأي ستتندقانونً :التتتداعٌات القانونٌتتة
والسٌاسٌة النتهاء والٌة الرئٌس الفلستطٌنًا نتدوة قانونٌتة وسٌاستٌة عقتدت بمركتز دراستات الشترق اووستط بتاوردنا عمتان  22أٌلتول
.2008
http://www.mesc.com.jo/activities/Act_Sem/symposium/mesc-12-14.html
وقد ذهب يلى هذا الرأي أٌضا ً المستشار دمحم عابد رئٌس دٌوان الفتوى والتشرٌع فً ازة آنذاكا
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ل،ررلأفلمدةلرئييالاديططالادكطياالادفطيػطاياالهػ لأردػ ليػيكات؛لكفاػثلأفلايل ػيبلادػرئاسل

ا ػػدلل ػػـلسػ ػ ل2005/1/9لس ػػإفلكالالػ ػ لليليػ ػ لسػ ػ ل2009/1/8ولحم ػػيلالد ػػافلم ػػفل ػػثؿلادم ػػيدةل
 3/47لمػػفلاد،ػػييكفلاأليييػ لادم ػػدؿليػػيال2005ولكادلػ لل،ػػررلأفلمػػدةلادمجطػػسلادلبػرا ل

ه ػ لأرد ػ ليػػيكاتلمػػفللػػيراحلايل يد ػ ولكأفلااليل يدػػيتللجػػرملم ػرةلحػػؿلأرد ػ ليػػيكاتلدوػػكرةل
دكراػػا؛لكأفلمػػدةلكالاػػالادمجطػػسلادلب ػرا لاد،ػػيئـلليلي ػ لكس ،ػينلدطمػػيدةل  47لمحػػررلمػػفلاد،ػػييكفل
األييي ػ لديػػيال2005تيػػدلأداءلأتضػػيءلادمجطػػسلادجداػػدلادميل ػػبلادامػػافلادديػػلكرمولكفاػػثل
لمتلايل يديتلادمجطسلادلبرا لسػ 2006/1/26لدػذدؾلليليػ لمػدةليايدػالأتضػيئ لكلمالػاطيـل

دطب بلد دلأرد لييكاتوسإفلدـللحفلادليظمتلايل يديتللبرا االجدادةلسلد،ػىلكالاػالادمجطػسل

دفافلأداءلأتضيءلادمجطسلادجدادلادميل ػبلادامػافلادديػلكرموللكدػذدؾلافػؿلمكتػدااليل يديتل
ادرئييػػاالديدلفداػػدلكاد ػكاردلس ػ لاد،ػػييكفلاألييي ػ لادػػؿلفطػػكؿلمكتػػدااليل يديتلادلب ػرا االد ػػيـل

كياػػؼولساحػػكفلادػػيصلس ػ لاد،ػػييكفلاألييي ػ لس ػ لاألوػػؿلادسوػػؿلدػػافلااليل يدػػيتلادرئييػػاال
كااليل يدػػيتلادلب ػرا ااولكهػػكلمػػيلأرادللادمبرتيدديػػلكرملس ػ لاد،ػػييكفلاألييي ػ ولكدػػـلاػػردلس ػ ل

اد ،ػػييكفلاأليييػ ػ لأملي ػػصلافا ػػدلأييدمب ػػرعلاددي ػػلكرملأرادللكفا ػػدلمكاتا ػػدلإجػ ػراءلااليل يد ػػيتل

ادرئيياالكادلبرا اا .ل

أمةةا الفرية الثةةا ي3لساػػرللاملػػدادلكالاػػالرئػػاسلاديػػططالادكطياػػالإدػػىلادلػػيراحلادػػذملليليػ لساػ لكالاػػال
ادمجطسلادلبرا لكادذملايل بلدليراحل2006/1/25ـلكذدؾلكس،ػينلدط،ػييكفلراػـل  9لديػيال2005ـل
دب فلااليل يديت1ولكادلدررلأوفيبلهذالااللجيللميلذهدكالإدا لدميلاط  :2ل
ٛ ٖٓ1إالء األؿزبط اُضًزٞع ٓٞؿ ٠أثِٞٓ ٞح ٝاُضًزٞع ػجض اُغدٖٔ أث ٞاُ٘وغ ٝ ،عئه٤ؾ ص٣هٞإ اُلزهٝ ٟٞاُزلهغ٣غ ثهغاّ هللا أُـزلهبعػجض
اٌُغ ْ٣أث ٞهالح.
2كٓ ٢وبثِخ هذبك٤خ أجغرٜب اُوذبك٤خ  :ربر٤بٗهب اُشهٞعُ ١و٘هبح ) (France 24اإلسجبع٣هخ ثؼ٘هٞإ ٝ :ال٣هخ ػجهبؽ ثه ٖ٤اُشهالف اُـ٤بؿهٝ ٢
اُ٘ن اُوبٗٓ ٢ٗٞغ اُضًزٞع ػِه ٢سلهبٕ ٝػ٣هغ اُؼهضٍ ثبُذٌٓٞهخ اُلِـهط٤٘٤خ ثهغاّ هللا ٝاُزهٗ ٢لهغد ػِه ٠أُٞههغ االٌُزغٗٝهُِ ٢و٘هبح ثزهبع٣ز
 2009/1/27دب ٍٝاُضًزٞع سلبٕ رجغ٣غ ٛظا اُغأ ١ثبألؿبٗ٤ض اُزبُ٤خ:
 .1ك ٢دبٍ اُو ٍٞجضالً ئٕ اُغئ٤ؾ ٓضح ٝال٣ز ٚأعثغ ؿ٘ٞاد،كاٗ٘ب ٗالدع إٔ ٛظ ٙأُضح ال ر٘طجن ػِ ٠اُهغئ٤ؾ أثهٓ ٞهبػٕ ثٔؼ٘ه ٠إٔ
اٗزشبث٣ ِْٜز ّْ ٝكوًب ُِوبٗ ٕٞاالٗزشبث ٢اُذبُٝ ٢ئّٗٔب ر ّْ ٝكوًب ُوبٗ ٕٞاالٗزشبة ُـ٘خ ٣ ُْٝ ،1995ز ّْ ٝكوًهب ُِوهبٗ ٕٞاألؿبؿه ٢أُطجّهن
دبًُ٤ب ٝئٗٔب ر ّْ ٝكوًب ُِوبٗ ٕٞاألؿبؿُ ٢ؼبّ ًٝ .2003بٗذ ٓضّح عئبؿخ اُـِطخ اُ٤ٍ٘ٞخ د ٖ٤اٗزشبث ٢ٛ ٚأُغدِهخ االٗزوبُ٤هخ كِهظُي
أُغدِخ االٗزوبُ٤خ ُْ ر٘ز ِٝ ٚاألر أث ٞػ ّٔبعثؤُ ٢ضح  10ؿ٘ٞاد روغ٣جًب ٝكوًب ُوبٗ ٕٞاالٗزشبثبد عهْ ُ 13ـ٘خ .1995
 .2اُوبٗ ٕٞاألؿبؿُ ٢ؼهبّ  2005ههبّ ثزؼهض َ٣ثؼهي أدٌهبّ اُوهبٗ ٕٞاألؿبؿهُ ٢ـه٘خ ٜ٘ٓٝ 2003هب أُهٞاص  47ٝ 36اُج٘هض ُ 3زوهجخ
ػِ ٠اُ٘ذ ٞاُزبُٓ :٢ضّح عئبؿخاُـِطخ اُ٤ٍ٘ٞخ اُلِـط٤٘٤خ  ٢ٛأعثغ ؿ٘ٞادٛ .ظ ٙاُلوغح ُٖ ر٘طجن ألٗ ٚػ٘ضٓبر ّْ اُزؼهضً َ٣هبٕ أثهٞ
ره٘ن
وذ أُبصح  ،47اُج٘ض  ،3ػِ ٠أٗٔضّح أُجِؾ اُزلغ٣ؼ ٢ٛ ٢أعثغ ؿ٘ٞاد ٖٓ رهبع٣ز اٗزشبثهٌُٜ٘ ٚهب ُهْ
ّ
ـبًٔ .ب ٗ ّ
ٓبػٕ عئً ٤
ػِ ٠أٗٞال٣خ اُغئ٤ؾ أعثغ ؿ٘ٞاد ٖٓ ربع٣ز اٗزشبث.ٚ
وذ ثلٌَ ٝاًخ أٗه ٚكهٓ ٢بػهضا ّأ ٍٝاٗزشبثهبد رلهغ٣ؼ٤خ رجهغ ١ثؼهض ئههغاع ٛهظا
 .3إٔ أُبصح  ٖٓ 2اُوبٗ ٕٞعهْ ُ 9ـ٘خ ّ ٗ 2005
اُوههبٗ٣ ٕٞههز ّْ اٗزشههبة اُههغئ٤ؾ ٝأػٌههبء أُجِههؾ اُزلههغ٣ؼ ٢كهه ٢إٓ ٝادههض كهه ٢اٗزشبثههبد ػبٓههخ دههغح ٓٝجبكههغح ثطغ٣وههبالهزغاع
اُـغ ،١أ٘٣ ١جـ ٢إٔ رٌ ٕٞاالٗزشبثبد ٓزؼآ٘خ .كٌ٤ق ُ٣ؼوَ إٔ ٗشبُق اُوبٗٝ ٕٞإٔ ُٗشهبُق اُضؿهزٞع ٝإٔ ُٗطجّهن ػِه ٠اُهغئ٤ؾ
ّ
ثأصغ عجؼٞ٤اُوبٗ ٕٞاألؿبؿٗ ٢لـ٘ٔ٣ ٚغ اُزطج٤ن ثأصغ عجؼ .٢أ ّٓب كزغح األعثغ ؿه٘ٞاد كالر٘طجهن ػِ٤ه ٚهجهَ االٗزشبثهبد اُوبصٓهخ.
أٓ ١غ ٜٗب٣خ ٝال٣خ ّأٓ ٍٝجِؾ رلغ٣ؼ٤ز ّْ اٗزشبث ٞٛٝ ٚأُجِؾ اُظ ١كبػد ث ٚدٔبؽ ،ؿزجغ ١االٗزشبثهبد اُزلغ٣ؼ٤خٝاُغئبؿه٤خ
ك ٢إٓ ٝادضٝ .ر٘زٝ ٢ٜال٣خ أُجِؾ اُزلغ٣ؼ ٢ؿ٘خ ٝ 2010اُو ٍٞثـ٤غطُي  ٞٛه ٍٞؿ٤غ هبٗ.٢ٗٞ
http://www.france24.com/ar/20090113-palestinian-authority-mahmoud-abbas-doest-it-stillpresident-intervi
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 .1تيدجتلادميدةل  2لمفلاييكفلااليل يديتلراـل  9لدييال2005لمي دالكالاالادرئاسلسػ لادفلػرةل
ادل ليد،تلايل يبلادمجطسلادلبرا لاداليي لكأيييلكض لايل،يد لايلالييئ ولكأي لد،راءةلهذللادميدةل

يجػػدلأييػػيللفػػدالتلدبػػحؿلاط ػ لتػػفلأفللػػيراحلافليػػيبلمػػدةلكالاػػالاديػػادلاد ػرئاسلادػػدألمػػفللػػيراحل

ػذللادكالاػػالدلػػيراحلايليػػيءلكالاػػالذدػػؾلادمجطػػسلدلحػػكفل
ايل ػػيبلادمجطػػسلادلب ػرا لادجداػػدلكليلي ػ لهػ ل
االيل يديتلادرئيياالكادلبرا االادليداالملزاميا .ل

 .2ادمػ ػػيدةل  111لمػ ػػفلاػ ػػييكفلااليل يدػ ػػيتلراػ ػػـل  9لديػ ػػيال2005ـليوػ ػػتلتطػ ػػىلأف:ل للجػ ػػرمل
لايل ػبلد ػدليفػيذل
االيل يديتلادرئيياالاد،يدمالدفطػكؿلييياػالادػدكرةلادلبػرا االألكؿلمجطػسللبػرا ي
أفحيـلهػذالاد،ػييكفلادم ػدؿلككس،ػينلدػ لكدػذدؾللحػكفلادمػيدةل  111لاػدلفيػمتلميػ دالادفلػرةلادزمياػال
دطرئييالادل ليد،تلااليل يديتلادلبرا االاداليياالدبحؿلاط لدفاثللحكفلملزاميالم لااليل يديتل

ادلبرا اا.

 .3ادميدةل  116لمفلاد،رارلد،ييكفلراـل  1لدييال2007لدب فلااليل يديتلاد يمالللضمفليفػسل

أفحيـلادميدةل  111لمفلاد،ييكفلراـل  9لدييال2005لكمطيد،الديي.

 .4ادمػػيدةل  1/2لمػػفلذاتلاد،ػػييكفلاػػدليوػػتلتطػػىلأيػ :ل اػػلـلايل ػػيبلادػرئاسولكأتضػػيءلادمجطػػسل
س لآفلكافدلس لايل يديتلتيمالفرةلكمديبرةلدطراؽلاالالراعلاديػرم ولكأيػ لالليػداؿلإدػىلذدػؾلإالل

ديملدادلكالاالادرئاسلديدلزامفلم لكالاالادمجطػسلادلبػرا لكذدػؾلحػ لاوػيرلإدػىلايل ػيبلادػرئاسول

كأتضيءلادمجطسلادلبرا لس لآفلكافدلس لايل يديتلتيماللطدا،ينلدط،ييكفلادذملأكجبلذدؾ.

 .5أفلاد،ييكفلاألييي لادفطيطاي لتيدللادفيالتلادلػ لاحػكفلسايػيلمرحػزلرئػاسلاديػططالادكطياػال
بية انرلفو انرلكه :لادكسيةلكااليل،يدالادم،دمالإدػىلادمجطػسلادلبػرا لادفطيػطاي لإذالادطػتلد ةطداػال
الطال لأتضيئ لكس،دلاألهطاالاد،ييكياالدييءلتطىلارارلمفلادمفحمالادديلكراالاد طايلكمكاس،ػالادمجطػسل

ادلبػرا لد ةطداػػالالطالػ لأتضػػيئ لكس،ػينلدطف،ػرةلاألكدػػىلمػػفلادمػػيدةل  37لمػػفلاد،ػػييكفلاأليييػ ولكسػ ل
أملمفلادفيالتلادييد،الالكدىلرئػاسلادمجطػسلادلبػرا لادفطيػطاي لميػيـلرئييػالاديػططالادكطياػال
مؤالينلدمػدةلالللزادلتفليلافلاكمينللجرلل ثدييلايل يديتلفرةلكمديبرةلاليل يبلرئاسلجدادلكس،ينل

د،ييكفلااليل يديتلادفطيطاي 1ولكدـلاذحرلادمبػرعلادفيدػالادلػ لليليػ لديػيلمػدةلاألردػ ليػيكاتلدكفل
ليظاـلايل يديتلجدادةلمميلادؿلتطىلأفلمرحزلرئاسلاديططالادكطياالادفطيطاياالفايذاؾلاللاحكفل

بية انرلدؿللملدلكالاالرئاسلاديططالدفافلايلييءلكالاالادمجطسلادلبرا لفاثلالـلإجراءلايل يديتل
تيمػػالرئييػػاالكلب ػرا االجداػػدةلدبػػحؿلمل ػزامفلديدحافاػػالادل ػ ليوػػتلتطايػػيلادمػػيدةل  7لمػػفلاػػييكفل

االيل يديتلراـل  9لدييال2005ـ.

لكادلردلادم يرضافلدلمدادلكالاالادرئاسلآيذاؾلتطىلفجللادمؤادافلدميلاط  :ل

1أُبصح ( ٖٓ )2/37اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢اُلِـط ٢٘٤أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ2003
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 .1أفلادميدةل  3/94لمفلاييكفلااليل يديتلراـل  9لدييال2005ليوتلتطػىلأفل"الػكدىلادفػيئزل
دميوبلادرئاسلرئييالاديططالادكطياالد دلبيرلمفلإتثفلدجيالااليل يديتلدطيليئللاديييئااول

كا ،ػ ػػكـلدمميرياو ػ ػػثفايل لد ػ ػػدلأداءلاد،ي ػ ػػـلكس،ػ ػ ػينلألفح ػ ػػيـلاد ،ػ ػػييكفلاأليييػ ػ ػ ".لكفا ػ ػػثلل ػ ػػـل

ايل يدػػيدرئاسلسػ ل2005/1/9لس،ػػدلدػػدأتلكالالػ لمػػفللػػيراحلمميريػػل لدوػػثفايل ولكتطاػ لسمػػدةل
لكالال لليلي لدييياالاألرد لييكاتلادل لفددهيلاد،ييكفلاألييي لس لادل داؿلادػذملأد ػؿلتطػىل
ادم ػػيدةل  36لم ػػفلاد ،ػػييكفلاأليييػ ػ ولكاد ػػذملأو ػػدحلي ػػيرايدمف كؿلدل ػػيراحليبػ ػرللسػ ػ لادجرا ػػدةل
ادريماالس ل2005/8/18ولحميلجيءلاديصلتطتذدؾلس لادميدةل  3لمفلادل داؿ .ل

 .2أفلاد ،ػػييكفلاأليييػ ػ لاللا ػػدؿلد ،ػػييكفلت ػػيدمولكاد ػػركجلتط ػػىله ػػذالادمد ػػدألا ػ ٌػدلتادػ ػينلجي ػػامينل
كظػػيه انرولاج ػؿلاد،ػػييكفلاد ػػيدملادم ػػدؿلدطديػػلكرولدراػػرللفػػكاضلو ػراحلس ػ لادديػػلكرلذال ػ ول

ثنلددرجػػالاالي ػػداـلولكهػػكلمػػيلفػػدثلديدضػػدطلفاػػثلأفلادمػػيدةل  1/2لمػػفلاػػييكفلااليل يدػػيتل
دػػيط ل

اد يمػػاراـل  9لديػػيال2005لأضػػيستلفحمػينلدػػـلاػلػردلسػ لاد،ػػييكفلاأليييػ ولفاػػثليوػػتلتطػػىل
أيالـلايل يبلادرئاسلكأتضيءلادمجطسلادلبرا لس لآفلكافػدولمكضػفينلأفلهػذالاألمرايػلفاؿل

اييكيينلس لظؿليصلحؿلمفلادميدةل  36لكادميدةل  3/47لمفلاد،ييكفلاألييي ولادطلافلفػددليل
مدةلكالاالحؿلمفلادرئاسلكادمجطسلد رد لييكاتلمفلليراحلايل يبلحػؿلمييمػي؛لسكالاػالادػرئاسل
ليلي لادؿلييالمفلايلييءلكالاالادمجطس.لحمػيلأفلادجمػ لدػافلااليل يدػيتلادلبػرا االكادرئييػاال
ي ػكاءلمػػيلكردلس ػ لادمػػيدةل2لأكلادمػػيدةل4/97لأكلادمػػيدةل 111لالططػػبلل ػػداؿليوػػكصلسػ ػ ل

اد،ييكييأليييػ .لكل ػػداؿلاد،ػػييكفلاأليييػ لحمػػيلجػػيءلسػ لادمػػيدةل  120لميػ لاللاػػلـلإالدمكاس،ػػال
أةطداالالطال لأتضيءلادمجطسلادلبرا ولكتطا لسإفلادل داؿلادذملأد طي،ييكفلااليل يديتلديطؿل

د دـلديلكرال لدم يدفل لديوكصلاد،ييكفلاألييي لم لاد طـلد فلاد،ػييكفلاأليييػ لدػـلافػكضل
ادمبرعلاد يدمل ادمجطسلادلبرا

األييي  .ل

لدإضيسالأفحيـلأكلايلحميؿلميلدـلاردلد لفحـلسػ لاد،ػييكفل

 .3أم ػػيلد و ػػكصلاد،ػ ػرارلد ،ػػييكفلرا ػػـل  1لدي ػػيا2007لا ػػييكفلدبػ ػ فلااليل يد ػػيتلاد يم ػػاولسي ػػكل
مبحكؾلس لديلكرال لكذدؾلدكجكدلم يدفلافلجكهرالاف؛لأكالهميله لأفلهػذالاد،ػرارلساػ لل ػداؿل

ديالض ػػيساوالمالؿلسػ ػ لادفح ػػـلاد ػػذملأد طػ ػ لسػ ػ لادم ػػيدةل  111لتط ػػىلاد ،ػػييكفلاأليييػ ػ لدلمدا ػػدل
مدةكالاالرئاسلاديططاولديدم يدفالدوراحليصلاد،ييكفلاألييي لس لادميدةل  (36كهكلويدرل
تػػفلرئػػاسلاديػػططالدرػػرضلأفلامػػددلادكالاػػالديفي ػ ولأمػػيلادم يدفػػالاداليياػػالسي ػ لأفلاد ػرئاسلدػػـل

اف ػػكضلم ػػفلاد ،ػػييكفلاأليييػ ػ لديدلبػ ػرا لم ػػيلت ػػداللبػ ػرا يتلادض ػػركرةلد ػػدلللػ ػكاسرلب ػػركطييول
كدو ػػرؼلاديظ ػػرلت ػػفلم ػػدلللػ ػكاسرله ػػذللادب ػػركطلدحػ ػ لاو ػػدرلادػ ػرئاسلاػ ػ ارراتلد،ػ ػكايافلكف ػػؽل
ادمجطسلادلبرا لس لمراج الميلاودرلتفلادرئاسلمفللبرا يتولسإفلادلبرا لادويدرلتفل
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رئػػاسلاديػػططالاللامطػػؾلأحالػػرلممػػيلامطحػ لادلبػرا لاد ػػيدمولكحثهمػػيلاللامطحػػيفلادوػػثفاالسػ ل
ل داؿلاد،ييكفلاألييي .

 .4أفلف ػػيالتلب ػػركرلمرح ػػزلرئ ػػاسلادي ػػططالكافلحيي ػػتلا ػػدلذح ػػرتلتط ػػىلي ػػداؿلادفو ػػرل-لكهػ ػ ل
ادفػػيالتلادػػالثثلادمػػذحكرةلس ػ لادمػػيدةل  37لمػػفلاد،ػػييكفلاألييي ػ ل–لس،ػػدلذحػػرتلحػػذدؾلحكييػػيل
فػػيالتلةاػػرلتيداػػالاػػدللظيػػرل ػػثؿلاألردػ ليػػيكاتلكادلػ لهػ لمػػدةلكالاػػالادػرئاسولأمػػيلادفيدػػال

ادلػ ػ لاب ػػررلساي ػػيلمرح ػػزلرئ ػػاسلادي ػػططالدييلي ػػيءلكالالػ ػ لدمػػ لركرلاألردػ ػ لي ػػيكاتل-لكهػ ػ لادم ػػدةل

ادمفددةلدطرئييال–لسإيييلمفلادكضكحلكاددايفلديدبحؿلادػذملاللافلػيجلإدػىلادػيصلتطايػيلحكييػيل
مفلادمديدئلادديلكراالاد يمالس لاأليظمالادجميكراالادميطـلدييولالياميلم لكجكدلاديوػكصل

اد،ييكياالادورافالادل للكجبلتطىلرئاسلاديططالاددتكةلاليل يدػيتلادػؿلايليػيءلكالالػ لدالثالػال
أبير.

كد ،ػػدللكج ػػبلدفي ػػـله ػػذللادميػ ػ دالكت ػػدـللرحي ػػيلدثجلي ػػيداتلادف،يا ػػالادلػ ػ لاملزج ػػتلد ػػيدمؤالراتل

كادموػػيدحلادياييػػاالأفلاػػلـلتػػرضلهػػذللادميػػيدالتطػػىلادمفحمػػالادديػػلكراالاد طاػػيلحػ للفوػػؿلسايػػيل
حكييػػيلادجيػػالادكفاػػدةلادم كدػػالدػػذدؾلاييكي ػينولإاللأفلذدػػؾلدػػـلاػػلـلألفلادمفحمػػالادديػػلكراالاد طاػػيلدػػـل
لب ػػحؿلد ػػدلدي ػػدبلاد ػػثؼلاد ػػدائرلفكدي ػػيولحم ػػيلكأفلاللي ػػداؿلالي  ،ػػيدلادمفحم ػػالاد طا ػػيلدو ػػفلييل
اددي ػػلكراالفا ػػثلأفلاالي،ي ػػيـلادياييػ ػ لادفطي ػػطاي لا ػػدلط ػػيؿلاد،ض ػػيءلأاضػ ػينلسيي ػػيؾلمجطيػ ػينلأتط ػػىل
دط،ضيءلدراـل ولكآ رلس لةزةولكهكلميلاالضىلفيـلهذللادمي داليايياينلدػافلادفطيػطاياافلد اػدانل
تفلادمؤيييتلادديلكرااولاألمرلادذملأدللإدىلفدكثللكاسػؽلادفطيػطاي لتطػىللمداػدلكالاػالرئػاسل
اديططالكادمجطسلادلبرا لم ينلدداس لادففيظلتطىلادموػطفالاد يمػاولكاي،ػيذلادػدثدلمػفلادكاػكعلسػ ل
فيدػػالس ػراغلديػػلكرمولكذدػػؾلإدػػىللػػلـلادموػػيدفالادفطيػػطاياالكلبػػحاؿلفحكمػػالادكفػػدةلادكطياػػالادل ػ ل
للػػكدىلاالتػػدادلاليل يدػػيتللبػرا االكرئييػػاالتيمػػالكملزاميػػالالييػػيءلادوػراعلاديايي ػ لادػػدائرلتطػػىل
ادييفالادفطيطاياا .ل
وبعد دراست ا لمحىج واألدلة والبراهين التي سةاقها كةل فرية فن ةا تب ةى رأى الفرية األول
لق اعات ا بما ساقح من حىةج قويةة مسةتوحاة مةن األصةول الدسةتورية والقا و يةة المعمةول بهةا
عالميا حسب ما رىو
المطمب الثالث
بور م صب رليك السمطة الوط ية الفمسطي ية
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فددلاد،ػييكفلاأليييػ لادفطيػطاي لفػيالتلبػركرلميوػبلرئػاسلاديػططالادكطياػالادفطيػطاياالتطػىل
يداؿلادفورولكيكؼليل رضلديذللادفيالتلس لادفركعلادليداا :ل
الفرع األول 3الت ظي الدستوري والت ريعي3
لد،ػدليظمػتلادحالاػرلمػػفلادديػيلارلادم يوػرةلحافاػالم يدجػػالاألكضػيعلادديػلكراالسػ لادػػدثدل
ػدبللحػيفلدلثسػ لفػدكثلمػيل
س لاألفكاؿلادل لاودحلساييلميوبلرئػاسلادجميكراػالبػية انرلألملي و
ايمىلديدفراغلادديلكرملكميلد لمفللداتايتليطداالادللملدلآاليرهيلإدىلميلالللفمدلت،ديلولكمفلهذلل
اددي يلارلميلسرؽلدافلاايـلادمػيي لادمؤاػتلكادػدائـولأمػيلسػ لفيدػالادمػيي لادمؤاػتلس،ػدلتػيدللادديػلكرل
ادمورملادمي دالتدرلاديصلتطىلأفلا افلادرئاسلييئدينلد لدافؿلمفط لس لفػيؿلااػيـلمػيي لافػكؿل
دكفلمديبرل لال لويويل لفاثليوػتلادمػيدةل  82لمػفلادديػلكرلادموػرملديػيال1971ـلتطػىل
أف:ل لإذالاػػيـلمػػيي لمؤاػػتلافػػكؿلدكفلمديب ػرةلرئػػاسلادجميكراػػالال لويوػػيل ولأيػػيبلتي ػ لييئػػبل
رئ ػػاسلادجميكرا ػػال ولكا ػػدلأييط ػػتلادم ػػيدةل  139لم ػػفلاددي ػػلكرلادمو ػػرملدي ػػيال1971ـلدػ ػرئاسل
ادجميكراالميمالا لايرلييئد  .1ل
أمػػيلادمػػيي لادػػدائـلس،ػػدليظمليػػيلادمػػيدةل  84لفاػػثليوػػتلتطػػى:ل س ػ لفػػيؿل طػػكلميوػػبل
رئاسلادجميكراالأكلتجزللاددائـلتفلاد مػؿلالػكدىلادرئييػالمؤالػينلرئػاسلمجطػسلادبػ بولكاذالحػيفل
ادمجط ػػسلم ػػيفثنلف ػػؿلمفطػ ػ لرئ ػػاسلادمفحم ػػالاددي ػػلكراالاد طا ػػيولكذد ػػؾلدب ػػرطلأاللارب ػػحلأف ػػدهميل
دطرئييػػاولكا طػػفلمجطػػسلادب ػ بل طػػكلميوػػبلرئػػاسلادجميكراػػاولكاػػلـلا لاػػيرلرئػػاسلادجميكراػػال
ػػثؿلمػػدةلاللللجػػيكزليػػلافلاكم ػينلمػػفللػػيراحل طػػكلادميوػػب ولأمػػيلادديػػلكرلاديػػكرملد ػػيـل1973ل
كل داثل لسطـلافرؽلدافلفيدل لادديلكرلاددائـلكادمؤاتلفاثلأييطلديدييئبلاألكؿلدرئاسلادجميكراال
أكلديدييئػبلادػػذملايػػما لسػ لفػػيؿلل ػػددلاديػكابولكافلدػـلاحػػفليػػكللييئػػبلكافػػدلأدللادميػػيـلادميػػكطل
مميريلييلديدييئبلاألكؿلألفلادكوؼلاودؽلتطا .2ل ل

ٗ1وذ أُبصح ( ٖٓ )139اُضؿزٞع ػِ ٠إُٔ ( :غئ٤ؾ اُجٜٔٞع٣خ إٔ ٣ؼٗ ٖ٤بئجب ً ُ ٚأ ٝأًضغ٣ٝ ،ذضص اسزوبهبر٣ٝ ْٜؼل٘ٓ ٖٓ ْٜ٤بهج.)ْٜ
2ر٘ن أُبصح ( ٖٓ ) 84اُضؿهزٞع اُـهٞع ١ػِه ٠إٔٔ٣ ( :هبعؽ اُ٘بئهت األُ ٍٝهغئ٤ؾ اُجٜٔٞع٣هخ أ ٝاُ٘بئهت اُهظ٣ ١ـهٔ ٚ٤ههالد٤بد عئه٤ؾ
اُجٜٔٞع٣خ د ٖ٤ال  ٌٚ٘ٔ٣اُو٤بّ ثٜب ٝئطا ًبٗذ أُٞاٗغ صائٔخ ٣ ....جغ ١االؿزلزبء ػِ ٠عئ٤ؾ اُجٜٔٞع٣هخ اُجض٣هض ٝكوهب ً ُألدٌهبّ اُهٞاعصح كه٢
أُبصح (ٛ ٖٓ )84ظا اُضؿزٞع ٝطُي سالٍ ٓضح ال رجبٝػ رـؼٓٞ٣ ٖ٤ب ً أٓب ئطا ًبٕ أُجِؾ ٓ٘ذالً أ ٝثو ٢الٗزٜبء ٝال٣ز ٚأهَ ٖٓ رـهؼٓٞ٣ ٖ٤هب ً
كٔ٤بعؽ اُ٘بئت األ ٍٝهالد٤بد عئ٤ؾ اُجٜٔٞع٣خ دز ٠اجزٔبع أُجِؾ اُجض٣ض.
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كاثفػ ػػظلأفلادديػ ػػلكرلتيػ ػػدلإدػ ػػىلرئػ ػػاسلادجميكراػ ػػالدميمػ ػػالا لاػ ػػيرلييئػ ػػبلأكلأحالػ ػػرلد ػ ػ ل
كلفكاضػػيـلدػػد ضلوػػثفايل 1ولكاذالبػػررلميوػػبلرئػػاسلادجميكراػػالكدػػـلاحػػفلد ػ لييئػػبولامػػيرسل
مجطػسلادػػكزراءلجماػ لوػػثفايل لكيػػططيل ولراالمػػيلاػلـلااليػػلفليءل ػػثؿلليػ افلاكمػينلتطػػىلميوػػبل
رئاسلادجميكراا .2ل
كد،ػػدلأ ػػذلادديػػلكرلادطديػػيي لادفػػيد لدفػػؿلمبػػيد لس،ػػدلجػػيءلديدمػػيدةل  62لمي ػ لادػػيصلتطػػىل
أي :ل س لفيدػال طػكلمػدةلادرئييػالألاػالتطػالحييػتلليػيطلاديػططالاالجرائاػالكحيدػالدمجطػسلادػكزراء ول
كسػ ػ لفيد ػػالادميػ ػ لاد ػػدائـلسإيػ ػ لالكج ػػبلتط ػػىلمجط ػػسلاديػ ػكابلأفلاب ػػرعلس ػػك انرلسػ ػ لال ػػيذلاالجػ ػراءاتل
اليل ػػيبلرئػػاسلجداػػدولكاذالالفػػؽلفوػػكؿل ػػثءلادرئييػػالفػػيؿلكجػػكدلمجطػػسلاديػكابلمػػيفثنللػػدتىل
اديائيتلااليل يداالدكفلإدطيءلكاجلم لادمجطػسلدفحػـلاد،ػييكفلفػيؿلادفػراغلمػفلاألتمػيؿلااليل يداػال
كذدؾللطدا،ينلدطميدةل  74لمفلادديلكر .ل
كس لسطيطافللككس،ينلدطمػيدةل  37لمػفلاد،ػييكفلاأليييػ لسػإفلمرحػزلرئػاسلاديػططالادكطياػال
ا لدرلبية انرلس لادفيالتلاآللاا -:ل
أ-لادكسيةل .ل
ب-لااليل،يدالادم،دمالإدىلادمجطسلادلبرا لادفطيطاي لإذالادطتلد ةطداالالطال لأتضيئ  .ل
ج-لس،ػػدلاألهطاػػالاد،ييكياػػالكذدػػؾلديػػيءلتطػػىلا ػرارلمػػفلادمفحمػػالادديػػلكراالاد طاػػيلكمكاس،ػػالادمجطػػسل
ادلبرا لد ةطداالالطال لأتضيئ  .ل
كاذالبررلمرحزلرئاسلاديططالادكطياالس لأملمفلادفيالتلادييد،الالكدىلرئػاسلادمجطػسل
ادلبرا لادفطيطاي لمييـلرئييالاديططالادكطياالمؤالينلدمػدةلالللزادلتفليلافلاكمينللجرلل ثدييل
ايل يديتلفرةلكمديبرةلاليل يبلرئاسلجدادلكس،ينلد،ييكفلااليل يديتلادفطيطاي  .ل
كأهػػـلمػػيلاثفػػظلس ػ لهػػذالادب ػ فلأفلادفػػيالتلاديػػيد،الل ػػدلمػػفلاداػػؿلادمكاي ػ لاددائمػػاولممػػيل
ا ي لأفلادمبرعلادفطيطاي لادلاورللكد لرئاسلادمجطسلادلبرا لدمييـلرئييالاديػططالادكطياػال
س لاألفكاؿلادل لاملي لساييلتطىلرئاسلاديططالادكطياالمديبرةلا لويويل لدبحؿلدائػـولكأيػ لاػدل
1أُبصح ( ٖٓ )95صؿزٞع اُجٜٔٞع٣خ اُؼغث٤خ اُـٞع٣خ ُـ٘خ ٝ ّ1973رؼض٣الر.ٚ
2أُبصح ( ٖٓ )89صؿزٞع اُجٜٔٞع٣خ اُؼغث٤خ اُـٞع٣خ ُـ٘خ ٝ ّ1973رؼض٣الر.ٚ
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أةفػػؿلاألف ػكاؿلادل ػ لاملي ػ لسايػػيلتطػػىلرئػػاسلاديػػططالادكطياػػالمديب ػرةلا لويوػػيل لدبػػحؿلمؤاػػتل
ح ػػيدمرضلادب ػػدادولأكلادي ػػفرولأكلاد ،ػػكةلاد ،ػػيهرةولأكلاالد ػػيدولأكلاالتل ،ػػيؿلأكلةاره ػػيلم ػػفلادمكايػ ػ ل
ادمؤالالالياميلكأفلادب بلادفطيطاي لميلاػزاؿلا ػاشلمرفطػالادلفػررلادػكطي ولسػ لادكاػتلادػذملالل
ا رؼلسا لاديظيـلادديلكرملادفطيطاي لميوبلييئبلرئاسلاديػططاولكهػكلاألمػرلادػذملا ػدلاوػك انرل
لبرا اينلسيدفينلايدر لم لاد مؿلتطىلل داؿلاد،ييكفلاألييي لادفطيطاي لديديصلتطىليدؿلتثجل
األف ػكاؿلادل ػ لا ػػرضلسايػػيلأا ػينلمػػفلادمكاي ػ لادمؤالػػالادل ػ للفػػكؿلدكفلااػػيـلرئػػاسلاديػػططالادكطياػػال
ادفطيػػطاياالدميػػيـلميوػػد ولكايػػلفداثلميوػػبلييئػػبلدط ػرئاسلأكلأحالػػرولأكلدػػيديصلو ػرافالتطػػىل
لػػكد لمجطػػسلادػػكزراءلميػػيـلرئييػػالاديػػططالس ػ لاألف ػكاؿلادل ػ لللػػاحلذدػػؾلحمػػيلس طػػتلد ػػضلاديظػػيـل
ادديلكراالادم،يريا.ل ل
لكلجػػدرلاالبػػيرةلإدػػىلأفلمجطػػسلادػػكزراءلادفطيػػطاي لدر ػزةلدرئييػػالإيػػميتاؿلهياػػالاػػدلديبػػرل
تػػددلانلمػػفلاال لويوػػيتلادلػ ليػػصلاد،ػػييكفلاأليييػ لادفطيػػطاي لتطػػىلل كاطيػػيلدطػرئاس1لاتلمػػيدانل
يػػصلادمػػيدةل  46لمػػفلاد،ػػييكفلاألييي ػ لادفطيػػطاي لادل ػ ليوػػتلتطػػىل ايػػيتدلمجطػػسلادػػكزراءل
ادرئاسلس لأداءلمييم لكمميرياليططيل لتطىلادكج لادمدافلس لهذالاد،ييكفلاألييي  .ل
ل
ل
ل
الفرع الثا ي 3حاالت بور م صب رليك السمطة الوط ية الفمسطي ية :ل
أوالً 3حالة الوفاة3
مػػفلادييفاػػالاد مطاػػالدػػـلافػػدثلبػػرك انرلدميوػػبلرئػػاسلاديػػططال–لسامػػيلدػػكلايػػلالياييلايليػػيءل

كالا ػػالرئ ػػاسلادي ػػططال–لإاللإد ػػيفلكس ػػيةلرئ ػػاسلادي ػػططالادفطي ػػطاياالاد ارف ػػؿلادمرف ػػكـلايي ػػرلترس ػػيتللللللللللللللللللللل
فاثللرلبلتطىلكسيةلادرئاسللكد لرئاسلادمجطسلادلبرا لآيذاؾلاديادلركف لسلكحلميػيـلرئييػال
٣ 1ظًغ إٔ ٓجِؾ اُٞػعاء ك ٢ؿؼح هض هبّ ثبُزوض٣ن ػِ ٠ػلغاد أدٌبّ اإلػضاّٝ ،هبّ ثاهضاع ػلغاد اُوغاعاد األسغ ٟثبُؼل ٞاُشهبم
ػههٖ ثؼههي اُ٘ههؼالءٝ ،رؼ٤هه ٖ٤اٌُض٤ههغ ٓههٖ أُههٞظلٝ ٖ٤ؿ٤غٛههب ٓههٖ أُـههبئَ اُزهه٣ ٢شههزن ثٜههب عئهه٤ؾ اُـههِطخ ٝاُزههٝ ٢جههضد اُذٌٓٞههخ ٗلـههٜب
ٌٓطغح ئُ ٠ارشبطٛب ُـب٣هبد رذو٤هن أُوهِذخ اُؼبٓهخ ٝرـه٤٤غ اُذ٤هبح اُ٤ٓٞ٤هخ ُِٔهٞاٍ٘ ٖ٤كه ٢ؿهؼح كه ٢ظهَ اُوط٤ؼهخ اُـ٤بؿه٤خ اُزه ٢ؿهبصد
اُؼالهخ ثغئ٤ؾ اُـِطخ.
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اديػػططالادكطياػػالادفطيػػطاياالدبػػحؿلمؤاػػت.لفاػػثلأجراػػتلايل يدػػيتلرئييػػاالكس ،ػينلألفحػػيـلاد،ػػييكفل
األييي ػ لدلػػيراحل2005/1/9ـلايل ػػبلادفطيػػطاياكفلسايػػيلمفمػػكدلتدػػيسلرئاي ػينلدطيػػططالادكطياػػال
ادفطيطاياالد دلسكزللدييدال62.5ل.1%
ثا يا 3االستقالة المقدمة إلى المىمك الت ريعي الفمسطي ي إاا قبمت بد،مبية ثمثي أعضالح3
د ػػـلالط ػػرؽلادمب ػػرعلاددي ػػلكرملادفطي ػػطاي لإد ػػىلليظ ػػاـلاألفح ػػيـلاد يو ػػالديي ػػل،يدالرئ ػػاسل
اديططاليكللميلذحرلدميييدالادفداثلتفلبركرلمرحزلرئاسلاديططالتطىلادكج لادمجمؿلادمدػافل
س ػ لاد،ػػييكفلاألييي ػ ولكدػػـلالطػػرؽلحػػذدؾلأملمػػفلادلب ػرا يتلاد يداػػالإدػػىلهػػذللاألفحػػيـولةاػػرلأفل
اييكفلااليل يديتلادفطيطاي لراـل  9لدييال2005ـليصلتطىلأفلااليل،يدالادم،دمالإدىلادمجطػسل
ادلبرا لاللل لدرلييراالادمف كؿلإاللد دلأيدكتافلمفلليراحلل،دامييلإدىلرئاسلادمجطس .2ل ل
لكهذالاديصلاللامحفلاراءل لدم زؿلتفلاديصلادكاردلس لاد،ييكفلاألييي ولهذالكدـلاػيصل
اديظػػيـلادػػدا ط لدطمجطػػسلادلبػرا لتطػػىلاالج ػراءاتلادملد ػػالديدييػػدالاليػػل،يدالرئػػاسلاديػػططاولدػػذال
امحييػػيلأفلييػػل طصلاألفحػػيـلادمل ط،ػػالدييػػل،يدالرئػػاسلاديػػططالادكطياػػالمػػفلاديوػػكصلادل ػ لدػػافل
أاداييلكمفلادمديدئلاد يمالادم ركسالس لاد،ييكفلاد ػيـوكمفلادميػطـلدػ لأيػ لكسػ لحػؿلاألفػكاؿلاجػبل
أفللحػكفلااليػػل،يدال طاػػاولكل،ػػدـلااليػل،يدالمػػفلادػػؿلرئػػاسلاديػططالإدػػىلرئػػاسلادمجطػػسلادلبػرا ل
ادفطيػػطاي لادػػذملتطا ػ لأفلا رض ػ لتطػػىلادمجطػػسلدكطػػثعلتطا ػ لكادلوػػكاتلدػػيد،دكؿلأكلاد ػرسضل
كذدؾل ثؿلأػيدكتافلمفلليراحلل،داـلااليل،يدا.لكهييليحكفلأميـلفيدلاف:
أو حالةةة قبةةول االسةةتقالة 3سػػإذالادطػػتلااليػػل،يدالد ةطداػػالالطال ػ لأتضػػيءلادمجطػػس 88لتضػػك اتلدرل
رئػاسلاديػططالادكطياػػالميػل،اثنولكمػفلالػػـلاػلـلادبػػركعلسػ لاالجػراءاتلادديػػلكراالكاد،ييكياػالادثزمػػال
اليل يبلرئاسلآ ر .ل
بو حالةةة رفةةض االسةةتقالة 3إذالرسػػضلمػػيلازاػػدلتػػفل  44لييئػػبلمػػفلأتضػػيءلادمجطػػسلادلب ػرا ل
ايل،يدالرئاسلاديططالحييتلااليل،يدالمرسكضالكتطىلادػرئاسلااليػلمرارلسػ لمديبػرةلميػيـلميوػد ل
حرئاسلدطيططالادكطياا .ل ل

1جٔ َ٤جٔؼخ ؿالٓخُ٘ ،ظبّ اُضؿزٞع ١ك ٢كِـط ،ٖ٤أٍغٝدخ صًزٞعا ،ٙجبٓؼخ اُوبٛغح.ّ2009 ،
2عاجغ أُبصح ( ٖٓ )70هبٗ ٕٞاالٗزشبثبد عهْ (ُ )5ـ٘خ .ّ2009
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ثالث ةاً 3فقةةد األهميةةة القا و يةةة والةةد ب ةةاء عمةةى ق ةرار مةةن المحكمةةة الدسةةتورية العميةةا وموافقةةة
المىمك الت ريعي بد،مبية ثمثي أعضالح3
لديالضػػيسالدمػػيلكردلسػ لاد،ػػييكفلاأليييػ لس،ػػدلكردلسػ لادمػػيدةل  5/24لمػػفلاػػييكفلادمفحمػػال
ادديلكراالاد طايلراـل  3لدييال2006ـلتطىلأفلادمفحمالل لصلدميلاط :ل ل
 -1ل ..............لو ................-2لو .................-3لو.......................-4للل
-5لاددتلس لادط فلدف،دافلرئاسلاديططالادكطياالاألهطاالاد،ييكياػالكس،ػينلألفحػيـلادديػدل /1ج لمػفل
ادميدةل  37لمفلاد،ييكفلاأليييػ لادم ػدؿلديػيال2003ـولكا لدػرلارارهػيلييسػذانلمػفللػيراحلموػيداال
ادمجطػسلادلبػرا لتطاػ لد ةطداػالالطالػ لتػددلأتضػيئ .كيففليػرللأفلهػػذالادػيصلال ػيرضلمػ لمدػػدأل
ادفوؿلدافلاديططيتولإذلاللا ،ؿلافلافيؿلاػرارلادمفحمػالادديػلكراالدطيػططالادلبػرا االدطموػيداال
تطا لداودحلييسذا.ل ل
كدػػـلافػػددلاد ،ػػييكفلمػػيلهػ ػ لفػػيالتلس ،ػػدلاألهطاػػالاد،ييكيا ػػالادم،وػػكدةلكادلػ ػ للكجػػبلل ،ػػداـل
ادط فولكميهاالاالجراءاتلكاألوػكؿلادملد ػالسػ لذدػؾولإاللأفلادمبػرعلاػدلذحػرلسػ لاػييكفلادحيػبل
ةارلادمبركعلراـل  1لدييال2005ـلفيدالمميلاجازلادط فلس لأهطاالادػرئاسلفاػثلاحػكفلادط ػفل
سػ لاألهطاػػالاد،ييكياػػالدػرئاسلاديػػططالإذاللدػػافلدػرئاسلهائػػالادحيػػبلةاػػرلادمبػػركعلأكلادييئػػبلاد ػػيـل
كجكدلبدييتلدحيبلةارلمبركعلمفلادؿلرئاسلاديططالادكطياالادفطيطاياالال،دـلدططػبللمياػدمل
إدىلادمجطسلادلبرا لكادمفحمالادديلكراالطيددينلاددفثلس لاألهطاػالاد،ييكياػالدػرئاسلاديػططالكس،ػيل
دسوكؿلادكاردةلس لاد،ييكفلاألييي لكالـلكاؼلرئاسلاديططالادكطياالتفلمميريػالميػيـلميوػد ل
دمجردللكجاػ لاالليػيـولكالػكدىلرئػاسلادمجطػسلادلبػرا لميػيـلرئػاسلاديػططالادكطياػالمؤالػيلدفػافل
ادفوؿلس لااللييـولكالكدىلادييئبلاد يـلإجراءاتلادلف،اؽولكلحكفلمفيحمالرئاسلاديططالادكطياػال
أمػػيـلمفحمػػال يوػػالاػػيظـلاد،ػػييكفللبػػحاطييلكاج ػراءاتلادمفيحمػػالأميميػػيولكاذالوػػدرلفحػػـلاط ػ ل
دإدايل لأتف لمفلميود لم لتدـلاال ثؿلديد ،كديتلاد،ييكياالاأل رللكذدؾلكس،ينلدطميدةل  12لمفل
اييكفلادحيبلةارلادمبركعلراـل  1لدييال2005ـ .ل
كادليوتلادميدةل  26لمفلاييكفلادمفحمالادديلكراالاد طايلراػـل  3لديػيال2006ـللأيػ :ل
لساميلتدالمػيليػصلتطاػ لسػ لهػذالادفوػؿولليػرملتطػىلاػ ارراتلاالفيدػالكادػدتيكللكادططدػيتل ادلػ ل
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ل،ػػدـلدطمفحمػػا لاألفحػػيـلادم،ػػررةلس ػ لاػػييكفلأوػػكؿلادمفيحمػػيتلادمدياػػالكادلجيراػػالراػػـل  2لديػػيال
2001ـلدميلاللال يرضلكطدا الا لويصلادمفحمالكاألكضيعلادم،ررةلأميمييل  .ل
ممػػيليػػدؽلالدػػافلديػػيلأفلادط ػػفلأمػػيـلادمفحمػػالادديػػلكراالليػػرملتطا ػ لاألفحػػيـلاد،ييكياػػال
كاالجرائا ػػالادلػ ػ للي ػػرملتط ػػىلحيس ػػالاد ػػدتيكللكادططد ػػيتلكاد ػػدسكعلكادط ػػكفلادمديا ػػالكادلجيرا ػػالأم ػػيـل
ادمف ػػيحـلاديظيما ػػالسػ ػ لسطي ػػطافلم ػػيلد ػػـلا ػػردلي ػػصل ػػيصلسػ ػ لا ػػييكفلادمفحم ػػاولكازاءلت ػػدـلكركدل
يوكصل يوالديدط فلس لأهطاالرئاسلاديططاولسإي لالدػ لمػيلكردلسػ لاػييكفلأوػكؿلادمفيحمػيتل
ادمدياالكادلجيرااولكديدرجكعلإدىلاأل ارلس،دليوتلادميدةل  3مفلاد،ييكفلتطىلأي :
-1لاللل،دؿلدتكللأكلططبلأكلدس لأكلط فلاللاحكفلدويفد لموطفالايئمالسا لا،رهيلاد،ييكف .ل
-2للحف ػ ػ لادموػ ػػطفالادمفلمطػ ػػالإذالحػ ػػيفلادرػ ػػرضلمػػػفلادطط ػػبلاالفلا ػػيطلد ػػدس لضػ ػػررلمفػػػدؽلأكل
االيلااليؽلدفؽلا بىلزكاؿلدداط لتيدلاديزاعلسا  .ل
-3لإذالدػػـلللػكاسرلادموػػطفالكس،ػينلدطف،ػرلافلاديػػيد،لافلاضػػتلادمفحمػػالمػػفللط،ػػيءليفيػػييلد ػػدـلادػػكؿل
اددتكل .ل
لالللحف ػ لادموػػطفالكفػػدهيلد،دػػكؿلادػػدتكللادديػػلكرااولدػػؿلاجػػبلدل ػكاسرلادوػػفالديتلديرهػػيل
بػػرطينلد،دكديػػيلأمػػيـلادمفحمػػالادديػػلكراالاد طاػػيولألفلادبػ صلاػػدلاحػػكفلوػػيفبلموػػطفاللجاػػزلدػ ل
رسػ لادػػدتكللادديػػلكرااولإاللأيػ لمػ لذدػػؾلاللاجػػكزلدػ لمديبػرلييلد ػػدـللف،ػػؽلبػػرطلادوػػفا.1لكتطاػ ل
سإي ػ لافػػؽلدحػػؿلذملوػػفالكموػػطفالادل،ػػدـلدػػيدط فلإدػػىلادمفحمػػالادديػػلكراالي ػكاءلأحػػيفلب و ػينل
م يكا ػينلأـلطدا ا ػينلكس ،ػينلدط،كاتػػدلاد يمػػا.لكللجيػػدلإج ػراءاتلادط ػػفلأمػػيـلادمفحمػػالدلطػػؾلادل ػ لاجػػبل
إلديتييلادلداءلمفلإاداعلالئفػالادط ػفلأمػيـلادمفحمػاولمػرك انرلد،اػدهيلسػ ليػجؿلادمفحمػالادديػلكراال
ن

اد طايولايلييءلد رضلادمطؼلتطىلادمفحما 2.ل

لكا ػػدليو ػػتلادم ػػيدةل  31لم ػػفلا ػػييكفلادمفحم ػػالاددي ػػلكراالتط ػػىلأيػ ػ :ل اللاج ػػكزلمديبػ ػرةل
االج ػراءاتلأمػػيـلادمفحمػػالإاللدكايػػطالممالػػؿلتػػفلهائػػالاضػػيايلاددكدػػاولأكلدكايػػطالمفػػيـلاللل،ػػؿل
 1كزذ ٢اُٞد٤ض ،١اُوٌبء اُضؿزٞع ١ك ٢كِـطٝ ٖ٤كوب ً ألدٌبّ اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢أُؼضٍ ٓٝلغٝع هبٗ ٕٞأُذٌٔخ اُضؿزٞع٣خ اُؼِ٤ب (صعاؿخ
ٓوبعٗخ) ،صاع أُوضاص ُِطجبػخ ،ؿؼح ،ّ2004 ،م .156
2ػٔغ دٔؼح اُزغًٔبٗ ،٢اُوٌبء اُضؿزٞع ١ك ٢كِـطٝ ٖ٤كوب ً ُوبٗ ٕٞأُذٌٔخ اُضؿزٞع٣خ اُؼِ٤ب عهْ (ُ )3ـ٘خ  ،ّ2006عؿبُخ ٓبجـز٤غ،
جبٓؼخ األػٛغ ،ؿؼح ،ّ2010 ،م .224
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درلػ لديدمفيمػػيةلتػػفلتبػػرليػػيكاتلملوػػطاولكا ػػافلرئػػاسلادمفحمػػالمفيما ػينلدطمػػدت لادػػذملاالدػػتل
إتيػػيرل .لكس ػ لادل ،اػػبلتطػػىلهػػذللادمػػيدةلسػػإفلادمبػػرعلادفطيػػطاي لدػػـلاكسػػؽلفػػافلابػػلرطلدمديب ػرةل
االجراءاتلأميـلادمفحمالادديلكراالأفلاحكفلذدؾلدكايطالممالؿلتفل هائالاضيايلاددكدا لذدؾلأي ل
اللاكجػػدلس ػ لادلب ػرا يتلادفطيػػطاياالفلػػىلدفظػػالحليدػػالهػػذللاديػػطكرلهائػػالليػػمىل هائػػالاضػػيايل
اددكد ػػا لفا ػػثلأفلادجي ػػالادم كد ػػالدلمالا ػػؿلادفحكم ػػالأم ػػيـلادمف ػػيحـلسػ ػ لجماػ ػ لاد،ض ػػيايلكاد ػ ػرائضل
كادططدػػيتلادمرسكتػػالتطايػػيلأكللطػػؾلادل ػ للرس يػػيلادفحكمػػالتطػػىلادراػػرله ػ ليايدػػالدتػػيكللادفحكمػػال
ادليد الدطيايدالاد يما.1ل ل
لكد دلأفلل،ررلادمفحمالادديلكراالاد طايلس،دافلرئاسلاديططالادفطيطاياالدسهطاالاد،ييكيااول
سإي لابلرطلالتلديرلميوبلرئاسلاديططالبػية انرلأفلاكاسػؽلادمجطػسلادلبػرا لتطػىلذدػؾلد ةطداػال
الطال لأتضيءلادمجطس.ل ل
الفرع الثالث 3اال تخابات الفرعية لم صب رليك السمطة الوط ية الفمسطي ية3
إذالب ػػررلميو ػػبلادػ ػرئاسلسػ ػ لأملم ػػفلادف ػػيالتلادم ػػذحكرةلأت ػػثلولال ػػكدىلرئ ػػاسلادمجط ػػسل
ادلبرا لمييـلرئييالاديططالادكطياالمؤالينلدمدةلأاويهيليلكفلاكمينلتطىلأفللجػرمل ػثؿليػلافل
اكمينلمػفلبػركرلميوػبلادػرئاسلايل يدػيتلفػرةلكمديبػرةلاليل ػيبلرئػاسلجداػدلكس،ػينلألفحػيـلاػييكفل
االيل يدػػيتولكليلي ػ لكالاػػالاد ػرئاسلادمؤاػػتلد ػػدلإتػػثفلاديلػػيئللاديييئاػػالاليل ػػيبلاد ػرئاسلادجداػػدول
كس ػػكرلأداءلادػ ػرئاسلادميل ػػبلادام ػػافلاد،ييكيا ػػالكس،ػ ػينلألفح ػػيـلاد ،ػػييكفلاأليييػ ػ .لكاذالرة ػػبلرئ ػػاسل
ادمجطػػسلادلب ػرا للربػػاحليفي ػ لاليل يدػػيتلميوػػبلاد ػرئاسللكجػػبلتطا ػ لت،ػػدلجطيػػالسػػكرلبػػركرل
ميوػػبلاد ػرئاسلكل،ػػداـلايػػل،يدل لمػػفلرئييػػالادمجطػػسلاليل ػػيبلرئػػاسلجداػػدلدطمجطػػسلا،ػػكـلأاض ػينل
دميػػيـلادرئييػػالمؤال ػينولكاذالحييػػتلادفل ػرةلادملد،اػػالمػػفلسل ػرةلرئييػػالاديػػططالادكطياػػالأحالػػرلمػػفلتػػيـول
ل لدرلسلرةلادرئييالدطرئاسلادجدادله لميللد،ىلمفلمدةلادكالاالادمفػددةلاييكيػينولأمػيلإذالحييػتلادفلػرةل
ادملد،االمفلسلرةلرئييالاديططالادكطياالااؿلمفلتػيـولل لدػرلسلػرةلادرئييػالدطػرئاسلادجداػدلهػ لتػفل
ادفلرةلادملد،االمفلادكالاالادييد،اولكدفلرةلرئيياالجدادةلدمدةلأردػ ليػيكاتلتطػىلأفللجػرملايل يدػيتل
تيمالدطمجطسلادلبرا لس لمكتدهيلدلكاحبلسلرةلادرئييالادجدادةولكلحكفلديفسلادفلرة 2.ل
1ػٔغ دٔؼح اُزغًٔبٗٓ ،٢غجغ ؿبثن ،م .226
2عاجغ :أُبصح ( ٖٓ )97اُوبٗ ٕٞعهْ (ُ )9ـ٘خ 2005ثلإٔ االٗزشبثبد.
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كلجػػرملادػػدتكةلالج ػراءلايل يدػػيتلسرتاػػالدميوػػبلاد ػرئاسلدمريػػكـلرئيي ػ لاوػػدرللاد ػرئاسل
ادمؤاتل رئاسلادمجطس لكلجرللااليل يديتلادفرتاالدميوبلادرئاسل ثؿليػلافلاكمػينلمػفللػيراحل
بػركرلميوػد ولكس،ػينلألفحػيـلاػييكفلااليل يدػػيتلاليل ػيبلادػرئاسلكل لمػدلجػداكؿلاديػي دافلاديييئاػػال
ادلػ للػػـلإتػػدادهيلدمكجػػبلأفحػػيـلاػػييكفلااليل يدػػيتلدرياػػيتلإجػراءلااليل يدػػيتلادفرتاػػالكابػػلرطلسػ ل
ذدؾلأفلالـللفداالييلديدييدالدفيالتلادكسيةلكدطكغلاديفلاد،ييكياالألهطاالااليل يبلكادلرباحلكلرااػرل
مفؿلاالايما 1.ل ل
المطمب الرابع
سمطات وصالحيات رليك السمطة الوط ية الفمسطي ية
اػػررلاد،ػػييكفلاأليييػ لادفطيػػطاي لادم ػػدؿلديػػيال2003ـل–لمبػػاينلمػ لاديظػػيـلاددردمػػيي ل–ل
ج ؿلمديبرةلاال لويويتلادليفاذاالكاالداراالدكايطالمجطسلادكزراء .ل
لكيوتلتطىلذدؾلادمػيدةل  63لمػفلاد،ػييكفلاأليييػ لد،كديػي:ل مجطػسلادػكزراءل ادفحكمػا ل
ه ػػكلاألداةلادليفاذا ػػالكاالدارا ػػالاد طا ػػيلادلػ ػ للض ػػطط لدمي ػػؤكداالكضػ ػ لاددري ػػيمللاد ػػذملل،ػ ػرللادي ػػططال
ادلبرا االمكض لادليفاذولكساميلتػدالمػيلدػرئاسلاديػططالادكطياػالمػفلا لويوػيتلليفاذاػالافػددهيل
اد،ػػييكفلاألييي ػ وللحػػكفلادوػػثفايتلادليفاذاػػالكاالداراػػالمػػفلا لوػػيصلمجطػػسلادػػكزراء ولحمػػيل
لططد ػػتلادم ػػيدةل  46لم ػػفلاد ،ػػييكفلاأليييػ ػ لأفلاي ػػيتدلمجط ػػسلاد ػػكزراءلادػ ػرئاسلسػ ػ لأداءلمييمػ ػ ل
كمميرياليططيل لتطىلادكج لادمدافلس لاد،ييكفلاألييي .ل ل
كلد ػينلدػػذدؾولسػػإفلرئػػاسلاديػػططالةاػػرلميػػئكؿلياييػػاينولسػ لفػػافلل،ػ لادميػػئكداالادجميتاػػال
تطىلادك ازرةلكاي ؿلحؿلكزارلتفلأتميؿلك ازرل 2وطد،ينلدطميدةل  74لمفلاد،ييكفلاألييي .لل ل ل
لللللللللإاللأفلاد،ػػييكفلاألييي ػ لادفطيػػطاي لادم ػػدؿلديػػيال2003ـلاػػدليػػصلتطػػىلمجمكتػػالمػػفل
ا لويويتلكيػططيتلرئػاسلاديػططالادكطياػاولدجييػبلمػيلدػ لمػفلوػثفايتلدمكجػبلادلبػرا يتل
اد يداػاولكهػػذللاال لويوػػيتلكادوػػثفايتلمييػػيلمػػيلهػػكلليفاػذملكمييػػيلمػػيلهػػكللبػرا لكمييػػيلمػػيل
هكلاضيئ لكهكلميلييلييكد لديددفثلس لهذللادفركع :ل

1عاجغ :أُبصح ( ٖٓ )98اُوبٗ ٕٞعهْ (ُ )9ـ٘خ 2005ثلإٔ االٗزشبثبد.
2ػجض اُـ٘ ٢ثـ ٢ٗٞ٤ػجض هللآ ،غجغ ؿبثن ،م .658
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الفرع األول 3الصالحيات الت فياية لرليك السمطة الوط ية الفمسطي ية3
اهػ ػػلـلادمبػ ػػرعلادفطيػ ػػطاي لدإضػ ػػفيءلاالفل ػ ػراـلادكاجػ ػػبلتطػ ػػىلمرحػ ػػزلرئػ ػػاسلاديػ ػػططالادكطياػ ػػال
ادفطيػػطاياالديتلدػػيرللرئاي ػينلدطدكدػػالاد لاػػدةولكرمػػزلكفػػدةلادػػكطفولكاألمػػافلتطػػىلادػػكطفلكم،ديػػيل ول
كادب ػ بلادفطيػػطاي لكل ارال ػ لاد،ػػكم ولكأي ػ لادميػػيطلد ػ لافل ػراـلاديظػػيـلادديػػللكرملكاد،ػػييكفولكهػػكلمػػفل
ارتىلادمويدحلادب بلادفطيطاي  .1ل
كد،ػػدللضػػمفلاد،ػػييكفلاألييي ػ لادم ػػدؿلديػػيال2003ـلتػػدةليػػططيتلليفاذاػػالد ػرئاسلاديػػططاول
اميرسلد ضييلميفردانولس لفافلاديبرلد،االهذللاديططيتلتفلطراؽلادفحكمال مجطسلادكزراء  .ل
أوالً -3صالحيات رليك السمطة في المىال السياسي3
أو تسةةةمية رلةةةيك الحكومةةةة  3مميالرا ػػبلسا ػ لأفلااػػيـلرئػػاسلادي ػػططالادكطياػػالدإوػػدارلادمري ػػكـل
اد يصلدلفدادلايـلرئاسلادكزراءلادمحطؼلدلبحاؿلادفحكمالدوفالميفردةلهكلأمػرلميط،ػ لالكاسػؽل
م لادكاا لاد مط لمفلييفااولكلطدا،ينلدميلجرللتطا لاد مؿلس لةيدداالدكؿلاديظيـلاددردميي ل–ادل ل
ميؿلادمبرعلادفطيطاي لإدىلاأل ذلد لد دلادل داؿلادديلكرملتيـل2003ل–لمفلييفاالأ رل .ل
لسيدكاا لاد مط لالططبلأفلا،كـلرئػاسلاديػططالادكطياػالدلفداػدلايػـلرئػاسلادػكزراءلادجداػد.ل
كسػ لهػػذللادفيدػػالاوػػدرلادػرئاسلاد،ػرارلأكلادمريػػكـلاد ػػيصلدليػػمال لكاكاػ لتطاػ لدمفػػردلولأليػ لالل
اكجدلرئاسلكزراءلا،كـلديدلكاا لدجكارللكاا ولفاثلاحكفلادميوبل يداينلسػ لهػذللادطفظػاولكمػفل
ل
ييفاالالييااولسإفلاد مؿلاجرملس لدكؿلاديظػيـلاددردمػيي لتطػىلااػيـلادػرئاسلدلفداػدلادبػ صلادػذمل
ليػػيدلإداػ لرئييػػالادػػك ازرةولكتػػيدةلمػػيلاحػػكفلزتػػاـلفػػزبلاألةطداػػاولأكلبػ صلالملػ لدل ااػػدلاألةطداػػال
اددردميياا .2ل

1

نصت المتادة ( ) 35متن القتانون اوساستً الفلستطٌنً علتى أنٌ ( :تؤدى الترئٌس قبتل مباشترة مهتام منصتبه الٌمتٌن التالٌتة أمتام المجلتس
التشتترٌعً بحضتتور رئتتٌس المجلتتس التتوطنً ورئتتٌس المحكمتتة العلٌتتا (أقستتم بتتاي العظتتٌم أن أكتتون مخلصتا ً للتتوطن ومقدستتاتها وللشتتعب
وتراثه القومًا وأن احترم النظام الدستوري والقانونا وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطٌنً رعاٌتة كاملتةا ور علتى متا أقتول شتهٌد).

2ػجض اُـ٘ ٢ثـ ٢ٗٞ٤ػجض هللآ ،غجغ ؿبثن ،م .669
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ل كدـلا،ادلاد،ييكفلاألييي لرئاسلاديططالس لا لايرلب صلرئػاسلادفحكمػالفاػثلالملػ ل
رئػػاسلاديػػططالإزاءلذدػػؾلديديػػططالادل،داراػػا.لككس،ػينلدطمػػيدةل  45لمػػفلاد،ػػييكفلاأليييػ 1لسػػإفلرئػػاسل
اديػػططالةاػػرلمحدػػؿلاييكي ػينلدي لاػػيرلرئػػاسلادػػكزراءلمػػفلادفػػزبلوػػيفبلاد ػػددلاألحدػػرلمػػفلم،يتػػدل
ادمجطػسلادلبػرا لإذلأفلادميػـلهػكلاػدرةلرئػاسلادػكزراءلتطػىلحيػبلال،ػالأةطداػالأتضػيءلادمجطػس2ول
كذدؾلتطىلتحسلميلاضىلد لادديلكرلادطدييي لإذلاادليططالرئاسلادجميكراالس لا لايرلبػ صل
رئػػاسلادفحكمػػالادمحطػػؼلدلبػػحاطييولكج ػػؿللفداػػدلايػػم لتطػػىلأيػػيسلادلبػػيكرلم ػ لرئػػاسلمجطػػسل
اديػكابلايػػلييدانلإدػىليلػػيئللااليلبػػيراتلاديايداػػالادلػ للحػكفلمطزمػػالدػرئاسلادجميكراػػالكدػػذدؾلدػػـلل ػػدل
ليماالرئاسلادفحكمالمي دالل،داراالدرئاسلادجميكراا .3ل
كاللا،لوػػرلدكرلرئػػاسلاديػػططالتطػػىلا لاػػيرلرئػػاسلادػػكزراءلس ػ لددااػػالأكؿلدكرةللب ػرا اال
ليداالدثيل يديتلاد يماولدطاد،ىلادفؽلدرئاسلاديططالادكطياالادفطيطاياالس لل،داـلدػداؿلفػيؿلااػيـل
ادمجطسلادلبرا لديألةطداالادمطط،الألتضيئ لدفجػبلادال،ػالتػفلرئػاسلادػكزراءولأكلتيػ لكأتضػيءل
فحكمل ػ لمجلم ػػافل ػػثؿلميطػػالأاوػػيهيلأيػػدكتيفللدػػدألمػػفللػػيراحلفجػػبلادال،ػػاولكا ض ػ لرئػػاسل
ادػػكزراءلادجداػػدلدسفحػػيـلادميوػػكصلتطايػػيلدب ػ فللبػػحاؿلادفحكمػػالكياػػؿلادال،ػػالكةارهػػيلكس ،ػينلدطمػػيدةل
 79لمفلاد،ييكفلاألييي .4لل ل
بو إقالة رليك الحكومة أو قبول استقالتح 3درئاسلاديططالادكطياالأفلا،اؿلرئاسلادكزراءلأكلأفل
ا،دؿلايل،يدل لفيبلادميدةل  45لمفلاد،ييكفلاألييي لادفطيػطاي ولكسػ لفػيؿلإايدػالرئػاسلادػكزراءل
مػ ػػفلادػ ػػؿلرئػ ػػاسلاديػ ػػططالادكطياػ ػػالسل لدػ ػػرلادفحكمػ ػػالميػ ػػل،اطالكس ،ػ ػينلدطمػ ػػيدةل  6/83لمػ ػػفلاد،ػ ػػييكفل
األييي

كا يدللبحاطييكس،ينلدسوكؿو

1

المادة ( )45من القانون اوساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة  2003نصت على أنٌ( :ختار رئٌس السلطة الوطنٌة رئتٌس التوزراء وٌكلفته
بتشكٌل حكومته وله أن ٌقٌله أو ٌقبل استقالتها وله أن ٌطلب منه دعوة مجلس الوزراء لالنعقاد).

2

احمد أبو دٌتةا أ .جهتاد حتربا الفصتل المتتوازن بتٌن الستلطات فتً النظتام السٌاستً الفلستطٌنً" الستلطة التنفٌذٌتة :مؤسستة الرئاستة "ا
مؤسستتة متتواطن -المؤسستتة الفلستتطٌنٌة لدراستتة الدٌمقراطٌتتةا اتتزة ا 2006ما ا 5ا تقرٌتتر منشتتور علتتى شتتبكة االنترنتتت ا موقتتع
االئتالف من أجل النزاهة و الشفافٌة أمان اعلى الرابط االلكترونً التالً:
http://www.aman-palestine.org/PublicReports.htm

ٛٝ3ظا ٓب ٗوذ ػِ ٚ٤اُلوغح ( ٖٓ )2أُبصح ( )53أُؼضُخ ٖٓ اُضؿزٞع اُِج٘بٗ ٢ثوُٜٞب٣( :ـٔ ٢عئ٤ؾ اُجٜٔٞع٣خ عئه٤ؾ اُذٌٓٞهخ ثبُزلهبٝع
ٓغ عئ٤ؾ ٓجِؾ اُ٘ٞاة اؿز٘بصا ً ئُ ٠اؿزلبعاد ٗ٤بث٤خ ِٓؼٓخ ٣طِؼ ٚعؿٔ٤ب ُ ػِٗ ٠زبئجٜب ).
4
تنا المادة ( )1/79على أن ( :عند قٌام المجلس التشرٌعً باوالبٌة المطلقة وعضائه بحجب الثقة عن رئٌس الوزراءا أو عنه وعن
أعضاء حكومته مجتمعٌن ٌقدم رئٌس السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة بدٌالً خالل مهلة أقصاها أسبوعان تبدأ من تارٌخ حجب الثقةا
وٌخضع رئٌس الوزراء الجدٌد وحكام هذا الباب).
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جو دعةةوة مىمةةك الةةومراء لال عقةةاد 3د ػرئاسلاديػػططالأفلاططػػبلمػػفلرئػػاسلادػػكزراءلدتػػكةلمجطػػسل

ادكزراءلدثي ،يد 1كاللاكجدلس لاد،ييكفلميلامي لرئاسلاديططالادكطياالمفلفضكرلجطييتلمجطسل
ادكزراءكاػػدلجػػرللاد ػػرؼلادديػػلكرملس ػ لسطيػػطافلتطػػىلأفلافضػػرلاد ػرئاسلهػػذللادجطيػػيتولكدحػػفل

بػراطالأاللاحػػكفلد ػ لفػؽلادلوػػكاتلأكلادمبػػيرحالسػ لاديوػػيبلكهػػكلمػػيلافيػػـلمػػفلادمػػيدةل  3لمػػفل
ا ػرارلمجطػػسلادػػكزراءلراػػـل  5لديػػيال2003ـلدب ػ فلادثئفػػالاددا طاػػالدمجطػػسلادػػكزراءلادل ػ للػػيصل
تطػػىلأف:ل فضػػكرلجطيػػيتلمجطػػسلادػػكزراءلفػػؽلدط ػرئاسلكدطػػكزراءلدمػػيلسػػايـلاألمػػافلاد ػػيـلكرئػػاسل

ادداكافلس،طولكاجكزلدرئاسلادكزراءلدتكةلأب يصلآ رافلدطمبيرحالسػ لجطيػيتلم ايػالتيػدلدفػثل
مكاضا لمفددةلدكفلأفلاحكفلديؤالءلفؽلادلوكاتلأكلادمبيرحالس لاديويب .ل ل
ل

د -إعالن حالة الطوارئ 3د،دلحييتلاألفحيـلادل لليظـلفيالتلادطكارئلادم مكؿلدييلس لسطيطافل
أفحيـلأيظمالاددسيعل ادطكارئ لااليلداداالد يـل1945ـولكادل لأدراتلدمكجػبلأفحػيـلاددػيبلاديػيد ل
مػػفلاد ،ػػييكفلاألييي ػ لادفطي ػػطاي لد ػػيـل2002ـولكدمكج ػػبلاد،ػػييكفلاج ػػكزلإتػػثفلفيد ػػالادطػ ػكارئل
دمريكـلمفلرئاسلاديططالادكطياالدمػدةلالللزاػدلتػفلالثالػافلاكمػينلتيػدلكجػكدلليداػدلدسمػفلاد،ػكم ل
ديػػدبلفػػربلأكلةػػزكلأكلتوػػايفلميػػطحلأكلفػػدكثلحيرالػػالطدا اػػاولكلاجػػكزللمداػػدلفيدػػالادطػكارئل
دمدةلالثالافلاكمػينلأ ػرللد ػدلمكاس،ػالادمجطػسلادلبػرا لادفطيػطاي لد ةطداػالالطالػ لأتضػيئ لتطػىلأفل
اػػيصلمريػػكـلإتػػثفلفيدػػالادط ػكارئلدكضػػكحلتطػػىلاديػػدؼلكادميط،ػػالادل ػ لابػػمطييلكادفل ػرةلادزمياػػاول
كاحػكفلدطمجطػػسلادلبػرا لادفػػؽلسػ لأفلا ارجػ لاالجػراءاتلكادلػػدادارلحطيػيلأكلد ضػػييلادلػ لال ػػذتل
أالييءلفيدالادطكارئلكذدؾلددللأكؿلاجلميعلتيدلادمجطسلت،بلإتثفلفيدالادطػكارئلأكلسػ لجطيػال
ادلمدادلأايميلأيدؽلكاجراءلااليلجكابلادثزـلديذالادب ف .2ل
ثا يا 3صالحيات رليك السمطة في مىال الخدمة المد ية3
ل ا ػػافلحد ػػيرلم ػػكظف لاددكد ػػالم ػػفلمف ػػيسظافلكرؤي ػػيءليػ ػططيتلكرؤي ػػيءلدكاكا ػػفلكرؤي ػػيءلهائ ػػيتل
كأتضيءلدجيالااليل يديتلادمرحزااللإضيسالإدىلل اافلمكظف لادفئالاد طاي.ل
ثالثا 3صالحيات رليك السمطة المتعمقة بالمىال األم ي 3ل

1عاجغ :أُبصح ( ٖٓ )45اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢اُلِـط ٢٘٤أُؼضٍ ُـ٘خ ٝ ،ّ2003أُبصح ( ٖٓ )68اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢اُلِـط.٢٘٤
2عاجغ :أُبصح ( ٖٓ )110اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢اُلِـط ٢٘٤أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ2003
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أ-رئاسلاديططالادكطياالهكلاد،يئدلاألتطىلدط،كاتلادفطيطاياا1.كهكلادذملا افلاد،يئدلاد يـل
د،كاتلاألمفلادفطيطاياالكحذدؾلمدارلتيـلاألمفلاددا ط ل لكمدارلإدارةلبئكفلادضديطلكهكل
ادذملاودؽلتطىلميحلاألكيمالكادرلبلاد يحراا .ل

ب-ل للد لادم يدراتلدكوفييلهائالأميااليظيماالدرئاسلاديططالادكطياالكادل للػؤدملكظيئفيػيل
كلديبػػرلا لويوػػيلييلكس ،ػينلألفحػػيـلاد،ػػييكفلدرئييػػالرئايػػييلكلفػػتلاايدل ػ لكهػػكلادػػذملاوػػدرل
اد ،ارراتلادثزمالالدارةلتمطييلكليظاـلبؤكيييلحيسا.

2

ج-ل اافلرئاسلادم يدراتلكددرجالكزار3ولكل اافلييئبلرئاسلادم يدراتلكدلييابلمفلرئاسل

ادم يدرات 4.ل

رابعا -صالحيات رليك السمطة في المىال المالي3

لأ .احػكفلزاػيدةلرأسلمػيؿليػططالادي،ػدلد،ػرارلال ػذللرئػاسلاديػططالادكطياػالديػيءلتطػىللكوػػاامجطسل
إدارةليططالادي،د 5.ل

لب .مكاس،الرئاسلاديططاادكطياالتطػىلادلكزاػ لاالد ازمػ لدسردػيحلادمػذحكرةلسػ لادمػكادلمػفل 8ل–ل 12ل
مػػفلاػػييكفلراػػـل  2لديػػيال1997لدب ػ فليػػططالادي،ػػدلادفطيػػطاياالإذال أرتليػػططالادي،ػػدلمػػفلكاا ػ ل
مازاياليي.

لج .افددلادرالبلكادف،كؽلادميداػالاأل ػرللدمفػيسظليػططالادي،ػدلكييئدػ لكديالضػيسالإدػىلمحيسآل تضػيءل
ادمجطسلد،رارلمفلرئاسلاديططالادكطياا.

6

لد .ديططالادي،دلدم،لضػىلالفيايل يوػاللحػكفلاديػططالادكطياػالطرسػينلسايػيلكد،ػرارلمػفلرئػاسلاديػططال
ادكطيا ػػالأيلي ػػيهـلسػ ػ لرأسلم ػػيؿلأا ػػالمؤيي ػػالموػ ػرساالأكلميدا ػػاللؤي ػػسل ػػيرجلسطي ػػطافلأفلالل

لزادمجمكعلمييهميتليططالادي،دلتطىل  %25لمفلفييبلرأسلادميؿلكاالفلايط لاد يـ.7

لق .لفدادلادرالبلكادف،كؽلادميداالاأل رللدػرئاسلداػكافلادرايدػالادميداػالكاالداراػالكموػيداالادمجطػسل
ادلبرا  8.ل

1أُبصح ( ٖٓ )39اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ2003
2
راجع :المادة ( )2من قانون المخابرات العامة رقم ( )17لسنة 2005م.
3

راجع :المادة ( )4من قانون المخابرات العامة رقم ( )17لسنة 2005ما و المادة ( )14متن قتانون الخدمتة فتً قتوى اومتن الفلستطٌنٌة
رقم ( )8لسنة 2005م.

4

راجع :المادة ( )6من قانون المخابرات العامة رقم ( )17لستنة 2005ما والمتادة ( )15متن قتانون الخدمتة فتً قتوى اومتن الفلستطٌنٌة
رقم ( )8لسنة 2005م.

5

راجع المادة ( )14من القانون رقم ( )2لسنة  1997بشأن سلطة النقد الفلسطٌنٌة.

6

راجع المادة (/19أ) من القانون رقم ( )2لسنة  1997بشأن سلطة النقد الفلسطٌنٌة.

7

راجع المادة ( )3/62من القانون رقم ( )2لسنة  1997بشأن سلطة النقد الفلسطٌنٌة.

8عاجغ :أُبصح ( ٖٓ )3/10هبٗ ٕٞصٞ٣إ اُغهبثخ أُبُ٤خ ٝاإلصاع٣خ عهْ (ُ )15ـ٘خ .ّ2005
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خامسا -صالحيات رليك السمطة في ت كيل مىالك متخصصة3
أو ل يػػاسلمجطػػسلاددفػػثلاد طم ػ لدميػػيتدةلك ازرةلادلرداػػالكادل طػػاـلاد ػػيد لس ػ لريػػـلياييػػلييلديػػذال
ادبػ فلدلييػػابلمػػفلكزاػػرلادلرداػػالكادل طػػاـلاد ػػيد ولكحػػذدؾللبػػحاؿلادمجػػيدسلااليلبػػيراالدطجيم ػػيتل
كادحطايتلادفحكماا 1.ل
ب.للبػػحاؿلادمجطػػسلااليلبػػيرملدكفوػػيءاتلديػػيءلتطػػىللييػػابلمػػفلمجطػػسلادػػكزراءلكس ،ػينلديظػػيـل
يص 2.ل
ج.للبحاؿلادمجطػسلاألتطػىلدطمػركرلكااػرارليظػيـلتمطػ لديػيءلتطػىلاالػراحلكزاػرلادي،ػؿلكادمكاوػثتل
كالللحكفلا اررال لمطزمالإاللد دلاتلميدهيلمفلرئاسلاديططالادكطياا 3.ل
د.لل ػػرؤسلمجط ػػسلادما ػػيللاد ػػكطي ولكل ػػكد لأميي ػػالي ػػرلادمجط ػػسولكا لا ػػيرلكل ا ػػافلممالطػ ػ لاد،ط ػػيعل
األهط  4.ل
ق.للرؤسلمجطسلادطياالادكطي ولكل اافلأرد المفلأتضيؤللدمدةليػيلافلاػيدطلافلدطلجداػدلدمكجػبل
ادميدةل  7لمفلاد،ييكفلراـل  12لدييال1995ـلدب فلإيبيءليططالادطياالادفطيطاياا .ل
سادسا -صالحيات رليك السمطة في مىال اإلحصاءات العامة 3ل
إودارلارارلادل دادلدطيحيفلكادمييحفلكادل دادلادزرات لادذملاودرلتفلرئػاسلاديػططالادكطياػا5ول
كلفداػػدلمكتػػدلإج ػراءلادل ػػدادلاد ػػيـلدطيػػحيفلكادميػػيحفلكمكتػػدلإج ػراءلادل ػػدادلادز ارت ػ لكسػػؽلأفحػػيـل
اد،رارلاد يصلديدل داد 6.ل
سابعا -صالحيات رليك السمطة في الرقابة عمى أعمال السمطة الت فياية3
1

راجع المادة ( )22من القانون رقم ( )11لسنة 1998م بشأن التعلٌم العالً.

2

راجع المادة ( )11من القانـــون رقم ( )4لسنة 2000م بشأن اإلحصاءات العامة.

3

راجع المادة ( )118من قانـــــون المــــــرور رقم ( )5لسنة 2000م.

4عاجغ أُبصح ( ٖٓ )8هبٗـــــ ٕٞأُ٤ب ٙعهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2002
5
راجع المادة ( )5/3من القانـــون رقم ( )4لسنة 2000م بشأن اإلحصاءات العامة.
6عاجغ أُبصح ( ٖٓ )1/15اُوبٗـــ ٕٞعهْ (ُ )4ـ٘خ  ّ2000ثلإٔ اإلدوبءاد اُؼبٓخ.
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أو مسلولية رليك الومراء أما رليك السمطة الوط يةو

رئاسلادكزراءلميئكؿلأميـلرئػاسلاديػططالادكطياػالتػفلأتميدػ لكتػفلأتمػيؿلفحكملػ 1ولدػذال

س،دلاررتلادميدةل  45لد فلدرئاسلاديططالادفؽلس لإايدالرئاسلادكزراء.
بو الرقابة عمى سمطة ال قد3
 .1ل،ػدـليػػططالادي،ػػدلحػػؿلالثالػػالأبػػيرلإدػػىلرئػػاسلاديػػططالادكطياػػالكمجطػػسلادػػكزراءلل،راػ انرلمفوػثنل
تػػفلأتميديػػيلكيبػػيطيلييلكتػػفلادكض ػ لادي،ػػدملكادمو ػرس لسافطيػػطافولحمػػيلل،ػػدـليػػططالادي،ػػدل

ك ػػثؿلالثال ػػالأب ػػيرلم ػػفليييا ػػالح ػػؿلي ػػيالميدا ػػال،را انرلم ػػكج انزلت ػػفلأتميدي ػػيل ػػثؿللط ػػؾلادي ػػيال
ديالضػػيسالإدػػىلادمازاياػػالاديػػيكاالاد يمػػالكفيػػيبلاألردػػيحلكاد يػػيئرلكاد ،ػكائـلادميداػػالاأل ػػرلل

موداينلمفلادمدا،يد يرج .2

 .2تطػػىليػػططالادي،ػػدلأفلل،ػػدـلإدػػىلحػػؿلمػػفلرئػػاسلاديػػططالادكطياػػالكمجطػػسلادػػكزراءلسػ لةضػػكفل
الثالالأبيرلمفلييياالحمؿلييالميداالميلاط :

3

ليي التيدايييلييلادميداالادم لمدةلمفلادمدا،افلاد يرجاافلادم لمداف .لللل،را انرلتي مطايلييلكيبيطيلييل ثؿللطؾلادييا .ل .3ل،ػػدـليػػططالادي،ػػدلإدػػىلرئػػاسلاديػػططالادكطياػػالكمجطػػسلادػػكزراءلل،را انريػػيكاينل ػػثؿلبػػيرلمػػفل
ايلييءلحؿلييالميداالالضمفلتطىلاألاؿلميلاط  :4ل

 لوك لانركبػػرفينلدطياييػػيتلاد يمػػالكادد ػرامللادل ػ ليػػللدييهيليػػططالادي،ػػدلتطػػىلادمػػدلليوفيديػػيكملكادييكملدلف،اؽلأهداسيي.

 لوػك انرلدطمدػػيدئلكاأليػسلادلػ لليػكمليػػططالادي،ػػدلإلديتيػيلسػ لإاػرارلكليفاػػذلياييػلييلاد يمػػالتطػػىلمدللادييلافلادليدالافوأكل ثؿلسلرةلأطكؿلمفلذدؾلولفيدميلل،ررلليططالادي،د.

 -ايل راضينلكل،كاملينألتميؿليططالادي،دلكايجيزالييل ثؿلادفلرةلادل للط لآ رلل،رار.

 .4احكفلمجطسلإدارةليططالادي،دلميئكالنلأميمرئاسلاديططالادكطياالادفطيطاياا.

1أُبصح ( ٖٓ )1/74اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢اُلِـط ٢٘٤أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ2003
2
المادة ( )39من القانون رقم ( )2لسنة  1997بشأن سلطة النقد الفلسطٌنٌة.
3

راجع المادة (/66أ) من القانون رقم ( )2لسنة  1997بشأن سلطة النقد الفلسطٌنٌة.

4

راجع المادة ( )67من القانون رقم ( )2لسنة  1997بشأن سلطة النقد الفلسطٌنٌة.

5

المادة ( /17ب) من قانون رقم ( )2لسنة  1997بشأن سلطة النقد الفلسطٌنٌة.
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5

 .5ا ،ػػدـلم ػػداؽلادفي ػػيديتلاد ػػيرج لادم ػػافلدلداا،في ػػيديتلي ػػططالادي ،ػػدلل،راػ ػرللدػ ػرئاسلادي ػػططال
ادكطيااكمجطسلادكزراء.

1

جو الرقابة عمى األداء المالي واإلداري من خالل ديوان الرقابة المالية واإلدارية3
.1لا ،ػػكـلداػ ػكافلادرايد ػػالادميدا ػػالكاالدارا ػػالدمرااد ػػالإاػ ػراداتلكيف ،ػػيتلاد ػػك ازراتلكادمؤيي ػػيتلاد يم ػػال
كادمؤييػػيتلكاديائػػيتلادمفطاػػالكادوػػييداؽلاد يوػػالكطػػرؽللفوػػاطييلكوػرسييلكتطا ػ لل،ػػداـلل،راػػرل
يػػيكملبػػيمؿلدطػرئاسلكادمجطػػسلادلبػرا لللضػػمفلجماػ لادمثفظػػيتلكاآلراءلكادم يدفػػيتلادمرلحدػػال
كادميؤكداالادملرلدالتطايي 2.ل
.2لاح ػػكفلداػ ػكافلادرايد ػػالادميدا ػػالكاالدارا ػػالمي ػػئكالنلأم ػػيـلرئ ػػاسلادي ػػططالادكطيا ػػالكأم ػػيـلادمجط ػػسل
ادلبرا ولكالكدىلادمييـلكادوثفايتلادمييطالد لكس،يلألفحيـلاد،ييكف3ولكا،دـلرئاسلادداكافلدحؿل
مػػفلرئػػاسلاديػػططالادكطياػػالكادمجطػػسلادلبػرا لكمجطػػسلادػػكزراءلل،راػراليػػيكايلأكلتيػػدلادططػػبلتػػفل
أتميد لكمثفظيل لكتطا لأفلازكدلرئاسلاديططالادكطياالكادمجطسلادلبرا لكمجطسلادكزراءلد اػال
دايييتلأكلم طكميتلأكلدراييتلأكلأدفيثلاططدكييػيلميػ لكاد،اػيـلدػ ملتمػؿلآ ػرلا يػدلدػ لإداػ لمػفل
أملمييـولكايبرلادل،رارلادييكملس لادجرادةلادريماا 4.ل
.3لارسػ لرئػػاسلداػكافلادرايدػػالادميداػػالكاالداراػػالل،ػػيرارلردػ ليػػيكاالأكلتيػػدلادططػػبلملضػػمياليلاجػػال
لفرايل لكدراييل لكأدفيال لكم،لرفيلػ لكادم يدفػيتلادمرلحدػالكادميػؤكداالادملرلدػالتطايػيلكادمثفظػيتل
كادلكوايتلدب يييلإدىلرئاسلاديططالادكطياالكادمجطسلادلبرا لكمجطسلادكزراءلالل ػيذلمػيلاطػزـل
دب ييي 5.ل
ثام او الرقابة فيما يتعم بحقو اإل سان3
لل،ػدـلاديائػالادميػل،طالدف،ػكؽلاالييػيفلل،يرارهػيلدحػؿلمػفلرئػاسلاديػططالادكطياػالكادمجطػسل
ادلبرا لادفطيطاي  .6ل
1

راجع المادة ( )32من قانون رقم ( )2لسنة  1997بشأن سلطة النقد الفلسطٌنٌة.

2

المادة ( )18من قانون رقم ( )7لسنة 1998م بشأن تنظٌم الموازنة العامة والشئون المالٌة.

3أُبصح ( ٖٓ )7هبٗ ٕٞصٞ٣إ اُغهبثخ أُبُ٤خ ٝاإلصاع٣خ عهْ (ُ )15ـ٘خ .ّ2005
4أُبصح ( ٖٓ )8هبٗ ٕٞصٞ٣إ اُغهبثخ أُبُ٤خ ٝاإلصاع٣خ عهْ (ُ )15ـ٘خ .ّ2005
5أُبصح ( ٖٓ )26هبٗ ٕٞصٞ٣إ اُغهبثخ أُبُ٤خ ٝاإلصاع٣خ عهْ (ُ )15ـ٘خ .ّ2005
6عاجغ أُبصح ( ٖٓ )31اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ2003

137

تاسعا والرقابة عمى تقرير لى ة اال تخابات المركمية3
د ػػدلايلي ػػيءلااليل يد ػػيتلل ،ػػكـلدجي ػػالااليل يد ػػيتلادمرحزا ػػالديب ػػرلل،را ػػرلم ػػيد لكالدارملت ػػفل
يبػيطيلييلكذدػؾل ػثؿلمػدةلالثالػالأبػيرلمػفلإتػثفلاديلػيئللاديييئاػالدثيل يدػيتولكل،ػدـلييػ الميػ ل
درئاسلاديططالكدطمجطسلادلبرا .

1

لل

الفرع الثا ي  3الصالحيات الت ريعية لرليك السمطة الوط ية الفمسطي ية3
أوال 3إصدار األ ظمة والتعميمات الالممة لت فيا بعض القوا ين3
لأ .لوػػدرلاأليظمػػاكادل طاميتلادمل ط،ػػالدلػػر اصلمميريػػالاألتمػػيؿلادمو ػرساالكليػػجاؿلادموػػيرؼل
ػيءلتطػىللييػػابلمػفلمجطػػسلإدارةليػططالادي،ػػدل
ادمػر صلديػيلد،ػرارلمػفلرئػػاسلاديػططالادكطياػػالدي ن
كليبرس لادجرادةلادريماا.

2

ب .اض لمجطسلإدارةليططالادي،دلاأليظمالكاد ،ارراتلادثزمػالدلطداػؽلأفحػيـلاػييكفلراػـل  2لديػيال
ل
1997لدب ػ فليػػططالادي ،ػػدلادفطيػػطاياالكلوػػدرلد،ػ ػرارلمػػفلرئػػاسلادي ػػططالادكطياػػالكليبػػرلسػ ػ ل

ادجرادةلادريماا.

3

ج.لإودارلادطكائحلادثزمالدليفاذلأفحيـلاييكفلادمويرؼلراـل  2لدييال2002ـ.

4

د.لإودارلادثئفالادليفاذاالد،ييكفلادم يدراتلكاأليظمالادثزمالد مػؿلادم ػيدراتلد ػدلإتػدادهيلمػفل
رئاييي 5.ل
ثا ياً 3إصدار و ر القوا ين بعد س ها من المىمك الت ريعي3

االودارلهكلتديرةلتفلأمرلمفلادرئاسلدكض لاد،ييكفلادمودؽلتطا لمكضػ لادلطداػؽ6ول

أمػػيلاديبػػرلسيػػكلتمػػؿلمػػيدملا،وػػدلدػ لإتػػثفلاد،ػػييكفلكادػػثغلادحيسػػالدػ لكديدلػػيراحلادػػذملادػػدأليفػػيذلل
سا ولكالـلذدؾلس لادجرادةلادريماالدطدكدا 7.ل

1عاجغ أُبصح ( ٖٓ )23هبٗ ٕٞاالٗزشبثبد عهْ (ُ )9ـ٘خ .ّ2005
2
راجع المادة ( )40من قانون رقم ( )2لسنة  1997بشأن سلطة النقد الفلسطٌنٌة.
3

المادة ( )73من قانون رقم ( )2لسنة  1997بشأن سلطة النقد الفلسطٌنٌة.

4عاجغ :أُبصح ( ٖٓ )79هبٗ ٕٞأُوبعف عهْ (ُ )2ـ٘خ .ّ2002
5
راجع :المادة ( )36من قانون المخابرات العامة رقم ( )17لسنة 2005م.
6جٔبٍ ٓذٔٞص أث ،َ٤ًٔ ٞهالد٤بد عئ٤ؾ اُـِطخ اُ٤ٍ٘ٞخ اُلِـط٤٘٤خ ك ٢ؿٖ اُزلغ٣ؼبد اُؼبص٣خ ،عؿبُخ ٓبج٤ـز٤غ ،جبٓؼخ األػٛغ،
ؿؼح ،2012 ،م ٗ ،46والً ػٖ :ص.أدٔض أُٞاكٓ ،٢جبصب اُوبٗ ٕٞاُضؿزٞع ١اٌُ٣ٞز ،٢صاع اٌُٜ٘خ اُؼغث٤خ ،اُوبٛغح ،ّ2004 ،م .204
7ص.ػجض اُـ٘ ٢ثـ ٢ٗٞ٤ػجض هللآ ،غجغ ؿبثن ،م .662
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ل لكاودرلرئاسلاديػططالادكطياػالاد ،ػكايافلد ػدلإارارهػيلمػفلادمجطػسلادلبػرا لادفطيػطاي ل ػثؿل
الثالػػافلاكم ػينلم ػػفللػػيراحلإفيدليػػيلإداػ ػ ولكد ػ لأفلا ا ػػدهيلإدػػىلادمجطػػسل ػػثؿلذاتلاألجػػؿلمب ػػفكتال
ةلكليبرلسكرلس لادجرادةلادريماا 1.ل
دمثفظيل لكأيديبلاتلراض لكااللاتلدرتلمودر
لان
ل لكاذالردلرئػػاسلاديػػططالادكطياػػالمبػػركعلاد،ػػييكفلإدػػىلادمجطػػسلادلب ػرا لكس،ػينلدسجػػؿلكادبػػركطل
ادػكاردةلسػ لادف،ػرةلاديػيد،الل ػػيدلمييابػل لاليياػالسػ لادمجطػسلادلبػرا ولسػإذالأاػرللاليياػػالد ةطداػالالطالػ ل
أتضيئ لأتلدرلاييكيينلكايبرلسك انرلس لادجرادةلادريماا 2.ل
ثالثاً  3إصدار رليك السمطة الوط ية لق اررات لها قوة القا ون 3ل

ل ل لدرئاسلاديططالادكطياالس لفيالتلادضركرةلادل لالللفلمؿلادل ارلس لةاػرلأدكارلاي ،ػيدل

ادمجطػسلادلبػرا ولإوػدارلاػ ارراتلديػػيلاػكةلاد،ػػييكفولكاجػبلترضػػييلتطػػىلادمجطػسلادلبػرا لسػ ل
أكؿلجطيالا ،دهيلد دلودكرلهذللاد ،ارراتلكااللزاؿلميلحػيفلديػيلمػفلاػكةلاد،ػييكفولأمػيلإذالترضػتل
تطىلادمجطسلادلبرا لتطىلاديفكلادييدؽلكدـلا،رهيلزاؿلميلاحكفلدييلمفلاكةلاد،ييكف 3.ل
ل لكدذدؾلاحكفلاد،ييكفلاألييي لادلاادلإودارلاد ،ارراتلد،ييكفلد،ادافلهمي :ل
أ .قيةةد مم ةةي3لكهػػكلابػػلراطلةادػػالادمجطػػسلادلبػرا لكسػ لةاػػرلأدكارلاي ،ػػيدلولسػػإذالوػػدرتل
ا ارراتلد،كايافلفيؿلحيفلادمجطسلايئمينلحييػتلهػذللاد،ػ ارراتلد،ػكايافلمي دمػالدوػدكرهيلمػفل
ةارلجيالإ لويصولكجيزلادط فلساييلأميـلادمفحمالادديلكراا .ل

ة .قيةةةد موضةةةوعي3لكه ػػكلم ػػيلتد ػػرلتيػ ػ لادمب ػػرعلد،كدػ ػ :ل ف ػػيالتلادض ػػركرةلادلػ ػ لالللفلم ػػؿل
ادل ار ولكا كدلل،دارلذدؾلدطيططالادليفاذاالادل له لأحالرلاردينلمفلادكاا ولكابدلمثميال

دطمجلم ػ لكلفيتػػؿلمػ ػ لاضػػيايلولكهػ ػ لاألاػػدرلتطػػىلادمكازي ػػاليظ ػ انرلدفرو ػػييلادبػػدادلتط ػػىل

ادموطفالاد يما.لل ل

كللمل لهذللاد ،ارراتلد،كةلاد،ييكفلسليػلطا لإدرػيءلأكلل ػداؿلأملاػييكفلمػفلاد،ػكايافلاد يداػال
كدحػػفلمػػفلييفاػػالأ ػػرللالللمطػػؾلمػػيللمطح ػ لاد ،ػكايافلسػػثلليػػلطا لم يدفػػالاد،ػػييكفلاألييي ػ لسيػػذال
ميط ،لألفلاد ،ارراتلد،ييكفلداسلدييلإاللاكةلاد،ييكفلسثللمطؾلدداهالميلاللامطح لاد،ييكف.

4

لل

1أُبصح ( ٖٓ )1/41اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢اُلِـط ٢٘٤أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ2003
2أُبصح ( ٖٓ )2/41اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢اُلِـط ٢٘٤أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ2003
3أُبصح ( ٖٓ )43اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢اُلِـط ٢٘٤أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ2003
4جٔبٍ ٓذٔٞص اثٓ ،َ٤ًٔ ٞغجغ ؿبثن ،م ٗ ،65والً ػٖ ٓذٔٞص دبكع ،اُوغاع اإلصاع ،١صاع اٌُٜ٘خ اُؼغث٤خ ،ثض ٕٝؿ٘خ ٗلغ،
م ،274دمحم ػجض اُذٔ٤ض أث ٞػ٣ض ،ؿِطخ اُذبًْ ك ٢اؿززجبٍ اُزلغ٣غ كغػب ً ًٝٝؼبً ،اُطجؼخ اُغاثؼخ ،صاع اٌُٜ٘خ اُؼغث٤خ ،ثض ٕٝؿ٘خ
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الفرع الثالث 3الصالحيات القضالية لرليك السمطة الوط ية3
أوالً 3العفو الخاص3لكارادلدػ لرسػ لاد ،كدػالادمفحػكـلديػيلتػفلسػردلم ػافلأكلأسػرادلم ايػافلرس ػينلحطاػينل
أكلجزئا ػ ػينلدكفلأفلامفػ ػػكلهػ ػػذالاد فػ ػػكلاد ػ ػػيصلوػ ػػفالادجرامػ ػػالأكلازاػ ػػؿلادكوػ ػػؼلادجرم ػ ػ لدطف ػ ػػؿل

ادمرلحػب1ولكاجػكزلدػرئاسلاديػططالادكطياػالاالسػراجلتػفلد ػضلاديػزالءلسػ لادميييػديتللادكطياػػالأكل
ادداياالكالـلاالسراجلس لادكاتلادمفددلد،رارلاد فك 2.ل

ثا ياً3المصادقة عمى أحكا اإلعدا 3لملػىلوػيرلفحػـلاالتػداـليييئاػينلكجػبلتطػىلكزاػرلاد ػدؿلرسػ ل
أكراؽلاددتكللسك انرلإدىلرئاسلاددكدا3ولكاللاجكزلليفاذلفحػـلاالتػداـلإاللد ػدلموػيداالرئػاسلاددكدػال
تطا  4.ل
الفرع الرابع  3االختصاصات المتعمقة بالقضاء وال يابة العامة3
أ.للبػػحاؿلمجطػػسلاد،ضػػيءلاألتطػػىلااليل،ػػيد ل ػػثؿلبػػيرلمػػفللػػيراحليبػػرلاػػييكفلاديػػططالاد،ضػػيئاال
راـل  1لدييال2002ـللس لادجرادةلادريماالدييءلتطىللييابلمفلكزارلاد دؿ 5.ل
ب.للإتػػيرةلاد،ضػػيةلإدػػىلادفحكمػػيتلاألجيداػػالأكلاديائػػيتلاددكداػػالد،ػرارلمػػفلرئػػاسلاديػػططالادكطياػػال
ادفطيطاياالدلييابلمفلمجطسلاد،ضيءلاألتطى 6.ل
ج.لاؤدملادييئبلاد يـلادامافلأميـلرئاسلاديططالادكطياالادفطيطاياالدفضكرلكزارلاد دؿ .7ل
د.لاح ػػكفلأداءلادام ػػافلم ػػفلرئ ػػاسلادمفحم ػػالاد طا ػػيلأم ػػيـلرئ ػػاسلاددكد ػػاولكاح ػػكفلأداءلادام ػػافلدد ػػيا ل
اد،ضيةلأميـلمجطسلاد،ضيءلاألتطى 8.ل
ق.لاودرلدليفاذلاد ،ارراتلادويدرةلد زؿلاد،ضػيةل ملػىلوػيرتليييئاػا لمريػكـلمػفلرئػاسلاديػططال
ادكطياالادفطيطاياالكا لدرلاد زؿلييسذالمفلليراحلودكرلهذالاد،رار 1.ل

ٗلغ ،م ،211دمحم اُـ٘بع ،١اُوبٗ ٕٞاُضؿزٞع ،١صاع اٌُٜ٘خ اُؼغث٤خ ،اُوبٛغح ،ّ1998 ،م ،535دـ ٖ٤ػضٔبٕ ػضٔبٕ ،اُوبٕٗٞ
اُضؿزٞع ،١صاع اُجبٓؼخ اُجض٣ضح ،اإلؿٌ٘ضع٣خ ،ّ2005 ،م.109
1دمحم جٔبٍ ٓطِن اُظٗ٤جبدٓ ،غجغ ؿبثن ،م .258
2
المادة ( )48من القانون رقم (  ) 6لسنة 1998م بشأن مراكز اإلصالح والتأهٌل " السجون ".
3أُبصح ( ٖٓ )408هبٗ ٕٞاإلجغاءاد اُجؼائ٤خ عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2001
4أُبصح ( ٖٓ )409هبٗ ٕٞاإلجغاءاد اُجؼائ٤خ عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2001
5عاجغ :أُبصح ( ٖٓ )3/55هبٗ ٕٞاُـِطخ اُوٌبئ٤خ عهْ (ُ )1ـ٘خ .ّ2002
6عاجغ :أُبصح ( ٖٓ )26هبٗ ٕٞاُـِطخ اُوٌبئ٤خ عهْ (ُ )1ـ٘خ .ّ2002
7أُبصح ( ٖٓ )2/64هبٗ ٕٞاُـِطخ اُوٌبئ٤خ عهْ (ُ )1ـ٘خ .ّ2002
8أُبصح ( ٖٓ )3/21هبٗ ٕٞاُـِطخ اُوٌبئ٤خ عهْ (ُ )1ـ٘خ .ّ2002
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ك.لاحكفلبرؿلادكظيئؼلاد،ضيئاالد،رارلمػفلرئػاسلاديػططالادكطياػالادفطيػطاياالديػيءلتطػىللييػابل
مفلمجطسلاد،ضيءلاألتطى 2.ل
ز.لاالتػػثفلتػػفللبػػحاؿلمفحمػػالاضػػيايلااليل يدػػيتلدمريػػكـلرئييػ لدلييػػابلمػػفلمجطػػسلاد،ضػػيءل
األتطى 3.ل
ح.لادلبحاؿلاألكؿلدطمفحمالادديلكراالاد طايلدل اافلرئاسلادمفحمالكاضيلييلديدلبػيكرلمػ لمجطػسل
اد،ضيءلاألتطىلككزارلاد دؿ 4.ل
ط.لل اػ ػػافلرئػ ػػاسلكاضػ ػػيةلادمفحمػ ػػالادديػ ػػلكراالاد طاػ ػػيلديػ ػػيءلتطػ ػػىللييػ ػػابلمػ ػػفلادجم اػ ػػالاد يمػ ػػال
دطمفحما 5.ل
ػيـلرئػاسلاديػططالادكطياػال
م.لاؤدملرئاسلادمفحمالادديػلكراالكييئدػ لكاضػيلييلادامػافلاد،ييكياػالأم ل
ادؿلمديبرةلأتميديـلدفضكرلحؿلمفلرئاسلادمجطسلادلبرا لكرئاسلمجطسلاد،ضيءلاألتطى 6.ل
ؾ.لاد،ضػػيءلاد يػػحرملهائػػالاضػػيئاالتيػػحراالالليػػططيفلألفػػدلتطايػػيلللدػ لرئػػاسلاديػػططالادكطياػػال
ادفطيطايااولكالد لهذللاديائػالمفػيحـلتيػحراالكيايدػالتيػحرااولكسػركعلأ ػرللكس،ػينلألفحػيـلاد،ػييكفل
كاأليظمالاد يحراا 7.ل
إحالة رليك الحكومة إلى التحقي 3
لأ .درئاسلاديططالادكطياالادفؽلس لإفيدالرئاسلادكزراءلإدىلادلف،اؽلساميلادلاييبلإدا لمفلجػرائـل
أالييءلل دال لأتميؿلكظافل لأكلديددييلكذدؾلكس،ينلألفحيـلاد،ييكف 8.ل

لب .درئاسلاديططالادكطياالادفؽلس لإفيدالرئاسلادكزراءلإدىلادلف،اؽلساميلادلاييبلإدا لمفلجػرائـل
ادحيبلةارلادمبركعلأالييءلل دال لأتميؿلكظافل لأكلديددييلكذدؾلكس،يلألفحيـلاد،ييكف.

1أُبصح ( ٖٓ )3/55هبٗ ٕٞاُـِطخ اُوٌبئ٤خ عهْ (ُ )1ـ٘خ .ّ2002
2عاجغ :أُبصح ( ٖٓ )18هبٗ ٕٞاُـِطخ اُوٌبئ٤خ عهْ (ُ )1ـ٘خ .ّ2002
3عاجغ :أُبصح ( ٖٓ )29هبٗ ٕٞاالٗزشبثبد عهْ (ُ )9ـ٘خ .ّ2005
4عاجغ :أُبصح ( ٖٓ )1/5هبٗ ٕٞأُذٌٔخ اُضؿزٞع٣خ اُؼِ٤ب عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2006
5عاجغ :أُبصح ( ٖٓ )2/5هبٗ ٕٞأُذٌٔخ اُضؿزٞع٣خ اُؼِ٤ب عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2006
6عاجغ :أُبصح ( ٖٓ )7هبٗ ٕٞأُذٌٔخ اُضؿزٞع٣خ اُؼِ٤ب عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2006
7أُبصح ( ٖٓ )21هبٗ ٕٞاُوٌبء اُؼـٌغ ١عهْ (ُ )4ـ٘خ .ّ2008
8أُبصح ( ٖٓ )1/75اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢اُلِـط ٢٘٤أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ2003
9أُبصح ( ٖٓ )1/13هبٗ ٕٞاٌُـت ؿ٤غ أُلغٝع عهْ (ُ )1ـ٘خ .ّ2005
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9

لل

الفةةةرع الخةةةامك  3صةةةالحيات رلةةةيك السةةةمطة الوط يةةةة فةةةي المىةةةال الدبموماسةةةي والسياسةةةة
الخارىية3
 .1ا افلرئاسلاديططالادكطياػالممالطػ لاديػططالادكطياػالدػدللادػدكؿلكادميظمػيتلاددكداػالكاديائػيتل
األجيداالكايي لمييميـولحميلا لمدلممالط لهذللادجييتلددللاديططالادكطياالادفطيطاياا 1.ل

اليتلادفطيطاياالأكلإةثاييلدييءلتطىللييابلمفلكزارلادبئكفلاد يرجاا 2.ل
 .2ايلفداثلادد
ن

ػيءلتطػىللييػابلمػفلكزاػرل
 .3ل اافليفراءلاديططالادفطيطاياالكليماليـلكي،طيـلكاتػيدليـلدطم،ػرلدي ن
ادبئكفلاد يرجاا.

3

 .4اؤدملاديفراءلادمحطفكفلدرئييالد الالس لاد يرجلتيدلل ااييـلألكؿلمرةلدرئييالد الالس لاد يرجل
أميـلادرئاسلكدفضكرلكزارلادبئكفلاد يرجاالادامافلاد،ييكياا.

4

 .5ادمكاس،التطىللمدادل دمالاديفراءلادذافلأفاطكالإدىلادل،يتػدلايػلالييئاينليػيالكافػدةلايدطػالدطلجداػدل
دييءلتطىللييابلمفلكزارلادبئكفلاد يرجاالكدفدلأاوىل مسلييكات.
ن

5

لفكاضلأملب صلمفلةارلمكظف لاديطؾلاد،ايـلد تميؿلكظافػالددطكمييػاالدوػفالمؤالػالأكل
.6
ٌ
د داءلميمال يواولدييءلتطىللييبلمفلكزارلادبئكفلاد يرجااولكاميحلسػ لهػذللادفيدػالد،ػبل
يفارلسكؽلاد يدةلمفكضولكافددلاد،رارلادرئيي لادمحيس ةلادل للميحلد .

6

 .7ل اافلاييوؿلس ػراافلسػ لد ػضلادػدثدلادلػ لاحػكفلدفطيػطافلموػيدحلسايػيولكاحػكفلديػـليفػسل
ا لويويتلأتضيءلد اليتلادلمالاؿلاد،يوط ولدييءلتطىللييابلمفلكزارلادبػئكفلاد يرجاػاول

كايػػييدلرتياػػالادموػػيدحلادفطيػػطاياالس ػ لدطػػدلأكلأحالػػرلإدػػىلادممالػػؿلاد،يوػػط لددطػػدلوػػداؽلتيػػدل

ادضركرةولدييءلتطىلاالراحلمفلادكزار.

7

 .8ادموػػيداالتطػػىلحيسػػالاد،ػ ارراتلادرئييػػاالادميوػػكصلتطايػػيلسػ لاػػييكفلاديػػطؾلادددطكمييػ لإدػػىل
فافلمميريالاديايدةلس لدكدالسطيطاف.

8

 .9دػرئاسلاديػػططالادكطياػػالادفطيػػطاياالسػ لفػيالتل يوػػالمػػيحلجػكازلاديػػفرلادددطكمييػ ل  VIPل
ألملب ػ صلآ ػػرلمػػفلةاػػرلادميوػػكصلتطػػايـلس ػ لادمػػيدةل  2لمػػفليظػػيـلمػػيحلج ػكازلاديػػفرل

ادددطكميي ل  VIPلكد لايلردادللس لأملكات.

9

1أُبصح ( ٖٓ )40اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢اُلِـط ٢٘٤أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ2003
2
المادة ( )2من قانون السلك الدبلوماسً رقم ( )13لسنة 2005م.
3عاجغ :أُبصح (/7أ) ٖٓ هبٗ ٕٞاُـِي اُضثِٓٞبؿ ٢عهْ (ُ )13ـ٘خ .ّ2005
4عاجغ :أُبصح ( ٖٓ )9هبٗ ٕٞاُـِي اُضثِٓٞبؿ ٢عهْ (ُ )13ـ٘خ .ّ2005
5عاجغ :أُبصح ( ٖٓ )22هبٗ ٕٞاُـِي اُضثِٓٞبؿ ٢عهْ (ُ )13ـ٘خ .ّ2005
6عاجغ :أُبصح ( ٖٓ )34هبٗ ٕٞاُـِي اُضثِٓٞبؿ ٢عهْ (ُ )13ـ٘خ .ّ2005
7عاجغ :أُبصح ( ٖٓ )38هبٗ ٕٞاُـِي اُضثِٓٞبؿ ٢عهْ (ُ )13ـ٘خ .ّ2005
8عاجغ :أُبصح ( ٖٓ )41هبٗ ٕٞاُـِي اُضثِٓٞبؿ ٢عهْ (ُ )13ـ٘خ .ّ2005
9عاجغ :أُبصح (ٗ ٖٓ )3ظبّ ٓ٘خ جٞاػاد اُـلغ اُلِـط )VIP( ٢٘٤اُوبصع ثوغاع ٓجِؾ اُٞػعاء عهْ (ُ )244ـ٘خ .ّ2005
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ل

.10

الفرع السادك 3الامة المالية لرليك السمطة الوط ية31
لا،دـلرئاسلاديططالادكطياالإا اررالديدذمالادميداالاد يوالد لكدزكجػ لكدػ كالدللمفوػثلساػ ل
حؿلميلامطحكفلمفلت،ػيراتلكمل،ػكالتلكايػيـلكيػيداتلكأمػكاؿلي،داػالدا ػؿلسطيػطافلك يرجيػيولكمػيل
تطػػايـلمػػفلداػػكفولكاففػػظلهػػذالاالاػ اررلمرط،ػػيلكيػرايلدػػدللمفحمػػالاد ػػدؿلاد طاػػيولكاللاجػػكزلاالطػػثعل
تطا لإاللدإذفلادمفحمالتيدلاالالضيءلكس لادفدكدلادل لايمحلدييلاد،ييكف .ل ل
كاللاجػػكزلدػرئاسلاديػػططالادكطياػػالأفلابػػلرملأكلايػػل جرلأكلاداػ لأكلامػػيحلأكلايػػدملبػػائيل
مفلأمثؾلاددكداولأكلأفدلاألب يصلادم يكاالاد يماولأكلأفللحكفلد لموطفالميداػالسػ لأملت،ػدل
مفلاد ،كدلادل للدرمييلادجييتلادفحكماالأكلاالدارااولحميلاللاجكزلد لطكاؿلمدةلرئييل لأفلاحكفل
تض ػكالس ػ لمجطػػسلإدارةلأملبػػرحالأكلأفلامػػيرسلادلجػػيرةلأكلأملمييػػالمػػفلادميػػفلأكلأفلال،يضػػىل
رالدػػيلآ ػػرلأكلأملمحيسػػآتلأكلمػػيحلمػػفلأملب ػ صلآ ػػرلكد ػ ملوػػفالحييػػتلةاػػرلاد ارلػػبلادكافػػدل
ادمفددلدطرئاسلكم وويل  .ل
ل
ل
المبحث الثا ي
مىمك الومراء (الحكومة)
ا،ػػكـلاديظػػيـلاددردمػػيي لتطػػىلأيػػيسلادفوػػؿلدػػافلميوػػد لرئػػاسلاددكدػػالكرئييػػالادفحكمػػاول
فاثلاحكفلرئاسلاددكدالةارلميئكؿولس لفافلل ،لادميئكداالاديايياالادحيمطالتطىلتيلؽلادك ازرةل
ادل للحكفلميئكدالدبحؿللضيمي لدافلأتضيءهي 2.ل
كاػػدلمػػيؿلادمبػػرعلادفطيػػطاي لإدػػىلاأل ػػذلديػػذالادػػرحفلمػػفلأرحػػيفلاديظػػيـلاددردمػػيي ولفاػػثل
ج ؿلاديططالادليفاذاالمحكيالمفلرئػاسلاديػططالادكطياػالادػذملهػكلرئػاسلادطجيػالادليفاذاػالدميظمػال
ادلفرارلس ليفسلادكاتولكمفلادك ازرةلادل للل دؼلمفلرئاسلادلكزراءلكادكزراءلادذافلاضػميـلمجطػسل
1أُبصح ( ٖٓ )11هبٗ ٕٞاٌُـت ؿ٤غ أُلغٝع عهْ (ُ )1ـ٘خ .ّ2005
2ػجض اُـ٘ ٢ثـ ٢ٗٞ٤ػجض هللآ ،غجغ ؿبثن ،م .607
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ادػكزراءلادػذملالػػكدىلكضػ لادياييػػالاد يمػالدطػػدثدولكاييػؽلدػافلأتمػػيؿلادػك ازراتلادم لطفػػالمػفلأجػػؿل
كفدةلاد مؿلادكزارملكس يدال  .ل
سيدك ازرةلحيائالجميتااله لادل لل،ررلادياييالاد يمالدطدكدالكل مؿلتطىللف،اؽلاالييجيـل
دػػافلتمػػؿلادػػك ازراتلادم لطفػػالضػمييينلدكفػػدةلاد مػػؿلاالدارملسيػ لدايػػتلليد ػينلأكلأداةلسػ لاػػدليػػططال
يايياالأ رللكدايتلحميلهكلادب فلس لاديظـلادرئيياال يض الدرئاسلاددكدا 1.ل
كسضثنلتفلذدؾولأفلحؿلكزارلا لدرلادػرئاسلاألتطػىلدك ازرلػ ولإداػ للرجػ ليػططالال ػيذلمػيل
اطزـلمفلا ارراتلدليفاذلياييلييلس لإطيرلادياييالاد يمالدطدكداولكالكدىلادكزارلأاضينلميماللطداؽل
جماػ لاد،ػكايافلكادطػكائحلادلػ لادمل ط،ػػالدبػػئكفلك ازرلػ لكدػػذدؾليػػيرللأفلمػػفلادممحػػفلميػػيءدالادػػكزارل
سرداينلتفلادياييالادل لللد ييلك ازرل  .ل
كتطػػىلذدػػؾلكدمػػيلحييػػتلادػػك ازرةلهػ لوػػيفدالاديػػططالادليفاذاػػاولسػػإفلادػرئاسلاللايػػلطا لأفل
امط ػ لتطػػىلادػػدثدلالجيهػػيتلالللكاسػػؽلتطايػػيلادػػك ازرةلتطػػىلاتلدػػيرلأي ػ لاللايػػلطا لأفلايفػػردلديػػططال
ادل،رارلس لأملأمرلمفلاألمكرلاد يما2ولميلدـلايصلاد،ييكفلاألييي لتطىل ثؼلذدؾ .ل
كاػػػدلأسػ ػػردلادمبػ ػػرعلادفطيػ ػػطاي لادم ػ ػكادلمػ ػػفل63ل–ل83لم ػػفلاددػ ػػيبلاد ػ ػػيمسلس ػ ػ لاد،ػ ػػييكفل
األييي لادفطيػطاي لادم ػدؿلديػيال2003لدطفػداثلتػفلمجطػسلادػكزراءولكاألفحػيـلادديػلكراالادلػ ل
لدافلحافاالا لايرلرئاسلادكزراءلكأتضيءلمجطسلادكزراءولكاايدل لكايل،يدل ولكيططيل لكوثفايل ول
كتثال لديدمؤيييتلادديلكراالاأل رللكميئكدال لأميمييولكةارلذدػؾلمػفلادميػيئؿلكهػكلمػيليػكؼل
يلييكد لديدبرحلس لادمطيدبلادليداا :ل
المطمب األول
ت كيل مىمك الومراء ل
لد،ػدليػصلاد،ػييكفلاأليييػ لاألكؿلدطيػططالادفطيػطاياالد ػػيـل2002ـلسػ لادمػيدةل  62لميػ ل
تطىلأي :ل ا افلرئاسلاديططالادكطياالادكزراءلكا،اطيـلكا،دؿلايل،يالليـلكارأسلاجلميتيتلمجطسل
ادكزراء لكهكلميلافيـلمي لأفلاديظيـلاديايي لكادديلكرملس لسطيطافلس لدداال لحيفليظيمينلرئيياينل
1دـ ٖ٤ػضٔبٕ ػضٔبٕٓ ،غجغ ؿبثن ،م .161
2دـ ٖ٤ػضٔبٕ ػضٔبٕٓ ،غجغ ؿبثن ،م .161
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كمفلهذالادميططؽلس،دليوتلادميدةل  63للتط ػػىلأفل :لاي ػػيتدلمجط ػػسلاد ػػكزراءلادػ ػرئاسلسػ ػ لأداءل
مييم ػ لكمميريػػاليػػططيل لتطػػىلادكج ػ لادمدػػافلس ػ لهػػذالاد،ػػييكفلاألييي ػ .لسمجطػػسلادػػكزراءلدػػاسل
مؤييػػالميػػل،طالتػػفلاد ػرئاسلحمػػيلهػػكلادفػػيؿلس ػ لادػػيظـلاددردميياػػالدػػؿلهػػكلمؤييػػالللد ػ لاد ػرئاسل
ادميل بلمالؿلاأليظمالادرئييااولكادرئاسلهكلادذملالرأسلمجطسلادكزراءلكادػكزراءلميػئكدكفلأميمػ ل
حػ ػػؿلس ػ ػ لفػ ػػدكدلا لوػ ػػيصلك ازرل ػ ػ ولكادمجطػ ػػسلميػ ػػئكؿلدػ ػػدكرللميػ ػػئكدااللضػ ػػيمياالأمػ ػػيـلادمجطػ ػػسل
ادلبرا لكاؤدكفلادامافلأميم لادؿلمديبرةلأتميديـ1ولكذدؾلحميلمرلم ييلييد،ين .ل
لكد،ػػدللبػػحؿلمجطػػسلادػػكزراءلادفطيػػطاي لكس ،ػينلدط،ػػييكفلاألييي ػ لد ػػيـل2002ـلمػػفلتػػددلالل
ازادلتفل  19لكزارلتطىلأفلافددلس لارارلل ااييـلادك ازراتلادمييدةلدحؿلكافدلمييـ 2ل
لكاػػدلايػػلمرلادكض ػ لحػػذدؾلإدػػىلأفللػػـلإوػػدارلاد،ػػييكفلاألييي ػ لادفطيػػطاي لادم ػػدؿلديػػيال
2003ـلادػػذمللػػـلدمكجدػ ػ لايػػلفداثلميو ػػبلرئػػاسلادػػكزراءلكادفو ػػؿلداي ػ لكد ػػافلميوػػبلرئ ػػاسل
اديػػططالددرجػػالأي ػ لاػػدللػػـلل،يػػاـلاددػػيبلاد ارد ػ لاد ػػيصلديديػػططالادليفاذاػػالس ػ لاد،ػػييكفلاألييي ػ ل
2002لإدىلديدافلاألكؿل يصلدرئاسلاديططالادفطيطاياال ادديبلاداليدػثلسػ لاػييكفل 2003كح يػ ل
دػػاسلجػػزنءلمػػفلاديػػططالادليفاذاػػاولكادالػػيي ل اددػػيبلاد ػػيمس ل ػػيصلديديػػططالادليفاذاػػالادل ػ ليػػميهيل
مجطسلادكزراء لكادذملييلفدثلتفللبحاط لس لادديكدلادليداا :ل

الفرع األول  3عدد أعضاء مىمك الومراء3
لالحكفلمجطسلادكزراءلمفلرئاسلادكزراءلكتددلمفلادكزراءلاللالجيكزلأرد ػالكتبػرافلكزاػ انرل
كافػػددلسػ لاػرارلادل اػػافلادػػك ازرةلادلػ لليػػيدلإدػػىلحػػؿلكزاػػر3ولكد،ػػدلحييػػتلآ ػػرلفحكمػػالسطيػػطاياالاػػدل
ييدػػتلادال،ػػالديػػيلمػػفلادمجطػػسلادلب ػرا لادفطيػػطاي له ػ لادفحكمػػالاد يب ػرةلادل ػ للماػػزتلد ييػػيلأكؿل
فحكمالكفدةلكطياالس لتيدلاديططالادكطياالادفطيطاياالكادل لحيفلالرأيييلإيميتاؿلهياالكحييتل
للحكفلمفل24للكزا انر .ل
الفرع الثا ي  3يل الثقة الدستورية3

 1جٔ َ٤جٔؼخ ؿالٓخ ،اُ٘ظبّ اُضؿزٞع ١ك ٢كِـط ،ٖ٤أٍغٝدخ صًزٞعا ،ٙجبٓؼخ اُوبٛغح٤ًِ ،خ اُذوٞم ،اُوبٛغح ،2009 ،م.267
2عاجغ :أُبصح ( ٖٓ )65اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢اُلِـطُ ٢٘٤ؼبّ .ّ2002
3أُبصح ( ٖٓ )64اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢اُلِـط ٢٘٤أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ2003
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اللاميرسلرئاسلادكزراءلمييم لإاللد دلياؿلادال،المفلادمجطسلادلبػرا لادفطيػطاي ولكلالل
اح ػػكفلرئايػ ػينلب ػػرتاينلدطفحكم ػػالإاللد ػػدلأفلام ػػيحلادمجط ػػسلادلبػ ػرا لفحكملػ ػ لادال ،ػػالادثزم ػػالألداءل

و
مييمييولأميلادطئذلسإي لاللامػيرسلإاللوػثفايتل رئػاسلادػكزراءلادمحطػؼ ولككس،ػينلدطمػيدةل  65لمػفل
اد،ييكفلاألييي لسإفلرئاسلادكزراءلالكدىللبحاؿلفحكمل ل ػثؿلالثالػالأيػيدا لمػفللػيراحلا لاػيرلول
كدػ لادفػػؽلس ػ لميطػػالأ ػػرللأاوػػيهيلأيػػدكتيفلآ ػرافلس،ػػطولكاػػدلأتطػػىلادمبػػرعلهػػذللادمػػدةلدلمحػػافل
رئػػاسلادػػكزراءلادفروػػالادحيساػػالكادثزمػػالالج ػ ارءلادمبػػيكراتلاديايداػػالكادياييػػاالم ػ لم لطػػؼلادحلػػؿل
اديايداػػالدػػيدمجطسلادلب ػرا لكاألف ػزابلادياييػػاالس ػ لادمجلم ػ لادفطيػػطاي ولكذدػػؾلالتػػدادلادلبػػحاطال
ادك ازراالادل ليا رضييلتطىلادمجطسلادلبرا لد دلادلبحاؿ .ل
للكسػكرلا لاػيرلرئػاسلادػكزراءلألتضػيءلفحكملػ لال،ػدـلدططػبلإدػىلادمجطػسلادلبػرا لد ،ػػدل
جطيال يوالدطلوكاتلتطىلادال،الديـلد دلااليلميعلكااليلييءلمفلمييابالاددايفلادكزارملادمحلكبل
ادػػذملافػػددلدريػػيمللكياييػػالادفحكمػػاولتطػػىلأفلل ،ػػدلادجطيػػالس ػ لمكتػػدلأاوػػيللأيػػدكعلمػػفللػػيراحل
ادططب 1.ل
لكاللامط ػػؾلرئ ػػاسلادي ػػططالادكطيا ػػالاالتلػ ػراضلتط ػػىلأملم ػػفلأتض ػػيءلادلب ػػحاطالادفحكما ػػال
ادمربفالدياؿلادال،ػاولسيد،ػييكفلكاضػحلسػ لأف،اػالرئػاسلادػكزراءلسػ لا لاػيرلأتضػيءلفحكملػ 2ولحمػيل
أفلاد،ػػييكفلدػػـلاوػػرحلد ف،اػػالادػرئاسلتطػػىلاالتلػراضلتطػػىلأملمػػفلادػػكزراءلادػػذملا لػػيرهـلرئػػاسل
ادكزراءلادمحطؼولإاللأفلادكاا لاد مط لكمفلييفاالكاا االادتكلإدػىلاد،ػكؿلدػ فلدطػرئاسلأفلال ػرضل
تطىلأملمفلادكزراءلادمربفافلكذدؾلدكايطالأملمفليكابلفزد لس لادمجطسلادلبرا لادذافلديـل
فجػػبلادال،ػػالتػػفلادػػكزارلةاػػرلادمرةػػكبلسا ػ ولكةيدد ػينلمػػيلاطج ػ لرئػػاسلادػػكزراءلادمحطػػؼلإدػػىلا لاػػيرل
ػيءلتطػىلادمبػيكراتلكادمديفالػيتلاديايداػال
ادكزراءلادذملاالؽلدػ ييـليػاييدكفلال،ػالادمجطػسلادلبػرا لدي ن
كاديايياالادل لاحكفلادلأجراهي .ل

1أُبصح ( ٖٓ )1/66اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢اُلِـط ٢٘٤أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ2003
2ر٘ن أُبصح ( ٖٓ )1/68اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢اُلِـط ٢٘٤ػِ ٠أٗ:ٚ
ٔ٣بعؽ عئ٤ؾ اُٞػعاء ٓب :٢ِ٣
 -1رلٌٓ َ٤جِؾ اُٞػعاء أ ٝرؼض ِٚ٣أ ٝئهبُخ أ ٝهج ٍٞاؿزوبُخ أ ١ػٌ ٞأَٓ ٝء اُلبؿغ ك .............4..........3..........2 .ٚ٤ئُز.
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للكا ػػلـلادلو ػػكاتلتط ػػىلادال ،ػػالدػ ػرئاسلاد ػػكزراءلكأتض ػػيءلفحكملػ ػ لمجلم ػػافولم ػػيلد ػػـلل ،ػػررل
األةطداػػالادمطط،ػػال ػػثؼلذدػػؾولكلمػػيحلادال،ػػالديدفحكمػػالإذالوػػكلتلإدػػىلجييديػػيلاألةطداػػالادمطط،ػػال
ألتضيءلادمجطسلادلبرا 1ولكاألةطداالادمطط،الكحميلهكلم ركؼله لاديوؼل+لكافد .ل
ل لكاذالأ فػػؽلرئػػاسلادػػكزراءلادمحطػػؼلس ػ للبػػحاؿلفحكمل ػ ل ػػثؿلاألجػػؿلادمػػذحكرل–ل ميػػال
أي ػػيدا لحف ػػدلأاو ػػىل-لأكلد ػػـلافو ػػؿلتط ػػىلال ،ػػالادمجط ػػسلادلبػ ػرا لكج ػػبلتط ػػىلرئ ػػاسلادي ػػططال
ادكطياالايلدداد لدآ رل ثؿلأيدكتافلمفلليراحلإ فيا لأكلمفلليراحلجطيػالادال،ػالفيػبلم،لضػىل
ادف ػػيؿولكليطد ػػؽلتط ػػىلرئ ػػاسلاد ػػكزراءلادجدا ػػدلاألفح ػػيـلادي ػػيد،ا2ولكذد ػػؾلديتلد ػػيرلأيػ ػ لإفلد ػػـلا ،ػػرل
ادمجطػػسلادلبػػحاطالادك ازراػػالدمجمكتيػػيلأكلجػػزنءلمييػػيلا لدػػرلذدػػؾلفجد ػينلدطال،ػػالكتطػػىلرئػػاسلادػػكزراءل
ل،ػػداـلدػػداؿلتػػفلادػػكزارلادػػذملدػػـلايػؿلادال،ػػالدطجطيػػالادليداػػالسػ لأجػػؿلاللال ػػدللأيػػدكتافلمػػفللػػيراحل

ادجطيالاألكدىلكذدؾلكس،ينلدطميدةل  79لمفلاد،ييكفلاألييي ل.ل ل
ل
ل
ل
الفرع الثالث  3أداء اليمين الدستورية3
د دلادفوكؿلتطىلادال،الديـلكادؿلمديبػرةلأتمػيديـلاػؤدملرئػاسلادػكزراءلكأتضػيءلفحكملػ ل
أمػػيـلرئػػاسلاديػػططالادكطيا ػالادامػػافلادديػػلكراالادميوػػكصلتطايػػيلس ػ لادمػػيدةل  35لمػػفلاد،ػػييكفل
األييي  43.ل
كاللا،لورلاألمرلتطػىلأداءلرئػاسلادػكزراءلكأتضػيءلمجطػسلادػكزراءلادامػافلادديػلكراالد ػدل
ياػػؿلادال،ػػالديػػـلألكؿلمػرةلأمػػيـلادمجطػػسلادلبػرا ولدػػؿلإفلأداءلادامػػافلادديػػلكراالايطدػػؽلأاضػينلسػ ل

1أُبصح ( ٖٓ )3-2/66اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢اُلِـط ٢٘٤أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ2003
2عاجغ :أُبصح ( ٖٓ )65اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢اُلِـط ٢٘٤أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ2003
3أُبصح ( ٖٓ )67اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢اُلِـط ٢٘٤أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ2003
4ر٘ن أُبصح ( ٖٓ )35اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢اُلِـط ٢٘٤أُؼضٍ ُـ٘خ  ّ2003ػِ ٠إٔ٣ :إص ٟاُغئ٤ؾ هجهَ ٓجبكهغح ٜٓهبّ ٓ٘وهج ٚأُ٤ه ٖ٤اُزبُ٤هخ
أٓبّ أُجِؾ اُزلغ٣ؼ ٢ثذٌٞع عئ٤ؾ أُجِهؾ اُهٝ ٢ٍ٘ٞعئه٤ؾ أُذٌٔهخ اُؼِ٤هب (أهـهْ ثهبهلل اُؼظه ْ٤إٔ أًهٓ ٕٞشِوهب ً ُِهٓٝ ٍٖٞوضؿهبر،ٚ
ُِٝلؼت ٝرغاص ٚاُوٝ ،٢ٓٞإٔ ادزغّ اُ٘ظبّ اُضؿزٞعٝ ١اُوبٗٝ ،ٕٞإٔ أعػٓ ٠وبُخ اُلهؼت اُلِـهط ٢٘٤عػب٣هخ ًبِٓهخٝ ،هللا ػِهٓ ٠هب أههٍٞ
ك٤ٜض).
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فيؿلإضػيسالأملكزراءلجداػدلدطلبػحاطالادفحكماػالدػدللإجػراءلأملل ػداؿلكزارمولفاػثلاػؤدملادػكزارل
ادجدادلادامافلادديلكراالديفسلادحافاالادميوكصلتطاييلس لادف،رةلادييد،ا.لل

لل

الفرع الرابع  3التعديل الوماري3
لا،وػػدلديدل ػػداؿلادػػكزارملأاػػالإضػػيسالأكللرااػػرلاطػػيؿلف،ادػػالك ازراػػالأكلكزا ػ انرلأكلأحالػػرلمػػفل
أتضيءلمجطسلادكزراءلميلداـلدـلادطغلالطثلتددهـ1ولكلأاالإضيسالأكللراارلأكلبركرلأكلإايدال
لبمؿلالطثلتددلأتضيءلمجطسلادكزراءلتطىلاألاؿلسإفلادفحكمالل لدرلميل،اطالكا يدللبحاطييل
كس،ينلدسوكؿ .2ل
سف لفيؿلياؿلادفحكمالال،ػالادمجطػسلادلبػرا لكرةػبلرئايػييلسػ لإجػراءلأملل ػداؿلكزارمل
تطاييلالددلأفلامرلهذالادل داؿلأاينلحيفليدد لديدمجطسلادلبرا لداييؿلال،ل ولكاػلـلادلوػكاتلتطاػ ل
كس،ينلدسوكؿلادييد،ا3ولكس لفيدػاليػيؿلادل ػداؿلادػكزارملال،ػالادمجطػسلادلبػرا لسػإفلادػكزراءلادجػددل
اديبػػركفلأتمػػيديـولكاذالفجدػػتلادال،ػػالتػػييـلأكلأفػػدهـللكجػػبلتطػػىلرئػػاسلادػػكزراءلل،ػػداـلدػػداؿلتػػفل
ادػػكزارلادػػذملدػػـلايػػؿلادال،ػػالدطجطيػػالادليداػػالسػ لأجػػؿلاللال ػػدللأيػػدكتافلمػػفللػػيراحلادجطيػػالاألكدػػىل
ةوللكتطىلحؿلفػيؿلسإيػ لاللاجػكزل
كذدؾلتطىلادكج لادذملمرلم ييلددللياؿلادفحكمالادال،الألكؿلمر ل
د ػرئاسلادػػكزراءلأكلألملمػػفلادػػكزراءلمميريػػالميػػيـلميوػػد لإاللد ػػدلادفوػػكؿلتطػػىلادال،ػػالد ػ لمػػفل
ادمجطسلادلبرا  .ل
المطمب الثا ي
صالحيات رليك الومراء وأعضاء حكومتح
مجط ػػسلاد ػػكزراءل ادفحكم ػػا له ػػكلاألداةلادليفاذا ػػالكاالدارا ػػالاد طا ػػيلادلػ ػ للض ػػطط لدمي ػػؤكداال
كض لاددرييمللادذملل،رللاديططالادلبػرا االمكضػ لادليفاػذولكسامػيلتػدالمػيلدػرئاسلاديػططالادكطياػال
مػػفلا لويوػػيتلليفاذاػػالافػػددهيلاد،ػػييكفلاألييي ػ وللحػػكفلادوػػثفايتلادليفاذاػػالكاالداراػػالمػػفل
ا لويصلمجطسلادكزراء.

4

لل

1عاجغ :أُبصح ( ٖٓ )79اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ2003
2عاجغ :أُبصح ( ٖٓ )83اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢اُلِـط ٢٘٤أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ2003
3ص.جٔ َ٤جٔؼخ ؿالٓخٓ ،غجغ ؿبثن ،م .678
4أُبصح ( ٖٓ )63اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢اُلِـطُ ٢٘٤ـ٘خ .ّ2003
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لكد ،ػػدلسػ ػػرؽلاد،ػ ػػييكفلاألييي ػ ػ لادفطيػ ػػطاي لد ػػافلالثال ػػالأي ػ ػكاعلمػػػفلادوػ ػػثفايتلادديػػػلكراال
كاالداراالادل للميريييلادفحكماولسيديكعلاألكؿلمفلادوػثفايتلهػ لاال لويوػيتلادلػ لاميريػييل
رئ ػػاسلاد ػػكزراءلميف ػػردانلديتلد ػػيرللرئايػ ػينلدطي ػػططالادليفاذا ػػالكذد ػػؾليلاج ػػالالالػ ػرابلاديظ ػػيـلاددي ػػلكرمل
ادفطيطاي لإدىلادبحؿلاددردميي  .ل
لكاديكعلاداليي له لاال لويويتلادل لاميريييلمجطػسلادػكزراءلمجلم ػينلحكفػدةلكافػدةلكالل
امطػػؾلرئػػاسلادػػكزراءلسػ لهػػذللادفيدػػالادل،راػػرلميفػػردانلدػػدكفلادرجػػكعلإدػػىلأتضػػيءلفحكملػ لدطلوػػكاتل
تطىلأملارارلارادلال يذللكس،لينلدميلهكلميوكصلتطا لس لاديظيـلاددا ط لدمجطسلادكزراء .ل
أميلاديكعلاأل ارلمفلادوثفايتلسي لاال

لويويتلادميكطالديدكزراءلميفردافل لحؿلكزارل

تطىلفدة لكذدؾلديتلديرلأفلحؿلكزارلهكلادرئاسلاألتطىلس لك ازرل .ل ل
لكتطا ػ لسإييػػيلسيلفػػدثلس ػ لهػػذالادفػػرعلتػػفلحػػؿليػػكعلمػػفلهػػذللادوػػثفايتلدبػػحؿل ػػيصول
كذدؾلتطىليفكلميلهكلليؿ :ل
الفرع األول 3اختصاصات رليك الومراء3
كس،ػ ػينلدطم ػػيدةل  68لم ػػفلاد ،ػػييكفلاأليييػ ػ لادفطي ػػطاي لادم ػػدؿلدي ػػيال2003ـللس ػػإفلرئ ػػاسل
ادكزراءلاميرسلاال لويويتلادليداا:

لل

-1للبػػحاؿلمجطػػسلادػػكزراءلأكلل داط ػ لأكلإايدػػالأكلادػػكؿلايػػل،يدالأملتضػػكلأكلمػػؿءلادبػػيةرلسا ػ  .ل
-2لدتػػكةلمجطػػسلادػػكزراءلدثي ،ػػيدلس ػ لجطيػػل لاأليػػدكتاالأكلتيػػدلادضػػركرةولأكلديػػيءلتطػػىلططػػبل
رئاسلاديططالادكطيااولكاض لجدكؿلأتميد .
-3للرؤسلجطييتلمجطسلادكزراء.

لل

لل

-4لإدارةلحؿلميلال طؽلدبؤكفلمجطسلادكزراء.

لل

-5لاالبراؼلتطىلأتميؿلادكزراءلكادمؤيييتلاد يمالادليد الدطفحكما.

لل

-6لإودارلاد ،ارراتلادثزمالس لفدكدلا لويويل لكس،ينلدط،ييكف .ل ل
-7للكاا لكاودارلادطكائحلأكلاأليظمالادل لاويدؽلتطاييلمجطسلادكزراء .ل ل
-8ل ا،كـلرئاسلادكزراءلدل افلييئبلد لمفلدافلكزرائ لدا،كـلد تميد لتيدلةايد .
الفرع الثا ي  3اختصاصات مىمك الومراء3
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ل

حكفلأفلمجطسلادكزراءلهػكلمػفلالػكدىلاديػططالادليفاذاػالسػ لسطيػطافولكهػكلمفػكرلاديظػيـل
اديايي ػ لكادديػػلكرملادفطيػػطاي ولسإي ػ لاو ػ بلاد،اػػيـلدػػذحرلا لويوػػيل لتطػػىلكج ػ لادلفداػػدلأكل
ادفوػػرولس،ػػدلذحػػرلادمبػػرعلادفطيػػطاي لتػػددلمػػفلوػػثفايتلمجطػػسلادػػكزراءلسػ لاد،ػػييكفلاأليييػ ل
ادفطيطاي ولكهييؾلتبراتلادلبرا يتلاد يداالادل ل كدتلمجطسلادكزراءلاد دادلمفلادوثفايتول
تثكةلتطىلادوثفايتلادلػ لاميريػييلادمجطػسلدمكجػبلادلبػرا يتلادفرتاػالكادطػكائحلادوػيدرةلتػفل
اديططالادليفاذااولإضيسالإدىلادوثفايتلادل لاميريييلمجطسلادكزراءلدم،لضىلاد رؼلادديلكرمل
ادييئدلس لسطيطاف .ل
لكذد ػػؾلدجيي ػػبلادي ػػططيتلكادو ػػثفايتلادلػ ػ لآد ػػتلإد ػػىلادي ػػططالادفطيػ ػطاياالكادػ ػكاردةلسػ ػ ل
ادلب ػرا يتلكاد ،ػكايافلكادم اريػػاـلكادميبػػكراتلكاألكامػػرلاديػػيراالادمف ػػكؿلس ػ لادضػػفالاد رداػػالكاطػػيعل
ةزةلادؿل1994/5/19ـ1ولفاثلاللا لصلرئاسلاديططالادكطياالإاللديدوػثفايتلادليفاذاػالادلػ ل
ذحرتلتطىليداؿلادفورلس لاد،ييكفلاألييي لادفطيطاياالحكفلأفلمجطسلادكلزراءل ادفحكما لهكل
األداةلادليفاذاالكاالداراالاد طايلادل للضطط لدميؤكداالكض لاددرييمللادػذملل،ػرللاديػططالادلبػرا اال
مكض ػ لادليفاػػذولكسامػػيلتػػدالمػػيلد ػرئاسلاديػػططالادكطياػػالمػػفلا لويوػػيتلليفاذاػػالافػػددهيلاد،ػػييكفل
األييي وللحػكفلادوػثفايتلادليفاذاػالكاالداراػالمػفلا لوػيصلمجطػسلادػلكزراءلكس،ػينلدطمػيدةل  63ل
مفلاد،ييكفلاألييي لادفطيطاي  .ل
كيظ ػ انرلدلب ػ بلكل ػػددلاال لويوػػيتلادمييط ػػالدمجطػػسلادػػكزراءلكو ػ كداللفداػػدهيلتط ػػىل
يداؿلادفورلسإيييليي،كـلدذحرلاال لويويتلادل ليػصلتطايػيلاد،ػييكفلوػرافالديػذالادبػ فلحمػيل
هكلآت :ل
أوال 3اختصاصات مىمك الومراء بموىب القا ون األساسي3
لكس،ينلدطميدةل  69لمفلاد،ييكفلاألييي لادفطيطاي لتطىلسإفلمجطسلادكزراءلا لصلدميلاط :
لأ .كضػ لادياييػالاد يمػالسػ لفػػدكدلا لويوػ ولكسػ لضػكءلاددريػػيمللادػكزارملادموػيدؽلتطاػ لمػػفل
ادمجطسلادلبرا  .ل

1

نصت المادة ( )1من القانون رقم ( )5لسنة 1995م بشأن نقل السلطات والصالحٌات على أنته ( :تتؤول يلتى الستلطة الفلستطٌنٌة جمٌتع
السلطات والصالحٌات الواردة فً التشرٌعات والقوانٌن والمراسٌم والمنشورات واووامتر الستارٌة المفعتول فتً الضتفة العربٌتة وقطتاع
ازة قبل 1994/5/19م).
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لب .ليفاذلاديايييتلاد يمالادم،ررةلمفلاديططيتلادفطيطاياالادم لوا.
ازيالاد يمالد رضييلتطىلادمجطسلادلبرا .
لج .كض لادمك ل

لد .إتػ ػػدادلادجيػ ػػيزلاالدارمولككض ػ ػ لهايحط ػ ػ ولكلزكاػ ػػدللدحيسػ ػػالادكيػ ػػيئؿلادثزمػ ػػاولكاالب ػ ػراؼلتطا ػ ػ ل
كمليد ل .

لق .مليد الليفاذلاد،كايافلكضميفلاالدلزاـلد فحيمييولكال يذلاالجراءاتلادثزمالدذدؾ.

لك .االبراؼلتطىلأداءلادك ازراتلكييئرلكفػداتلادجيػيزلاالدارملدكاجديليػيلكا لويوػيلييولكادلييػاؽل
ساميلداييي.

لز .ميؤكداالففظلاديظيـلاد يـلكاألمفلاددا ط .

لح .مييابالاالالرافيتلم لادجييتلادم لطفالذاتلاد ثاػالدػيدف،رلافل قلولز لأتػثلولكياييػيلييلسػ ل
مجيؿلليفاذلا لويويليي.

لط .إيبػػيءلأكلإدرػػيءلاديائػػيتلكادمؤييػػيتلكاديػػططيتلأكلمػػيلسػ لفحميػػيلمػػفلكفػػداتلادجيػػيزلاالدارمل
ادل لابمطييلادجييزلادليفاذملادليد لدطفحكماولتطىلآفلايظـلحؿلميييلد،ييكف.

لم .ل اػػافلرؤي ػػيءلاديائ ػػيتلكادمؤيي ػػيتلادمب ػػيرلإداي ػػيلسػ ػ لاددي ػػدل ط لأت ػػثللكاالبػػراؼلتطاي ػػيلكس،ػ ػينل
ألفحيـلاد،ييكف.

لؾ .لفداػػدلا لويوػػيتلادػػك ازراتلكاديائػػيتلكاديػػططيتلكادمؤييػػيتلادليد ػػالدطجيػػيزلادليفاػػذملحيسػػاول
كميلس لفحميي.

لؿ .أاالا لويويتلأ رلللييطلد لدمكجبلأفحيـلاد،ييكف .ل
ثا يا  3اختصاصات مىمك الومراء بموىب الت ريعات العادية والموال 3
يتلكادطكائحلتطىلتددلحدارلمفلادوثفايتلدمجطسلادكزراءلكادل لل ل ل
ل
يوتلاد دادلمفلادلبرا
س لإطيرلمميرياليططل لادليفاذاالكاالداراالمالؿلاال لويصلدلبحاؿلدجيفلأكلل،دارلتثكاتلأكل

إتطيءلل ار اصل....ادحلكادل لاللالي لادم،يـلدذحرهيلجما يلس لهذالاددفث .ل

ثالثاً 3صالحيات أعضاء مىمك الومراء م فردين3

لايػػلمدلادػػكزراءلوػػثفايليـلكيػػططيليـلمػػفلاال لويوػػيتلادم كدػػالإدػػايـلدمكجػػبلأفحػػيـل
اد،ييكفلاأليييػ لادفطيػطاي لكادلبػرا يتلاد يداػالكادطػكائحولكهػذللادوػثفايتلمييػيلمػيلهػكلليفاػذمل
كم ظػػـلادوػػثفايتلمػػفلهػػذالاديػػكعلدفحػػـلحػػكفلادػػكزراءلمػػفلأتضػػيءلاديػػططالادليفاذاػػالادلػ لللػػكدىل
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االبػ ػراؼلتطػ ػىلليفا ػػذلكلطدا ػػؽلاد،ػ ػكايافولكاآل ػػرللبػ ػرا لكأ اػ ػ انرلسيي ػػيؾلو ػػثفايتلذاتلتثا ػػال
ديديططالاد،ضيئاا.1ل ل
كدمكجػػبلأفحػػيـلاد،ػػييكفلاألييي ػ لادفطيػػطاي لسػػإفلادػػكزارلهػػكلاد ػرئاسلاألتطػػىلس ػ لإطػػيرل
ك ازرلػ ػ لكدػ ػ لسػ ػ لي ػػداؿلذد ػػؾلاالػ ػراحلاديايي ػػالاد يم ػػالدك ازرلػ ػ لكاالبػ ػراؼلتط ػػىلليفا ػػذهيلد ػػدلإاراره ػػيل
كاالب ػراؼلتطػػىليػػارلاد مػػؿلس ػ لك ازرل ػ لكاوػػدارلادل طامػػيتلادثزمػػالدػػذدؾلكليفاػػذلادمكازيػػالاد يمػػال
ضمفلاالتلميداتلادم،ررةلدك ازرل لكاجكزلدطكزارللفكاضلد ضليططيل لإدىلكحاؿلادك ازرةولأكلةارلل
مػػفلمػػكظف لاالدارةلاد طاػػيلس ػ لك ازرل ػ ولس ػ لفػػدكدلاد،ػػييكف2ولكس ػ لادجييػػبلادلب ػرا لسػػإفلادػػكز ارءل
محطفػػكفلدإتػػدادلمبػػركتيتلاد ،ػكايافلاد يوػػالدك ازرل ػ لكل،ػػدامييلدمجطػػسلادػػكزراءلادػػذملدػػدكرللا،ػػكـل
دإفيدلي ػػيلإد ػػىلادمجط ػػسلادلبػ ػرا لادفطي ػػطاي لالل ػػيذلادم،لض ػػىلاددي ػػلكرملدبػ ػ يييولكاد ػػىلجيي ػػبل
ادكظافالاديايياالدطكزراءلسيييؾلادكظافالاالداراالادل لاميريييلهؤالءلكدمكجدييلا،كـلادكزراءلدػإدارةل
ادم ارسػػؽلاد يمػػالكاالب ػراؼلتطػػىلفيػػفليػػارللطػػؾلادم ارسػػؽلكدامكمليػػيولكاوػػدارلاد ،ػ ارراتلاالداراػػال
كادل طامػ ػػيتلكاأليظمػ ػػالادثزمػ ػػالدلف،اػ ػػؽلادموػ ػػطفالاد يمػ ػػالحػ ػػؿلس ػ ػ لفػ ػػدكدلا لويو ػ ػ ولكل اػ ػػافل
ادمكظفافلاد مكماافلدطييكضلد تديءلادكظافالاد يماولكةارلذدػؾلمػفلمكضػكتيتلاد،ػييكفلاالدارمل
ادميكطلديديططالاالداراالأداؤهي .ل ل
المطمب الثالث
مسلولية رليك وأعضاء الحكومة
الفرع األول 3مفهو المسلولية الومارية3
1ومن ذلك ما نا علٌه قانون السلطة القضائٌة رقم ( )1لسنة 2002م من صالحٌات عدٌدة لوزٌر العدل وذلك فتً تحدٌتد
مقر المحاكم ودائرة اختصاصها وفقا ً للمادة ( )13من القانونا واإلشراف اإلداري لوزٌر العتدل علتى المحتاكم وفقتا ً للمتادة
47ا ويصدار قرار بقبول استقالة القاضً من وزٌر العدل وفقا ً للمادة ( )33و كذلك اإلشراف اإلداري على أعضاء النٌابة
العامةا وتحدٌد أماكن عملهم ونقلهتم ويقامتة التدعوى التأدٌبٌتة بحقهتم والتقرٌتر بصتالحٌة عضتو النٌابتة العامتة للتعٌتٌن فتً
وظٌفة وكٌل النٌابتة وفقتا ً للمتواد (62ا )64ا ووقتف القاضتً عتن العمتل بنتاء علتى طلتب وزٌتر العتدل وفقتا ً للمتادة ()49
وكتتذلك يحالتتة موازنتتة الستتلطة القضتتائٌة يلتتى وزٌتتر العتتدل التختتاذ اإلجتتراءات القانونٌتتة وفقتا ً للمتتادة ()4/3ا وطلتتب يقامتتة
الدعوى الخاصة بتأدٌب القضاة وفقا ً للمادة ( )49وانتداب القضاة مؤقتا للقٌام برعمال قضائٌة أو قانونٌة بعد موافقة مجلس
القضاء اوعلى متى اقتضت ذلك مصلحة وطنٌة وفقا ً للمادة ()23ا وكذلك تخوٌل بعو موظفً السلطة التنفٌذٌة التتابعٌن
للوزارات المختلف ة صفة الضتبطٌة القضتائٌة كقتوات اومتن والشترطة بموجتب قتانون اإلجتراءات الجزائٌتة رقتم ( )3لستنة
2001ما وبعو موظفً الجمارك والزراعة والصحة واٌرها.
2عاجغ أُبصح ( ٖٓ )71اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ2003

152

اد،يت ػػدةلاد يم ػػالسػ ػ لاد ػػيظـلاددردمييا ػػالأفلمجط ػػسلاد ػػكزراءلكاد ػػكزراءلملض ػػيميكفلم ػػفلفا ػػثل
ادميئكداالأميـلرئاسلاددكدالكادمجطسلاديايد لكذدؾلميئكداالجميتاالكسرداػالسػ لذاتلادكاػتولسيػـل
ا ض ػ كفلدميػػيئطالكمراادػػالهػػذالادمجطػػسلادػػذملمػػيفيـلادال،ػػالدطييػػكضلد تدػػيءلادفحػػـلكاالدارةلس ػ ل
اددثد .ل
كلطدا،ينلدطمددألس،دليصلاد،ييكفلاألييي لادفطيطاي لس لادميدةل  74لمي لتطىلأف :ل
-1لرئاسلادكزراءلميئكؿلأميـلرئاسلاديططالادكطياالتفلأتميد لكتفلأتميؿلفحكمل ل .ل
-2لادكزراءلميئكدكفلأميـلرئاسلادكزراءلحؿلس لفدكدلا لويو لكتفلأتميؿلك ازرل  .ل
-3لرئاسلادكزراءلكأتضيءلفحكمل لميئكدكفلميؤكداالسرداالكلضيمياالأميـلادمجطسلادلبرا  .ل
ككس،ػينلدطمدػدألسػػإفلادػكزارلالكجػبلتطاػ لادػدسيعلتػػفلادياييػالاد يمػالدطفحكمػػالادلػ لل لمػػدهيل
كل،ررهػػيلحيائػػالجميتاػػاولكاللاجػػكزلألملكزاػػرلأفلا ػػيرضللطػػؾلادياييػػالأمػػيـلادمجطػػسلادلب ػرا ل
ادفطيطاي لسإفلدـلالفؽلأملكزارلم لهائالادػك ازرةلسػ لياييػلييلاد يمػالسطػ لفػؽلااليػل،يداولكدػرئاسل
ادكزراءلإايدل لديدطرؽلادم،ررةلديلكراين .ل
كاذالاالرحلأفدلادكزراءلأم انرلال طؽلديدياييالاد يمالدك ازرل لس لادمجطػسلادلبػرا لا ػدلهػذال
االالراحلويد انرلتػفلمجطػسلادػكزراءلدرملػ لألفلمجطػسلادػكزراءلميػئكؿلتػفلادياييػالاد يمػالدطدكدػال
كحؿلاالراحلمفلهذالاد،داؿلا دلمفلادييفاالادديلكراالويد انرلتفلادفحكما 1.ل
لكد،ػ ػػدلفػ ػػددلاد،ػ ػػييكفلاألييي ػ ػ لادفطيػ ػػطاي لكاديظػ ػػيـلادػ ػػدا ط لدطمجطػ ػػسلادلب ػ ػرا لاألدكاتل
ادرايدا ػػالادمليف ػػالألتض ػػيءلادي ػػططالادلبػ ػرا االادثزم ػػالدمرااد ػػالكمي ػػيئطالادفحكم ػػالكهػ ػ لاألي ػػئطال
كااليػػلجكاديتولكفجػػبلادال،ػػاولكادلف،اػػؽلاددردمػػيي وقةةد سةةب الحةةديث ع هةةا لةةدى التطةةر إلةةى
الوظيفة السياسية لممىمك الت ريعي الفمسطي ي في فصل ساب و
الفرع الثا ي 3أ واع المسلولية الوماريةو
ت قس المسلولية الومارية إلى ثالثة أ واع وهي3
 .1المسلولية السياسية 3كادلادمييلترضينلمكج انزلدب ييي .ل
1دمحم جٔبٍ ٓطِن اُظٗ٤جبدٓ ،غجغ ؿبثن ،م .249
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 .2المسةلولية الى اليةةة3ليػصلاد،ػػييكفلاأليييػ لادفطيػطاي لتطػػىلادجيػالادلػ لل،ػكـلدمفيحمػػال
رئ ػػاسلاد ػػكزراءلأكلأملم ػػفلاد ػػكزراءلتط ػػىلم ػػيلايي ػػبلإد ػػايـلم ػػفلجػ ػرائـلأاليػ ػيءلل دا ػػالأتم ػػيؿل

كظػػيئفيـللأكلديػػددييوكفددلادجيػػالادلػ لل،ػػكـلدإفيدػػالادػػكزراءلإدػػىلادلف،اػػؽولحمػػيلأبػػيرلإدػػىلل
ادجيالادل لل،كـلدلكجا لااللييـلإدايـلكاد،ييكفلكاجػبلادلطداػؽلكاالجػراءاتلادجزائاػالكاجدػال

االلديعلس لادمفيحما .ل

ككس،ينلدطميدةل  75لمفلاد،ييكفلاألييي لسإفلإفيدالرئاسلادكزراءلإدىلادلف،اؽلهكلفػؽلدػرئاسل
اديططالادكطيااولأميلإفيدالأملمػفلادػكزراءلإدػىلادلف،اػؽلسػثلامطػؾلذدػؾلإاللرئػاسلادػكزراءولكارجػ ل
ذدػؾلإدػػىلحػػكفلرئػاسلاديػػططالادكطياػػالهػكلمػػفلامطػػؾليػططالليػػماالرئػػاسلادػكزراءلكلحطافػ لدلبػػحاؿل
ادفحكمالكد لإايدل لكادكؿلايل،يدل لسحػيفلمػفلادطدا ػ لأفلا يػدلإداػ لادمبػرعلادديػلكرملادفطيػطاي ل
ادفؽلس لإفيدل لإدىلادلف،اؽلإذالميلدػدرلميػ لمػيلايػلكجبلذدػؾولتطػىلأفلادػيصلادديػلكرمليػيدؼل
ادػػذحرلاللا طػ لرئػػاسلاديػػططالادكطياػػالفػػؽلاليػػيـلأملمػػفلادػػكزراءليلاجػػالدحػػكفلاال لوػػيصلسػ ل
إايدالأكلادكؿلايل،يدالادكزراءلمي ،دانلدرئاسلادكزراءلسحيفلمػفلادميطػؽلأفلاحػكفلإفيدػالادػكزراءلإدػىل
ادلف،اؽلمفلا لويصلرئاسلادكزراءلأاضينلكلاد،كؿلدرارلذدؾلافاؿلاديظػيـلادديػلكرملادفطيػطاي ل
إدىلاديمكذجلادرئيي لادذمللحكفلسا لادحطمالاد طايلدرئاسلاددكداولكهكلميللييسا لاألفحيـلادديػلكراال
ادميلفدالالدمكجبلادل داؿلادديلكرملس لتيـل2003ـ.ل ل
 .3المسةةةلولية المد يةةةة 3كا ضػ ػ لاد ػػكزراءلدسفحػػيـلاد يم ػػالسػ ػ لاد ،ػػييكفلادم ػػدي لسام ػػيلال ط ػػؽل
د تميديـلكأس يديـلادب واالب ييـلس لذدؾلب فلحيسالاألسرادلاد يداافولكس لسطيطافلسإفل
األفحػيـلادييظمػػالدطميػػئكداالادمدياػػاللرجػ لإدػػىلاد،ػػييكفلادمػػدي لادفطيػػطاي ل لكمجطػػالاألفحػػيـل
اد دداػػالدجييػػبلد ػػضلادلب ػرا يتلاأل ػػرللح،ػػييكفلادم يدفػػيتلادمدياػػالكا ػكايافلاأل ارض ػ ل
كاييكفلادل مافلكةارهيلمفلادلبرا يتلاأل رل.ل ل
المطمب الرابع
إقالة واستقالة الحكومة
يوتلادمػيدةل  83لتطػىللادفػيالتلادلػ لل لدػرلسايػيلادفحكمػالميػل،اطاولكادلػ لالرلػبلتطايػيلإتػيدةل
لب ػػحاؿلادفحكم ػػالكس،ػ ػينلدم ػػيلي ػػصلتطاػ ػ لاد ،ػػييكفلاأليييػ ػ لادفطي ػػطاي لكاديظ ػػيـلاد ػػدا ط لدطمجط ػػسل
ادلبرا لكه لحميلاط  :ل
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الفرع األول 3إ تهاء الوالية الدستورية لممىمك الت ريعي 3ل
تيػػدلايليػػيءلادكالاػػالادديػػلكراالدطمجطػػسلادلبػرا ولحػػيفلد ازمػينلأفلايػػللد لذدػػؾلايليػػيءلكالاػػال
ادفحكمػػالكاتلديرهػػيلميػػل،اطاولفاػػثلأفلادمجطػػسلادياػػيد لادػػذملميفيػػيلادال،ػػالاػػدلايليػػتلوػػثفايل ول
سحيفلالددلمفلإسييحلادمجيؿلدطمجطسلادجدادلادميل بلمفلمميريالوثفايل لس لمميريالكظافل ل
ادياييػػاالسػ للفداػػدلمثمػػحلادفحكمػػالادم،دطػػالدطػػدثدلسػ لظػػؿلادلرا ػراتلادلػ لط ػرأتلتطػػىلادلبػػحاطال
اددردميياػػاولاليػػاميلد ػػدليلػػيئللااليل يدػػيتلاددردميياػػالادم،دطػػالادل ػ لأسػػرزتلحػػلثنلدردميياػػالجداػػدةلأكل
أييتلكجكدلحلثنلحييتلايئماولحميلكأيييلردميلزادتلمفلم،يتدلحلؿلدردميياالأكلاططتلمفلتددلهػذلل
ادم،يتدولكهكلاألمرلادذملاؤدملا لثؼلهكاالاألةطداالاددردميياالكادل لل دلميئكدالتفلميحلادال،ال
دطفحكمالح للددألمميريالأتميديي .ل
كالرلبلتطىلذدؾلأي لس لفيؿلايلييءلكالاالادمجطسلادلبرا لادفطيػطاي لدكفلأفلايػللد ل
ذدػػؾلليظػػاـلايل يدػػيتلدردميياػػالجداػػدةولأكل ػػثؿلادفل ػرةلادكاا ػػالدػػافلايل ػػيبلادمجطػػسلأفلادفحكمػػال
اد،يئمالل لدرلفحكماللياارلأتمػيؿلكهػكلاألمػرلادػذملاللاجاػزلديػيلمميريػالأملمػفلكظػيئؼلادفحػـل
إاللس لاألمكرلادلػ لل ػدلضػركراالكذاتلفيجػالمييػالدػئثللػؤالرلتطػىلادفاػيةلاداكماػالدطمػكاطفولكالل
اجكزلدييلاد،ايـلد ملمفلاألمكرلاديايداالأكلاالداراالادييمالس لاددثدولكهػكلمػيلادػررلمػيلايمػتلدػ ل
ادفحكمالادفطيطاياالاد يبػرةلدرئييػالإيػميتاؿلهياػالمػفلإدرػيءلاد،ػرارتلاالداراػالكادياييػاالادلػ للػـل
ال يذهػػيلس ػ لادفل ػرةلادكاا ػػالمػػيلدػػافلايل ػػيبلادمجطػػسلادلب ػرا لادفطيػػطاي لس ػ لدكرل ػ لاداليياػػالتػػيـل
2006ـ .ل
الفرع الثا ي  3حىب الثقة .ل
لكاػػدليػػدؽلادفػػداثلتييػػيلس ػ لمكض ػ ليػػيدؽولفاػػثلاحطػػؼلرئػػاسلادػػكزراءلدإتػػيدةللبػػحاؿل
ادفحكماولأكلاحطؼلب وينلآ رلةارللدلبحاؿلادفحكمالإفلحيفلفجبلادال،التفلرئػاسلادػكزراءلأكل
تفلرئاسلادكزراءلكفحكمل ولأكلتفلالطثلتددلادكزراءلتطىلاألاؿ .ل ل
الفرع الثالث 3التعديل الوماري بما ي مل الثمث أو إقالة أو إستقالة رليك الومراءو ل
إفلأملإضػػيسالأكللرااػػرلأكلبػػركرلأكلإايدػػالأكلايػػل،يداللبػػمؿلالطػػثلتػػددلأتضػػيءلمجطػػسل
ادكزراءلتطىلاألاؿ أولايل،يدالرئاسلادكزراءولدماليدالايل،يدالأكلاايدالدطفحكمالحطييولكذدؾلايلكجبل
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ترضلادفحكمالادجدادةلتطىلادمجطسلادلبرا لح لاميفييلادال،اا حذدؾلل لدرلإايدالرئاسلادكزراءل
دماليدالإايدالدطفحكمالد حمطييولكسػ لحػؿلاألفػكاؿللد،ػ لادفحكمػالفحكمػاللوػراؼلأتمػيؿلإدػىلفػافل
لبحاؿلفحكمالجدادة .ل ل
الفرع الرابع  3وفاة رليك الومراءو ل
ددللكسيةلرئاسلادػكزراءلسل لدػرلادفحكمػالميػل،اطاولحكيػ لادم ػكؿلديػلكراينلدلبػحاؿلمجطػسل
ادػػكزراءلأكلل داط ػ لأكلإايدػػالأكلادػػكؿلايػػل،يدالأملتضػػكلأكلمػػؿءلادبػػيةرلسا ػ ولكتيدئػػذلسإي ػ لال ػػذرل
تطىلادفحكمالمميريالوثفايلييلحيمطالتطىلادكج لادمدافلس لادديلكرلكاد،ييكفول لتػ ػػثكةلتطػ ػػىل
حكفلرئاسلادكزراءلرأسلهرـلاديططالادليفاذاالس لاديظيـلاديايي لادفطيطاي لكهكلادثتبلادرئاسل
س لادييفالاديايياالس لاددثدلمميلا ي لم لضركرةللبحاؿلفحكمالجدادةلدرئييالآ رلدطييكضل
ديألتديءلادم كدالدييلديلكراين.لل ل ل
ل
الفصل الثالث
السمطة القضالية
لكه ػ لاديػػططالاداليدالػػالس ػ لاأليظمػػالاديايداػػالكه ػ لأفػػدلاديػػططيتلادرئايػػالاد يمػػاولكارلحػػزل
اال لوػػيصلادػػكظاف لدطيػػططالاد،ضػػيئاالسػ للػػكسارلاد دادػػالادف،ا،اػػالدسسػرادلكفيػػـلادي ازتػػيتلادل ػ ل
ليب لدافلهؤالءلاألسػرادلأيفيػيـلأكلداػييـلكدػافلأملهائػالمػفلاديائػيتلتيمػالحييػتلأـل يوػاولكمػفل
هييلسإفلاد،ضيءلهكلادذملاض لمددألفحـلاد،ييكفلمكض لادليفاذلكاالفلراـ .ل
لكاد،ضيءلمفلييفاالأ رللضمييالميمالدوكفلادفرايتلادياييػاالمػفلااليػلددادلادػذملاػدل
ا،كـلد لادفحيـلكهكلضركرملأاضينلدليكاالأمليزاعلادلافدثلدافلاديططلافلادلبرا االكادليفاذاا .ل
إفلمفلأهـلادمديدئلادل لل،كـلتطاييلاديططالاد،ضيئاالس لاأليظمالادديلكراالاديايداالمددأل
ايػػل،ثؿلاد،ضػػيءلكهػػكلأفلالف،ػػؽلااليػػل،ثؿلادحيمػػؿلكادلفػػررلمػػفلحيسػػالادضػػركطلكادم ػؤالراتلادل ػ ل
لضػػمفلد ػ لاد مػػؿلدي ازهػػالكبػػفيساالكدح ػ لالف،ػػؽلايػػل،ثؿلاد،ضػػيءلدوػػكرةلمرضػػاالسإي ػ لاطػػزـلتػػدةل
اتلديرات :ل
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لأ .ضػػركرةلسوػػؿلادكظافػػالاد،ضػػيئاالتػػفلادكظافػػالادليفاذاػػالفلػػىلاللللػػدا ؿلادمػؤالراتلادليفاذاػػالسػ ل
األفحيـلاد،ضيئاا .ل

ب .ض ػػركرةلادل،ا ػػدلد سض ػػؿلادط ػػرؽلال لا ػػيرلاد،ض ػػيةلكتمكمػ ػينللكج ػػدلالثال ػػالط ػػرؽلال لا ػػيرهـلسػ ػ ل
ل
األيظمالاديايداالكه :

 -1ا لايرلاد،ضيةلدكايطالاديائالادلبرا اا.

 -2ا لايرلاد،ضيةلدياليل يبلادب د لادمديبر .ل
 -3ا لايرلاد،ضيةلدكايطالاديططالادليفاذاا.

ج.لضركرةلأفللحكفلادركالبلكادددالتلادميداالادمميكفالدط،يض لحيساالدضميفليزاهل لكفايدال .
لكاػػدليػػصلادمبػػرعلادفطيػػطاي لتطػػىلتػػدةلضػػميييتلمػػفلبػ يييلأفللحفػػؿلايػػل،ثداالاديػػططال
اد،ضػػيئاالكتمطيػػيولكد،ػػدلحػػيفلأكدػػىلادضػػميييتلادل ػ لاررهػػيلادمبػػرعلاليػػل،ثؿلاد،ضػػيءله ػ لإريػػيءل
اد،ييكفلاألييي لادفطيطاي لدمددأليايدةلاد،ييكفلح ييسلدطلبرا لكادىلذدؾلأبيرتلادميدةل  6لمػفل
اد،ػػييكفلاألييي ػ لسيوػػتلتطػػىلأفل:ل"لمدػػدأليػػايدةلاد،ػػييكفلأيػػيسلادفحػػـلس ػ لسطي ػطافولكل ض ػ ل
دط،ػػييكفلجماػ لاديػػططيتلكاألجيػزةلكاديائػػيتلكادمؤييػػيتلكاألبػ يصل"ولكهػ لضػػمييالديػػلكراالالل
ةيىلتيييلس لأمليظيـليايي لاليل،ثؿلاد،ضيءلس لمكاجيالاديططيتلاأل رل.ل ل
حم ػػيلأكردلادمب ػػرعلادحالا ػػرلم ػػفلاديو ػػكصلاد،ييكيا ػػالادلػ ػ ليو ػػتلوػ ػرافالتط ػػىلاي ػػل،ثؿل
اديططالاد،ضيئااولكمفلذدؾلميليوتلتطا لادميدةل  97لمفلاد،ييكفلاألييي لادفطيػطاي لادم ػدؿل
دي ػػيال2003ـلد،كديػ ػػيل:ل"لاديػ ػػططالاد،ض ػػيئاالميػػػل،طاولكللكالهػػػيلادمف ػػيحـلتطػػػىلا ػػػلثؼلأيكاتيػػػيل
كدرجيليػػيولكافػػددلاد،ػػييكفلطرا،ػػاللبػػحاطييلكا لويوػػيلييلكلوػػدرلأفحيميػػيلكس ،ػينلدط،ػػييكفولكل طػػفل
األفحػ ػػيـلكليفػ ػػذلدييػ ػػـلادب ػ ػ بلاد رد ػ ػ لادفطيػ ػػطاي ل"ولكيوػ ػػتلادمػ ػػيدةل  98لتطػ ػػىلأفل"لاد،ضػ ػػيةل
ميل،طكفولالليػططيفلتطػايـلسػ لاضػيئيـلدراػرلاد،ػييكفولكاللاجػكزلألاػاليػططالادلػد ؿلسػ لاد،ضػيءل
أكلس لبؤكفلاد دادال"ولكدذاتلادم يىلجيءتلادميدةل  1مفلاييكفلاديططالاد،ضيئاالراـ  1لديػيال
2002ـلادل ػ ليوػػتلتطػػىلأف:ل"لاديػػططالاد،ضػػيئاالميػػل،طاولكافظػػرلادلػػد ؿلس ػ لاد،ضػػيءلأكلس ػ ل
بػػؤكفلاد دادػػال"ولحمػػيليوػػتلادمػػيدةل  2لمي ػ لتطػػىلأف:ل"لاد،ضػػيةلميػػل،طكفلالليػػططيفلتطػػايـلس ػ ل
اضيئيـلدرارلاد،ييكفل" .ل
كادلج ؿلادمبرعلادفطيطاي لليظاـلادبئكفلادمل ط،الديديططالاد،ضيئاالدادلهائالميل،طال

يماتلديدمجطسلاألتطىلدط،ضيءلكادافلاد،ييكفلطرا،اللبحاط لكا لويويل لكاكاتدليارلاد مؿل
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سا ولكاؤ ذلرأا لس لمبركتيتلاد،كايافلادل لليظـلأملب فلمفلبؤكفلاديططالاد،ضيئاالدميلس ل

ذدؾلاديايدالاد يما.

كمػػفلأهػػـلادضػػميييتلادل ػ لأكجػػدهيلادمبػػرعلاليػػل،ثؿلاديػػططالاد،ضػػيئاالأفلاد،ضػػيةلةاػػرل
اػػيدطافلدط ػػزؿلإاللس ػ لاألف ػكاؿلادل ػ لاجازهػػيلاػػييكفلاديػػططالاد،ضػػيئاا1ولأمػػيلل اػػافلاد،ضػػيةلكي،طيػػـل
كايلداديـلكلرااليـلكمييءدليـلاحكفلديدحافاالادلػ لا،ررهػيلاػييكفلاديػططالاد،ضػيئاا2ولكاللاجػكزلي،ػؿل
اد،ضػػيةلأكليػػدديـلدرا ػرلادجطػػكسلدط،ضػػيءلإاللدرضػػيئيـولكاحػػكفلي،ػػؿلاد،ضػػيةلأكليػػدديـلد ،ػرارلمػػفل
مجطػػسلاد،ضػػيءلاألتطػػىولكايػػلالييءلممػػيلكردلأتػػثللسإي ػ لاجػػكزليػػدبلاد،يض ػ لمؤالػػيلدط،اػػيـلد تمػػيؿل
اضيئاالةارلتمط لأكلديالضيسالإداػ لأكلدط،اػيـلد تمػيؿلاييكياػالملػىلاالضػتلذدػؾلموػطفالكطياػال
د،رارلمفلكزارلاد دؿلد دلمكاس،المجطسلاد،ضيءلاألتطى .3ل
كلحػػكفلدطيػػططالاد،ضػػيئاالمكازيليػػيلاد يوػػاللظيػػرلحفوػػؿلميػػل،ؿلضػػمفلادمكازيػػالاد يمػػال
ادييكاالدطيططالادكطياالادفطيطايااولكالكدىلمجطسلاد،ضيءلاألتطىلإتدادلمبركعلادمكازيالكافيدل ل
إدىلكزارلاد دؿلالجراءلادم،لضىلاد،ييكي لكس،ينلألفحيـلاييكفلليظػاـلادمكازيػالكادميداػالاد يمػاولحمػيل
الكدىلأاضينلمجطسلاد،ضيءلاألتطىلميؤكداالاالبراؼلتطىلليفاذلمكازيالاديططالاد،ضيئاا .4ل
لكام ييػينلمػفلادمبػرعلسػ لضػميفلايػل،ثداالاد،ضػيءلس،ػدلأكجػبلتطػىلمػفلا ػافلسػ لاديػػططال
اد،ضيئاالأفلايي لتضكال لتيدلل ااي لد ملفزبلأكلليظاـليايي لحبرطلمفلبركطلادل اافلس ل
كظافالايض لأكلتضكليايدالتيما5ولذدؾلأفلهذللادضمييالل لدرلرحازةلأييياالمفلرحػيئزللفػررل
اد،يضػ لأكلتضػكلاديايدػالمػػفلأملهػكللأكلماػؿلمػػفلبػ ي لادلػ الارلتطػىلتمطػ ولحمػيلأفلذدػؾلاػػؤمفل
ألتض ػػيءلادي ػػططالاد،ض ػػيئاالايي ػػفيدينلآميػ ػينلم ػػفلفطد ػػالاد م ػػؿلادياييػ ػ لكادفزدػ ػ لادمطائ ػػالديدم ػػيرؾل
كادمبيفييتلدكفلأفلال رضلألملي،دلأكلميػيءدالأكلمثف،ػالليظاماػاولتػثكةلتطػىلمػيللػكسرللهػذلل
ادضمييالمفلادطم يايالكادال،الس لاد،ضيءلكرجيد ولمميلاج ؿلاألفحػيـلاد،ضػيئاالأدتػىلإدػىلادرضػيل
كادليفاذلادطكت لمفلادؿلادمل يومافلدكفلفيجالدططرؽلادجدراالدطليفاذ.ل ل

1أُبصح ( ٖٓ )2/99اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢اُلِـط ٢٘٤أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ2003
2أُبصح ( ٖٓ )1/99اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢اُلِـط ٢٘٤أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ2003
3أُبصح ( ٖٓ )23هبٗ ٕٞاُـِطخ اُوٌبئ٤خ عهْ (ُ )1ـ٘خ .ّ2002
4أُبصح ( ٖٓ )3هبٗ ٕٞاُـِطخ اُوٌبئ٤خ عهْ (ُ )1ـ٘خ .ّ2002
5عاجغ أُبصح ( ٖٓ )16هبٗ ٕٞاُـِطخ اُوٌبئ٤خ عهْ (ُ )1ـ٘خ .ّ2002
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كففيظينلتطىليم الكهادالأتضيءلاديططالاد،ضيئاالكحرامليـلادل له لجػزنءلاللالجػزألمػفل

ايل،ثداليـلس،دلفظرلادمبرعلتطايـلاد،ايـلد ملتمؿللجيرمولحمػيلفظػرلاد،اػيـلدػ ملتمػؿلاللالفػؽل
كايل،ثؿلاد،ضيءلكحرامل ولكاجكزلدمجطسلاد،ضػيءلاألتطػىلأفلا،ػررلميػ لاد،يضػ لمػفلمديبػرةلأمل
تمؿلارللأفلاد،ايـلد لال يرضلم لكاجديتلادكظافالكفيفلأدائيي .1ل
كفرو ػينلم ػػفلادمب ػػرعلتط ػػىلو ػػكفلمحيي ػػالاد،ض ػػيةلم ػػفلادلط ػػيكؿلس ،ػػدلأكض ػػحلأفػ ػكاؿلت ػػدـل
وثفاالاد،ضيةلكليفاليـ2لكردهـ3ولكأكجبلاد،ييكفلتطىلاد،يض لإذالميلايـلسا ليدبلمفلأيديبل
ادردلأفلاورحلد لدطمفحمالدلفوؿلسػ لأمػرلليفاػ لسػ لةرسػالادمداكدػا4ولكاللاجػكزلتيػدلاديظػرلسػ ل
ططػػبلادػػردلايػػلجكابلاد،يض ػ لأكلططػػبلفطػػؼلادامػػافلمي ػ 5ولكاجػػكزلدط،يض ػ لس ػ لةاػػرلادفػػيالتل
ادمذحكرةلس لاد،ييكفلإذالايلب رلادفرجلمفليميعلاددتكللألمليدبلأفلاليفىلتفليظرهيلكاتثـل
رئاسلادمفحمالادليد لديي6ولس لفافلأي لاللاجكزلردلأتضيءلاديايدالاد يما .7ل

1أُبصح ( ٖٓ ٖٓ )28هبٗ ٕٞاُـِطخ اُوٌبئ٤خ عهْ (ُ )1ـ٘خ .ّ2002
ً2صث الوادة ( )141هي قاًوى أصول الوحاكوات الودًية والحجارية رقن ( )1لسٌة 2001م على أى:
٣ -1جت ػِ ٠اُوبً ٢إٔ ٔ٣ز٘غ ػٖ ٗظغ اُضػ٣ ُْ ُٞٝ ٟٞطِت عص ٙأدض اُشو ّٞئطا رٞاكغد ئدض ٟاُذبالد ا٥ر٤خ:
أ -ئطا ًبٕ هغ٣جب ً أ ٝهٜغا ً ألدض اُشو ّٞأ ٝػٝج ٚدز ٠اُضعجخ اُغاثؼخ.
ة -ئطا ًبٕ ُ ٚأُ ٝؼٝج ٚسوٓٞخ هبئٔخ ٓغ أدض اُشو ّٞأ ٝػٝج ٚك ٢اُضػ.ٟٞ
ط -ئطا ًبٕ ٓٔضالً هبٗ٤ٗٞب ً أ ٝكهغٌ٣ب ً ألدهض اُشوه ّٞأً ٝهبٕ ٝاعصهب ً ظ٘٤هب ً ُه ٚأً ٝبٗهذ ُه ٚههِخ هغاثهخ أٓ ٝوهبٛغح ُِضعجهخ اُغاثؼهخ ٓهغ أدهض
أٝه٤بء اُشو ّٞأ ٝاُو ْ٤ػِ ٚ٤أ ٝثأدض أػٌبء ٓجِؾ ئصاعح اُلغًخ أُشزوخ أ ٝثأدض ٓض٣غٜ٣ب.
ص -ئطا ًبٗذ اُضػ ٟٞر٘ط ١ٞػِٓ ٠وِذخ هبئٔخ ُ ٚأُ ٝؼٝج ٚأ ٝألدهض أهبعثه ٚأ ٝأههٜبع ٙدزه ٠اُضعجهخ اُغاثؼهخ أُٔ ٝهٖ ٌ٣هٛ ٕٞهٔٓ ٞهضالً
هبٗ٤ٗٞب ً ُ.ٚ
ٛـ -ئطا ًبٕ هجَ اكزـبُ ٚك ٢اُوٌبء هض أكز ٠أ ٝرغاكغ ػٖ أدض اُشو ّٞك ٢اُهضػ ٟٞأً ٝزهت أ ٝأصُه ٠ثلهٜبصح كٜ٤هب  -ٝئطا ًهبٕ ههض ؿهجن ُهٚ
ٗظغٛب ثولز ٚهبً٤ب ً أ ٝسج٤غا ً أٓ ٝذٌٔب ً أٝ ٝؿ٤طبً.
 -١ئطا ًبٕ ثٝ ٚ٘٤ث ٖ٤أدض هٌبح اُ٤ٜئخ ههِخ هغاثهخ أٓ ٝوهبٛغح دزه ٠اُضعجهخ اُغاثؼهخ أً ٝهبٕ ث٘٤هٝ ٚثه ٖ٤أُٔضهَ ػهٖ أدهض اُشوه ّٞههِخ
هغاثخ أٓ ٝوبٛغح دز ٠اُضعجخ اُغاثؼخ.
٣ -2وغ ثبٍالً ًَ هغاع أ ٝدٌْ أهضع ٙاُوبً ٢ك ٢ئدض ٟاُذبالد أُزوضٓخ.
كواا ًصااث الوااادة ( )151هااي قاااًوى اءاا الات الج اقيااة رقاان ( )2لسااٌة 2001م علااى أًا ٔ٣ " :ز٘هغ اُوبًههٓ ٢ههٖ االكههزغاى كههٗ ٢ظههغ
اُضػ ٟٞئطا ًبٗذ اُجغٔ٣خ هض ٝهؼذ ػِ ٚ٤كشو٤بً ،أ ٝئطا ًبٕ هض هبّ ك ٢اُضػ ٟٞثؼَٔ ٓأٓٞع اٌُهجَ اُوٌهبئ ٢أ ٝثٞظ٤لهخ اُ٘٤بثهخ اُؼبٓهخ،
أ ٝأُضاكغ ػٖ أدض اُشو ّٞأ ٝأص ٟكٜ٤ب كٜبصح ،أ ٝثبكغ كٜ٤ب ػٔالً ٖٓ أػٔبٍ أ َٛاُشجغحٔ٣ٝ ،ز٘غ ًظُي ٖٓ االكزغاى كه ٢اُذٌهْ ئطا ًهبٕ
هض هبّ ك ٢اُضػ ٟٞثؼَٔ ٖٓ أػٔبٍ اُزذو٤ن أ ٝاإلدبُخ أ ٝإٔ ٣لزغى ك ٢اُذٌْ ك ٢اُطؼٖ ئطا ًبٕ اُذٌْ أُطؼ ٕٞك ٚ٤هبصعا ً ٓ٘." ٚ
3جٌص الوادة ( )143هي قاًوى أصول الوحاكوات الودًية والحجارية على أى:
٣جٞػ أل ٖٓ ١اُشوٍِ ّٞت عص اُوبً ٢ألدض األؿجبة ا٥ر٤خ:
 -1ئطا ًبٕ ُِوبً ٢أُ ٝؼٝج ٚصػٔٓ ٟٞبصِخ ُِضػ ٟٞاُز٘٣ ٢ظغٛب أ ٝئطا ٝجضد ألدضٔٛب سوٓٞخ ٓغ أدض اُشوه ّٞأُ ٝؼٝجه ٚثؼهض ؿهٔبع
اُضػ ٟٞأُ٘ظٞعح أٓبّ اُوبًٓ ٢ب ُْ رٌٖ ٛظ ٙاُضػ ٟٞهض أهٔ٤ذ ثووض عص ٙػٖ ٗظغ اُضػ ٟٞأُ٘ظٞعح أٓبٓ.ٚ
 -2ئطا ًبٕ ُٔطِوز ٚاُزٜ٘ٓ ُٚ ٢ب ُٝض أ ٝألدض أهبعث ٚأ ٝأههٜبع ٙدزه ٠اُضعجهخ اُغاثؼهخ سوهٓٞخ هبئٔهخ أٓهبّ اُوٌهبء ٓهغ أدهض اُشوه ّٞكه٢
اُضػ ٟٞأٓ ٝغ ػٝجٓ ٚب ُْ رٌٖ ٛظ ٙاُضػ ٟٞهض أهٔ٤ذ ثؼض ؿٔبع اُضػ ٟٞأُ٘ظٞعح أٓبّ اُوبً ٢ثووض عص.ٙ
 -3ئطا ًبٕ أدض اُشو ّٞػبٓالً ُض ٚ٣أً ٝبٕ ثٝ ٚ٘٤ث ٖ٤أدض اُشوً ّٞغا٤ٛخ أٞٓ ٝصح ٣غجخ ٓؼٜب ػضّ اُذ٤ضح ك ٢اُذٌْ.
4عاجغ :أُبصح ( ٖٓ )161هبٗ ٕٞاإلجغاءاد اُجؼائ٤خ عهْ (ُ )2ـ٘خ .ّ2001
5أُبصح ( ٖٓ )162هبٗ ٕٞاإلجغاءاد اُجؼائ٤خ عهْ (ُ )2ـ٘خ .ّ2001
ً
6أُبصح ( ٖٓ )144هبٗ ٕٞأه ٍٞأُذبًٔبد أُضٗ٤خ ٝاُزجبع٣خ عهْ (ُ )1ـ٘خ ٝ ،ّ2001عاجغ أٌ٣ب :أُبصح ( ٖٓ )161هبٗ ٕٞاإلجهغاءاد
اُجؼائ٤خ عهْ (ُ )2ـ٘خ .ّ2001
7عاجغ :أُبصح ( ٖٓ )161هبٗ ٕٞاإلجغاءاد اُجؼائ٤خ عهْ (ُ )2ـ٘خ .ّ2001
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لكاللاجػكزلاييكيػينلم يوػمالاد،ضػػيةلأكلأتضػيءلاديايدػالاد يمػػالإاللإذالكاػ لمػفلاد،يضػ لأكل
تضػػكلاديايدػػالاد يمػػالس ػ لتمطيػػـلةػػشلأكللػػدداسلأكل ط ػ لميي ػ لجيػػاـلاللامحػػفللدارح ػ ولكسػ ػ ل
األفكاؿلاأل رللادل لا،ض لساييلاد،ييكفلدميؤكداالاد،يض لكادفحـلتطا لديدل كاضيت1ولةارلأيػ ل
ال ػػافلتطػػىلادمػػدت لس ػ لدتػػكللادم يوػػمالادػػؿلإايمليػػيلأفلا طػػرلمجطػػسلاد،ضػػيءلاألتطػػىلدمػػيل
اييدللإدىلادمدتىلتطا  .2ل
كا لدرلمفلأهػـلضػميييتلايػل،ثؿلاديػططالاد،ضػيئاالاد،يتػدةلادم ركسػالسػ لاػييكفلاددايػيتل
ادفطيػػطاي لكادم،ػػيرفلأاض ػينلكادل ػ لل،ض ػ لد ي ػ :ل"اللاجػػكزلدط،يض ػ لأفلافحػػـلد طم ػ لادب و ػ "3ول
كذدؾلمراتيةلدمددألفايدلاد،يض لمفلييفاا.لكمفلييفاالأ رللسإفلتطـلاد،يضػ ليػاحكفلددػاثنلسػ ل
اد،ضػػاالكدمػػيلحػػيفلدط وػػكـلفػػؽلمييابػػالادػػدداؿلاالضػػىلاألمػػرلأفلايػػزؿلاد،يضػ لميزدػػالاد وػػكـول
ساحكفل ومينلكفحمينولكهكلميلاللاجكز .4ل
أميلادلفلاشلتطىلاد،ضيةلساحكفلمفلا لويصلدائرةلادلفلاشلاد،ضيئ لكادل لللد لمجطػسل
اد،ضيءلاألتطىلكلؤدؼلمػفلرئػاسلادمحلػبلادفيػ لكتػددلحػيؼلمػفلاضػيةلمفػيحـلااليػلئييؼلأكلمػفل
هـلس لمرلدليـلمفلأتضيءلاديايدالاد يما5ولكاحكفلل دابلاد،ضيةلدجماػ لدرجػيليـلمػفلا لوػيصل
مجطسلاؤدػؼلمػفلأاػدـلااليػافلمػفلاضػيةلادمفحمػالاد طاػيلكأاػدـلاػيضلمػفلاضػيةلمفػيحـلااليػلئييؼل
مػػفلةاػػرلأتضػػيءلمجطػػسلاد،ضػػيءلاألتطػػىولكالػػكدىلرئييػػالادمجطػػسلأاػػدـلأتضػػيئ لادفيض ػرافلمػػفل
ادمفحمالاد طايولكلودرلاد ،ارراتلديألةطداالادمطط،الألتضيئ  .6ل
كمفلادضميييتلادل لكسرهيلاد،ييكفلدط،يض لميلا رؼلديدفوييالاد،ضيئاالفاثلاللاجػكزل
اد،دضلتطىلاد،يض لأكللكااف لس لةارلفيالتلادلطػدسلديدجرامػالإاللد ػدلادفوػكؿلتطػىلإذفلمػفل
مجطػػسلاد،ضػػيءلاألتطػػىولكس ػ لفػػيالتلادلطػػدسلتطػػىلادييئػػبلاد ػػيـلتيػػدلاد،ػػدضلتطػػىلاد،يض ػ لأكل
لكااف ػ لأفلارس ػ لاألمػػرلإدػػىلمجطػػسلاد،ضػػيءلاألتطػػىل ػػثؿلاألرد ػ لكتب ػرافليػػيتالادليداػػالدط،ػػدضل
تطا ولكدمجطسلاد،ضيءلاألتطىلأفلا،ررلد دليميعلأاكاؿلاد،يض لإميلاالسراجلتي لدحفيدالأكلدرارل
1أُبصح ( ٖٓ )153هبٗ ٕٞأه ٍٞأُذبًٔبد أُضٗ٤خ ٝاُزجبع٣خ عهْ (ُ )1ـ٘خ .ّ2001
2أُبصح ( ٖٓ )154هبٗ ٕٞأه ٍٞأُذبًٔبد أُضٗ٤خ ٝاُزجبع٣خ عهْ (ُ )1ـ٘خ .ّ2001
3أُبصح ( ٖٓ )1هبٗ ٕٞاُج٘٤بد ك ٢أُٞاص أُضٗ٤خ ٝاُزجبع٣خ عهْ (ُ )4ـ٘خ .ّ2001
 4صٗ.بكظ ٣بؿ ٖ٤أُض ،ٕٞٛهٞاػض اإلصجبد ك ٢أُٞاص أُضٗ٤خ ٝاُزجبع٣خ ك ٢اُزلغ٣غ اُلِـط ،٢٘٤اُجؼء األٓ ،ٍٝذبًهغاد أُو٤هذ ػِهٍ ٠هالة
هـْ اُلغ٣ؼخ ٝاُوبٗ ٕٞثٌِ٤خ اُلغ٣ؼخ ٝاُوبٗ ،ٕٞاُجبٓؼخ اإلؿالٓ٤خ ،ؿؼح ،ّ2008 ،م .21
5أُبصح ( ٖٓ )42هبٗ ٕٞاُـِطخ اُوٌبئ٤خ عهْ (ُ )1ـ٘خ .ّ2001
6أُبصح ( ٖٓ )48هبٗ ٕٞاُـِطخ اُوٌبئ٤خ عهْ (ُ )1ـ٘خ .ّ2001
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حفيدالكاميلايلمرارللكااف لدطمدةلادل لا،ررهػيلكدػ للمداػدلهػذللادمػدةولكاجػرمللكااػؼلاد،يضػ لكليفاػذل
اد ،كدالادم،ادةلدطفراالتطاػ لسػ لمحػيفلميػل،ؿلتػفلاألمػيحفلادم ووػالدطيػجييءلاآل ػراف1لولحمػيل
أي لالللرس لاددتكللادجييئاالتطػىلاد،يضػ لإاللدػإذفلمػفلمجطػسلاد،ضػيءلاألتطػىولكافػددلادمجطػسل
ادمفحمالادل لليظرلاددتكللدرضلاديظرلتفلاكاتدلاال لويصلادمحيي لادم،ررةلس لاد،ييكف.2ل ل
كلجدرلاالبيرةلإدىلأفلادمجطسلادلبرا لادفطيطاي لحيفلادليفلاييكيينلدطيػططالاد،ضػيئاال
افمؿلراـل  15لدييال2005ـولكأودرللرئاسلاديػططالادفطيػطاياالدلػيراحل2005/10/11ـولكاػدل
لػػـليب ػرللس ػ لادكاػػيئ لادفطيػػطاياالديد ػػددلاديػػلافلادوػػيدرلس ػ ل9ليػػكسمدرل2005ـولةاػػرلأي ػ لأدر ػ ل
كاتلدػػرلح ي ػ لدػػـلاحػػفلدمكجػػبلفحػػـلاضػػيئ لوػػيدرلتػػفلادمفحمػػالاد طاػػيلدوػػفلييلادديػػلكراالس ػ ل
ادط فلراـل2005/5ـلد دـلديلكرال  .ل
حمػػيلأوػػدرلرئػػاسلاديػػططالادفطيػػطاياالا ػرارلد،ػػييكفلراػػـل  2لديػػيال2006ـلدب ػ فلل ػػداؿل
اييكفلاديططالاد،ضيئاالراـل  1لدييال2002ـولكادذمل ازدػتلاكلػ لاد،ييكياػالديػدبلرسػضلادمجطػسل
ادلبػ ػ ػ ػ ػرا لإاػ ػ ػ ػ ػ اررللدمكج ػ ػ ػ ػػبلاػ ػ ػ ػ ػرارلادمجط ػ ػ ػ ػػسلادلبػ ػ ػ ػ ػرا لرا ػ ػ ػ ػػـل  1/5/1035لادو ػ ػ ػ ػػيدرلسػ ػ ػ ػ ػ ل
3
اررئييػاينلدػراـل  364لديػيال2006ـلدبػ فل
2006/5/4ـ كسػ لاداػػكـلذالػ لأوػػدرلرئػاسلاديػػططالارلان

إدريءلد ضلاد ،ارراتلد،كايافلكحيفلهذالاد،رارلمفلجمطليي.ل ل
كلي،يػػـلاديػػططالاد،ضػػيئاالإدػػىلب ػ دلافلرئايػػالافللبػػحثفلجيػػيف لاد دادػػالس ػ لسطيػػطافول
كهميلجييزلادمفيحـولكمؤييالاديايدػالاد يمػاولكللحػكفلادمفػيحـلادفطيػطاياالمػف:لادمفػيحـلادبػرتاال
كادداياالكادمفحمالادديلكراالاد طايلكادمفيحـلاديظيماا4ولكليب لادمفيحـلاد يحراالد،ػكايافل يوػا5ول
حمػػيلاجػػكزلد،ػػييكفلإيبػػيءلمفػػيحـلإداراػػا6ولأمػػيلاديايدػػالاد يمػػالسلؤدػػؼلمػػفلادييئػػبلاد ػػيـلكميػػيتدا ول
كأتضيءلاديايدالاد يمالددرجيليـلادم لطفا .7ل

1أُبصح ( ٖٓ )56هبٗ ٕٞاُـِطخ اُوٌبئ٤خ عهْ (ُ )1ـ٘خ .ّ2001
2أُبصح ( ٖٓ )59هبٗ ٕٞاُـِطخ اُوٌبئ٤خ عهْ (ُ )1ـ٘خ .ّ2001
3اُٞهبئغ اُلِـط٤٘٤خ ،اُؼضص  ،72أًزٞثغ ،ّ2007/م .17
4اٗظغ :أُبصح ( ٖٓ )6هبٗ ٕٞاُـِطخ اُوٌبئ٤خ عهْ (ُ )1ـ٘خ .ّ2002
5اٗظغ :أُبصح ( ٖٓ )101هبٗ ٕٞاُـِطخ اُوٌبئ٤خ عهْ (ُ )1ـ٘خ .ّ2002
6اٗظغ أُبصح ( ٖٓ )102هبٗ ٕٞاُـِطخ اُوٌبئ٤خ عهْ (ُ )1ـ٘خ .ّ2002
7ر٘ن أُبصح ( ٖٓ )60هبٗ ٕٞاُـِطخ اُوٌبئ٤خ ػِ ٠إٔ:
رإُق اُ٘٤بثخ اُؼبٓخ ٖٓ :
 .1اُ٘بئت اُؼبّ ٗ.2بئت ػبّ ٓـبػض أ ٝأًضغ .3عؤؿبء اُ٘٤بثخ ًٝ.4الء اُ٘٤بثخ ٓ.5ؼب ٢ٗٝاُ٘٤بثخ.
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كسامػػيلاط ػ ليييػػل رضلادليظػػاـلادديػػلكرملكاد،ػػييكي لدطيػػططالاد،ضػػيئاالس ػ لتيػػدلاديػػططال
ادكطياالادفطيطاياالمفل ثؿلادمدفالافلادليدااف :ل
المبحث األول 3ت ظي المحاك ال ظامية والمحكمة الدستورية وال يابة العامةو
المبحث الثا ي 3ت ظي المحاك ال رعية والدي ية والمحاك العسكرية والمحاك الخاصةو

المبحث األول
ت ظي المحاك ال ظامية والمحكمة الدستورية وال يابة العامة
للحػػكفلادمفػػيحـلاديظيماػػالادفطيػػطاياالمػػف:للادمفػػيحـلاديظيماػػا1كادمفحمػػالادديػػلكرااولحمػػيل
اجػػكزلد،ػػييكفلإيبػػيءلمفػػيحـلإداراػػا2وكللػػكدىلادمفحمػػالاد طاػػيلمؤال ػينلحػػؿلادميػػيـلادميػػيدةلدطمفػػيحـل
االداراػػالكادمفحمػػالادديػػلكراالاد طاػػيلمػػيلدػػـللحػػفلدا ط ػ لس ػ لا لوػػيصلجيػػالاضػػيئاالأ ػػرللكس ،ػينل
دط،كايافلادييسذة3ولكليظرلحؿلميييلس لادمييئؿلادل للرس لإدايػيلطد،ػينلدط،ػييكفولكافػددلاد،ػييكفلطػرؽل
لبحاؿلادمفيحـلكا لويويليي .4ل
يليػػيكؿلس ػ لهػػذالادمدفػػثلادليظػػاـلادديػػلكرملكاد،ػػييكي لدطمفػػيحـلكس ،ػينلدط ،ػكايافلادفطيػػطاياال
ادييسذةولتطىلاديفكلادليد :
1اٗظغ :أُبصح ( ٖٓ )6هبٗ ٕٞاُـِطخ اُوٌبئ٤خ عهْ (ُ )1ـ٘خ .ّ2002
2اٗظغ أُبصح ( ٖٓ )102هبٗ ٕٞاُـِطخ اُوٌبئ٤خ عهْ (ُ )1ـ٘خ .ّ2002
3أُبصح ( ٖٓ )104اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ2003
4أُبصح ( ٖٓ )7هبٗ ٕٞاُـِطخ اُوٌبئ٤خ عهْ (ُ )1ـ٘خ .ّ2002
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المطمب األول 3المحاك ال ظاميةو
المطمب الثا ي 3المحكمة الدستوريةو
المطمب الثالث 3ال يابة العامةو

المطمب األول
المحاك ال ظامية
ليصلادمػيدةل  14لمػفلاػييكفلاديػططالاد،ضػيئاالتطػىلأيػ :ل"لليظػرلادمفػيحـلاديظيماػالسػ ل
ادمييزتػ ػػيتلكادج ػ ػرائـلحيسػػػالإاللمػ ػػيلايػػػلالي لدػػػيصل ػ ػػيصولكلم ػػيرسليػ ػػططالاد،ضػ ػػيءلتطػػػىلجما ػ ػ ل
األب ػ يص"ولكهػػكلمػػيلا ي ػ لأفلجما ػ لاد،ضػػيايلادمدياػػالكادلجيراػػالكادجزائاػػاله ػ لمػػفلا لوػػيصل
ادمفػػيحـلاديظيماػػالكاللاجػػكزليػػطبلهػػذالاال لوػػيصلإاللدوػػدكرلاػػييكفلافػػكضلفػػؽلاد،ضػػيءلس ػ ل
مي دالم ايالإدىلمفحمال يوالأكلمفحمالدايااولكاللاجكزلاط ػينللفػكاضلوػثفاالاد،ضػيءلإدػىل
أملمرج لإدارملكحؿللفكاضلمفلهذالاد،داػؿلا لدػرلم يدفػالديػلكراا1ولحمػيلال ػافلأفللملػدليػططال
ادمفيحـلس لاددتلس لادمييزتيتلدلبمؿلجما لاألب يصلاد،يطيافلتطىلاالاطاـلادفطيطاي ولإاللميل
ايلالي لديصل يصلأكلديلفيااالدكداا .ل

1ص.دمحم جٔبٍ ٓطِن اُظٗ٤جبدٓ ،غجغ ؿبثن ،م .291
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كليب ػ لادمفػػيحـلاديظيماػػالدم لطػػؼلدرجيليػػيلكس ،ػينلألفحػػيـلاػػييكفلاديػػططالاد،ضػػيئاالكاػػييكفل
لبحاؿلادمفيحـ1وللفػددلاكاتػدلا لوػيصلادمفػيحـلكلديبػرلا لويوػييلكس،ػينلدط،ػييكف2ولكاػدلوػدرل
ديػ ػػذالاد وػ ػػكصلاػ ػػييكفلأوػ ػػكؿلادمفيحمػ ػػيتلادمدياػ ػػالكادلجيراػ ػػالراػ ػػـل  1لديػ ػػيال2001ـلدافػ ػػددل
ا لويصلادمفيحـلاديظيماالس لادمػكادلادمدياػالكادلجيراػالكأوػكؿلادمفيحمػيتلأمػيـلمفحمػالاد ػدؿل
اد طاػػيولحمػػيلوػػدرلاػػييكفلاالجػراءاتلادجزائاػػالراػػـل  2لديػػيال2001ـلدافػػددلاال لوػػيصلادج ازئػ ل
دطمفيحـلاديظيمااولتطىلأفلاالدتيءلديدفؽلادمدي لاد،ىلمػفلا لوػيصلادمفحمػالادميظػكرلأميميػيل
اددتكللادجزائاالكاذالحييتلاددتكللادجزائاالدـللرس لاحكفلاال لوػيصلديدػدتكللادمدياػالدطمفحمػال
ادمدياػػالادم لوػػا3ولكل ػػافلدائ ػرةلا لوػػيصلادمف ػػيحـلاديظيماػػالدمكجػػبلاػػرارلاوػػدرلمػػفلكزا ػػرل
اد دؿ .4ل
كمػػفلادجػػدارلديدػػذحرلأفلرئػػاسلاديػػططالادكطياػػالادفطيػػطاياالحػػيفلاػػدلأوػػدرلتػػدةلا ػ ارراتل
د،كايافللضميتلل داثنلدط،كايافلاالجرائاالذاتلاد ثاالدي لويصلادمفيحـلاديظيمااولكميييلاد،رارل
د ،ػ ػػييكفلرا ػ ػػـل  8لدي ػ ػػيال2006ـلادم ػ ػػدؿلا ػ ػػييكفلد ،ػ ػػييكفلاالجػ ػ ػراءاتلادجزائا ػ ػػالادو ػ ػػيدرلدل ػ ػػيراحل
2006/2/15ـلكادػػذملأدر ػ لدمكجػػبلا ػرارلادمجطػػسلادلب ػرا لا ػرارلراػػـل  3/1/1102ولكاد ،ػرارل
د،ييكفلراـل  9لدييال2006ـلادم دؿلد،ييكفلأوكؿلادمفيحميتلادمدياالكادلجيراالادويدرلدلػيراحل
2006/2/16ـلكاد ػػذملأدرػ ػ لدمكج ػػبلاػ ػرارلادمجط ػػسلادلبػ ػرا لرا ػػـل  3/1/1103ولحم ػػيلرس ػػضل
ادمجطػػسلادلب ػرا لدمكجػػبلا ػ اررللراػػـل  3/1/1104لإا ػرارلاد ،ػرارلد،ػػييكفلراػػـل  5لديػػيال2006ـل
ادم دؿلد،ييكفللبحاؿلادمفيحـلاديظيماالدييال2001ـلادوػيدرلدلػيراحل2006/2/16ـولكاػدلال ػذل
ادمجط ػػسلادلبػ ػرا لا ار ارلػ ػ لادي ػػيد،الدػ ػرسضلإاػ ػرارلاد،ػ ػ ارراتلادرئيي ػػاالسػ ػ لجطي ػػل لادمي  ،ػػدةلا ػػكم ل
األرد يءلكاد ماسلادمكاسؽل2008/3/27-26ـ .5ل

1أُبصح ( ٖٓ )1/1هبٗ ٕٞرلٌ َ٤أُذبًْ اُ٘ظبٓ٤خ عهْ (ُ )5ـ٘خ .ّ2001
2أُبصح ( ٖٓ )2هبٗ ٕٞرلٌ َ٤أُذبًْ اُ٘ظبٓ٤خ عهْ (ُ )5ـ٘خ .ّ2001
3أُبصح ( ٖٓ )11هبٗ ٕٞاإلجغاءاد اُجؼائ٤خ عهْ (ُ )2ـ٘خ .ّ2001
4أُبصح ( ٖٓ )2/1هبٗ ٕٞرلٌ َ٤أُذبًْ اُ٘ظبٓ٤خ عهْ (ُ )5ـ٘خ .ّ2001
5اُٞهبئغ اُلِـط٤٘٤خ ،اُؼضص اُضبُش ٝاُـجؼ ،ّ2007/ٞ٤ٗٞ٣ ،ٖ٤م ٓٝ 64ب ثؼضٛب.
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كايػػيطليظػػيـلادجطيػػالكضػػدطييلد ػرئاسلادمفحمػػا1ولادػػذملاوػػدرلاد ،ػ ارراتلادميظمػػالدط مػػؿل
االدارملسايػػي2ولس ػ لفيدػػال طػػكلكظافػػالرئػػاسلادمفحمػػالأكلةايد ػ لأكلااػػيـلمػػيي لددا ػ لا،ػػكـلدمديب ػرةل
ا لويو لاألادـلسيألادـلمفلأتضيءلادمفحمالذالييلفيبلاألفكاؿ .3ل
كلحكفلجطييتلادمفيحـلتطياالإاللإذالاررتلادمفحمالمفللط،ػيءليفيػييلأكلديػيءلتطػىلططػبل
أفػدلاد وػكـلج طيػيليػراالم ارتػيةلدػةدابلأكلدطمفيسظػػالتطػىلاديظػيـلاد ػيـولكاحػكفلاديطػؽلدػػيدفحـل
س لجما لاألفكاؿلس لجطيالتطياا .4ل
لكدرالادمفيحـله لادطرالاد رداالكتطىلادمفحمالأفلليم لأاكاؿلاد وكـلأكلادبيكدلادطذافل
اجيطكييػ ػػيلدكايػ ػػطالملػ ػػرجـلد ػ ػػدلفطف ػ ػ لادامػ ػػاف5و لكلوػ ػػدرلاألفحػ ػػيـلكليفػ ػػذلدييػ ػػـلادب ػ ػ بلاد ردػ ػ ػ ل
ادفطيطاي ولكاجبلأفللبلمؿلاألفحيـلتطىلاأليديبلادل لدياتلتطايي .6ل
ككس،ينلدطميدةل  7لمػفلاػييكفللبػحاؿلادمفػيحـلاديظيماػاولسػإفلادمفػيحـلاديظيماػاللحػكفلتطػىل
اديفكلاآلل :ل-1لمفيحـلادوطحول-2لمفيحـلاددداااول-3لمفيحـلااليلئييؼول-4لادمفحمالاد طاي .ل
ل
الفرع األول  3محاك الصم 3
أ ذلادمبرعلادفطيطاي لديظيـلمفيحـلادوطحلادم ركؼلس لاألردفلكيلكراالكادمكركثلتػفل
ادليظاـلاد،ضيئ لاد الميي 7ول لكليب لددائرةلحؿلمفحمالددااالمفحمالوطحلأكلأحالػرلفيػبلادفيجػاول
لكاجكزلأفلل ،دلمفػيحـلادوػطحلجطيػيلييلسػ لأملمحػيفلاػد ؿلسػ لدائػرةلا لويوػييلتيػدلادضػركرةل
د ،ػرارلاوػػدرلمػػفلرئػػاسلمفحمػػالادددااػػا8ولكلمالػػؿلمفػػيحـلادوػػطحلاددرجػػالاألكدػػىلدطل،يض ػ لكسػػؽل
اديظيـلاد،ييكي لس لسطيطاف .ل
1أُبصح( ٖٓ )2/15هبٗ ٕٞاُـِطخ اُوٌبئ٤خ عهْ (ُ )1ـ٘خ ٝ ،ّ2002أٌ٣ب ً أُبصح ( ٖٓ )2/3هبٗ ٕٞرلٌ َ٤أُذبًْ اُ٘ظبٓ٤خ عههْ (ُ )5ـه٘خ
.ّ2001
2أُبصح ( ٖٓ )6هبٗ ٕٞرلٌ َ٤أُذبًْ اُ٘ظبٓ٤خ عهْ (ُ )5ـ٘خ .ّ2001
3أُبصح( ٖٓ )25هبٗ ٕٞاُـِطخ اُوٌبئ٤خ عهْ (ُ )1ـ٘خ .ّ2002
4أُههبصح (ٓ )105ههٖ اُوههبٗ ٕٞاألؿبؿهه ٢اُلِـههط ٢٘٤أُؼههضٍ ُـهه٘خ ٝ ،ّ2003أُههبصح (ٓ )1/15ههٖ هههبٗ ٕٞاُـههِطخ اُوٌههبئ٤خ عهههْ (ُ )1ـهه٘خ
ٝ ،ّ2002أُبصح ( ٖٓ )1/3هبٗ ٕٞرلٌ َ٤أُذبًْ اُ٘ظبٓ٤خ عهْ (ُ )5ـ٘خ .ّ2001
5أُههبصح (ٓ )4ههٖ هههبٗ ٕٞاُـههِطخ اُوٌههبئ٤خ عهههْ (ُ )1ـهه٘خ ٝ ،ّ2002أُههبصح ( )4أٌ٣هب ً ٓههٖ ههبٗ ٕٞرلههٌ َ٤أُذههبًْ اُ٘ظبٓ٤ههخ عهههْ (ُ )5ـهه٘خ
.ّ2001
6أُبصح ( ٖٓ )5هبٗ ٕٞاُـِطخ اُوٌبئ٤خ عهْ (ُ )1ـ٘خ ٝ ،ّ2002أٌ٣ب ً أُبصح ( )5هبٗ ٕٞرلٌ َ٤أُذبًْ اُ٘ظبٓ٤خ عهْ (ُ )5ـ٘خ .ّ2001
7ػجض اُوبصع جغاصحٓ ،غجغ ؿبثن ،م .6
8أُبصح ( ٖٓ )13هبٗ ٕٞاُـِطخ اُوٌبئ٤خ عهْ (ُ )1ـ٘خ ٝ،ّ2002أٌ٣ب ً أُبصح ( )8هبٗ ٕٞرلٌ َ٤أُذبًْ اُ٘ظبٓ٤خ عهْ (ُ )5ـ٘خ .ّ2001
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لكلبػػحؿلمفحمػػالادوػػطحلمػػفلاػػيضلسػػردلكالػػكدىلاالب ػراؼلاالدارملسايػػيولكس ػ لفيدػػالل ػػددل
اضػيلييلالػػكدىلهػذللادميػػيـلأاػػدميـ1ول لكالػكدىلمجطػػسلاد،ضػيءلاألتطػػىلليظػػاـلأتمػيؿلمفػػيحـلادوػػطحل
كل،يامييلإدىلدكائرلمل ووالإذالدتتلادفيجالإدىلذدؾ .2ل
ػكزد،رارلمػػفلمجطػسلاد،ضػػيءلاألتطػىلايلػػدابلايضػ لوػػطحلأكلأحالػرلدطيظػػرلسػ لاألمػػكرل
كاج ل
ادكالاػػالكادميػػل جطالكايػػمىلايض ػ لاألمػػكرلادميػػل جطالطد ،ػينلألفحػػيـلاػػييكفلأوػػكؿلادمفيحمػػيتل
ادمدياا .3ل
كادطػػغلتػػددلمفػػيحـلادوػػطحلس ػ لميػػيطؽلاديػػططالادفطيػػطاياال14لمفحمػػالل ،ػ لس ػ لحػػؿلمػػفل
مدايا:لةزةلكجديدايلكدارلاددطحلك يفلاكيسلكاد،رللادبرااالكرسحلكراـل لكأرافيلكاد طاؿلكطػكدحرـل
كييدطسلكدكرالكدارليدياللكاد ازراا .ل
لكل ػػلصلمفحمػػالادوػػطحلااما ػينلدػػيديظرلس ػ لادػػدتيكللادمدياػػالكادلجيراػػالادل ػ لاللللج ػػيكزل
ااملييل  100000لتبرةلآالؼلداييرلأرديػ لأكلمػيلا يدديػيلديد مطػالادملداكدػالاييكيػيل لكاحػكفلفحميػيل
اط ايلس لاددتيكللادمل ط،الدمدطغلي،دملأكلميؿلمي،كؿلإذالحييتلاامػالادمػدتىلدػ لاللللجػيكزلأدػؼل
داييرلأردي لأكلميلا يددييلديد مطالادملداكدالاييكيلين .4ل
لأميليكتاينلسإفلمفيحـلادوطحلل لصلديددتيكللاآللاالميميلدطرتلااملييلكه :لأ-لل،يػاـل
األم ػ ػكاؿلادمبػ ػػلرحالادمي ،لكد ػ ػػالكةاػ ػػرلادمي،كدػ ػػاولب-لإ ػ ػػثءلادمػ ػ ػ جكرولج-لف،ػ ػػكؽلاالرلف ػ ػػيؽولد-ل
ادمييزتػيتلادمل ط،ػالدكضػ لاداػدوله ػ-لادمييزتػيتلادمل ط،ػالدياليلفػيعلسػ لاد ،ػيرولك-لل اػافلادفػدكدل
كلوفافييولز-لايلردادلاد يراػاولح-االيلفػيعلدػيألجزاءلادمبػلرحالكوػاييلييلسػ لادمدػيي لادمل ػددةل
ادطكادؽولط-لاددتيكللكادططديتلادل لليصلاد،كايافلاأل رللتطىلا لويصلمفحمالادوطحلدييول
م-لدتيكللادلوفاحلس ليجثتلكااكدلاألفكاؿلادمدياا .5ل
حميلل لصلمفيحـلادوطحلجزائاينلديددتلسػ لططدػيتللمداػدللكااػؼلادمليمػافلدطمػددلادم،ػررةل
س ػ لاد،ػػييكف6ولكاديظػػرلس ػ لططدػػيتلاالس ػراجلدحفيدػػالتػػفلادمليمػػافلادمكاػػكساف1ولكمػػيحلاالذفلدمراادػػال
1أُبصح ( )9هبٗ ٕٞرلٌ َ٤أُذبًْ اُ٘ظبٓ٤خ عهْ (ُ )5ـ٘خ .ّ2001
2أُبصح ( )10هبٗ ٕٞرلٌ َ٤أُذبًْ اُ٘ظبٓ٤خ عهْ (ُ )5ـ٘خ .ّ2001
3أُبصح ( )11هبٗ ٕٞرلٌ َ٤أُذبًْ اُ٘ظبٓ٤خ عهْ (ُ )5ـ٘خ .ّ2001
4أُبصح ( ٖٓ )1/39هبٗ ٕٞأه ٍٞأُذبًٔبد أُضٗ٤خ ٝاُزجبع٣خ عهْ (ُ )1ـ٘خ  ّ2001أُؼضُخ ثبُوبٗ ٕٞعهْ (ُ )5ـ٘خ .ّ2005
5أُبصح ( ٖٓ )2/39هبٗ ٕٞأه ٍٞأُذبًٔبد أُضٗ٤خ ٝاُزجبع٣خ عهْ (ُ )1ـ٘خ  ّ2001أُؼضُخ ثبُوبٗ ٕٞعهْ (ُ )5ـ٘خ .ّ2005
6أُبصح (ٓٝ )119ب ثؼضٛب ٖٓ هبٗ ٕٞاإلجغاءاد اُجؼائ٤خ عهْ (ُ )2ـ٘خ .ّ2001
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ادمفيدالػػيتلاديػػطحاالكادثيػػطحاالكاجػراءلليػػجاثتلألفيداػػثلسػ لمحػػيفل ػػيص2ولكادفحػػـلسػ لجماػ ل
ادم يدفيتلكادجيحلادكاا الضمفلا لويوييولميلدـلايصلاد،ييكفلتطىل ثؼلذدؾ .3ل
الفرع الثا ي 3محاك البداية 3ل
للملػ لمفػػيحـلادددااػػالدوػػفلاف:لسيػ لمفحمػػالدرجػػالأكدػػىلسػ لاد،ضػػيايلادمرسكتػػالإدايػػيلسػ ل
ادمػكادلادمدياػػالكادجزائاػػالكأملا لويوػػيتلأ ػػرللم كدػػالديػػيلسػ لاد،ػػييكفولحمػػيلأييػػيللمالػػؿلمفحمػػال
ايلئييساالديدييدالدطط كفلادمرسكتالإداييلس لاألفحيـلادويدرةلتفلمفيحـلادوطحلحميليدؽلدايي  .ل
لكلحكفلم،يرلمفيحـلادددااالس لمراحزلادمفيسظيتلفيبلم،لضىلادفػيؿ4و لكاجػكزلأفلل ،ػدل
مفػػيحـلادددااػػالس ػ لأملمحػػيفل ػػيرجليطػػيؽلا لويوػػييلادمفط ػ لد ،ػرارلمػػفلرئػػاسلادمفحمػػالاد طاػػيل
دلراارلادمرج لس لفيدالادضركرة5ولكاحكفلاي ،يدلمفحمالادددااػالسػ لاد،ضػيايلادجزائاػال ػيرجلدائػرةل
طايلدييءلتطىلططبلمفلادييئبلاد يـ .6ل
ا لويوييلدم،لضىلارارلاودرلتفلرئاسلادمفحمالاد
ن
كادلفطػتلمفػيحـلادددااػالمفػؿلادمفػيحـلادمرحزاػالادلػ لحييػتلم ركسػالسػ لاديظػيـلاد،ػييكي ل
ادفطيطاي لادؿلودكرلاييكفللبحاؿلادمفيحـلاديظيماالتيـل2001ـ .7ل
لكلؤدؼلحؿلمفحمػالددااػالمػفلرئػاسلكتػددلحػيؼلمػفلاد،ضػية8ول لكلي ،ػدلهائػالادمفحمػالمػفل
الثالالاضيةللحكفلادرئييالألادميـولكلي ،دلمفلايضلسردلس لاألفكاؿلادلػ لافػددهيلاد،ػييكف9ولحمػيل
لي ،دلمفحمالادددااالدوفلييلااليلئييساالمفلالثالػالاضػيةلكل ػلصلدػيديظرلسػ لايػلئييسيتلاألفحػيـل
ادوػػيدرةلمػػفلمفػػيحـلادوػػطحلطد ،ػينلدط،ػػييكف10ولكل ػػددلاد،ضػػيةلادػػذافلايظػػركفلس ػ لادػػدتيكللضػػمفل
ادمفحم ػػالادكاف ػػدةلالللػ ػ الارلدػ ػ لتط ػػىلكف ػػدةلادمفحم ػػاولسلد ،ػػىلكف ػػدةلادمفحم ػػالايئم ػػالميم ػػيلل ػػددتل

1أُبصح (ٓٝ )130ب ثؼضٛب ٖٓ هبٗ ٕٞاإلجغاءاد اُجؼائ٤خ عهْ (ُ )2ـ٘خ .ّ2001
2أُبصح ( ٖٓ )1/51هبٗ ٕٞاإلجغاءاد اُجؼائ٤خ عهْ (ُ )2ـ٘خ .ّ2001
3أُٞاص ( ٖٓ )300( ٝ )167هبٗ ٕٞاإلجغاءاد اُجؼائ٤خ عهْ (ُ )2ـ٘خ .ّ2001
4أُبصح ( ٖٓ )1/12هبٗ ٕٞاُـِطخ اُوٌبئ٤خ عهْ (ُ )1ـ٘خ ٝ ،ّ2002أٌ٣ب ً أُبصح ( ٖٓ )12هبٗ ٕٞرلٌ َ٤أُذبًْ اُ٘ظبٓ٤خ عهْ (ُ )5ـ٘خ
.ّ2001
5أُبصح ( ٖٓ )3/12هبٗ ٕٞاُـِطخ اُوٌبئ٤خ عهْ (ُ )1ـ٘خ .ّ2002
6أُبصح ( ٖٓ )16هبٗ ٕٞرلٌ َ٤أُذبًْ اُ٘ظبٓ٤خ عهْ (ُ )5ـ٘خ .ّ2001
7ػجض اُوبصع جغاصحٓ ،غجغ ؿبثن ،م .20
8أُبصح ( ٖٓ )2/12هبٗ ٕٞاُـِطخ اُوٌبئ٤خ عهْ (ُ )1ـ٘خ .ّ2002
9أُبصح ( ٖٓ )14هبٗ ٕٞرلٌ َ٤أُذبًْ اُ٘ظبٓ٤خ عهْ (ُ )5ـ٘خ .ّ2001
10أُبصح ( ٖٓ )15هبٗ ٕٞرلٌ َ٤أُذبًْ اُ٘ظبٓ٤خ عهْ (ُ )5ـ٘خ .ّ2001
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دكائرهػػيلأكلاضػػيلييولإذلا لدػػرلادفحػػـلادوػػيدرلمػػفلإفػػداهيلحػػيدفحـلادوػػيدرلمػػفلةارهػػيلمػػفلادػػدكائرل
ح ي لويدرلتفلمفحمالكافدة .1ل
كاجػػكزلأفلايلػػدبلايض ػ لددااػػالدطيظػػرلس ػ لاألمػػكرلادكالاػػالكادميػػل جطالد ،ػرارلمػػفلمجطػػسل
اد،ضػ ػػيءلاألتطػ ػػىلكايػ ػػمىلايض ػ ػ لاألمػ ػػكرلادميػ ػػل جطالطد ،ػ ػينلألفحػ ػػيـلاػ ػػييكفلأوػ ػػكؿلادمفيحمػ ػػيتل
ادمدياا .2ل
كادطػػغلتػػددلمفػػيحـلادددااػػالس ػ لميػػيطؽلاديػػططالادفطيػػطاياالالميياػػالمفػػيحـلل ،ػ لس ػ لم ارحػػزل
ادمفيسظيتلادفطيطاياالكه :لاد،دسلكراـل لكأرافيلكجيافلكطكدحرـلكداتلدفـلكةزةلك يياكيس .ل
ل لكل لصلمفحمالادددااالديديظرلس لاددتيكللادمدياالكادلجيرااادل لل رجلتفلاال لويصل
اد،ام لدمفيحـلادوطحولكدم يىلآ رلسإفلمفػيحـلادددااػالل ػلصلسػ لاد،ضػيايلادلػ لللجػيكزلاامليػيل
 100000لتبرةلآالؼلدايػيرلأرديػ لأكلمػيلا يدديػيلديد مطػالادملداكدػالاييكيػلينولحمػيلل ػلصلدػيديظرل
س لاد،ضيايلادل لل رجلتفلاال لويصلاديكت لدمفيحـلادوطحولكادلأجازلدطمفحمالادمبػحطالمػفل
ايضلسردلأفلليظرلس لاددتيكللادمدياالكادلجيراالادل لل،ؿلااملييلتطىلميئالأدؼلداييرلأرديػ لأكل
ميلا يددييلديد مطالادملداكدالاييكيلين .3ل
كاللبؾلأفلاال لويصلادجزائ لس لاديظػيـلاد،ػييكي لادفطيػطاي لا لمػدلاتلمػيدانلحطاػينلتطػىل
مفيحـلادددااا4ولسي لل لصلديددتلس لططدػيتللمداػدللكااػؼلادمليمػافلدمػددلالللزاػدلتػفل45لاػكـل
ددللايلييءلمددلادلكااؼلادم،ررةلدمفحمالادوطح5ولكاديظرلس لططديتلاالسراجلدحفيدالتفلادمليمافل
ادمكاػػكسافلتطػػىلذمػػالمفحمػػالادددااػػا6ولكادفحػػـلسػ لجماػ لادجػرائـلمػػفليػػكعلادجيياػػيتلكجػرائـلادجػػيحل
ادملثزمػػالم يػػيولكادمفيدػػالإدايػػيلدمكجػػبلا ػرارلاالليػػيـ7ولكايػػلئييؼلاألفحػػيـلادفضػػكراالكادم لد ػرةل
دماليدالفضكراالس لاددتيكللادجزائاالادويدرةلتػفلمفحمػالادوػطح8ولكاديظػرلسػ لططػبلردلاتلدػيرل
ادمفحكـلتطا لس لجيياالأكلجيفا9ول لكاجكزلدمفحمػالادددااػالادمبػحطالمػفلاػيضلسػردلأفلليظػرلسػ ل
1ػجض اُوبصع هبثغ جغاصحٓ ،غجغ ؿبثن ،م .14
2أُبصح ( ٖٓ )17هبٗ ٕٞرلٌ َ٤أُذبًْ اُ٘ظبٓ٤خ عهْ (ُ )5ـ٘خ .ّ2001
3عاجغ :أُبصح (/2/1ة) ٖٓ اُوبٗ ٕٞعهْ (ُ )2ـ٘خ  ّ2005أُؼضٍ ُوبٗ ٕٞرلٌ َ٤أُذبًْ اُ٘ظبٓ٤خ عهْ (ُ )5ـ٘خ .ّ2001
4ػجض اُوبصع هبثغ جغاصحٓ ،غجغ ؿبثن ،م .20
5عاجغ :أُبصح ( ٖٓ )2/120هبٗ ٕٞاإلجغاءاد اُجؼائ٤خ عهْ (ُ )2ـ٘خ .ّ2001
6عاجغ :أُبصح ( ٖٓ )131هبٗ ٕٞاإلجغاءاد اُجؼائ٤خ عهْ (ُ )2ـ٘خ .ّ2001
7عاجغ :أُبصح ( ٖٓ )1/168هبٗ ٕٞاإلجغاءاد اُجؼائ٤خ عهْ (ُ )2ـ٘خ .ّ2001
8عاجغ :أُبصح (/1/323أ) ٖٓ هبٗ ٕٞاإلجغاءاد اُجؼائ٤خ عهْ (ُ )2ـ٘خ .ّ2001
9أُبصح ( ٖٓ )437هبٗ ٕٞاإلجغاءاد اُجؼائ٤خ عهْ (ُ )2ـ٘خ .ّ2001
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جما ػ لادجيياػػيتلكج ػرائـلادجػػيحلادملثزمػػالم يػػيولكأاػػالج ػرائـلمرلدطػػالديػػيلارلديط ػينلاللا،دػػؿللجزئػػاول
كادل لالللزادلت،كدلييلتفل مسلييكات .1ل
كطد ،ػينلد،ػػييكفلايل يدػػيتلمجػػيدسلاديائػػيتلادمفطاػػالراػػـل  10لديػػيال2005ـلسػػإفلمفحمػػال
ادددااػ ػػالل لدػ ػػرله ػ ػ لادمفحمػ ػػالادم لوػ ػػالديظػ ػػرلااليػ ػػلئييسيتلادمرسكتػ ػػالإدايػ ػػيلضػ ػػدلا ػ ػ ارراتلدجيػ ػػال
االيل يد ػػيتلادمرحزا ػػاولحم ػػيلل ػػلصلديظ ػػرلادط ػػكفلادمل ط ،ػػالديل ػػيئللايل يد ػػيتلمج ػػيدسلاديائ ػػيتل
ادمفطااولكادجرائـلادجييئاالادييلجالتييي .ل
كلجدرلاالبيرةلإدىلأي لدليراحل2006/5/15ـلحيفلرئػاسلاديػططالادكطياػالادفطيػطاياالاػدل
أوػػدرلا ػ ار انرلد ،ػييكفلراػػـل  7لديػػيال2006ـلدب ػ فلمفحمػػالادجيياػػيتلادحدػػرللكادل ػ ليػػطدتلمفػػيحـل
لوللكا لوػػتلادمفحمػػال
ادددااػػالوػػثفاالاديظػػرلس ػ لد ػػضلادج ػرائـلكادلػ ليػػماتلديدجيياػػيتلادحدػػر ل
ادميلفدالالديظرلجػرائـلاد،لػؿلكاالةلوػيبلكهلػؾلاد ػرضلكاد طػؼلادجيػيئ لأكلادبػركعلسايػيولحمػيل
ا لو ػتلديظػػرلج ػرائـلاالتلػػداءلتطػػىلادمػػيؿلاد ػػيـلكاألمػػفلاد ػػيـولةاػػرلأفلادمجطػػسلادلب ػرا لاػػيـل
دإدرػػيءلهػػذالاأل اػػرلدمكجػػبلاػ اررللراػػـل  3/1/1105لادوػػيدرلسػ لجطيػػل لادمي ،ػػدةلاػػكم لاألرد ػػيءل
كاد ماسلادمكاسؽل2008/3/27-26ـ2ولكهكلميلا ي لتكدةلاال لويويتلادجزائاالإدىلمفحمػال
ادددااالديظرلحيسالادجييايت .ل
الفرع الثالث  3محاك االستل اق3
إفلايػػلفداثلمفحمػػالااليػػلئييؼلسػ لادلبػرا لادفطيػػطاي لادفػػداثلاج ػػؿلاديظػػيـلاد،ضػػيئ ل
ادفطيػػطاي لتطػػىلدرجلػػافلمػػفلادل،يض ػ ولسيددرجػػالاألكدػػىله ػ لدمفحمػػالادوػػطحلكادددااػػاولكاددرجػػال
اداليياالادددااالديدييػدالدط،ضػيايلادميػل يفالمػفلمفحمػالادوػطحل لكمفحمػالااليػلئييؼلديدييػدالدط،ضػيايل
ادميل يفالمفلمفحمالادددااا.ل ل
ل لكلؤدؼلحؿلمفحمالايلئييؼلمفلرئاسلكتددلحيؼلمفلاد،ضية3ول لكليب لمفػيحـلااليػلئييؼل
سػ ػ لاد،ػػػدسلكة ػ ػزةلكراـل 4ول لكالػػػكدىلمجطػ ػػسلاد،ض ػػيءلاألتطػػػىلليظ ػػاـلأتمػ ػػيؿلمفػ ػػيحـلااليػػػلئييؼل
1أُبصح (/2/1أ) ٖٓ اُوبٗ ٕٞعهْ (ُ )2ـ٘خ  ّ2005أُؼضٍ ُوبٗ ٕٞرلٌ َ٤أُذبًْ اُ٘ظبٓ٤خ عهْ (ُ )5ـ٘خ .ّ2001
2اُٞهبئغ اُلِـط٤٘٤خ ،اُؼضص اُضبُش ٝاُـجؼ ،ّ2007/ٞ٤ٗٞ٣ ،ٖ٤م .67
3أُههبصح (ٓ )2/11ههٖ هههبٗ ٕٞاُـههِطخ اُوٌههبئ٤خ عهههْ (ُ )1ـهه٘خ ٝ ،ّ2002أُههبصح (ٓ )19ههٖ هههبٗ ٕٞرلههٌ َ٤أُذههبًْ اُ٘ظبٓ٤ههخ عهههْ (ُ )5ـهه٘خ
.ّ2001
4أُههبصح (ٓ )18ههٖ هههبٗ ٕٞاُـههِطخ اُوٌههبئ٤خ عهههْ (ُ )1ـهه٘خ ٝ ،ّ2002أُههبصح (ٓ )1/11ههٖ هههبٗ ٕٞرلههٌ َ٤أُذههبًْ اُ٘ظبٓ٤ههخ عهههْ (ُ )5ـهه٘خ
.ّ2001
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كل،يامييلإدىلدكائرلمل ووا1ول لكلي ،دلمفحمالااليلئييؼلمفلالثالالاضيةلدرئييالأادميـلدطيظرل
س لاد،ضيايلادجزائاالكادمدياالادميل يفالإدايي .2ل
لكل ػػلصلمفػػيحـلااليػػلئييؼلدػػيديظرلسػ لااليػػلئييسيتلادمرسكتػػالإدايػػيل-لسػ لادمػكادلادمدياػػال
كادجزائا ػػال-لدبػ ػ فلاألفح ػػيـلكاد،ػ ػ ارراتلادو ػػيدرةلت ػػفلمف ػػيحـلاددداا ػػالدو ػػفلييلمفحم ػػالأكؿلدرج ػػال
ديالض ػػيسالألملاي ػػلئييؼلارسػ ػ لإداي ػػيلدمكج ػػبلأملا ػػييكفلآ ػػر3ولحم ػػيلل ػػلصلمفح ػػـلاالي ػػلئييؼل
ديدل،رارلس لدتيكللادجييايتلكادجيحلدييءلتطىلططبلادييئبلاد يـلي،ػؿلادػدتكللإدػىلمفحمػالأ ػرلل
مفلذاتلاددرجاولكذدؾلتيدميلاحكفليظرهيلس لدائرةلادمفحمالادم لوالمفلب ي لاال ثؿلدػيألمفل
اد يـ .4ل
الفرع الرابع  3المحكمة العميا3
كل لدػ ػػرلادمفحمػ ػػالاد طاػ ػػيلرأسلاديػ ػػرـلدطجيػ ػػيزلاد،ضػ ػػيئ لس ػ ػ لادػ ػػدكؿلادل ػ ػ لل ػ ػػذلديديظػ ػػيـل
األيجطكيحيكي لكميييلسطيطاف.لكادلحييتلادمفحمالاد طايلادامينللي ،دلد حالرلمفلوفاولس،ػدللحػكفل
مفحمػػالاي ػػلئييؼلسػ ػ لاض ػػيايلادف ،ػػكؽلأكلادجػ ػزاءل كذدػػؾلديديي ػػدالدسفح ػػيـلادو ػػيدرةلت ػػفلادمف ػػيحـل
ادمرحزاالدوفلييلمفيحـلجييايتلأكلدوفلييلمفيحـلف،كؽلأكلمفػيحـلأ ارضػ ولكاػدللحػكفلمفحمػال
أمارا ػالليظػػرلس ػ لاضػػيايلاددفػػيرةلكلت ،ػكدلادل ػ مافلاددفػػرمولكاػػدللي ،ػػدلدوػػفلييلمفحمػػالتػػدؿلتطاػػيل
حجيػػالاضػػيءلإدارم5لكمػػفلالػػـلدف،ليػػيللطػػكراتلتػػدةلكس ،ػينلدطفطيػػفالاد،ييكياػػالكاد،ضػػيئاالادل ػ لحييػػتل
ليػػكدل ػػثؿلسل ػراتلادفحػػـلادمل يادػػالكادملديايػػالتطػػىلسطيػػطافلإدػػىلأفلكوػػطتلإدػػىلبػػحطييلادفػػيد ل
دمكجبلاييكفللبحاؿلادمفيحـلاديظيماالراـل  5لدييال2001ـ .ل
ل
كادلل،دـلأي لزمػفللكفاػدلادضػفلافلحييػتلهيػيؾلمفحمػاللمااػزلكافػدةلسػ لاد يوػمالتمػيفل
كابػػمؿليبػػيطييلادضػػفالادررداػػالديالضػػيسالإدػػىلادضػػفالادب ػراااولكتطػػىلأالػػرلفػػربل1967ـلككاػػكعل
ادضفاللفتلاالفلثؿلاد يحرملااليرائاط لأياطلدمفحمالااليلئييؼلس لادضفالادررداالادكاا الس ل
اد،دسلوثفايتلمفحمػالادلمااػزلاألردياػالديدييػدالدمفػيحـلادضػفالادررداػالكادلػ لايل،طػتلسامػيلد ػدل
1أُبصح ( ٖٓ )21هبٗ ٕٞرلٌ َ٤أُذبًْ اُ٘ظبٓ٤خ عهْ (ُ )5ـ٘خ .ّ2001
2أُبصح ( ٖٓ )20هبٗ ٕٞرلٌ َ٤أُذبًْ عهْ (ُ )5ـ٘خ .ّ2001
3عاجغ :أُبصح ( ٖٓ )22هبٗ ٕٞرلٌ َ٤أُذبًْ عهْ (ُ )5ـ٘خ .ّ2001
4أُبصح ( ٖٓ )182هبٗ ٕٞاإلجغاءاد اُجؼائ٤خ عهْ (ُ )2ـ٘خ .ّ2001
5كزذ ٢اُٞد٤ض ،١اُوٌبء اُضؿزٞع ١ك ٢كِـطٝ ٖ٤كوب ً ألدٌبّ اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢أُؼضٍ ٓٝلغٝع هبٗ ٕٞأُذٌٔخ اُضؿزٞع٣خ اُؼِ٤ب،
ؿؼح،2004،م.27
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إدػػىلراـل لد ػػدلوػػدكرلاد ،ػرارلاالي ػرائاط لدلكفاػػدلمدايػػالاد،ػػدسلكضػػمييلإدػػىلإي ػرائاؿلكاتلديرهػػيل
تيومالدطدكدالاد دراا.
كيظ انرلألفلاديططالادفطيطاياالتيدميلتيدتلإدىلأرضلادكطفلدـللحفلدييلياطرةلإاللتطػىل
أجػ ػزاءلم ػػفلاط ػػيعلةػ ػزةلكأراف ػػيولس ،ػػدلأو ػػدرلادػ ػرئاسلاد ارف ػػؿلايي ػػرلترس ػػيتلاد،ػ ػرارلرا ػػـل  2لدي ػػيال
1994ـلدبػ فلمػػدلكالاػالادمفحمػػالاد طاػػيلدرػزةلدلبػػمؿلاطػيعلةػزةلكأرافػػيلدليػدلادفػراغلاد،ػػييكي ولألفل
مفحمالايلئييؼلراـل لحييتلس لذدؾلادكاتللفتلياطرةلاالفلثؿلااليرائاط لكدـلاحفلدييلكالاػال
تطػػىلمدايػػالأرافػػيلاد يضػ ػ الفيػػبلالفيااػػالاديػػثـلدي ػػاطرةلاديػػططالادكطياػػالادفطيػػطايااولكأي ػػيطل
ديدمفحمالاد طايلادوثفاالادميوكصلتطاييلس لادميدةل  8لمفلاييكفللبحاؿلادمفػيحـلراػـل  26ل
دييال1952ـلكططبلميييلس لهذللادفيداللطداؽلادلبػرا يتليػيراالادمف ػكؿلسػ لادضػفالادررداػا1ول
كتطىلذدؾلأودحلدطمفحمالاد طايلدرزةلكالاالليمالديدييدالدحيسالادمفيحـلادكاا الس لأراض لاديططال
ادكطياػػالادفطيػػطاياالسطيػػيلوػػفالمفحمػػالتطاػػيلس ػ لايػػلئييسيتلادف،ػػكؽلكادج ػزاءلديالضػػيسالدوػػفلييل
حمفحمالتدؿلتطايل اضيءلإدارم لد دلايل،طتلإدايػيلا لويوػيتلمفحمػالادلمااػزلاألردياػالادػكاردةل
س لاييكفللبحاؿلادمفيحـلاألردي  .ل
حمػػيلأوػػدرلاد ػرئاسلاد ارفػػؿلاييػػرلترسػػيتلاد،ػرارلراػػـل  1لديػػيال1995ـلسػ ليػػداؿلإدرػػيءل
اد،اػػكدلادػكاردةلتطػػىلوػػثفايتلمفحمػػالاد ػػدؿلاد طاػػيولكاػػدليػػصلاد،ػرارلتطػػىلإدرػػيءلادمػػيدلافلاداليدالػػال
كدراد المفلاػييكفلدتػيكللادفحكمػالراػـل  30لديػيال1926ـلادم مػكؿلدػ لسػ لاطػيعلةػزةولكادمػكادل
7و6و 5لمفلاييكفلدتيكللادفحكمالراـل  5لدييال1985ـلادم مكؿلد لس لادضفالادررداا .2ل
لكد ػػدلإدر ػػيءلادمػ ػكادلادي ػػيد،الأو ػػدفتلمفحم ػػالاد ػػدؿلاد طا ػػيلو ػػيفدالادكالا ػػالدطفو ػػؿلسػ ػ ل
ادميػيئؿلادلػ لدػـللػد ؿلسػ لا لويوػييلمػفلادػؿولك يوػالسامػيلال طػؽلدكضػ لاػدهيلتطػىلاألمػكاؿل
ادمي،كد ػػاولحم ػػيلأدر ػػىلاد،ػ ػرارلادي ػػيدؽلد ػػضلاد،ا ػػكدلادػ ػكاردةلتط ػػىلو ػػثفاالادمفحم ػػالفا ػػثلأو ػػدحل
ديالمحيفلم،يضيةلاددكدالدكفلادفيجالدطفوكؿلتطىلمكاس،ال طاالمفلادفحكما .3ل

1ػجض اُ٘بهغ أث ٞؿٜٔضاٗخٓ ،غجغ ؿبثن ،م .57
2اُٞهبئغ اُلِـط٤٘٤خ ،اُؼضص اُضبُش٘٣ ،ب٣غ ،ّ1995/م .90
3ػجض اُ٘بهغ أث ٞؿٜٔضاٗخٓ ،غجغ ؿبثن ،م .58
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كدوػ ػ ػػدكرلاد ،ػ ػ ػرارلراػ ػ ػػـل  20لديػ ػ ػػيال1998ـلتػ ػ ػػفلرئػ ػ ػػاسلاديػ ػ ػػططالادفطيػ ػ ػػطاياالدلػ ػ ػػيراحل
1998/5/20ـلادػػذملأدرػػىلتػػددانلمػػفلاألكامػػرلاد يػػحراالمػػفلأهميػػيلدجػػيفلاالتلػراضلاالي ػرائاطااول
تيدلدطمفحمالاد طايلوثفاالاديظرلس لادحالارلمفلاددتيكللادل للرس لضدلاد ،ارراتلاالداراا .1ل
كسػ ػ لي ػػداؿلاي ػػلحميؿللط ػػكارلكلكفا ػػدلاد ،ػػييكفلكادجي ػػيزلاد،ض ػػيئ لتط ػػىلمي ػػلكللاد ػػكطفول
أوػػدرلادمبػػرعلادفطيػػطاي لدلػػيراحل2001/5/12ـلاػػييكفللبػػحاؿلادمفػػيحـلاديظيماػػالراػػـل  5لديػػيال
2001ـولكاػدل ػصلادمبػػرعلادفطيػطاي لمفحمػالاد ػػدؿلاد طاػيلديدػػذحرلسػ لاددػيبلاد ػػيمسلمػفلذدػػؾل
اد،ييكفولفاثليوتللادميدةل  23لتطىلأي :

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

"لللحكفلادمفحمالاد طايلمفل:ل-1لمفحمالادي،ضول-2لمفحمالاد دؿلاد طايل" .ل
لكلبحؿلادمفحمػالاد طاػيلمػفلرئػاسلكييئػبلأكلأحالػرلكتػددلحػيؼلمػفلاد،ضػيةلكلاحػكفلادم،ػرل
اددائـلدييلس لاد يومالاد،دس,لكلي ،دلمؤالػيلمػدايل لةػزةلكراـل لفيػبلم،لضػىلادفػيؿ2ولكلي ،ػدل
ادمفحمالاد طايلدفضكرلأةطداػالالطالػ لتػددلأتضػيئييلتطػىلاألاػؿلديػيءلتطػىلططػبلرئايػييلأكلإفػدلل
دكائرهيلس لادفيالتلاآللاال:
 -1اد دكؿلتفلمددألاييكي ليدؽلأفلاررل لادمفحما,لأكلدرس لليياضلدافلمديدئلييد،ا .ل

 -2إذالحييػػتلاد،ضػػاالادم ركضػػالتطايػػيللػػدكرلفػػكؿلي،طػػالاييكياػػالميػػلفدالا,لأكلتطػػىلجييػػبل
مفلادل ،ادلأكلليطكملتطىلأهماال يوا.3

ل لكللكدىلادمفحمالاد طاػيلمؤالػينلحػؿلادميػيـلادميػيدةلدطمفػيحـلاالداراػالكادمفحمػالادديػلكراالاد طاػيل
دفافللبحاطييلد،ييكفلميلدـللحفلدا طالسػ لا لوػيصلجيػالاضػيئاالأ ػرللكس،ػينلدط،ػكايافلادييسػذة.4
لكادليػصلاد،ػييكفلتطػىلإيبػيءلمحلػبلسيػ لديدمفحمػالاد طاػيلالػكدىلرئييػل لأفػدلاضػيلييلا يكيػ ل
تػددلمػػفلاد،ضػػيةلأكلاد،ضػػيةلادمل،يتػػدافلأكلحدػػيرلادمفػيماافلا لػػيرهـلمجطػػسلاد،ضػػيةلاألتطػػىلدمػػدةل
ييلافلايدطلافلدطلجدادولكاطفؽلديدمحلبلادفيػ لتػددلحػيؼلمػفلادمػكظفاف5ولكا ػلصلادمحلػبلادفيػ ل
دييػػل ثصلادمد ػػيدئلاد،ييكيا ػػالادلػ ػ لل،ررهػػيلادمفحم ػػالاد طا ػػيلسػ ػ لمػػيللو ػػدرللم ػػفلأفح ػػيـلكلدكادي ػػيل

1دـ ٖ٤أث ٞاُٜٞ٘صٓ ،ذبًْ اُؼضٍ اُؼِ٤ب ،ؿِـِخ روبع٣غ هبٗ٤ٗٞخ ،اُ٤ٜئخ أُـزوِخ ُذوٞم أُٞاٍٖ ،عاّ هللا ،ّ1999 ،م .52
2أُبصح ( ٖٓ )24هبٗ ٕٞرلٌ َ٤أُذبًْ اُ٘ظبٓ٤خ عهْ ( ُ )5ـ٘خ . ّ2001
3أُبصح ( ٘ٓ )25وبٗ ٕٞرلٌ َ٤أُذبًْ اُ٘ظبٓ٤خ عهْ ( ُ )5ـ٘خ .ّ2001
4أُبصح (٘ٓ )37وبٗ ٕٞرلٌ َ٤أُذبًْ اُ٘ظبٓ٤خ عهْ ( ُ )5ـ٘خ .ّ2001
5أُبصح ( ٖٓ ) 26هبٗ ٕٞرلٌ َ٤أُذبًْ اُ٘ظبٓ٤خ عهْ ( ُ )5ـ٘خ .ّ2001
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كمرااداليبرهيلد دلترضييلتطىلرئاسلادمفحمػالكاتػدادلاددفػكثلادثزمػالكأاػالميػيئؿلأ ػرللاحطفػ ل
دييلرئاسلادمفحمالاد طاي .1ل
هػػذال لكالػػكدىلمجطػػسلاد،ضػػيءلاألتطػػىلليظػػاـلأتمػػيؿلادمفحمػػالاد طاػػيلكل،يػػامييلإدػػىلدكائػػرل
مل ووالكس،ينلديصلادميدةل  28لمفلاييكفللبحاؿلادمفيحـلاديظيماا.

لل

كدػػيد كدةلإدػػىلمفحمػػالادػػي،ضلادلػ للبػػحؿلأفػػدلمحكيػػيتلادمفحمػػالاد طاػػيلسط،ػػدلحييػػتلادرياػػال
مػػفلإيبػػيءهيله ػ للكفاػػدلالجيهػػيتلاد،ضػػيءلس ػ للفيػػارلاد،ػػييكفلكلطدا ،ػ ولدرنءلدمػػيلاػػدلالرلػػبلتطػػىل
ا لثسييلمفلسراالس لادم يمطالدافلاد وكـلرةـللميالؿلمػكاافيـولكهػكلأمػرلللػ ذللميػ لاد دادػالدمػيل

ايطكملتطا لمفلم يىلاال ثؿلديدمييكاة .2ل
لكلي ،ػػدلمفحمػػالادػػي،ضلدرئييػػالرئػػاسلادمفحمػػالاد طاػػيلكأرد ػػالاضػػيةولكتيػػدلةاػػيبلادػرئاسل
ارأيييلأادـليكاد ولسيد،يض لاألادـلس لاديائا3ول لكل لصلمفحمالادي،ضلديديظرلس  :ل
-1لادط كفلادمرسكتالإداييلتفلمفيحـلااليلئييؼلسػ لاد،ضػيايلادجزائاػالكادمدياػالكميػيئؿلاألفػكاؿل
ادب واالدرارلادميطماف .ل
-2لادط كفلادمرسكتالإداييلتفلمفيحـلادددااالدوفلييلااليلئييساا .ل
-3لادمييئؿلادمل ط،الدلراارلمرج لاددتكل .ل
-4لأاالططديتللرس لإداييلدمكجبلأملاييكفلآ ر .4ل
كل لدرلمفحمػالادػي،ضلجيػالط ػفلةاػرلتيداػالسػ لاألفحػيـولدحييػيلمػ لذدػؾلدايػتلدرجػال
س ػ لادل،يض ػ ولإذلاللب ػ فلديػػيلدلف،اػػؽلكاػػيئ لادػػدتكلولدػػؿله ػ لليػػطـلديػػيلحمػػيلايػػلظيرلييلمفحمػػال
ادمكض ػػكعولكايفو ػػرلتمطي ػػيلسػ ػ لمرااد ػػالم ػػدلللطدا ػػؽلاد ،ػػييكفولكم ػػدللي ػػثمالاالجػ ػراءاتلادلػ ػ ل
ديبػرلييلادمفحمػالسػ لهػذالاديػداؿولكدل داػػرلآ ػرلسػػإفلمفحمػالادػي،ضلاللل اراػػبلادل،ػدارلاد،ضػػيئ ول

1أُبصح ( ٖٓ )27هبٗ ٕٞرلٌ َ٤أُذبًْ اُ٘ظبٓ٤خ عهْ ( ُ )5ـ٘خ .ّ2001
2ػجض اُوبصع هبثغ جغاصحٓ ،غجغ ؿبثن ،م .17
3أُبصح ( ٖٓ )29هبٗٗٞزلٌ َ٤أُذبًْ اُ٘ظبٓ٤خ عهْ ( ُ )5ـ٘خ . ّ2001
4أُبصح ( ٖٓ )30هبٗٗٞزلٌ َ٤أُذبًْ اُ٘ظبٓ٤خ عهْ ( ُ )5ـ٘خ . ّ2001
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دػػؿلل اراػػبلادبػػرتاالاالجرائاػػالكادمكضػػكتاا1ولإاللأييػػيلليظػػرلس ػ لمكضػػكعلادػػدتكللإذالط ػػفلس ػ ل
ادفحـلادويدرلد دلادي،ضلاألكؿلدطفحـ.2ل ل
لكادليظـلاييكفلأوكؿلادمفيحميتلادمدياالكادلجيراالراـل  1لدييال2001ـلتطىلإجراءاتل
ي،ضلاألفحيـلادويدرةلس لادمكادلادمدياالكادلجيراػاولسػ لفػافليظػـلاػييكفلاالجػراءاتلادجزائاػالراػـل
 2لدييال2001ـلإجراءاتلي،ضلاألفحيـلادويدرةلس لادمكادلادجزائاا.ل ل
أميلادمحكفلاآل رلدطمفحمالاد طايلسي لمفحمالاد دؿلاد طايلادل للي ،دلمفلرئاسلادمفحمال
اد طايلكايضػاافلتطػىلاألاػؿولكتيػدلةاػيبلادػرئاسلاػرأسلادمفحمػالأاػدـليكادػ ولسيد،يضػ لاألاػدـلسػ ل
هائالادمفحما .3ل
كل لدرلمفحمالاد دؿلاد طايلدماليدالمفحمالاد،ضيءلاالدارملس لسطيطافلسي لل،لورلتطىل
يظػػرلدتػػيكللاالدرػػيءلس،ػػطلدكفلدػػيا لادػػدتيكللاالداراػػالاأل ػػرلولكدػػئفلحػػيفلاد،ضػػيءلاالدارملس ػ ل
سطيػػطافلهػػكلاضػػيءلإدرػػيءولسإيػ لايوػػبلتطػػىلإدرػػيءلاد،ػ ارراتلاالداراػػالادم ادػػالد يكاتيػػيولكذدػػؾلحطػ ل
ب ػراطالأفلاحليػػؼله ػذللاد ،ػ ارراتلمػػيلايػػل هؿلادط ػػفلسايػػيلديالدرػػيءلأمػػيـلمفحمػػالاد ػػدؿلاد طاػػيلمػػفل
تاكبلكادل ليصلتطاييلاد،ييكفلفو لانر .ل
ككس ،ػػيلدطم ػػيدةل  33لم ػػفلا ػػييكفللب ػػحاؿلادمفػ ػػيحـلاديظيما ػػالسػ ػ لسطي ػػطافلرا ػػـل  5لديػػػيال
2005ـلسإفلمفحمالاد دؿلاد طايلل لصلدميلاط ل :ل
 -1ادط كفلاد يوالدياليل يديت .ل

 -2ادططدػػيتلادل ػ لا،ػػدمييلذكلادب ػ فلدإدرػػيءلادط ػكائحلأكلاأليظمػػالأكلاد ،ػ ارراتلاالداراػػالاديييئاػػال
ادمييالديألب يصلأكلاألمكاؿلادويدرةلتفلأب يصلاد،ػييكفلاد ػيـلدمػيلسػ لذدػؾلادي،يدػيتل

ادميياا.

 -3ادططديتلادل له لمفليكعلادم يرضالس لادفدسلادل لاططػبلسايػيلإوػدارلأكامػرلاالسػراجلتػفل
األب يصلادمل لكساافلدكج لةارلمبركع.

 -4ادمييزتيتلادمل ط،الديدكظيئؼلاد مكماالمفلفاثلادل اافلأكلادلرااػالأكلاد ػثكاتلأكلادمرلدػيتل
أكلادي،ؿلأكلاالفيدالإد لادم يشلأكلااليلاداعلأكلادفوؿلكييئرلميلال طؽلديألتميؿلادكظاف .
1ػجض اُوبصع هبثغ جغاصحٓ ،غجغ ؿبثن ،م .17
2عاجغ أُبصح ( ٖٓ )375هبٗ ٕٞاإلجغاءاد اُجؼائ٤خ عهْ (ُ )2ـ٘خ .ّ2001
3أُبصح ( ٖٓ )32هبٗ ٕٞرلٌ َ٤أُذبًْ اُ٘ظبٓ٤خ عهْ (ُ )5ـ٘خ .ّ2001
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 -5لرسضلادجيالاالداراالأكلإاييتييلتفلال ػيذلأملاػرارلحػيفلاجػبلال ػيذللكس،ػيلألفحػيـلاد،ػكايافل
كاأليظمالادم مكؿلديي.

 -6ييئرلادمييزتيتلاالداراال.

 -7ادمييئؿلادل لدايتلاضيايلأكلمفيحميتلدؿلمجردلترائضلأكلإيلدتيءاتل يرجالتفل
وثفاالأملمفحمالليلكجبلضركرةلادفوؿلساييللف،ا،يلدط دادال

 -8أاالأمكرلأ رلللرس لإداييلدمكجبلأفحيـلاد،ييكفل.

لأميلتفلأكج لادط فلسػ لاد،ػ ارراتلاالداراػالأمػيـلمفحمػالاد ػدؿلاد طاػيلس،ػدلابػلرطتلادمػيدةل

 34لمػ ػػفلاػ ػػييكفللبػ ػػحاؿلادمفػ ػػيحـلاديظيماػ ػػال  5لديػ ػػيال2001ـلأفللحػ ػػكفلادططدػ ػػيتلكادط ػ ػػكفل
ادمرسكتالدمفحمالاد دؿلاد طايلمفلاألسرادلأكلاديائػيتلادػكاردةلسػ لادمػيدةل  33لمػفلهػذالاد،ػييكفلأفل
احكفليدبلادط فلمل طؽلدكافدلأكلأحالرلمفلميلاط  :ل
-1اال لويص .ل
-2لكجكدلتابلس لادبحؿ.ل ل
-3لم يدفالاد،كايافلأكلادطكائحلأكلاد ط لس للطدا،ييلأكلل كاطيي.ل ل
-4لادل يؼلأكلااليفراؼلس لايل ميؿلاديططالتطىلادكج لادمدافلس لاد،ييكف.

لل

للكاتلدي انرلمفل2001/10/5ـلولكم ليرايفلاييكفلأوكؿلادمفيحميتلادمدياالكادلجيراػاولكل
اييكفللبحاؿلادمفيحـلاديظيماالكردتلأوكؿلمفيحميتلمفدالالك يوالدلطدؽلأميـلمفحمالاد دؿل
اد طاػػيولكهػػكلمػػيلافيػػـلمي ػ لايػػل،ثؿلإج ػراءاتلادل،يض ػ لاالدارملجزئا ػينلتػػفلاالج ػراءاتلادمدياػػالكل
ادلجيراػػالب ػ يييلب ػ فلاكاتػػدلاد،ػػييكفلاالدارملادمكضػػكتااولديالضػػيسالإدػػىلأفليظػػيـلاضػػيءلمفحمػػال
اد ػػدؿلاد طاػػيلهػػكليظػػيـلل،يضػ لذكلدرجػػالكافػػدةولدفاػػثلاحػػكفلادفحػػـلادوػػيدرلتػػفلمفحمػػالاد ػػدؿل
اد طاػػيليييئا ػينلكاط ا ػينلةاػػرلايدػػؿلألمليػػكعلمػػفلأي ػكاعلادط ػػكفولد حػػسلمػػيلهػػكلادفػػيؿلس ػ لاد،ضػػيءل
االدارملادمورملفاثلادل،يض لتطىلدرجلافولحميلكأفلمفحمالاد دؿلاد طايلليظرلساميلارس لإداييل
دوػ ػػفالااليػ ػػل جيؿللد ػ ػينلديوػ ػػكصلاد،ػ ػػييكفولذدػ ػػؾلأفليػ ػػصلادمػ ػػيدةل ل 291لمػ ػػفلاػ ػػييكفلأوػ ػػكؿل
ادمفيحم ػػيتلادمديا ػػالكادلجيرا ػػالاتلدره ػػيلح ػػذدؾلالرلديطي ػػيلدمد ػػدألادمب ػػركتاالكمد ػػدألي ػػايدةلاد ،ػػييكفل
كضػػركرةلادمفيسظ ػػالتطايمػػيولال ػػـلإفلمفحمػػالاد ػػدؿلاد طاػػيلد ػػاسلسايػػيلا لو ػػيصلاام ػ لأكلي ػػكت ل
حيػػيئرلادمفػػيحـلاأل ػػرلولديالضػػيسالإدػػىلأفلا لويوػػييلارط ػ لجما ػ لأيفػػيءلسطيػػطافولكللمل ػ ل
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أفحػػيـلاد،ضػػيءلاالدارملحمػػيلاد،ضػػيءلاد ػػيدملدفجاػػالادبػ ءلادم،ضػ لساػ لكادلػ لدم،لضػػيهيلاوػػدحل
هييؾلارايالاييكياالايط التطىلأفلادفحـلهكلتيكافلادف،ا،الساميلا،ضىلسا  .ل
لللللكاد،يض ػ لاالدارملس ػ لسطيػػطافلإذالدػػـلاجػػدليو ػينل يو ػينلس ػ لادلب ػرا يتلذاتلاد ثاػػالدفحػػـل
اديػ ػزاعلادم ػػركضل يو ػػكصلإجرائا ػػا ولسإيػ ػ لاللاف ػػلفظلدفرالػ ػ لكاي ػػل،ثد لسػ ػ لاي ػػليديطلاألفح ػػيـل
ادمثئمالحميلهكلس لمورلأكلسريييولدؿلاطدؽلادبرا الاد يمالألوكؿلادمفيحمػيتلكادملمالطػالسػ ل
ا ػػييكفلأو ػػكؿلادمفيحم ػػيتلادمديا ػػالكادلجيرا ػػالكل ػػداثلييلكح ػػذدؾلاألو ػػكؿلكاد ػػيداتلادملد ػػالسػ ػ ل
ادمفيحـ .ل
المطمب الثا ي
المحكمة الدستورية العميا ل
لفلؿلاد،كاتػدلادديػلكراالادمحييػالاد طاػيلسػ ليػطـلادلػدرجلاديرمػ لدطيظػيـلاد،ػييكي لسػ لاددكدػال
درمل ولإذله لليمكلتطىلحؿلميلتداهيلمفلاكايافلأكأيظمالأكل طاميتلأكلا ارراتللل ذهيلاديططيتل
اد يمػػالدمػػيلسايػػيلاديػػططالادلب ػرا ااولسيدديػػلكرلهػػكلادػػذملاؤيػػسلاديػػططيتلس ػ لاددكدػػاولكهػػكلادػػذمل
افػػددلديػػيلا لويوػػيلييلكطرا،ػػالمميريػػاللطػػؾلاال لويوػػيتولسضػػثلتػػفلمػػيلالضػػمي لمػػفلاكاتػػدل
مل ط،الدف،كؽلكفرايتلادمكاطيافلككاجديليـ .ل
لسإفلفيدتليططالادلبرا لتفلم،لضىللطؾلادمكجيػيلكاد،اكدلكهػ لدوػددليػفللبػرا ولأكل
فػػيدتلتػػفلفػػدكدلاال لويوػػيتلادلػ لريػػمييلديػػيلادمبػػرعلأكللفططػػتلمػػفلاد،اػػكدلادلػ لكضػ ييلأكل
أيييل يدفتلد،ييكفلأودرل لأكلأيظمالكل طاميتللديلييوأكلمدػدأأكليوػينلديػلكراينولسإييػيللحػكفلدػذدؾل
اػػدلجػػيكزتلا لويوػػيلييلكفػػدكدليػػططلييوكا دلمػػيلأاػػدمتلتطاػ لم اد ػلينلكديط ػثنلدم يدفلػ لادديػػلكرول
دذالحيفلاللددلمفلادرايدالادديلكراالتطىلادلبرا يتلمفلأجؿلضميفلاالدلزاـلادبػحط لكادمكضػكت ل
دميلاررللادديلكرولكايرلليفسلادفحـلتطىلادلوػرسيتلادمبػكدالد اػبلتػدـلادديلكرااادوػيدرةلمػفل
اديططالادليفاذاالأكلمفلاديططالاد،ضيئاا .ل
كتطاػ لسػػيفلادرايدػػالتطػػىلديػػلكراالادلبػرا يتلسفكاهػػيلسفػػصلاد اػػكبلادثف،ػػالديدلب ػرا يتل
ي ػ ػ ػ ػ ػكاءلأحييػ ػ ػ ػ ػػتلتاػ ػ ػ ػ ػػكبلبػ ػ ػ ػ ػػحطاالأـلتاػ ػ ػ ػ ػػكبلمكضػ ػ ػ ػ ػػكتاالدل،راػ ػ ػ ػ ػػرلديػ ػ ػ ػ ػػلكرالييلمػ ػ ػ ػ ػػفلتدم ػ ػ ػ ػ ػ ل
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كا داد،ضيءادديػػلكرايدفيرسلاألمػػافلدطيظػػيـلاد،ػػييكي لسايديػػططالادكطياػػالادفطيػػطاياالدرمل ػ لكدمدػػدأل
يايدةلاد،ييكفلكادف،كؽلكادفرايتلاد يما .ل
إفلمػػفلب ػ فلكجػػكدليظػػيـلراػػيد لاضػػيئ لتطػػىلديػػلكراالاد ،ػكايافلأفلايػػيـلس ػ لديػػيءلدكدػػال
اد،ييكفلادل لايكدلساييلاد دؿلكادفراالكافلػراـلاديظػيـلكاد،ػييكفلاليػاميلسػ لادفيدػالادفطيػطاياالادلػ ل
لودكليفكلااليل،ثؿلكاايمالادفطـلادفطيطاي  .ل
لكترسػػتلسطيػػطافلادرايدػػالتطػػىلديػػلكراالاد،ػكايافلألكؿلمػرةلسػ لتػػيـل1952ـلفايمػػيلوػػدرل
اددي ػػلكرلاألرديػ ػ لاد ػػذملح ػػيفلي ػػيرملسػ ػ لادض ػػفالادرردا ػػالادلػ ػ لحيي ػػتلج ػػزنءلم ػػفلادممطح ػػالاألرديا ػػال

ادييبػػمااولفاػػثلأحػػدلادمبػػرعلاألردي ػ لس ػ لادف ،ػرةلاداليدالػػالمػػفلادمػػيدةل  10لتطػػىلمدػػدألادرايدػػالتطػػىل
ادديلكراالإذلجيءلسايي:ل"لليظرلمفحمالادلماازلدوفلييلمفحمالتدؿلسػ لإدطػيؿلأملإجػراءلوػيدرل
دمكجبليظيـلا يدؼلادديلكرلأكلاد،ييكفلدييءلتطىلبحكللادملضررل" .1ل
كتيػػدلوػػدكرلاد،ػػييكفلاألييي ػ لادفطيػػطاي لد ػػيـل2002ـلدلػػيراحل2002/5/29ـليوػػتل
ادمػػيدةل  95لمي ػ لتطػػىلأفل":لللػػكدىلادمفحمػػالاد طاػػيلمؤال ػينلحػػؿلادميػػيـلادميػػيدةلدطمفػػيحـلاالداراػػال
كادمفحمػػالادديػػلكراالاد طاػػيلمػػيلدػػـللحػػفلدا طػػالس ػ لا لوػػيصلجيػػالاضػػيئاالأ ػػرللكس ،ػينلدط ،ػكايافل
ادييسذةل"ولحمييوتلادميدةل  83لمفلاييكفلاديػططالاد،ضػيئاالراػـل  1لديػيال2002ـلتطػىلأيػ :ل"ل
طايلمؤالنيلحػؿلادميػيـلادميػيدةلدطمفػيحـلاالداراػالكادمفحمػالادديػلكراالاد طاػيلدفػافل
ل
للكدىلادمفحمالاد
لبػػحاطييلمػػيلدػػـللحػػفلدا ط ػ لسػ لا لوػػيصلجيػػالاضػػيئاالأ ػػرللكس،ػػيلدط،ػكايافلادييسػػذةل"ولكهػػكلذال ػ ل
يصلادميدةل  37لمفلاييكفللبحاؿلادمفيحـلاديظيماالراـل  5لدييال2005ـ .ل
كا ػػدلت ػػيدلادمب ػػرعلاددي ػػلكرملكأح ػػدلمػ ػرةلأ ػػرللتط ػػىلض ػػركرةللب ػػحاؿلادمفحم ػػالاددي ػػلكراال
د،كديف لادميدةل  94لمفلاد،ييكفلاألييي لادفطيطاي لادم دؿلدييال2003ـ:ل ل
 -1لبحؿلمفحمالديلكراالتطايلد،ييكفلكللكدىلاديظرلس :
أ-لديلكراالاد،كايافلكادطكائحلأكلاديظـلكةارهي.

لل

ب-للفيارليوكصلاد،ييكفلاألييي لكادلبرا يت.

1اٗظغ كٛ ٢ظا أُؼ٘ :٠ػٔغ دٔؼح اُزغًٔبٗٓ ،٢غجغ ؿبثن ،م ٓٝ 19ب ثؼضٛب.
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لل
لل

ج-لادفوػػؿلس ػ لليػػيزعلاال لوػػيصلدػػافلادجيػػيتلاد،ضػػيئاالكدػػافلادجيػػيتلاالداراػػالذاتل
اال لويصلاد،ضيئ .

 -2اد ػػافلاد ،ػػييكفلطرا ،ػػاللب ػػحاؿلادمفحم ػػالاددي ػػلكراالاد طا ػػيولكاالجػ ػراءاتلادكاجد ػػالااللد ػػيعول
كاآلاليرلادملرلدالتطىلأفحيميي .ل

كادلديبرتلادمفحمالاد طايلاال لويصلادمؤاتلدييولكيظرتلتدةلط كفلدوفلييلمفحمال
ديػػلكرااليػػذحرلمييػػيلادط ػػفلراػػـل2005/5لكادػػذملل،ػػدمتلد ػ لجم اػػالادمفػػيمافلاد ػػربلمػػفلأجػػؿل
ف ،ػ ػػكؽلااليي ػ ػػيفلسػ ػ ػ ل2005/11/17ـلض ػ ػػدلرئ ػ ػػاسلادي ػ ػػططالادفطي ػ ػػطاياالكادمجط ػ ػػسلادلبػ ػ ػرا ل
ادفطيطاي لكادلايوبلادط فلتطىلاييكفلاديططالاد،ضيئاالراـل  15لدييال2005ـلادذملأوػدرلل
رئػػاسلاديػػططالادفطيػػطاياالدلػػيراحل2005/10/11ـلد ػػدليػػي لمػػفلادمجطػػسلادلب ػرا لادفطيػػطاي ول
كيبرلس لادكايئ لادفطيطاياالديد ددلاديلافلادويدرلس ل9ليكسمدرل2005ـولفاثلاضتلادمفحمال
اد طايلد دـلديلكراالاد،ييكفلادمط كفلسا لدم يدفل لدوفالأوػطااليػصلادمػيدةل  100لمػفلاد،ػييكفل
األييي ػ لادفطيػػطاي ولكالفلكائ ػ لتطػػىليوػػكصلاييكياػػالم يدفػػالس ػ لمجمطيػػيلدطديػػلكرولممػػيلال ػػافل
م لاد،ضيءلد دـلديلكرال ولكاتلديرللح فلدـلاحف .ل
حمػػيليػػذحرلادط ػػفلراػػـل2006/1ـلفاػػثلل،ػػدـلأفػػدلادي ػكابلدوػػفل لتض ػكانلس ػ لادمجطػػسل
ادلبػرا لاألكؿلدطيػػططالادفطيػػطاياالكرئػػاسلذدػػؾلادمجطػػسلسػ ل2006/3/8ـلدط ػػفلإدػػىلادمفحمػػال
اد طاػػيلدوػػفلييلديػػلكراالضػػدلادمجطػػسلادلبػرا لادفطيػػطاي لادالػػيي لادميل ػػبلسػ ل2006/1/25ـول
كرئايػ ػ لاد ػػدحلكرلتزا ػػزلاد ػػدكاؾولكذد ػػؾلدطط ػػفلسػ ػ لاالجػ ػراءاتلكاد،ػ ػ ارراتلادلػ ػ لال ػػذهيلادمجط ػػسل
ادلبػ ػرا لسػ ػ لجطي ػػل لادمي  ،ػػدةلسػ ػ ل2006/3/6ـلد ػػدـلإاػ ػرارلمفض ػػرلكاػ ػ ارراتلادجطي ػػالاأل اػ ػرةل
دطمجطػػسلادلب ػرا لاألكؿلادمي ،ػػدةلس ػ ل2006/2/13ـولفاػػثلأوػػدرتلادمفحمػػالارارهػػيلديألحالراػػال
د دـلديلكراالاد ،ارراتلكاالجراءاتلدرزمالكافػدةلكادلػ للػـلال يذهػيلمػفلادمجطػسلادفػيد لسػ لجطيػال
2006/3/6ـولكادػزاـلادميػلدتىلضػدهميلدلوػكابلادكضػ لادييبػ لتػفللطػؾلاالجػراءاتلكاد،ػ ار ارتل
دميلكالفؽلم لأفحيـلاد،ييكفلاألييي لادفطيطاي لكاديظيـلاددا ط لدطمجطسلادلبرا لادفطيطاي  .ل
كادلد ،لادفيؿلتطىلميلهكلتطا لإدىلأفلأودرلرئاسلاديططالادفطيطاياالاييكفلادمفحمال
اددي ػػلكراالاد طا ػػيلرا ػػـل  3لديػ ػيال2006ـللدل ػػيراحل2006/2/17ـلكادميب ػػكرلسػ ػ لاد ػػددل62لم ػػفل
ادكاػػيئ لادفطيػػطايااولكادػػذملا ػػدلأكؿلاػػييكفلسطيػػطاي لاػػيظـلاد،ضػػيءلادديػػلكرمولكيػػصلتطػػىلإيبػػيءل
هائالاضيئاالمل ووال لكميل،طالايئمالدذالييلس لسطيطافلكلدتىلادمفحمالادديلكراالاد طاي .ل
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كلؤدؼلادمفحمالادديلكراالاد طايلمفلرئاسلكييئبلد لكيد الاضيةولكلي ،دلهائالادمفحمال
مفلرئاسلكيػلالاضػيةلتطػىلاألاػؿولكلوػدرلا ارراليػيلديألةطداػا1ول لكاػرأسلجطيػيتلادمفحمػالرئايػييل
أكلييئد لس لفيؿل طكلميود لأكلةايد لأكلكجكدلميي لددا لسػ لجماػ لا لويوػيل لالػـلاألاػدـلمػفل
األتضيء2ولتطىلأفلالـلادلبحاؿلاألكؿلدطمفحمالدل اافلرئاسلادمفحمالكاضيلييلد،رارلمفلرئػاسل
اديػػططالادكطياػػالادفطيػػطايااولديدلبػػيكرلم ػ لمجطػػسلاد،ضػػيءلاألتطػػىلككزاػػرلاد ػػدؿ3ول لكاحػػكفلم،ػػرل
ادمفحمالس لمدايالاد،دسولكدييلأفللل ػذلديػيلم،ػ انرلمؤالػينلسػ لمدايػالراـل لكسػ لمدايػالةػزةلفيػبل
م،لضىلادفيؿ4ول لكا افلرئاسلكاضػيةلادمفحمػالد،لػرارلمػفلرئػاسلاديػططالادكطياػالادفطيػطاياالديػيءل
تطىللييابلمفلادجم االاد يمالدطمفحمالادديلكراالاد طاي .5ل
لكاؤدملرئاسلادمفحمالكييئد لكاضػيلييلأمػيـلرئػاسلاديػططالادكطياػالادػؿلمديبػرةلأتمػيديـلدفضػكرل
حػػؿلمػػفلرئػػاسلادمجطػػسلادلبػرا لكرئػػاسلمجطػػسلاد،ضػػيءلاألتطػػىلادامػػافلاد،ييكياػػا6ولكفروػينلمػػفل
ادمبػػرعلتطػػىلضػػميفلايػػل،ثداالاضػػيةلادمفحمػػالس،ػػدلفظػػرلتطػػىلتضػػكلادمفحمػػالأفلالػػكدىلأمل
كظافالأ رلولأكلأفلاميرسليبيطينللجيراينلأكليايياينلأكلفزداينولكاذالحيفلميلماينلإدػىلفػزبولس طاػ ل
االيل،يدالادؿلفطؼلادامافلاد،ييكياا .7ل
لكلؤدػػؼلادجم اػػالاد يمػػالدطمفحمػػالمػػفلجماػ لأتضػػيئييول لكايػػيطلديػػيلاال لويوػػيتلادػكاردةل
سػ لاد،ػػييكفولديالضػػيسالإدػػىلكضػ ليظػػيـلدا طػ لاكضػػحلحافاػػالاديظػػرلسػ لادميػػيئؿلادمل ط،ػػالديظػػيـل
ادمفحم ػػالكم ػػياارلادحف ػػيءةلكاد دػ ػرةلادثزم ػػالسػ ػ لاض ػػيلييلكأمكره ػػيلاددا طا ػػالكلكزاػ ػ لاألتم ػػيؿلد ػػافل
ػيرا لاد ،ػ ػكايافلادمل ط،ػ ػػال
أتضػ ػػيئييلكجما ػ ػ لادبػ ػػؤكفلاد يوػ ػػالديػ ػػـلحمػ ػػيلاجػ ػػبلايلبػ ػػيرليـلس ػ ػ لمبػ ػ ل
ديدمفحمػػالادػػؿلإفيدليػػيلإدػػىلادمجطػػسلادلب ػرا لتطػػىلأفللدػػدملرأايػػيلدػػذدؾل طا ػينل ػػثؿلبػػيرلمػػفل
ل ػػيراحللي ػػطمييللط ػػؾلادمب ػػيرا ولكاج ػػكزلدطجم ا ػػالاد يم ػػالأفللف ػػكضلرئ ػػاسلادمفحم ػػالأكلدجي ػػالم ػػفل
أتضيئييلس لد ضلمفلا لويويلييلد،رارلال ػذلديألةطداػالادمطط،ػا8ولحمػيلللػكدىلادجم اػالاد يمػال

1أُبصح ( ٖٓ )2هبٗ ٕٞأُذٌٔخ اُضؿزٞع٣خ اُؼِ٤ب عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2006
2أُبصح ( ٖٓ )3هبٗ ٕٞأُذٌٔخ اُضؿزٞع٣خ اُؼِ٤ب عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2006
3أُبصح ( ٖٓ )1/5هبٗ ٕٞأُذٌٔخ اُضؿزٞع٣خ اُؼِ٤ب عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2006
4أُبصح ( ٖٓ )2/1هبٗ ٕٞأُذٌٔخ اُضؿزٞع٣خ اُؼِ٤ب عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2006
5أُبصح ( ٖٓ )2/5هبٗ ٕٞأُذٌٔخ اُضؿزٞع٣خ اُؼِ٤ب عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2006
6أُبصح ( ٖٓ )7هبٗ ٕٞأُذٌٔخ اُضؿزٞع٣خ اُؼِ٤ب عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2006
7عاجغ  :أُبصح ( ٖٓ )6هبٗ ٕٞأُذٌٔخ اُضؿزٞع٣خ اُؼِ٤ب عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2006
8أُبصح ( ٖٓ )8هبٗ ٕٞأُذٌٔخ اُضؿزٞع٣خ اُؼِ٤ب عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2006
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دطمفحم ػػالمديبػ ػرةلحيس ػػالاال لويو ػػيتلادم ،ػػررةلدمجط ػػسلاد،ض ػػيءلاألتط ػػىلدمكج ػػبلا ػػييكفلادي ػػططال
اد،ضيئاالديدييدالألتضيءلادمفحما .1ل
لكلي ػػرملتط ػػىلأتض ػػيءلادمفحم ػػالدم ػػيلالف ػػؽلمػ ػ لحا ػػيفله ػػذللادمفحم ػػالكاي ػػل،ثدييلاألفح ػػيـل
ادمل ط،ػػالدػػردلاد،ضػػيةلكتػػدـلاػػيدطاليـلدط ػػزؿلككاجدػػيليـلكايػػل،يالليـلكاجػػيزاليـلكاتػػيرليـلادميوػػكصل
تطايػػيلس ػ لاػػييكفلاديػػططالاد،ضػػيئاا2ولحمػػيلال،يضػػىلرئػػاسلكأتضػػيءلادمفحمػػالادركالػػبلكاد ػػثكاتل
كادددالتلادمفددةلدرئاسلكأتضيءلادمفحمالاد طايلكس،ينلألفحيـلاييكفلاديططالاد،ضيئاا .3ل
ككس،ينلدطميدةل  24لمفلاييكفلادمفحمالسإفلادمفحمالادديلكراالاد طايلل لصلدكفلةارهيلدميلاط  :ل
-1لادرايدالتطىلديلكراالاد،كايافلكاأليظما .ل
-2للفيػػارليوػػكصلاد،ػػييكفلاألييي ػ لكاد ،ػكايافلس ػ لفػػيؿلادليػػيزعلفػػكؿلف،ػػكؽلاديػػططيتلادػػالثثل
ككاجديلييلكا لويويليي .ل
-3لادفوؿلس للييزعلاال لويصلدافلادجييتلاد،ضيئاالكدافلادجييتلاالداراالذاتلاال لويصل
اد،ضيئ  .ل
-4لادفوؿلس لاديزاعلادذملا،ػكـلدبػ فلليفاػذلفحمػافلييػيئاافلمليياضػافلوػيدرلافػدهميلمػفلجيػال
اضيئاالأكلجيالذاتلا لويصلاضيئ لكاآل رلمفلجيالأ رللمييي.ل ل
-5لاددتلس لادط فلدف،دافلرئاسلاديططالادكطياالاألهطاالاد،ييكياػالكس،ػينلألفحػيـلادديػدل /1ج لمػفل
ادميدةل  37لمفلاد،ييكفلاأليييػ لادم ػدؿلديػيال2003ـولكا لدػرلارارهػيلييسػذانلمػفللػيراحلموػيداال
ادمجطسلادلبرا لتطا لد ةطداالالطال لتددلأتضيئ .ل ل
ل لكاح ػػكفلدطمفحم ػػالسػ ػ لي ػػداؿلاد،ا ػػيـلديال لويو ػػيتلادميو ػػكصلتطاي ػػيلسػ ػ لادم ػػيدةل  24ل
مميريػػالحػػؿلادوػػثفايتلسػ لاديظػػرولكادفحػػـلد ػػدـلديػػلكراالأمللبػرا لأكلتمػػؿلم ػػيدؼلدطديػػلكرل
ولكتيدلادفحـلد دـلديلكراالأملاييكفلأكلمريكـلأكلالئفػالأكليظػيـلأكلاػرارلجزئاػينل
حطاينلأكلجزئاين ل
أكلحطا ػينولتطػػىلاديػػططالادلب ػرا االأكلادجيػػالذاتلاال لوػػيصلل ػػداؿلذدػػؾلاد،ػػييكفلأكلادمريػػكـلأكل
1أُبصح ( ٖٓ )9هبٗ ٕٞأُذٌٔخ اُضؿزٞع٣خ اُؼِ٤ب عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2006
2أُبصح ( ٖٓ )12هبٗ ٕٞأُذٌٔخ اُضؿزٞع٣خ اُؼِ٤ب عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2006
3أُبصح ( ٖٓ )13هبٗ ٕٞأُذٌٔخ اُضؿزٞع٣خ اُؼِ٤ب عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2006
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ولكتيدلادفحـلد دـلديلكراال
ادثئفالأكلاديظيـلأكلاد،رارلدميلالفؽلكأفحيـلاد،ييكفلاألييي لكاد،يي لكف ل
أملتمػػؿلا لدػػرلمفظػػكرلادلطدا ػػؽولكتطػػىلادجيػػالادلػ ػ لايمػػتلد ػ للو ػػكابلادكض ػ لكس ،ػينلألفح ػػيـل
اد،ييكفلاألييي لكاد،ييكفلكردلادفؽلدطملظطـلأكلل كاض لتفلادضررلأكلحثهميلم لين .1ل
لكليرملتطىلا ارراتلاالفيدالكاددتيكللكادططديتل ادل لل،دـلدطمفحما لاألفحيـلادم،ػررةلسػ ل
ا ػػييكفلأو ػػكؿلادمفيحم ػػيتلادمدياػػػالكادلجيرا ػػالرا ػػـل  2لدي ػػيال2001ـلدم ػػيلاللال ػػيرضلكطدا ػػػال
ا لوػػيصلادمفحمػػالكاألكضػػيعلادم،ػػررةلأميميػػيولكذدػػؾلسامػػيلتػػدالاألفحػػيـلكاالجػراءاتلادم،ػػررةلس ػ ل
ادفوؿلاداليي لمفلاد،ييكف .ل
لكللكدىلادمفحمالادرايدالاد،ضيئاالتطىلادديلكراالتطىلادكج لادليد  :2ل
-1لدطراؽلادػدتكللاألوػطاالادمديبػرةلادلػ لا،اميػيلادبػ صلادملضػررلأمػيـلادمفحمػالايػلييدانلإدػىل
أفحيـلادميدةل  24لمفلهذالاد،ييكف .ل
-2لإذاللراءللالفدللادمفيحـلأكلاديائيتلذاتلاال لويصلاد،ضػيئ لأاليػيءليظػرلإفػدللادػدتيكلل
تدـلديلكرااليصلس لاييكفلأكلمريكـلأكلالئفالأكليظيـلأكلارارلالزـلدطفوؿلسػ لاديػزاعولأكافػتل
اددتكللكأفيدتلاألكراؽلدرارلريكـلإدىلادمفحمالادديلكراالاد طايلدطفوؿلس لادمي دالادديلكراا .ل
-3لإذالدس ػ ػ لاد وػ ػػكـلأاليػ ػػيءليظػ ػػرلدتػ ػػكللأمػ ػػيـلإفػ ػػدللادمفػ ػػيحـلأكلاديائػ ػػيتلذاتلاال لوػ ػػيصل
اد،ضػػيئ لد ػػدـلديػػلكرااليػػصلسػ لاػػييكفلأكلمريػػكـلأكلالئفػػالأكليظػيـلأكلاػرارلكرأتلادمفحمػػالأكل
اديائالأفلاددس لجدمولأجطتليظرلادػدتكللكفػددتلدمػفلأالػيرلادػدس لما ػيدانلاللاجػيكزلليػ افلاكمػينل
درسػ لدتػػكللدػػذدؾلأمػػيـلادمفحمػػالادديػػلكراالاد طاػػيولسػػإذالدػػـللرسػ لادػػدتكللسػ لادما ػػيدولاتلدػػرلادػػدس ل
ح فلدـلاحف.ل ل
-4لإذالحييػػتلادمفحمػػالليػػياشلي ازت ػينلم ركض ػلينلتطايػػيلكأاليػػيءلاديػػارلس ػ لادي ػزاعللدػػافلدطمفحمػػالأفل
هيػػيؾليػػصلةاػػرلديػػلكرململوػػؿلدػػيديزاعولسطيػػيلمػػفللط،ػػيءليفيػػييلأفلللوػػدللدػ فللفوػػؿلسػ لتػػدـل
ديلكرال لدبرطلأفلاحكفلذدؾلاديصلملوثنلس ثنلديدمييزتالادمطركفالأميمييلفيبلاألوكؿ .ل

1أُبصح ( ٖٓ )25هبٗ ٕٞأُذٌٔخ اُضؿزٞع٣خ اُؼِ٤ب عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2006
2أُبصح ( ٖٓ )27هبٗ ٕٞأُذٌٔخ اُضؿزٞع٣خ اُؼِ٤ب عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2006
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لكاللاجكزلمديبرةلاالجراءاتلأميـلادمفحمػالإاللدكايػطالممالػؿلتػفلهائػالاضػيايلاددكدػاولأكل
دكايطالمفيـلاللل،ػؿل درلػ لديدمفيمػيةلتػفلتبػرليػيكاتلملوػطاولكا ػافلرئػاسلادمفحمػالمفيماػينل
دطمدت لادذملاالدتلإتييرل.1ل ل
لكلوػ ػػدرلأفحػ ػػيـلادمفحمػ ػػالدييػ ػػـلادب ػ ػ بلاد رد ػ ػ لادفطيػ ػػطاي 2ولكلحػ ػػكفلأفحػ ػػيـلادمفحمػ ػػال
ولكأفحػػيـلادمفحمػػالسػ لادػػدتيكللادديػػلكراالكا ارراليػػيلديدلفيػػارل
كا ارراليػػيليييئاػػالكةاػػرلايدطػػالدطط ػػف 3ل
مطزمالدجما ليططيتلاددكدالكدطحيسا .4ل
لكليػػرملتطػػىلاألفحػػيـلكاد،ػ ارراتلادوػػيدرةلمػػفلادمفحمػػالسامػػيلدػػـلاػػردلساػ ليػػصلسػ لاد،ػػييكفل
اد،كاتػػدلادم،ػػررةلس ػ لاػػييكفلأوػػكؿلادمفيحمػػيتلادمدياػػالكادلجيراػػاولدمػػيلاللال ػػيرضلكطدا ػػاللط ػػؾل
األفحيـلكاد،رلارات5ولحميلليرملتطىلادريكـلكادموركسيتلساميلدـلاردلد ليصلس لاد،ييكفلاألفحػيـل
ادم،ررةلس لاييكفلريكـلادمفيحـلاديظيماالراـل  1لدييال2003ـ.6ل ل
لكلحكفلدطمفحمالمكازيالييكاالميل،طالل دلكس،ينلدسيسلادل لل دلدييلادمكازيالاد يمػاولحمػيل
الػػكدىلرئػػاسلادمفحمػػالإتػػدادلمبػػركعلادمكازيػالدل،دامػ لإدػػىلادجيػػالادم لوػػالد ػػدلدفالػ لكااػ اررللمػػفل
ادجم اػػالاد يمػػالدطمفحمػػالديألةطداػػالادمطط،ػػاولكاحػػكفلرئػػاسلادمفحمػػالميػػئكالنلتػػفلجما ػ لادميػػيئؿل
ادمل ط ،ػػالدليفا ػػذلادمكازي ػػالكس،ػ ػينلدطػ ػكائحلادو ػػيدرةلدمكج ػػبلاد ،ػػييكفول لكلي ػػرملتط ػػىلمكازي ػػالادمفحم ػػال
كادفييبلاد ليم لأفحيـلاييكفلادمكازيالاد يما .7ل
لكاحكفلدطمفحمالرئاسلاطػـلكتػددلحػيؼلمػفلادمػكظفافلكاالداراػافلاد ػيمطافولكاحػكفلدػرئاسل
ادمفحمػػالككزاػػرلاد ػػدؿليػػططالاالب ػراؼلتطػػايـلحػػؿلس ػ لفػػدكدلا لويو ػ لاد،ػػييكي لكس ،ػينلألفحػػيـل
اػػييكفلاديػػططالاد،ضػػيئاا 8حميليػػرملتطػػىلادمػػكظفافلاالداراػػافلاد ػػيمطافلديدمفحمػػالأفحػػيـلاػػييكفل
اد دمالادمدياا.9

1أُبصح ( ٖٓ )31هبٗ ٕٞأُذٌٔخ اُضؿزٞع٣خ اُؼِ٤ب عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2006
2أُبصح ( ٖٓ )38هبٗ ٕٞأُذٌٔخ اُضؿزٞع٣خ اُؼِ٤ب عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2006
3أُبصح ( ٖٓ )40هبٗ ٕٞأُذٌٔخ اُضؿزٞع٣خ اُؼِ٤ب عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2006
4أُبصح ( ٖٓ )1/41هبٗ ٕٞأُذٌٔخ اُضؿزٞع٣خ اُؼِ٤ب عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2006
5أُبصح ( ٖٓ )44هبٗ ٕٞأُذٌٔخ اُضؿزٞع٣خ اُؼِ٤ب عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2006
6أُبصح ( ٖٓ )47هبٗ ٕٞأُذٌٔخ اُضؿزٞع٣خ اُؼِ٤ب عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2006
7أُبصح ( ٖٓ )48هبٗ ٕٞأُذٌٔخ اُضؿزٞع٣خ اُؼِ٤ب عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2006
8أُبصح ( ٖٓ )49هبٗ ٕٞأُذٌٔخ اُضؿزٞع٣خ اُؼِ٤ب عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2006
9أُبصح ( ٖٓ )50هبٗ ٕٞأُذٌٔخ اُضؿزٞع٣خ اُؼِ٤ب عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2006
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كدػػيدرةـلممػػيليػػدؽلسػػإفلادمفحمػػالدػػـللجػػدلطرا،يػػيلإدػػىلاديػػكرلفلػػىلليرا ػ ولكادلػ لتحيػػتل
األهماالادديدرالكادضركرةلادمطفالدكجكدلهذللادمفحمالكد،ضيءلديلكرململ وػصلكميػل،ؿلالػكدىل
ادفوؿلاد،ضيئ لدافلادفرايءلاديايياافلكس لاديزاتيتلادديلكراالدافلاديططيتلادالثثلكادمؤيييتل
اد يمالفاثلةايدييلادميلمرلفلػىلليرا ػ لوػ دلاد ػثؼلدػافلادفراػيءلكأكوػط لإدػىلطراػؽلميػدكدل
س ػ لةاػػيبلمرج اػػالاضػػيئاالديػػلكراالميػػل،طالاػػلـلاالفلحػػيـلديػػيلكلفظػػىلدال،ػػالاألط ػراؼلكاطلزمػػكفل
د فحيميي.1لكيففليلفػؽلمػ لمػيلجػيءلسػ لراللادػدحلكرلجماػؿليػثمالفػكؿلضػركرةلإيبػيءلادمفحمػال
ادديلكراااد طايل يو لان ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
المطمب الثالث
ت ظي ال يابة العامة
اديايدػالاد يمػػالبػ دالمػػفلبػ بلاديػػططالاد،ضػػيئاالكهػ لادييئدػػالتػػفلادمجلمػ لكادممالطػػالدػ ول
كللػػكدىللمالاػػؿلادموػػيدحلاد يمػػاولكلي ػ ىلدلف،اػػؽلمكجدػػيتلاد،ػػييكفلس ػ لمديب ػرةلادػػدتكللادجزائاػػال
كمليد ػػالي ػػارهيلأم ػػيـلادمف ػػيحـلكاديي ػػكضلدحيس ػػالاال لويو ػػيتلاأل ػػرللادميو ػػكصلتطاي ػػيلسػ ػ ل
اد،كاياف .2ل
1جٔ َ٤جٔؼخ ؿالٓخٓ ،غجغ ؿبثن ،م .692
2اُزوغ٣غ اُـ٘٤ُِ٘ ١ٞبثهخ اُؼبٓهخ ُضُٝهخ كِـهطُِ ٖ٤ـه٘خ ُِوٌهبئ٤خ  ،ّ2006أٌُزهت اُل٘هُِ٘ ٢بئهت اُؼهبّٓ ،هٖ ئههضاعاد اُ٘٤بثهخ اُؼبٓهخ ،ؿهؼح،
 ،2007م .7
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الفرع األول 3أعضاء ال يابة العامة3
د ػ ػدللا ػ ػػدكـلادي ػ ػػططالادفطي ػ ػػطاياالإد ػ ػػىلادمي ػ ػػيطؽلادفطي ػ ػػطاياالكايي ػ ػػفيبلاػ ػ ػكاتلاالف ػ ػػلثؿل
االيػرائاط لأوػػدرلرئػػاسلاديػػططالادكطياػػالاد،ػرارلراػػـل""287لديػػيال1995ـلدلػػيراحل1995/12/9ـل
كجػػيءلسا ػ :ل"لأفلادييئػػبلاد ػػيـلا ػرأسلاديايدػػالاد يمػػالكا يكي ػ لتػػددلمػػفلادميػػيتدافلككحػػثءلاديايدػػال
كادمػ ػػدتكفلاد ػ ػػيمكفلكم ػ ػػيكيكلاديايدػ ػػالكمكظفػ ػػكلادضػ ػػيدطالاد دداػ ػػاولكا ض ػ ػ كفلجما ػ ػينلدمراادل ػ ػ ل
كل طاميل ػ لادمديب ػرة1ولكامػػيرسلادييئػػبلاد ػػيـلادوػػثفايتلكاال لويوػػيتلادميوػػكصلتطايػػيلس ػ ل
اد،كايافلكاأليظمالكادل طاميتلكاألكامرلادييراالادمف كؿلد راض لاديططالادكطياػالادفطيػطاياا2ولكاػدل
اتلدرلاد،رارلكظافالكحاؿلاديايدالد،طيعلةزةلمالاطػالدكظافػالادمػدت لاد ػيـلديدضػفالادررداػالكامػيرسل
ح ػثنلمييمػػيلوػػثفايتلاآل ػػرلفاالمػػيلكجػػد3ولكلطدػػؽلادمػػيدةل  59لمػػفلاػػييكفلأوػػكؿلادمفيحمػػيتل
ادجزائاالدييال1924ـلادم مكؿلدييلس لاطيعلةزةلجما لأراض لاديططالادكطياالادفطيطاياا .4ل
كاػػدلأدرػػىلاد ،ػرارليظػػيـلرئػػاسلاديايدػػالاد يمػػالدػػدللمفحمػػالادلمااػػزلكادييئػػبلاد ػػيـلدػػدللحػػؿل
مفحم ػػالم ػػفلمف ػػيحـلاالي ػػلئييؼلكال ػػكدىلادييئ ػػبلاد ػػيـلدطي ػػططالادكطيا ػػالادفطي ػػطاياالادو ػػثفايتل
ادميوكصلتطاييلس لادميدلافل-12ل13لمفلاييكفلأوكؿلادجزائاالراػـل  9لديػيال1961ـ5ولحمػيل
أدرىلاد،رارلحؿلميلا يرض لم ولكادلجيءلودكرلهذالاد،رارلي اينلمفلرئاسلاديططالادكطياالإدػىل
لكفادلمؤييالاديايدالاد يمالس لبطرملادكطفلد دلأفلحييتلاديايدالاد يمػالسػ لحػؿلبػطرلل ضػ ل
ديظيـلاييكي لا لطؼلتفلاأل رل .ل
كد ػػدلايل ػػيبلادمجطػػسلادلب ػرا لس ػ لايػػيارل1996ـلديبػػرلادمجطػػسلدإوػػدارلاد داػػدلمػػفل
اد ،ػكايافلادمكفػػدةولكمييػػيلاػػييكفلاالج ػراءاتلادجزائاػػالكادػػذملا ػػلصلاديايدػػالاد يمػػالإايمػػالادػػدتكلل
ادجزائا ػػالكمديبػ ػرلييلكد ػػافلدب ػػحؿلمفوػ ػػؿلاال لويو ػػيتلكاالجػ ػراءاتلادملد ػػالدلفرا ػػؾلادػػػدتكلل
ادجزائاالس لحيسالمرافطييلكأتطىلدطييئبلاد ػيـلوػثفاالاالبػراؼلتطػىلمػ مكرملادضػدطلاد،ضػيئ ل
كأ ض يـلدمراادل ولكحذدؾلاييكفلاديططالاد،ضيئاالادذملأحدلتطىلاتلديرلاديايدالاد يمالبػ دالمػفل
ب بلاديططالاد،ضيئااولكفددللبحاؿلاديايدالاد يماولكبػركطلل اػافلادييئػبلاد ػيـلكأتضػيءلاديايدػال
1أُبصح ( ٖٓ )1اُوغاع عهْ (ُ )287ـ٘خ .ّ1995
2أُبصح ( ٖٓ )2اُوغاع عهْ (ُ )287ـ٘خ .ّ1995
3أُبصح ( ٖٓ )4اُوغاع عهْ (ُ )287ـ٘خ .ّ1995
4أُبصح ( ٖٓ )5اُوغاع عهْ (ُ )287ـ٘خ .ّ1995
5أُبصح ( ٖٓ )3اُوغاع عهْ (ُ )287ـ٘خ .ّ1995
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اد يمالكدػافلكاجدػيليـلكطػرؽللػرااليـلكميػيءدليـلفاػثلأسػردلادمبػرعلدطيايدػالاد يمػالاددػيبلاد ػيمسل
ادمبلمؿلتطىلادمكادلمفل  . 74-60ل
كدمكجػػبلادمػػيدةل  60لمػػفلاػػييكفلاديػػططالاد،ضػػيئاالراػػـل  1لديػػيال2002ـلسػػإفلاديايدػػال
اد يمػاللؤدػؼلمػفلادييئػػبلاد ػيـلكييئػبلتػػيـلميػيتدلأكلأحالػرلكرؤيػيءلاديايدػػالاد يمػالككحػثءلاديايدػػال
كم يكي لاديايداولكأتضيءلاديايدالاد يمالالد كفلرؤييئيـلكس،ينلدلرلابلدرجيليـ .ل
أوالً 3ال الب العا  3ل
ا افلادييئبلاد يـلد،رارلمفلرئاسلاديططالادكطياالديػيءلتطػىللييػابلمػفلمجطػسلاد،ضػيءل
األتطػػىلكدموػػيداالادمجطػػسلادلبػرا 1وكدػػـلاضػ لادمبػػرعلادفطيػػطاي لبػػرلكطينل يوػػالسػػامفلا ػػافل
ييئدينلتيمينولكاحلفىلديدبركطلادكاردةلس لادميدةل  16لمػفلاػييكفلاديػططالاد،ضػيئاالاد يوػالدل اػافل
اد،ض ػػيةولكه ػػذاللو ػػرؼلامال ػػؿلاو ػػك انرللبػ ػرا اينلةا ػػرلمفم ػػكدولإذلأفله ػػذالادميو ػػبلاد،ض ػػيئ له ػػيـل
ك طاػػرلجػػدانولاألمػػرلادػػذمليػػرللم ػ لكجػػكبلادػػيصلو ػرافالتطػػىلد ػػضلادبػػركطلاد يو ػالادل ػ ل
اجبلأفلللػكاسرلسػامفلا ػافلييئدػينلتيمػينلاليػاميلبػرطلاد دػرةلسػ لاد مػؿلاد،ضػيئ لادلػ لاللل،ػؿلتػفل
15لتيملين .2ل
كادييئػػبلاد ػػيـلهػػكلادممالػػؿلتػػفلاديائػػالاالجلميتاػػالس ػ لمديب ػرةلكلفراػػؾلادػػدتكللادجزائاػػال
كمليد اليارهيلفلىلاودرلدييلفحـلاط ولككالال لس لذدؾلبيمطاللبلمؿلتطػىليػططل لادلف،اػؽل
كاالليػػيـلكليديػػطلتط ػػىلحيسػػالردػػكعلاد ػػكطفولكالػػكدىلادييئػػبلاد ػػيـلحيسػػالاال لويوػػيتلاد،ض ػػيئاال
كاالداراػالتطػػىلجماػ لأتضػػيءلاديايدػػالاد يمػػاولكدػ لأفلاديبػػرهيلديفيػ لكدػ لسػ لةاػػرلاال لويوػػيتل
ادميكطػػالدػ لتطػػىليػػداؿلااليفػرادلأفلا يػػدلإدػػىلأملمػػفلأتضػػيءلاديايدػػالاد يمػػالادم يػػكدلإدػػايـلاييكيػينل
م يكيل لأكلمديبرلييليايدالتي  .3ل

1أُبصح ( ٖٓ )107اُوبٗ ٕٞاألؿبؿ ٢اُلِـط ٢٘٤أُؼضٍ ُـ٘خ .ّ2003
2ػجض اُوبصع هبثغ جغاصحٓ ،غجغ ؿبثن ،م .114
3اُزوغ٣غ اُـ٘٤ُِ٘ ١ٞبثخ اُؼبٓخٓ ،غجغ ؿبثن ،م.7
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كاؤدملادييئبلاد يـلاد،يـلاد،ييكي لأميـلرئػاسلاديػططالادكطياػالدفضػكرلكزاػرلاد ػدؿلادػؿل
مديبرةلأتميدػ ولكسػ لفػيؿلةاػيبلادييئػبلاد ػيـلأكل طػكلميوػد لأكلااػيـلمػيي لدداػ لافػؿلمفطػ لأفػدل
مييتدا لمفلأتضيءلاديايدالاد يمالكلحكفلد لجما لا لويويل لدمدةلالللزادلتفلالثالالأبير .1ل
كدمكجبلأفحيـلاييكفلاالجراءاتلادجزائاالكاييكفلاديططالاد،ضيئاالسإفلادييبلاد يـلالكدىل
ادوثفايتلادليداا :ل
 -1ادلف،اؽلس لاددتكللادجزائاالكاايملييلكادلورؼلسايي .ل
 -2االبراؼلتطىلم مكرملادضدطلاد،ضيئ .2

 -3أفلاططبلمفلادجييتلادم لوالإايمػالادػدتكللادل داداػالدفػؽلحػؿلمػفلاكاػ لمػفلمػ مكرمل
ادضدطلاد،ضيئ لم يدفالدكاجديل ولأكلل،وارلس لتمط .3

 -4أفلايػػدبلأملتضػػكلمػػفلأتضػػيءلاديايدػػالاد يمػػالدافػػؿلمفػػؿلأملتضػػكلآ ػػرلةػػيبلتػػفل
اد مؿلأكلجدلميي لددا .4

 -5أفلاد ؿلجما لم ارحػزلاالوػثحلكادل هاػؿل اديػجكف لسػ لأملكاػتلدلف،ػدهيولكادلف،ػؽلمػفل
لطداؽلميلل،ض لد لاد،كايافولكادل حدلمفلليفاذلأفحيـلادمفيحـلكا ارراتلاديايدالاد يما.5

 -6إايمالاددتكللادل داداالتطىلاد،ضيةلكأتضيءلاديايدالاد يما.6لل ل

هذالكاللاجكزلدرارلادييئبلاد ػيـلإايمػالادػدتكللادجزائاػالضػدلمكظػؼلأكلميػل دـلتػيـلأكلأفػدل

أتضيءلادضدطاالاد،ضيئاالدجرامالكا تلمي لأالييءلل داالكظافالأكلديدديي.7ل ل
ل
ثا ياً 3ال الب العا المساعد3
ايلفدثلادمبرعلادفطيػطاي لميوػبلادييئػبلاد ػيـلادميػيتدلتػيـل2001ـلكهػكلافػؿلمفػؿل
ادييئبلاد يـلس لفيؿلةايد لأكل طكلميود لأكلاايـلميي لددا ولكاحكفلد لجما لا لويويل لدمدةل
الللزاػدلتطػىلالثالػػالأبػير8ولكا ػلصلادييئديد ػػيـلادميػيتدلديدوػثفايتلادم كدػػالدػ لدمكجػبلاػػييكفل
1أُبصح ( ٖٓ )2/68هبٗ ٕٞاُـِطخ اُوٌبئ٤خ.
2أُبصح ( ٖٓ )1/20هبٗ ٕٞاإلجغاءاد اُجؼائ٤خ عهْ (ُ )2ـ٘خ .ّ2001
3أُبصح ( ٖٓ )2/20هبٗ ٕٞاإلجغاءاد اُجؼائ٤خ عهْ (ُ )2ـ٘خ .ّ2001
4أُبصح ( ٖٓ )3/68هبٗ ٕٞاإلجغاءاد اُجؼائ٤خ عهْ (ُ )2ـ٘خ .ّ2001
5أُبصح ( ٖٓ )11هبٗٓ ٕٞغاًؼ اإلهالح ٝاُزأ َ٤ٛعهْ (ُ )6ـ٘خ .ّ1998
6عاجغ :أُٞاص ( ٖٓ )72( ٝ )49هبٗ ٕٞاُـِطخ اُوٌبئ٤خ عهْ (ُ )1ـ٘خ .ّ2002
7أُبصح ( ٖٓ )54هبٗ ٕٞاإلجغاءاد اُجؼائ٤خ عهْ (ُ )2ـ٘خ .ّ2001
8ػجض اُوبصع هبثغ جغاصحٓ ،غجغ ؿبثن ،م .118
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االجػراءاتلادجزائاػػاولأكلمػػيلافكضػ لدػ لادييئػػبلاد ػػيـولكاػػدلفػػددلادمبػػرعلادفطيػػطاي لكادمػػيدةلاألكدػػىل
مفلل طامػيتلادييئػبلاد ػيـلراػـل  9لديػيال2006ـلا لويوػيتلادييئػبلاد ػيـولكحػذدؾلاػرارلادييئػبل
اد يـلراـل  2/28لادويدرلدليراحل2006/6/26ـ .ل
ثالثاً 3رليك ال يابة3
كظاف ػػالرئ ػػاسلاديايد ػػالهػ ػ لإدارةلإف ػػدللاديايد ػػيتلادجزئا ػػالأكلادحطا ػػالأكلادمل وو ػػاولمػ ػ ل
مثفظالأي لاللاجكزلأفلامالؿلكظافالاديايدالاد يمالددللادمفحمالاد طايلمفلل،ؿلدرجل لتفلرئاسل
يايدػػا1ولكس ػ لفػػيؿلةاػػيبلادييئػػبلاد ػػيـلكجما ػ لميػػيتدا لافػػؿلمفط ػ لأاػػدـلأتضػػيءلرؤيػػيءلاديايدػػال
اد يمالطد،ينلدطميدةل  3/28لمػفلاػييكفلاديػططالاد،ضػيئاالساحػكفلدػ لمػيلدطييئػبلاد ػيـلمػفلاديػططيتل
ادم،ػػررةلس ػ لمجػػيؿلإايمػػالادػػدتكللادجزائاػػالكاال لويوػػيتلادجييئاػػالكاالداراػػالاأل ػػرلولس ػ لفػػافل
للططبلاديططيتلااليلالييئاالأكلادب واالدطييئبلاد يـللفكاضينل يوينلدمديبرليي .2ل
لكادلفددلرئػاسلادييئػبلاد ػيـلا لويوػيتلرئػاسلاديايدػالدمكجػبلادل طامػيتلاد،ضػيئاالراػـل
 1لدييال2006ـلفاثلدافلا لويويتلحثنلمفلرئاسلاديايدالادحطااولكرئاسلاديايدالادجزئاا .ل
رابعاً 3وكالء ال يابة3
اديبػػرلكحاػػؿلاديايدػػالادجزئاػػالاال لويوػػيتلادم كدػػالدم،لضػػىلاػػييكفلاالجػراءاتلادجزائاػػال
يايدانلتفلادييئبلاد يـولكهػكلدػذدؾلاديبػرلحيسػالاال لويوػيتلادمميكفػالدطييئػبلاد ػيـولكذدػؾلسامػيل
تدالاال لويويتلادب واالادل للفليجلدلفكاضل يصولكهكلدذدؾلاديبرلس لدائرةلا لويو ل
ادمحيي لحيسالاال لويويتلاد يداالس للفراؾلادػدتكللادجزائاػالكمديبػرلييولكالػكدىلمديبػرةلحيسػال
االجػ ػراءاتلادمل ط ،ػػالد ػػيد،دضلكادلو ػػرؼلسػ ػ لاد،ض ػػيايلادلػ ػ لل ػػد ؿلض ػػمفلا لويوػ ػ ولكا ػػدلف ػػددل
ادمبرعلس لادمكادل 21و20و 19لمفلادل طاميتلاد،ضيئاالدطييئبلاد يـلا لويويتلكحاؿلاديايدا .ل
خامساً 3معاو و ال يابة 3ل

1عاجغ أُبصح ( ٖٓ ٖٓ )4/68هبٗ ٕٞاُـِطخ اُوٌبئ٤خ عهْ (ُ )1ـ٘خ .ّ2002
2اُزوغ٣غ اُـ٘٤ُِ٘ ١ٞبثخ اُؼبٓخٓ ،غجغ ؿبثن ،م .9
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لم ػػيكفلاديايدػػالأفػػدلأتضػػيءهيولكا مػػؿلديػػيلتط ػىليػػداؿلاال لدػػيرلكا ض ػ لإدارا ػينلدطلرلاػػبل
األتطػػىلس ػ لاديايدػػالاد يمػػالادل ػ لا مػػؿلديػػيلكس ،ػينلدطليطيػػؿلادػػكظاف ولكا ض ػ لسيا ػينلالب ػراؼلكرايدػػال
كحاؿلاديايدالادمبرؼلتطػىلتمطػ لضػمفلدائػرةلاال لوػيصولكدكحاػؿلاديايدػاللحطاػؼلم ػيكفلاديايدػال
دمراس،ل لدلمالاؿلاديايدالاد يمالأميـلادمفيحـلادم لوالدطلدرابلتطىلادمراس ػالسػ لاضػيايلادم يدفػيتل
كادجػػيحولحمػػيلافػػكضلم ػػيكيكلاديايدػػالاد يمػػال طا ػينلد ػ ملتمػػؿلمػػفلأتمػػيؿلادلف،اػػؽلمػػفلادػػؿلكحاػػؿل
اديايدالادمبرؼولكالمل لدحؿلادوثفايتلادل لالمل لدييلكحاؿلاديايدالس لفدكدلادلفكاضلادمميكحل
د .ل
لكاض ػ لادييئػػبلاد ػػيـلد ػػدلايػػلطثعلرأملكحاػػؿلاديايدػػالادم ػػلصلل،را ػ انرلتػػفلتمػػؿلم ػػيكفل
اديايدالددايفلمدللأهطال لكوػثفال لدط مػؿلاد،ضػيئ لكا طػرلدػ لاد ضػكلادم يػ لكا ػرضلادل،راػرل
كمػػيلا،دمػ لاد ضػػكلمػػفلمثفظػػيتلمحلكدػػالتطػػىلكزاػػرلاد ػػدؿلدا،ػػررلوػػثفاالاد ضػػكلدطل اػػافلسػ ل
كظافالكحاؿلاديايدالأكلإتطيئ لميطالييالالتيدةلل،دارللأهطال لكوثفال  .ل
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ابػلمؿلادجيػيزلاد،ضػيئ لسػ لسطيػطافلإضػيسالادػىلادمفػػيحـلاديظيماػالكادمفحمػالادديػػلكراال
كاديايد ػػالاد يم ػػالتط ػػىلمف ػػيحـلدايا ػػالل ػػلصلدف ػػؿلادمي ػػيئؿلكاد،ض ػػيايلادمل ط ،ػػالد،ػ ػكايافلاألفػ ػكاؿل
ادب واالدحؿلداييالتطىلفداولسيييؾلادمفيحـلادبرتاالدطميطمافولكادمفػيحـلادحييػاالدطميػافاافول
كهذللادمفيحـلميل،طالتفلادمفيحـلاديظيماالإداراػينلكاضػيئالين1لكحػذدؾلتطػىلادمفػيحـلاد يػحراالادلػ ل
ل ػلصلديدبػ فلاد يػحرملإضػيسالدػد ضلادمفػيحـلاد يوػالادلػ لل ػلصلحػؿلمييػيلدمجػيؿلاضػيئ ل
م افلكي لكؼليل رضلدييللديتينلس لادمطيددافلادليدااف.ل ل
المطمب األول
المحاك ال رعية والدي ية
الفرع األول  3المحاك ال رعية3
ادمف ػػيحـلادب ػػرتاالمؤيي ػػالسطي ػػطاياالفحكما ػػالمرلدط ػػالدػ ػرئاسلادي ػػططالادكطيا ػػالمديبػ ػرةل
دمكجػػبلاد ،ػكايافلادم مػػكؿلديػػيلكمييػػي:لاػػييكفلليظػػاـلكادارةلدائ ػرةلايض ػ لاد،ضػػيةلراػػـل  18لديػػيال
1993ـ2وللكه ػػذللادمف ػػيحـلم،لو ػػرلا لويو ػػييلادي ػػكت لس ،ػػطلتط ػػىلادمي ػػيئؿلادب ػػرتاالكاألفػ ػكاؿل
ادب واالكس،ينلدميلجيءلس لادميدةل  1/101لمفلاد،ييكفلاألييي لادفطيطاي  .ل
ككس،ينلألفحيـلاد،ييكفلادفطيطاي لسإفلاال لويصلاديكت لدط،ضيءلادبرت لككالاالادمفيحـل
ادبرتااللبمؿلميلاط  :ل
 .1ميػ ػػيئؿلاألف ػ ػكاؿلادب وػ ػػاالدطميػ ػػطمافلكلبػ ػػمؿ:لإج ػ ػراءلت،ػ ػػكدلادػ ػػزكاجولكم ػ ػػيمثتلادطػ ػػثؽل
د يكاتييولكاضيايلاديف،يتلدطزكجيتولكدطمطط،يتلكاألرامؿولكادفركعلكاألوكؿولكادميكرلكادييبل

كادفضييا.

 .2ادفوػػؿلسػ لاضػػيايلادداػػالإذالحػػيفلادطرسػػيفلميػػطمافلأكلحػػيفلأفػػدهميلةاػػرلميػػطـولكالفػػؽلتطػػىل
ا لويصلاد،ضيءلادبرت .

 .3إودارلبييداتل فجل ل طكلادمكاي لادبرتاالكادلويدؽلتطىلادزكجاالكةارلذدؾلمفلادفجلل
ادلػ للػػد ؿلس ػ ليطػػيؽلاألف ػكاؿلادب وػػاالحمػػيحلاالذفلدػػيدزكاجلدمػػفلهػػـلدكفلاديػػفلاد،ػػييكي ل

دطزكاجلكليجاؿلفجللادمفرـ.ل

1صُ َ٤أُغأح ك ٢أُذبًْ اُلغػ٤خ ( ،)4ؿِـِخ اُضُ َ٤اُوبُِٗٔ ٢ٗٞغأح ،أُغًؼ اُلِـطُ ٢٘٤ذوٞم اإلٗـبٕ ،ؿؼح ،ّ2012 ،م .9
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 .4اد،ضػػيايلادم ط،ػػالدػػيدكاؼلااليػػثم لالليػػاميلإيبػػيءلادكاػػؼلدمكجػػبلفجػػللريػػماالوػػيدرةلتػػفل
ادمفيحـلادبرتاا.

 .5اضيايلادفجرلكسح لكاالديتلادربدلكليوابلاد،اـلكادكو لكتزديمي.
 .6لكالاؽلادكحيالتلادبرتاالاد يوالكاد يمالتطىلاديكاء.

 .7اضيايلاديديتلكادكالاالكادكوياالكاألهطاالكادمف،كدلكادريئب.

 .8ل اػػافلادفوػػصلاالرالاػػالدطكرالػػالكايػػل راجلفجػػللفو ػرلاالرثلكذدػػؾلدلفداػػدلادكرالػػالكلكزا ػ ل
أييـلادلرحالداييـلفيبلاأليودالادبرتاا.

كرةـلاايـلاديططالادفطيطاياالميذلتيـل1994ـلكل ياسلادمجطسلادلبػرا لتػيـل1996ـل
دػـلاػػلـلإاػرارللبػرا يتلأفػكاؿلب وػػاالسطيػػطاياالمكفػػدةلدجيػػيف لادػػكطفل ادضػػفالادررداػػالكاطػػيعل
ة ػزة لفلػػىلليرا ػ لي ػكاءلديديي ػدالدطمكضػػكعلأكلاالج ػراءاتلكد،اػػتلاد ،ػكايافلاديػػيد،الادمكركالػػاله ػ ل
ادييئدةلكادييراالفلىلاآلف.1
لةارلأي لادلطرألتطىلجييزلاد،ضيءلادبرت لد ضلادل ػداثتلكايػلفداثلد ػضلادمفػيحـل
ادبرتاالاالدلدائااولكايبيءلادمجطسلاألتطىلدط،ضيءلادبرت لتيـل2003ـلدفاثلأوػدحلادل،يضػ ل
تطػػىلالػػثثلدرجػيتلدػػدالنلمػػفلدرجلػػافلحمػػيلحػػيفلسػ لاديػػيدؽولكأوػػدحلجيػػيزلاد،ضػػيءلادبػػرت لس ػ ل
ادكاتلادراهفلالحكفلمفلتدةلأجييـليييل رضييلمفل ثؿلادفركعلادليداا :ل
اوال 3المىمةةك األعمةةى لمقضةةاء ال ةةرعي 3كاػػدللبػػحؿلهػػذالادمجطػػسلدمكجػػبلمريػػكـلرئيي ػ لتػػيـل
2003ـلكالبحؿلمف :ل
 لايض لاد،ضيةلادبرت لكرئاسلادمفحمالاد طايلادبرتاالرئايين .للييئبلايض لاد،ضيةلكييئبلرئاسلادمفحمالاد طايلادبرتاالييئدينلدطرئاس .لأتضيءلادمفحمالاد طايلادبرتاالأتضيء .لكوػػثفايتلادمجطػػسلمبػػيديالدوػػثفايتلادمجطػػسلاألتطػػىلدط،ضػػيءل ادمفػػيحـلاديظيماػػا ول
كالكدىلاالبراؼلتطىلإدارةلادمفيحـلادبرتاالكادميػئكداالتػفلاد،ضػيةلكتمطيػـولفاػثلالػكدىلل اػافل
اد،ضيةلكي،طيـلكيدديـلكاتيرليـلكلرااليـلكل داديـلكييئرلبئكييـ.ل ل
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ثا يةةا 3المحكمةةة العميةةا ال ةةرعية 3كأيبػ تلدمكجػػبلادمريػػكـلادرئييػ لتػػيـل2003ـلكدمكجػػبلهػػذال
اد،رارلأودحلادل،يض لس لادمفيحـلادبػرتاالتطػىلالػثثلدرجػيتولكادمفحمػالاد طاػيلادبػرتاالل ػيدؿل
مفحمػالادػي،ضلسػ لاد،ضػيءلاديظػيم لسيػ لمفحمػالاػييكف1ولكايػدؼلإيبػيءهيلإدػىللكفاػدلاالجليػػيدل
اد،ضػػيئ لسػ لادميػػيئؿولكاريػػيءلادمدػػيدئلاد،ضػػيئااولكرسػ لادليػػياضلدػػافلادمدػػيدئلاديػػيد،اولكللحػػكفل
هائػالادمفحمػػالمػفل ميػػالاضػػية2ولكدط وػكـلادفػػؽلسػ لادط ػفلأمػػيـلادمفحمػػالاد طاػيلادبػػرتاالسػ ل
األفحيـلادويدرةلتفلمفيحـلااليلئييؼلس لاألفكاؿلادليداا :3ل
2ولإذالحيفلادفحـلادمط كفلسا لمدياينلتطىلم يدفالاد،ييكفلأكلاد ط لس للطدا ،لأكلس لل كاط  .ل
1ولإذالكا لدطثفلس لادفحـلأكلدطثفلس لاالجراءاتلأالرلس لادفحـ .ل
3ولاد ػػدكؿلت ػػفلمد ػػدألي ػػيدؽلاررلػ ػ لادمف ػػيحـلاالي ػػلئييسااولأكلرسػ ػ للي ػػياضلد ػػافلمد ػػيدئلاي ػػلئييساال
ييد،اولكارييءلمديدئلاضيئاا .ل
2ولاديظرلس لأملططديتلأكلط كفلللرس لإداييلذاتلتثاالد مؿلادمفيحـلادبرتاا.لل
لكاللا،د ػػؿلادط ػػفلد ػػدللادمفحم ػػالاد طا ػػيلإاللدكاي ػػطالمف ػػيم لب ػػرت لزاكؿلميي ػػالادمفيم ػػيةل
ادبرتاالدمدةلتبرلييكات .ل
لكسػ ل1995/1/2ـلأوػدرلرئػػاسلاديػططالادفطيػػطاياالاد،ػرارلراػػـل  6لديػيال1996ـلكاػػدل
يصلاد،رارلتطىلإيبيءلمفحمالايلئييؼلبرتاالس لادجييزلاد،ضيئ لادبرت لس لاديططالادكطياػال
ادفطيػػطاياالكم،رهػػيلاد،ػػدسلادب ػراؼولكديػػيلت،ػػدلجطيػػيلييلس ػ لإفػػدتمفلادمػػدفلادفطيػػطاياا 4كل لدػػرل
اددرجػػالاداليياػػالس ػ لادل،يض ػ لأمػػيـلادمفػػيحـلادبػػرتااولكللحػػكفلحػػؿلمفحمػػالمػػفلرئػػاسلكتضػػكافول
كلي ،دلدحيمؿلهائلييلدطيظرلس لااليلئييسيتلادمرسكتالإداييلمفلادمفيحـلاالدلدائاػالدوػفلييلمفحمػال
مكضكعولحميلأفلدييلأفللراابلوفاللطداؽلاد،ييكفلإذالططبلادمل،يضافلذدؾ.لحميلليظرلمفحمال
االيػػلئييؼلادبػػرتاالااليػػلئييسيتلادكجكداػػالس ػ لاألفحػػيـلادوػػيدرةلتطػػىلاد،يو ػرافلكسياػػدملاألهطاػػال

1صُ َ٤أُغأح ك ٢أُذبًْ اُلغػ٤خ (ٓ ،)4غجغ ؿبثن ،م .11
2جٔ َ٤جٔؼخ ؿالٓخٓ ،غجغ ؿبثن ،م .688
3صُ َ٤أُذبًْ اُلغػ٤خ ُِٔغأح (ٓ ،)4غجغ ؿبثن ،م .11
4اُٞهبئغ اُلِـط٤٘٤خ ،اُؼضص اُضبُش ،كجغا٣غ.1995 ،
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كتطىلادكاؼلديالضيسالإدىلاد،ضيايلكاألفحيـلاأل رللادل لساييلفؽل لكهػكلادفػؽلاد ػيـلحيدييػبل
كادلفراؽلكسيحلت،دلادزكاجلكاالديتلادطثؽ.1
ثالثا  3المحاك ال رعية االبتدالية 3كلمالؿلمفيحـلاددرجالاألكدىلس لاد،ضيءلادبرت ولكاجرملس ل
هػػذللادمفػػيحـلادل،يض ػ لأمػػيـلايض ػ لسػػردولكس ػ لحػػؿلمفحمػػالادلدائاػػالايض ػ لبػػرت لأكلايضػػايفل
ا يكييميلرئاسلاد،طـلكتددلحيؼلمفلادحليبلمكزتالتطىلأاييـلادمفحمالكهػ لايػـلادضػدطولكايػـل
ادفجلولكايـلاألرباؼولكاجكزلدط،يض لأفلايابلتي لأفدلادحلدػالسػ لإجػراءلميػيئؿلم ايػال ػيرجل
ادمفحمػػالحلفطاػػؼلادامػػافولأكليػػميعلادبػػيكدولأكلإج ػراءلادحبػػؼولحمػػيلاكجػػدلدحػػؿلمفحمػػالمكظػػؼل
م لصلايمىل"لادمديبرل"لميمل لاد،ايـلدلدطاغلاالتثييتلادويدرةلتفلادمفحما .ل
لكلطدؽلادمفيحـلادبرتاالس لادضفالادررداػالاػييكفلاألفػكاؿلادب وػاالاألرديػ لراػـل  61ل
ديػػيال1976ـلكاػػييكفلأوػػكؿلادمفيحمػػيتلادبػػرتاالراػػـل  31لديػػيال1959ـولأمػػيلسػ لاطػػيعلةػزةل
ساػػلـللطداػػؽلاػػييكفلاألف ػكاؿلادب وػػاالاد المػػيي لتطػػىلمػػذهبلاالمػػيـلأبلفيافػػالادي مػػيفلكاػػييكفل
ف،كؽلاد يئطالادمطدؽلديألمرل303لديػيال1954ـلكاػييكفلأوػكؿلادمفيحمػيتلادبػرتاالراػـل  12ل
ديػيال1965ـلكاػػييكفلادكوػػاالادكاجدػالراػػـل  13لديػػيال1962ـلكاػييكفلراػػـل  1لديػػيال1965ـول
كاػػييكفللفداػػدلوػػثفاالادمفػػيحـلاديظيماػػالكادداياػػالديػػيال1925ـولديالضػػيسالإدػػىللطداػػؽلمجطػػال
األفحيـلاد دداالاد الميياا .ل
لكسػ ػ ل2011/1/6ـلوػػػدرلتػ ػػفلرئػ ػػاسلاديػ ػػططالادفطي ػػطاياالا ػ ػرارلد،ػ ػػييكفلراػػػـ  1لديػػػيال
2011ـلدب ػ فلاد،ضػػيءلادب ػرت ولكاػػدليػػصلاد،ػػييكفلتطػػىلإيبػػيءلمجطػػسلايػػمىل"ادمجطػػسلاألتطػػىل
االيل،يد لدط،ضيءلادبرت "لكالحكفلمفليد الأتضيءلدمػفلسػايـلرئػاسلادمجطػسلدمػدةلأاوػيهيلتػيـل
م ػػفلل ػػيراحليف ػػيذلاد ،ػػييكف2ولتط ػػىلأفلاب ػػحؿلادمجط ػػسلاألتط ػػىلااليل ،ػػيد لدط،ض ػػيءلادب ػػرت لدمكج ػػبل
مريكـلاودرلتفلرئاسلاديططالادكطياالادفطيطايااولحميل ىا ًفؿلادمجطسلاألتطىلااليل،يد لدط،ضيءل

فؿلمجطسلاد،ضيءلادبرت لادميوكصلتطا لس لادميدةل  14لمػفل
ادبرت لادمبحؿلكس،ينلدط
،ييكفلم ى
ى
اػػييكفللبػػحاؿلادمفػػيحـلادبػػرتاالراػػـل  19لديػػيال1972ـلكل داثلػ ولكامػػيرسلجماػ لادوػػثفايتل

ادميوػػكصلتطايػػيلدػػذدؾلادمجطػػس3ول لكاجلمػ لادمجطػػسلاألتطػػىلدػػدتكةلمػػفلايضػ لاد،ضػػيةلأكلرئػػاسل
1أُبصح ( ٖٓ )13هبٗ ٕٞأه ٍٞأُذبًٔبد اُلغػ٤خ عهْ (ُ )12ـ٘خ  ّ1965أُطجن ك ٢هطبع ؿؼح.
2أُبصح ( ٖٓ )1اُوغاع ثوبٗ ٕٞعهْ (ُ )1ـ٘خ .ّ2011
3أُبصح ( ٖٓ )2اُوغاع ثوبٗ ٕٞعهْ (ُ )1ـ٘خ .ّ2011
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ادمجطسلحطميلأالضىلاألمرولكلحكفلمداكاللػ ليػرااولكاللاحػكفلاي ،ػيدللوػفافينلإاللدفضػكرلالثالػال
أتضػػيءلتػػدالاد ػرئاسولكلوػػدرلا ار ارل ػ لديألةطداػػالادمطط،ػػاولكتيػػدلليػػيكملاألو ػكاتلاػػرجحلادجييػػبل
ادػػذملميػ لرئػػاسلادمجطػػس1ولتطػػىلأفلا ػػرضلهػػذالاد،ػرارلد،ػييكفلتطػػىلادمجطػػسلادلبػرا لسػ لأكؿل
جطيالا ،دهيلالا اررل .2ل
لكس ػ ػ ل2012/1/12ـلأوػ ػػدرلرئػ ػػاسلاديػ ػػططالادفطيػ ػػطاياالا ػ ػرارلد،ػ ػػييكفلآ ػ ػػرلد ػ ػراـل  3ل
2012ـلدب فلاد،ضيءلادبرت ولكادذملأدرىلاد،رارلد،ييكفلادييدؽلراـل  1لدييال2011ـ .ل
كادليصلاد،رارلد،ػييكفلتطػىلل اػافلايضػ لاد،ضػيةلدرلدػالكزاػرلدمكجػبلمريػكـلوػيدرلتػفلرئػاسل
اديططالادكطياالادفطيطايااول لكا لصلايض لاد،ضيةلدمميريالحيسالادمييـلكادوػثفايتلادمميكفػال
د لديد،كايافلكاأليظمالادييراا3ولحميليصلاد،ييكفلتطىللبحاؿل"ادمجطػسلاألتطػىلدط،ضػيءلادبػرت "ل
تطىلاديفكلاألل  :4ل
ل.1رئاسلادمفحمالاد طايلادبرتاالرئايلين .ل
ل.2لييئبلايض لاد،ضيةلييئدينلدطرئاس .ل
ل.3لأادـلايض لادمفحمالاد طايلادبرتاالس لادمفيسظيتلادبميداالتضكلان .ل
ل.4لأادـلايض لدطمفحمالاد طايلادبرتاالس لادمفيسظيتلادجيكداالتضكلان .ل
ل.5لأادـلرئاسلمفحمالايلئييؼلس لادمفيسظيتلادبميداالتضكلان .ل
ل.6لأادـلرئاسلمفحمالايلئييؼلس لادمفيسظيتلادجيكداالتضكلان .ل
ل.7لرئاسلهائالادلفلاشلاد،ضيئ لتضكلان.ل ل
لكافػػؿلادمجطػػسلاألتطػػىلدط،ضػػيءلادبػػرت لادمبػػحؿلكس ،ػينلألفحػػيـلهػػذالاد ،ػرارلد،ػػييكفلمفػػؿل
مجط ػػسلاد،ض ػػيءلادب ػػرت لادميو ػػكصلتطاػ ػ لسػ ػ لادف،ػ ػرةل  1لم ػػفلادم ػػيدةل  14لم ػػفلا ػػييكفللب ػػحاؿل

1أُبصح ( ٖٓ )3اُوغاع ثوبٗ ٕٞعهْ (ُ )1ـ٘خ .ّ2011
2أُبصح ( ٖٓ )6اُوغاع ثوبٗ ٕٞعهْ (ُ )1ـ٘خ .ّ2011
3أُبصح ( ٖٓ )1اُوغاع ثوبٗ ٕٞعهْ (ُ )2ـ٘خ .ّ2012
4أُبصح ( ٖٓ )2اُوغاع ثوبٗ ٕٞعهْ (ُ )2ـ٘خ .ّ2012
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ادمفػػيحـلادبػػرتاالراػػـل  19لديػػيال1972ـلكل داثل ػ ولكامػػيرسلجما ػ لادوػػثفايتلادميوػػكصل
تطاييلدذدؾلادمجطػس1ولاجلمػ لادمجطػسلاألتطػىلدػدتكةلمػفلايضػ لاد،ضػيةلأكلرئػاسلادمجطػسلحطمػيل
االضػىلاألمػػرولكلحػػكفلمداكاللػ ليػرااولكاللاحػػكفلاي ،ػيدللوػػفافينلإاللدفضػػكرلالثالػالأتضػػيءلتػػدال
ادرئاسولكلودرلا اررال لديألةطداالادمطط،اولكتيدللييكملاألوكاتلارجحلادجييػبلادػذملميػ لرئػاسل
ادمجطس .2ل
حمػػيليوػػتلادمػػيدةل  6لمػػفلاد ،ػرارلد،ػػييكفلتطػػىلتػػرضلهػػذالاد ،ػرارلد،ػػييكفلتطػػىلادمجطػػسل
ادلبػرا لسػ لأكؿلجطيػػالا ،ػػدهيلالاػ اررلولةاػػرلأفلادمجطػػسلادلبػرا لدػػـلا،ػػـلدػػإارارلاد،ػرارلد،ػػييكفل
درةـلاي ،يدلجطييل لدفضكرلحلطالادلراارلكاالوثحولساحكفلموارلهذالاد،رارلحرارللمفلاد،ػ ارراتل
ادرئيياالادل لدـلل،رهيلاديططالادلبرا االسازكؿلميلحيفلدييلمفلاكةلاد،ييكف .ل
كس ل/8/28ل2011ـلأودرلادمجطسلادلبرا

لادفطيطاي لاييكفلاد،ضيءلادبرت لراـل  3لدييال

2011ـلادذمليصلتطىلايل،ثداالاد،ضيءلادبرت لكلد ال لدطيططالاد،ضيئاالس لسطيطافول لكليب ل
ادمفيحـ لادبرتاا لدم لطؼ لدرجيليي لكأيكاتييو لكلميرس لا لويويلييكس،ين لألفحيـ لاد،ييكفو لكلفددل
دكائرلا لويوييلادمفط لد،رارلمفلادمجطسول لكليظرلادمفيحـلادبرتاالس لسطيطافلس لمييزتيتل
كدتيكللاألفكاؿلادب واالحيسالإاللميلايلاليىلميييلديصلس لاد،ييكفولكلميرسليططا لاد،ضيءل
ادبرت لتطىلجما لاألب يصلاد يض افلألفحيـلادبرا الااليثماا .3ل
لكالكدى لاالبراؼ لتطى ليار لاد مؿ لس لادمفيحـ لادبرتااو لكتطى لاد،ضية لادبرتااف لاد يمطافل
ساييلمجطسلايمىل"ادمجطسلاألتطىلدط،ضيءلادبرت "وللحكفلد لب واالاتلديراالذاتلايل،ثؿل
ي

ميد لكادارملكم،رللاددائـلس لاد،دسلكاجكزلأفلاحكفلد لم،رافلمؤاليفلس لادضفالادررداالكاطيعل
ةزةو4كد لس ليداؿلذدؾلاال لويويتلاآللاا :5ل

 -1كض لادياييالاد يمالدلطكارلاد،ضيءلادبرت  .ل

 -2اديظرلدحيسالبئكفلاد،ضيةلادبرتاافلساميلال طؽلدلييابلل ااييـلأكللالداليـولأكللرااليـولأكل
ي،طيـولأك ليدديـولأكلإتيرليـو لأك لل داديـولأك لتزديـولأك لإيييء ل دمليـولأكلةار لذدؾلمفل

األمكرلادمل ط،الدبئكييـلكس،ينلألفحيـلهذالاد،ييكف .ل
1أُبصح ( ٖٓ )3اُوغاع ثوبٗ ٕٞعهْ (ُ )2ـ٘خ .ّ2012
2أُبصح ( ٖٓ )4اُوغاع ثوبٗ ٕٞعهْ (ُ )2ـ٘خ .ّ2012
3أُبصح( ٖٓ )51هبٗ ٕٞاُوٌبء اُلغػ ٢عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2011
4أُبصح ( ٖٓ )5هبٗ ٕٞاُوٌبء اُلغػ ٢عهْ (ُ )2ـ٘خ .ّ2012
5أُبصح ( ٖٓ )8هبٗ ٕٞاُوٌبء اُلغػ ٢عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2011
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 -3االراحلمبيرا لاد،كايافلادمل ط،الديد،ضيءلادبرت لكلطكارهيولكادداءلادرأملس لمبيرا لاد،كايافل
ادل لليظـلأملب فلمفلبئكفلاد،ضيءلادبرت .

 -4االراحلادمكازيالادييكاالدط،ضيءلادبرت  .ل

 -5كض لاديظـلكادطكائحلاددا طاالادل لليظـلأتميؿلاد،ضيءلادبرت .
 -6لييابلمدارلتيـلادمفيحـلادبرتاا .ل

 -7أملا لويويتلأ رلليصلتطاييلاد،ييكف .ل

لكالحكفلادمجطسلمفليد الأتضيءلتطىلاديفكلادليد  :1ل

-1لرئاسلادمفحمالاد طايلادبرتاال.للللللللللللللللللللرئايلين ل
-2لأادـليكابلرئاسلادمفحمالاد طايلادبرتاا.لللللللللللييئد ػلين ل
-3لااليافلمفلاضيةلادمفحمالاد طايلادبرتاا.لللللللللتضكاف ل
-4لأادـلرئاسلمفحمالايلئييؼلبرتاا.للللللللللللللتضكلان
لكل ليرلهائالادمفحمالاد طايلادبرتاالأادـلااليافلمفلدافلاضيلييلمفلةارليكابلرئاسل
ادمفحمالاد طاي لادبرتااو لدط ضكاا لس لادمجطسولكلحكف لتضكاليـلدمدة لأرد لييكات لةار لايدطال
دطلجداد .ل
لكاض لادمجطسلالئفانلللضمفلاد،كاتدلكاالجراءاتلادل للمحي لمفللياارلأتميد لكمديبرةل

ا لويويل لادميوكص لتطايي لس لاد،ييكفو لحمي لأف لدطمجطس لأف لابحؿ لدجيا لأك لأحالر لمف لدافل

أتضيئ لدط،ايـلدد ضلكظيئف لأكليططيل لادميوكصلتطاييلس لاد،ييكفلدييلالييءلميلال طؽلدلييابل
ل اافلاد،ضيةلادبرتاافلأكللالداليـلأكللرااليـلأكلي،طيـ .2ل

كاحكف لدط،ضيء لادبرت لمكازيل لاد يوا للظير لحفوؿ لميل،ؿ لضمف لادمكازيا لاد يمال

لادبرت لمبركع لمكازيال
ادييكاا لدطيططا لادكطياا لادفطيطايااو ل لكيا د لادمجطس لاألتطى لدط،ضيء ل

اد،ضيءلادبرت و لحميلالكدى لادمجطس لليفاذ لادمكازيا لادم،ررة لدط،ضيء لادبرت لكس،ين لألفحيـ لاييكفل
ليظاـلادمكازيالاد يمالكادبؤكفلادميدااول لكليرملتطىلمكازيالاد،ضيءلادبرت لأفحيـلاييكفلادمكازيال
اد يمالادييكاالدطيططالادكطياالادفطيطاياا .3ل
1أُبصح ( ٖٓ )6هبٗ ٕٞاُوٌبء اُلغػ ٢عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2011
2أُبصح ( ٖٓ )10هبٗ ٕٞاُوٌبء اُلغػ ٢عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2011
3أُبصح ( ٖٓ )85هبٗ ٕٞاُوٌبء اُلغػ ٢عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2011
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لكاحكف لبرؿ لادكظيئؼ لاد،ضيئاا لادبرتاا لد،رار لمف لرئاس لاديططا لادكطياا لادفطيطاياا لدييءل

اافلادلداءولأكلديدلراااولأكلدياليل يرة .1ل
نل
تطىللييابلمفلادمجطسلإميلدطراؽلادل

لكا ػػدلاب ػػلمؿلاد ،ػػييكفلتط ػػىلاألفح ػػيـلادميظم ػػالدي ،ػػؿلاد،ض ػػيةلكي ػػدديـلكات ػػيرليـولكاألفح ػػيـل
و
لدالديـلتيدئذولكحذدؾلاد ططالاد،ضيئاالكاالجيزةل
اد،ييكياالاليل،يدالاد،ضيةلكل،يتدهـلكادف،كؽلادملر
ادييكاالدط،ضيةلادبرتاافولحميلابلمؿلاد،ييكفلتطىلكاجديتلاد،ضيةلادبرتاافلكاألتميؿلادمفظػلكرةل
تطايـولكاكاتدلمييءدليـلكل داديـلكاجراءاتلاددتكللادل داداالكاي،ضػيءهيلكاد ،كدػيتلادل داداػالادلػ ل

اجكزللكاا ييلتطايـولكاجراءاتلاد،دضلتطىلاد،يض لكلكااف لككاف لتفلاد مؿ .ل

لحكفلجطييتلادمفيحـلادبرتاالتطيااولإاللإذالاػررتلادمفحمػالادبػرتااولمػفللط،ػيءليفيػييولأكل
ػيءلتطػػىلططػػبلأفػػدلاد وػػكـلج طيػػيليػراالم ارتػػيةلدػػةدابلأكلدطمفيسظػػالتطػػىلاديظػػيـلاد ػػيـولكسػ ل
ديػ ن
جما ػ لاألف ػكاؿلاحػػكفلاديطػػؽلدػػيدفحـلس ػ لجطيػػالتطياػػاوليظػػيـلجطيػػالادمفحمػػالادبػػرتاالكضػػدطييل

ميكطيفلدرئاييي .2ل
لكاوػػدرلرئػػاسلحػػؿلمفحمػػالبػػرتاالاد ،ػ ارراتلادميظمػػالدط مػػؿلاالدارملسايػػي3ول لكدرػػالادمفػػيحـل

ادبػػرتااله ػ لادطرػػالاد رداػػاولكتطػػىلادمفحمػػالادبػػرتاالأفلليػػم لأا ػكاؿلاد وػػكـلأكلادبػػيكدلادػػذافل
اجيطكيييلدكايطالملػرجـلاػييكي لد ػدلفطفػ لادامػاف4ول لكلوػدرلاألفحػيـلاد،ضػيئاالادبػرتاالدييػـل ل
ل يدىولديألةطدااولكاجبلأفللبلمؿلتطىلاأليديبلادل لدياتلتطايي .5ل

ككس،ين لدطميدةل  57لمفلاد،ييكفلسإفلادمفيحـلادبرتاالللحكفلمفلادمفيحـلادبرتاالاالدلدائااول

كمفيحـ لااليلئييؼ لادبرتااو لكادمفحما لاد طاي لادبرتااو لكايب لديدمفحما لاد طاي لادبرتاا لمحلبل
و
لحيؼ لمف لادمكظفافول
سي و لالكدى لرئييل لأفد لاضية لادمفحما لاد طاي لادبرتااو لكاطفؽ لد لتدد
لكا لصلادمحلبلادفي لدميلدييل ثصلادمديدئلاد،ييكياالادل لل،ررهيلادمفحمالاد طايلادبرتاالساميل
لودرل لمف لأفحيـ لكلدكاديي لكمراادا ليبرهي لد د لترضيي لتطى لرئاس لادمفحما لكاتداد لاددفكثل
كمبيرا لاد،كايافلكاألدكاتلادلبرا االاأل رللكأملمييئؿلأ رللاحطؼلدييلميرئاسلادمفحمالاد طايل
ادبرتاا6ولحميل ليب لدائرةلدطلفلاشلتطىلاد،ضيةللطفؽللديدمجطسللؤدؼلمفلرئاسلادمحلبلادفي ل
كتدد لحيؼ لمف لاضية لمفيحـ لااليلئييؼو لاض لادمجطس لالئفا لددائرة لادلفلاش لاداف لساييل

1أُبصح ( ٖٓ )14هبٗ ٕٞاُوٌبء اُلغػ ٢عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2011
2أُبصح ( ٖٓ )52هبٗ ٕٞاُوٌبء اُلغػ ٢عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2011
3أُبصح ( ٖٓ )53هبٗ ٕٞاُوٌبء اُلغػ ٢عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2011
4أُبصح ( ٖٓ )54هبٗ ٕٞاُوٌبء اُلغػ ٢عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2011
5أُبصح ( ٖٓ )55هبٗ ٕٞاُوٌبء اُلغػ ٢عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2011
6أُبصح ( ٖٓ )73هبٗ ٕٞاُوٌبء اُلغػ ٢عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2011
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ا لويويليي لكاد،كاتد لكاالجراءات لادثزما لألداء لتمطيي لكتييور لل،دار لادحفياا لدمي لسايي ليليئلل
اددكراتلادلدراداالكأيديبلإدريءلأفحيـلاد،يض لأكلي،ضييلأكلل داطيي .1ل
لكليب لكلرلدطلديدمفحمالاالدلدائاالادبرتاالس لادميط،الادليد الدييلدائرةلدطليفاذلارأيييلايض ل
ايدبلدذدؾلكا يكي لم مكرلدطليفاذلكتددلحيؼلمفلادمكظفافلكتيدلل ددلاد،ضيةلارأيييلمفللكحؿل
إدا لادميماول لكللكدىلدائرةلادليفاذلليفاذلاألفحيـلاد،ضيئاالادبرتاالكسؽلاييكفلادليفاذ .2ل
كس ليظيـلاييكي لميلفدثلس،دليصلاييكفلاد،ضيءلادبرت لتطىلأفلايب لديدمفحمالاد طايل
ادبرتاالدائرةلليمىل"دائرةلاالربيدلكاالوثحلاأليرم"ولل لصلدل زازلادركادطلاأليرااولكادفدل
مفلادمييزتيتلادييبئالساييلادؿ لترضييلتطىلاد،ضيءولكأملمييئؿلأ رلللحطؼلدييلمفلرئاسل
ادمفحما لاد طاي لادبرتااو ل لكللد لدائرة لاالربيد لكاالوثح لاأليرم لمديبرة لدرئاس لادمفحما لاد طايل
ادبرتااو لالكدى لرئييليي لدائرة لاالربيد لكاالوثح لاأليرم لأفد لاضية لادمفحما لاد طاي لادبرتاا لول
كاطفؽ لديي لتدد لحيؼ لمف لادمكظفافو لتطى لأف لاودر لادمجطس لاألتطى لدط،ضيء لادبرت لالئفال
دليظاـلأتميؿلدائرةلاالربيدلكاالوثحلاأليرم .3ل
كا اف لدحؿ لمفحما لبرتاا لتدد لحيؼ لمف لاد يمطاف لكافدد لاد،ييكف لكاجديليـو لكايرم لتطىل

اد يمطافلديدمفيحـلادبرتاالاييكفلاد دمالادمدياا4ولكامالؿ:لادمفيمكفلكاد دراءلكأمييءلاديرلكادحلدال
كادمفضركف لكادملرجمكف لكادم ذكيكف لادبرتاكف لأتكاف لاد،ضيء لادبرت  5و لتطى لأف لايظـ لاييكفل
أوكؿلادمفيحميتلادبرتاالاد درةلكادلفحاـلأميـلادمفيحـلادبرتاالكافددلف،كؽلاد دراءلككاجديليـل

كطرا،الل داديـ6ول لكاض لادمجطسلاألتطىلدط،ضيءلادبرت لادل طاميتلاد يوالكادطكائحلادل لليظـل
تمؿلادمفيمافلكادم ذكيافلادبرتااف .7ل
كدرةـلميلايـلد لادمجطسلادلبرا

لادفطيطاي لدلكفادلادمرج االاد،ييكياالدط،ضيءلادبرت ول

كليظاـلتمؿلادمفيحـلادبرتااولإاللأفلاييكفلاد،ضيءلادبرت لراـل  3لدييال2011ـلدـلاطدؽل

إال لس لاطيع لةزة لحرارل لمف لتبرات لاد،كاياف لادل للـ ليييي لد د لليراح ل2007/7/14ـ لديدبل

1أُبصح ( ٖٓ )74هبٗ ٕٞاُوٌبء اُلغػ ٢عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2011
2أُبصح ( ٖٓ )78هبٗ ٕٞاُوٌبء اُلغػ ٢عهْ (ُ )3ـ٘خ ّ2011
3أُبصح ( ٖٓ )79هبٗ ٕٞاُوٌبء اُلغػ ٢عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2011
4أُبصح ( ٖٓ )83هبٗ ٕٞاُوٌبء اُلغػ ٢عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2011
5أُبصح ( ٖٓ )1/87هبٗ ٕٞاُوٌبء اُلغػ ٢عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2011
6أُبصح ( ٖٓ )88هبٗ ٕٞاُوٌبء اُلغػ ٢عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2011
7أُبصح ( ٖٓ )2/87هبٗ ٕٞاُوٌبء اُلغػ ٢عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2011
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االي،ييـ لاديايي لكادجرراس لس لاألراض لادفطيطاي و لفاث للرسض لاديططا لادفطيطاياا لس ل

ادضفالادررداالادل يمؿلم لاد،كايافلادل لاودرهيلادمجطسلادلبرا لدرزة .ل
ل

رابعا  3يابة األحوال ال خصية:لايلفدثلاييكفلاد،ضيءلادبرت لراـل  3لدييال2011ـليايدال
مل ووادسفكاؿلادب واا لللد لاديايدالاد يمالحإفدللاديايديليدجزئاال لكل لصلدمييئؿلاألفكاؿل
ادب وااو ل لكليمى ليايدا لاألفكاؿ لادب وااو ل لكالـ لا لاير لأتضيءهي لمف لاديايدا لاد يما لكلفددل
أميحفلتمطيـلد،رارلمفلادييئبلاد يـلديدليياؽلم لادمجطسلاألتطىلدط،ضيءلادبرت .1
لكلل دؼليايدالاألفكاؿلادب واالمفلرئاسليايداولكتددلحيؼلمفلكحثءلكم يكي لاديايداول
لكللكدىليايدالاألفكاؿلادب واالاال لويويتلادميوكصلتطاييلس لاييكفلأوكؿلادمفيحميتل
ادبرتا ا 2ل يوا للطؾ لادمل ط،ا لمييي لديدفؽ لاد يـ لادبرت لحدتيكل لادفيدا لكادييب ل اديف -ل
االالديت لكدتيكللاد،ورلكاألاليـلفاثلللكدىلادلف،اؽلس لهذالاديكعلمفلاد،ضيايلكلفراؾلاددتكلل
أميـلادمفيحـلادبرتاالددرجيلييلادالثث .ل
الفرع الثا ي  3المحاك الدي ية الك سية3
دػػـللليػػيكؿلاديػػططالادفطيػػطاياالفلػػىلادطفظػػالميػػيئؿلاألف ػكاؿلادب وػػاالكاألكاػػيؼلدراػػرل
ادميطمافولكدـللج ػؿلمرج اػالكافػدةلدليظػاـلمفيحميػيلاد يوػالأكلل،يػافلادلبػرا يتلادمل ط،ػالديػيول
كللكدىلادمفيحـلادحيياالدرارلادميطمافلوػثفاالادفوػؿلسػ لميػيئؿلاألفػكاؿلادب وػاالاد يوػال
ديػػـولح ػ مكرلادػػزكاجلكادطػػثؽلكاديف،ػػالكلوػػداؽلادكوػػيايلادمل ط،ػػالد ػ سرادلطكائفيػػيولكحػػذدؾلاضػػيايل
ادكاؼلأكلإدارل لاددا طاالأكلإدارةلهدالداياالأيبئتلددللادمفحمالادداياػالدفيػبلاد،ػييكفلادمػذهد ل
دلطؾلادطيئفالإذالحيفلدييلاييكفلحيذا .3ل
لكدرجيلييلل لطػؼلفيػبلحػؿلطيئفػاولسد ضػييلتطػىلدرجػالكافػدةلادلدائاػاولكد ضػييلتطػىل
درجل ػػافل ادل ػػدائ ل–لاي ػػلئييس ولكدكجػ ػ لت ػػيـلدح ػػؿلطيئف ػػالم ػػفلادطكائ ػػؼلادمي ػػافاالادمل ػػددةلسػ ػ ل
سطيػ ػػطافلكأدرزه ػ ػيلطكائػ ػػؼلاألرالػ ػػكذكحسولادحيالكداػ ػػؾولاددركلكيػ ػػلييتولاألرمػ ػػفولادثلػ ػػافو......إدحل

1أُبصح ( ٖٓ )75هبٗ ٕٞاُوٌبء اُلغػ ٢عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2011
2أُبصح ( ٖٓ )77هبٗ ٕٞاُوٌبء اُلغػ ٢عهْ (ُ )3ـ٘خ .ّ2011
3أُبصح (ٓ ٖٓ )54( ٝ )53غؿ ّٞصؿزٞع كِـطُ ٖ٤ـ٘خ .ّ1922
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يظيمييلادداي لاد يصلدييولكللكدىلمفيحمييلادحييػاالادفوػؿلسػ لمييزتػيليـلكس،ػينلأليظمػالادطيئفػال
ادميلمافلإدايي.1ل ل
أمػػيلديدييػػدالد،ػكايافلاألفػكاؿلادب وػػاالدطميػػافاافلسيػ للدػػدألمػػفلاػػييكفلاد يئطػػالاددازيطػ ل
كاكايافلادمكاراثلككويايلادكراالالدييال1901ـلديدييدالدطيئفالادركـلاألرالكذكحسلكاييكفلاألفػكاؿل
ادب واالس لاألدرباالاددطرارحاالادثلاياالادويدرلس لحييكفلاداليي ل1955ـولكادمكادل -1012
 1143لمػفلمجطػالادفػػؽلاد،ػييكي لاد ػيصلدػػيدزكاجلديدييػدالدطيئفػالادثلػػاف2ولكسػ لادضػفالادررداػػال
سيييؾلاييكفلمجيدسلادطكائؼلادداياالةارلادميطمالراـل  2لدييال1938ـلادذملطدؽلسػ لادضػفال
ادررداػػالدمكجػػبلاد،ػػييكفلراػػـل  9لديػػيال1958ـلفاػػثلاػػيصلتطػػىلأفل"لدحػػؿلطيئفػػالداياػػالل اػػافل
رئػػاسلمجطػػسلطيئفليػػيلادػػذملاحػػكفلدػػدكرللمفحمػػالداياػػال"3لكادلػ لموػػدرهيلجما ػينلادحلػػيبلادم،ػػدسل
د يد ا لاد،داـلكادجدادلكاألفحيـلادل لي،طييلادريؿلتفلادمياحلتطا لاديثـلكاكايافلادريػؿلكمجػيم ل
ادحييئس .ل
المطمب الثا ي
المحاك العسكرية والخاصة
ل لدرلادمفػيحـلاد يػحراالكاد يوػالمفيحمػينلايػلالييئاالإذلأييػيلكجػدتلتطػىل ػثؼلاد،يتػدةل
اد يمػػالكه ػ لادكالاػػالاد يمػػالدطمفػػيحـلاديظيماػػاولحمػػيلل ػ ل ل ثس ػينلدمدػػدألكفػػدةلاد،ضػػيءلدفاػػثلاػػلـل
ادط فلس لاألفحيـلك ضكتييلدجيالاضيئاالكافدةلس لحؿلميييلفلىلالـلمي لل يرضلاألفحيـ .ل
الفرع األول 3المحاك العسكرية3
ل لدرلادمفيحـلاديظيماالويفدالادكالاالاد يمالس ليظرلحيسالادمييزتيتلكادجرائـولكلميرسل
يططالاد،ضيءلتطىلجما لاألب يصلإاللميلايػلالي لدػيصل ػيصولحمػيلل،ػدـلل لدػرلاديايدػالاد يمػال
وػيفدالادكالاػػالاد يمػػالسػ لإايمػػالادػػدتكللاد مكماػػالكلفراحيػػيلدوػػفلييلييئدػػالتػػفلادمجلمػ لدطحبػػؼل
تفلادف،ا،اولكمثف،الادم لدافلتطىلأمػفلادمجلمػ لكطم يايلػ ولميػليدسالمػفلكراءلذدػؾلادمفيسظػال

1جٔ َ٤جٔؼخ ؿالٓخٓ ،غجغ ؿبثن ،م .689
2صُ َ٤أُغأح ك ٢أُذبًْ اُلغػ٤خ (ٓ ،)4غجغ ؿبثن ،م .10
3جٔ َ٤جٔؼخ ؿالٓخٓ ،غجغ ؿبثن ،م .689
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تطىلحايي لكد،يئػ ل اريػ ينلكاكاػينلملطػك انرولكاللاجػكزليػطبلهػذللادكالاػالمػفلاديايدػالاد يمػالدراػرليػصل
يص .ل
كل ػػكدلجػػذكرلاد،ضػػيءلاد يػػحرملس ػ لسطيػػطافلإدػػىلزمػػفلااليلػػدابلاددراطػػيي لادػػذملأيب ػ ل
ادمف ػػيحـلاد ي ػػحراالادلػ ػ لل ػػلصلدمفيحم ػػالادالػ ػكارلكادم ،ػػيكمافلادفطي ػػطاياافلكادلػ ػ لح ػػيفلأتض ػػيئييل
ضديطينلديدجاشلاددراطيي ولكحيفلامالؿلادفحكمالساييلمدعلتيحرمولحميلايلفدالتلحؿلمفلاالدارةل
اد رداػػالادمو ػراالكاالدارةلاد رداػػالاألردياػػال-لحمػػيلمػػرلم يػػيل-لادمفػػيحـلاد يػػحراالس ػ لاطػػيعلة ػزةل
كادضفالادررداا .ل
لحمػػيلأيبػػئتلميظمػػالادلفراػػرلادفطيػػطاياالهائػػالاد،ضػػيءلادالػػكرملادل ػ لحييػػتلل لدػػرلدماليدػػال
اديػػططالاد،ضػػيئاالديػػيولكحييػػتلمفػػيحـلأمػػفلادالػػكرةلليلبػػرلس ػ لادػػدكؿلادل ػ لللكاجػػدلسايػػيلادم امػػيتل
ادفطيػ ػػطاياالكاد ،ػ ػكاتلاد يػ ػػحراالدطميظمػ ػػاولكاػ ػػدلأوػ ػػدرلرئػ ػػاسلادطجي ػػالادليفاذاػ ػػالدميظمػ ػػالادلفراػ ػػرل
ادفطيطاياالس ل1979/7/11ـلاد،رارلادلبرا لراـل  5لكالضمفلادمويداالتطىلاد مؿلديد،كايافل
ادجزائاػػالادالكراػػالدميظمػػالادلفراػػرلد ػػيـل1979ـلكه ػ لاػػييكفلأوػػكؿلادمفيحمػػيتلادجزائاػػالادالػػكرمول
كاػػييكفلاد ،كدػػيتلادالػػكرمولكاػػييكفلاديػػجكفلادالػػكرمولكيظػػيـلريػػكـلادمفػػيحـلادالكراػػاولكادل ػ لبػػحطتل
ادمرج اػػالاد،ييكياػػالدط،ضػػيءلاد يػػحرملادفطيػػطاي ولكاػػدلل ػ الرلادمبػػرعلادالػػكرملادفطيػػطاي لد ػيد،كايافل
اد يحراالادييراالس لاددطدافلادل لللكاجدلساييلاكاتلادالكرةلادفطيطاياالحيألردفلكيكراالكددييف .ل
كدمكج ػػبلا ػػييكفلأو ػػكؿلادمفيحم ػػيتلادجزائا ػػالادال ػػكرملدميظم ػػالادلفرا ػػرلادفطي ػػطاياالد ػػيـل
1979ـلس،ػػدللبػػحطتلادمفػػيحـلاد يػػحراالمػػفل ميػػالأيػكاعلمػػفلادمفػػيحـلكه ػ :لادمفحمػػالادمرحزاػػاول
كادمفحمالاد يحراالاددائماولكمفحمالأمػفلادالػكرةل ادمفحمػالاد يػحراالاد طاػي ولكادمفحمػالاد يوػاول
كمفحمػػالادماػػدافلاد يػػحرااولكمفحمػػالاألفػػداثلكاػػدلدػػافلاد،ػػييكفلطػػرؽللبػػحاطييلكاي ،يدهػػيلكأوػػكؿل
ادمفيحميتلدداييلكطرؽلادط فلس لاألفحيـلكةارهيلمفلاالجراءاتلادجزائاا .ل
كد دلودكرلاد،ييكفلاألييي لاألكؿلدطيططالادفطيطاياالس ل2002/5/29ـليوتلادميدةل
 2/92لمفلاد،ييكفلتطىلأي :ل"لليب لادمفيحـلاد يحراالد،ػكايافل يوػاولكدػاسلديػذللادمفػيحـلأمل
ا لو ػػيصلأكلكالا ػػال ػػيرجليط ػػيؽلادبػ ػ فلاد ي ػػحرم"ولكا ػػدلأت ػػيدلاد ،ػػييكفلاأليييػ ػ لادم ػػدؿلدي ػػيال
2003ـلادػل حادلتطىلذاتلاديصلس لادميدةل  101لمي ولكيظػ انرلال ػلثؼلاد،ػكايافلسػ لاطػيعلةػزةل
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تيييلس لادضفالادررداالس،دلت،دلتيـل2007ـلدركلكحكؿلل يكفلكلفػيهـلدػافلاديايدػالاد يمػالكاديايدػال
اد ي ػػحرااولكذد ػػؾلدفي ػػـلاد ثس ػػيتلداييم ػػيلسػ ػ لاال لو ػػيصولكا ػػدلو ػػيدؽلتطاػ ػ لرئ ػػاسلادي ػػططال
ادكطياػػاولكأحػػدلاددركلكحػػكؿلأفلاديايدػػالاد يمػػالل ػػلصلدكفلةارهػػيلدإايمػػالادػػدتكللادجزائاػػالكاللل،ػػيـل
مفلةارهيلإاللس لاألفكاؿلادمدايالس لاد،ييكفولكللكدىلاديايدالاد يحراالهكلا لويصلايلالييئ لالل
اي  ،ػػدلدي ػػيلإذالل ػػيرضلمػ ػ لأملا ػػييكفلي ػػيرملادمف ػػكؿلسػ ػ لادض ػػفالادرردا ػػالأكلاط ػػيعلةػػزةولكف ػػددل
اددركلكحكؿلا لويصلاديايدالاد يحراالس لأرد لفيالتلدبرطلتدـلم يدفالأملا لوػيصلدطيايدػال
اد يمػػالدمكجػػبلاد،ػػييكفولكس ػ لفيدػػالااػػيـلليػػيزعلس ػ لاال لوػػيصلالػػكدىلادييئػػبلاد ػػيـلأكلميػػيتدلل
ادمفػػكضلكادييئػػبلاد ػػيـلاد يػػحرملأكلميػػيتدللادمفػػكضلفػػؿلاالبػػحيدايتلادل ػ للالػػيرلدب ػ فلليػػيزعل
اال لويويتلس لأملاضاالجزائاا1ولكهذللادفيالتله  :ل
 -1ادجػ ػ ػرائـلادلػ ػ ػ لل،ػ ػ ػ لسػ ػ ػ لادم ي ػ ػػحراتلأكلادالحي ػ ػػيتلأكلادمؤيي ػ ػػيتلأكلادمو ػ ػػيي لأكلادي ػ ػػففلأكل
ادطيئراتلأكلادمرحدػيتلأكلاألمػيحفلأكلادمفػثتلادلػ لابػرطييلاد يػحراكفلدوػيدحلاػكاتلاألمػفل

ادكطي لأايميلكجدت.

 -2ادجرائـلادمل ط،الد مفلاددكدالكادل للفيؿلد،رارلمفلرئاسلاديططالادكطياالادفطيطاياا.
 -3ادجرائـلادل للرلحبلمفلاألبػ يصلاد يضػ افلألفحػيـلاد،ػكايافلاد يػحراال اػييكفلاد دمػالسػ ل
اػػكللاألمػػفلراػػـل  8لديػػيال2005ـ لإذالدػػـلاحػػفلسايػػيلب ػراؾلأكلميػػيهـلمػػفلةاػػرلاد يض ػ افل
ألفحيـلاد،كايافلاد يحراالكدـللحفلمبمكدالديدجرائـلادكاردةلس لادديكدلادييد،ا.

 -4لادج ػرائـلادل ػ للرلحػػبلمػػفلأكلضػػدلاألب ػ يصلاد يض ػ افلألفحػػيـلاد ،ػكايافلاد يػػحراال اػػييكفل
اد دمػػالسػ لاػػكللاألمػػفلراػػـل  8لديػػيال2005ـ لملػػىلكا ػػتلديػػدبلل داػػالأتمػػيؿلكظػػيئفيـلأكل
دميييدليي.

كس ل2008/4/10ـلأوػدرلادمجطػسلادلبػرا لادفطيػطاي لاػييكفلاد،ضػيءلاد يػحرملراػـل  4ل

دييال2008ـولكيبرلس لاد ددلاداليدثلكاديد كفلمفلادكايئ لادفطيطاياالادويدرةلتفلداكافلادفلكلل
كادلب ػرا لس ػ لة ػزةولكلاػػدلايػػـلادمبػػرعلاد،ػػييكفلإدػػىلدػػيدافلفاػػثللفػػدثلاددػػيبلاأل لكؿلتػػفللبػػحاؿل
ادمف ػػيحـلكاديايد ػػالاد ي ػػحراالسػ ػ لادمػ ػكادلم ػػفل  61-1ولأم ػػيلادد ػػيبلادال ػػيي لسيب ػػلمؿلتط ػػىلأو ػػكؿل
ادمفيحميتلاد يحراالس لادمكادلمفل  . 110-62ل

1ػجض اُوبصع هبثغ جغاصحٓ ،غجغ ؿبثن ،م .428
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لككس،ينلدط،ييكفلسإفلاد،ضيءلاد يحرملهائالاضيئاالتيحراالالليػططيفلألفػدلتطايػيلللدػ لرئػاسل
اديططالادكطياالادفطيطايااولكالد لهذللاديائالمفيحـلتيػحراالكيايدػالتيػحرااولكسػركعلأ ػرللكس،ػينل
ألفح ػػيـلاد ،ػػييكفلكاأليظم ػػالاد ي ػػحراا1ولال ػػكدىلرئيي ػػالهائ ػػالاد،ض ػػيءلاد ي ػػحرملض ػػيدطلمجػ ػيزلسػ ػ ل
ادف،كؽلأكلادبرا الكاد،ييكفلاللل،ؿلرلدل لتفلت،اػدولكا ػافلرئػاسلاديائػالد،ػرارلمػفلرئػاسلادػكزراءل
دييءلتطػىللييػابلمػفلادػكزارلادم ػلصولحمػيلاحػكفلرئػاسلهائػالاد،ضػيءلاد يػحرملرئايػينلدطمفحمػال
اد يحراالاد طايلكا يكي لتددلحػيؼلمػفلادضػديطلادف،ػكااافول لكامػيرسلرئػاسلاديائػالاال لويوػيتل
ادمميكفالد لكس،يلألفحيـلاد،ييكف .2ل
لكل لصلاديايدالاد يػحراالدرسػ لادػدتيكملاددا طػالسػ لا لوػيصلاد،ضػيءلاد يػحرملكمديبػرلييل
كس،ينلدط،ييكف3ول لكالكدىلاديايدالاد يحراالمدعلتيـلمجيزلس لادف،كؽلأكلادبرا الكاد،ييكفولا افلمفل
دػػافلضػػديطلاألمػػفلادػػكطي لد ،ػرارلمػػفلادػػكزارلادم ػػلصلديػػيءلتطػػىللييػػابلمػػفلادمجطػػسلاألتطػػىل
دط،ضيءلاد يحرمولكاللل،ؿلرلدل لتفلم،دـلا يكي لتػددلمػفلأتضػيءلاديايدػالاد يػحراالاللل،ػؿلرلػديـل
ت ػػفلم ػػثزـول لكا ػػافلمي ػػيتدلأكلأحال ػػرلدطم ػػدت لاد ػػيـلاد ي ػػحرملكت ػػددلح ػػيؼلم ػػفلأتض ػػيءلاديايد ػػال
اد يػػحراالم ػػفلرؤيػػيءلككح ػػثءلكم ػػيكيافولكاو ػػدرلدل اا ػػييـلا ػرارلم ػػفلادمجطػػسلاألتط ػػىلدط،ض ػػيءل
اد يحرملدييءلتطىللييابلمفلادمدت لاد يـلاد يحرمول لكا،ػكـلدػ داءلكظافػالاديايدػالاد يػحراالدػدلل
ملأكلأملمػػفلأتضػػيءلاديايدػػالاد يػػحرااولكاحكيػػكفللػػيد افل
و
ادمفػػيحـلاد يػػحراالادمػػدت لاد ػػيـلاد يػػحر
ولكأتضػػيءلادضػدطلاد،ضػػيئ لاد يػػحرملاحكيػػكفللػػيد افلدطيايدػػال
دطمػدت لاد ػػيـلاد يػػحرملسػ لأتمػػيديـ ل
اد يحراالساميلال طؽلد تميؿلكظيئفيـلديذالادب ف .4ل
لكلديبرلاديايدالاد يحراالادلف،اؽلس لادجرائـلاآللاالسكرلإدثةييلإدايي :5ل
-1حيسالجرائـلاد،ييكفلاد يـلاددا طالس لا لويصلاد،ضيءلاد يحرم .ل
-2ادجرائـلاد يحراالادمرلدطالدجرائـلاد،ييكفلاد يـ .ل
-3ادجرائـلاد يحراالادمفيدالإداييلمفلاديططيتلادم لوالطد،ينلدط،ييكف .ل
1أُبصح ( ٖٓ )21هبٗ ٕٞاُوٌبء اُؼـٌغ ١عهْ (ُ )4ـ٘خ .ّ2008
2أُبصح ( ٖٓ )22هبٗ ٕٞاُوٌبء اُؼـٌغ ١عهْ (ُ )4ـ٘خ .ّ2008
3أُبصح ( ٖٓ )23هبٗ ٕٞاُوٌبء اُؼـٌغ ١عهْ (ُ )4ـ٘خ .ّ2008
4أُبصح ( ٖٓ )24هبٗ ٕٞاُوٌبء اُؼـٌغ ١عهْ (ُ )4ـ٘خ .ّ2008
5أُبصح ( ٖٓ )25هبٗ ٕٞاُوٌبء اُؼـٌغ ١عهْ (ُ )4ـ٘خ .ّ2008
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ب-للتطىلاديايدالاد يحراالإ طيرلاديططيتلاد يحراالادم لوالد،رارلادلورؼلس لادلف،اؽ .ل
حميلللكدىلاديايدالاد يحراالاالبراؼلتطىلاديجكفلاد يحرااولكلفاطلادجييتلادم لوػالتطمػينلدمػيل
ادػػدكلديػػيلمػػفلمثفظػػيتلس ػ لهػػذالادب ػ ف1ولكاحػػكفلادمػػدت لاد ػػيـلأكلمػػفلا،ػػكـلم،يم ػ لهػػكلرئػػاسل
ادضػػيدطالاد،ضػػيئاالاد يػػحراالكا ض ػ لدرايدل ػ لجما ػ لأتضػػيءلكم ػ مكرملادضػػيدطالاد،ضػػيئاالس ػ ل
يطيؽلادوثفايتلادم طيةلديـلس لاد،ييكف .2ل
لكا ضػ لاد،ضػػيةلاد يػػحراكفولكادمػػدت لاد ػػيـلاد يػػحرمولكأتضػػيءلاديايدػػالاد يػػحراالدحيسػػال
األيظمػػالادميوػػكصلتطايػػيلسػ لاد،ػكايافلذاتلاد ثاػػالديد دمػػالسػ لاػػكللاألمػػفولكذدػػؾلسامػػيلال طػػؽل
د ػػيدزملاد ي ػػحرمولكادرل ػػبلاد ي ػػحرااولكادلراا ػػيتولكاألادما ػػاولكادمرلد ػػيتولكاد ػػثكاتولكادمحيس ػػآتول
كاددػػدالتولكادف ػكاسزولكاالجػػيزاتولكةاػػرلذدػػؾلمػػفلاد،كاتػػدلادل ػ للطدػػؽلتطػػىلجما ػ لادضػػديطولحمػػيل
اي ػػلفؽلادم ػػذحكركفلأت ػػثللت ػػثكةلا لو ػػيصلد،ام ػػال  %100لم ػػفلاد ارل ػػبلاأليييػ ػ ولأكلت ػػثكةل
طدا الاد مؿلادم،ررةلكس،ينلدط،ييكفولاورؼلد لمييميلأايميلأحدرولكاللاجكزلادجم لداييمي .3ل
ككس،ينلدط،ييكفلسإفلادمفيحـلاد يحراالس لسطيطافلللحكفلمف :ل
 -1المحكمة العسكرية العميا 3كلؤدؼلمفلايضلاللل،ؿلرلدلػ لتػفلت،اػدلاحػكفلرئايػينلديػيولكييئػبل
دػ لاػيضلاللل،ػؿلرلدلػ لتػفلم،ػدـولكتػددلحػيؼلمػفلاد،ضػيةلاللل،ػؿلرلػديـلتػفل ارئػدولكلبػحؿلهائليػيل
م ػػفلالثال ػػالاض ػػيةلدرئيي ػػالأا ػػدميـلتط ػػىلأاللل ،ػػؿلرلدلػ ػ لسػ ػ لجماػ ػ لاألفػ ػكاؿلت ػػفلم ،ػػدـ4ول لكل ػػلصل
ادمفحمػػالاد يػػحراالاد طاػػيلدػػيديظرلساػػيدط كفلكااليػػلئييسيتلادمرسكتػػالإدايػػيلس ػ لاد ،ػ ارراتلكاألفحػػيـل
ولكادميػػػيئؿل
ادو ػػيدرةلتػ ػػفلادمفحمػػػالاد يػ ػػحراالاد يوػ ػػاولأكلاددائم ػػالدو ػػفلييلمفحمػ ػػالأكؿلدرجػػػا ل
ادمل ط،الدل اافلادمرج ولكحذدؾ لأاالططديتللرس لإداييلدمكجبلاد،ييكف .5ل
-1المحاك العسكرية الخاصة3لكلؤدؼلمفلايضلاللل،ؿلرلدل لتفلم،دـلاحػكفلرئايػينلديػيولكييئػبل
د لايضلاللل،ؿلرلدلػ لتػفل ارئػدولكتػددلحػيؼلمػفلاد،ضػيةلاللل،ػؿلرلػديـلتػفلي،اػبولكلبػحؿلهائليػيل

1أُبصح ( ٖٓ )28هبٗ ٕٞاُوٌبء اُؼـٌغ ١عهْ (ُ )4ـ٘خ .ّ2008
2أُبصح ( ٖٓ )64هبٗ ٕٞاُوٌبء اُؼـٌغ ١عهْ (ُ )4ـ٘خ .ّ2008
3أُبصح ( ٖٓ )28هبٗ ٕٞاُوٌبء اُؼـٌغ ١عهْ (ُ )4ـ٘خ .ّ2008
4أُبصح ( ٖٓ )2هبٗ ٕٞاُوٌبء اُؼـٌغ ١عهْ (ُ )4ـ٘خ .ّ2008
5أُبصح ( ٖٓ )3هبٗ ٕٞاُوٌبء اُؼـٌغ ١عهْ (ُ )4ـ٘خ .ّ2008
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مفلالثالالاضيةلدرئييالأادميـلتطىلأاللل،ؿلرلدل لس لجما لاألفكاؿلتفلرائد1ول لكل لصلادمفحمال
اد يحراالاد يوالديديظرلس لادجرائـلادل لارلحدييلادضديطلمفلرلدالرائدلسميلسكؽ .2ل
لكاحػػكفلادم،ػػرلادػػدائـلدطمفػػيحـلاد يػػحراالاد طاػػيلكاد يوػػالمدايػػالاد،ػػدسولكلي ،ػػدلمؤال ػينلس ػ ل
مدايل لةزةلكراـل لفيبلم،لضىلادفيؿ .3ل
-1المحاك العسكرية الدالمة 3كلؤدؼلحؿلمفحمالتيحراالدائمػالمػفلايضػثلل،ػؿلرلدلػ لتػفل ارئػدل
احكفلرئايينلدييولكييئػبلدػ لايضػثلل،ػؿلرلدلػ لتػفلي،اػبولكتػددلحػيؼلمػفلاد،ضػيةولكلبػحؿلهائليػيل
مػػفلالثالػػالاضػػيةلدرئييػػالأاػػدميـلتطػػىلأاللل،ػػؿلرلدلػ لس ػ لجما ػ لاألف ػكاؿلتػػفلي،اػػبول لكلحػػكفلم،ػػيرل
ادمفػػيحـلاد يػػحراالاددائمػػالسػ لم ارحػػزلادمفيسظػػيتلادميبػ ةلسايػػيولكاجػػكزلديػػيلأفلل ،ػػدلجطيػػيلييلسػ ل
أملمحػػيفل ػػيرجليطػػيؽلا لويوػػييلادمحػػيي لد،ػرارلمػػفلرئػػاسلادمفحمػػالاد يػػحراالاد طاػػيلسػ لفيدػػال
ادضػ ػػركرة4ول لكل ػ ػػلصلادمفحمػ ػػالاد يػ ػػحراالاددائمػ ػػالدػ ػػيديظرلساحيسػ ػػالادج ػ ػرائـلادل ػ ػ لل ،ػ ػ لس ػ ػ لدائ ػ ػرةل
ا لويوػػييلكلحػػكفلدا طػػالس ػ لا لوػػيصلاد،ضػػيءلاد يػػحرملكس ،ػينلديػػذالاد،ػػييكفولمػػيلدػػـلاػػردليػػصل
يصلدذدؾلكس،ينلدط،ييكفوللكااليلئييسيتلادمرسكتالإداييلس لاد ،ارراتلادويدرةلتفلادمفيحـلاد يحراال
ادمرحزاالادكاا الس لدائرةلا لويوييولحميلل لصلديظرلأاالططديتللرس لإداييلدمكجبلاد،ييكف .5ل
-9المحةةاك العسةةكرية المركميةةة 3وليبػ لسػ لحػػؿلدائػرةلمفحمػػالتيػػحراالدائمػػاولكاجػػكزلد،ػرارلمػػفل
ادكزارلادم ػلصلإيبػيءلمفػيحـلتيػحراالمرحزاػالأ ػرللإذالدتػتلادضػركرةلدػذدؾول لكلؤدػؼلادمفحمػال
اد يحراالادمرحزاالمفلايضلاللل،ؿلرلدل لتفلي،ابلاحكفلرئايينلدييولكييئبلد لايضولكتددلحيؼل
مػػفلاد،ضػػيةلكلي ،ػػدلهائليػػيلمػػفلاػػيضلسػػرد6ول لكلحػػكفلم،ػػيرلادمفػػيحـلاد يػػحراالادمرحزاػػالس ػ لم ارحػػزل
دكائػػرلا لوػػيصلادمفػػيحـلاد يػػحراالاددائمػػالادميب ػ ةلسايػػيولكاجػػكزلديػػيلأفلل ،ػػدلجطيػػيلييلس ػ لأمل
محيفل يرجليطيؽلا لويوييلادمحيي لد،رارلمفلرئاسلادمفحمالاد يحراالاددائمالادليد ػالديػيلسػ ل
فيدػػالادضػػركرةول لكل ػػلصلادمفحمػػالاد يػػحراالادمرحزاػػالدػػيديظرلسػ لادم يدفػػيتلكادجػػيحلاددا طػػالسػ ل
ا لوػػيصلاد،ضػػيءلاد يػػحرملطد،ػلينلديػػذالاد،ػػييكفلكادلػ لاللازاػػدلادفػػدلاألاوػػىلدط ،كدػػالادم،ػػررةلديػػيل

1أُبصح ( ٖٓ )4هبٗ ٕٞاُوٌبء اُؼـٌغ ١عهْ (ُ )4ـ٘خ .ّ2008
2أُبصح ( ٖٓ )5هبٗ ٕٞاُوٌبء اُؼـٌغ ١عهْ (ُ )4ـ٘خ .ّ2008
3أُبصح ( ٖٓ )6هبٗ ٕٞاُوٌبء اُؼـٌغ ١عهْ (ُ )4ـ٘خ .ّ2008
4أُبصح ( ٖٓ )7هبٗ ٕٞاُوٌبء اُؼـٌغ ١عهْ (ُ )4ـ٘خ .ّ2008
5أُبصح ( ٖٓ )8هبٗ ٕٞاُوٌبء اُؼـٌغ ١عهْ (ُ )4ـ٘خ .ّ2008
6أُبصح ( ٖٓ )9هبٗ ٕٞاُوٌبء اُؼـٌغ ١عهْ (ُ )4ـ٘خ .ّ2008
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تطػىلاديػػياولكادلػ لل،ػ لسػ لدائػرةلا لويوػييولدييػػلالييءلادجػرائـلادلػ لارلحديػيلادضػػديطلأكلاحكيػػكفل
مبلرحافلأكلمييهمافلس لارلحيديي .1ل
-1محكمة الميدان العسكرية3ل لكلبحؿلمفحمالادمادافلاد يحراالد مرلمفلادكزارلادم لصلأكلمفل
افكض ػ لأكلد ػ مرلمػػفلايئػػدلاد،ػػكةلادمي زدػػا2ول لكلؤدػػؼلمفحمػػالادماػػدافلاد يػػحراالكس ،ػينلألفحػػيـله ػػذال
اد،ييكفلدرئييالايضلاللل،ؿلرلدػالتػفل ارئػدلكتضػكافلاللل،ػؿلرلدػالأملمييمػيلتػفلي،اػب3ول لكافطػؼل
رئاسلكأتضيءلمفحمالادمادافلاد يحراالادؿلدػدءلادمفيحمػالأمػيـلادػكزارلادم ػلصلأكلمػفلافكضػ ل
أكلايئػػدلاد،ػػكةلادمي زدػػالفيػػبلم،لضػػىلادفػػيؿلادامػػافلاد،ييكياػػا4ول لكلطدػػؽلمفحمػػالادماػػدافلاد يػػحراال
اد،كاتدلكاالجراءاتلادميوكصلتطاييلس لاد،ييكفولكس لجما لاألفكاؿلاجبلحفيدالفؽلادمػليـلسػ ل
اددسيعلتفليفي لطد،ينلدط،ييكف5ول لكليظرلادمفيحـلاد يحراالس لحيسالادجرائـلاددا طالس لا لوػيصل
اد،ضػػيءلاد يػػحرملكس،ػينلديػػذالاد،ػػييكفولإاللمػػيلايػػلالي لدػػيصل ػػيصولكلمػػيرسليػػططالاد،ضػػيءلتطػػىل
جما لاد يحرااف.6لل ل
حمػػيلايػػلفدثلاد،ػػييكفلمجطي ػلينلأتطػػىلدط،ضػػيءلاد يػػحرملامػػيرسلوػػثفايل لكس ،ػينلدط،ػػييكفول
لكابحؿلادمجطسلاألتطىلدط،ضيءلاد يحرملمف :7ل
لأ-رئاسلهائالاد،ضيءلاد يحرمل رئاسلادمفحمالاد يحراالاد طاي ولرئايينلللللل ل
ب-ييئبلرئاسلادمفحمالاد يحراالاد طايولييئدينلدطرئاس.للللللللللللللللللللللللللللللللل ل
ل
ت-رئاسلادمفحمالاد يحراالاد يواولتضكان.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ل
ل
ث-أفدلأادـلرؤييءلادمفيحـلاد يحراالاددائماولتضكان.للللللللللللللللللللللللللللللللللللل ل
ل
ج-أفدلأادـلرؤييءلادمفيحـلاد يحراالادمرحزااولتضكان.لللللللللللللللللللللللللللللللللل ل
ل
ح-لادمدت لاد يـلاد يحرمولتضكان.للللللل ل
1أُبصح ( ٖٓ )10هبٗ ٕٞاُوٌبء اُؼـٌغ ١عهْ (ُ )4ـ٘خ .ّ2008
2أُبصح ( ٖٓ )11هبٗ ٕٞاُوٌبء اُؼـٌغ ١عهْ (ُ )4ـ٘خ .ّ2008
3أُبصح ( ٖٓ )12هبٗ ٕٞاُوٌبء اُؼـٌغ ١عهْ (ُ )4ـ٘خ .ّ2008
4أُبصح ( ٖٓ )13هبٗ ٕٞاُوٌبء اُؼـٌغ ١عهْ (ُ )4ـ٘خ .ّ2008
5أُبصح ( ٖٓ )14هبٗ ٕٞاُوٌبء اُؼـٌغ ١عهْ (ُ )4ـ٘خ .ّ2008
6أُبصح ( ٖٓ )15هبٗ ٕٞاُوٌبء اُؼـٌغ ١عهْ (ُ )4ـ٘خ .ّ2008
7أُبصح ( ٖٓ )41هبٗ ٕٞاُوٌبء اُؼـٌغ ١عهْ (ُ )4ـ٘خ .ّ2008
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لكاضػ ػ ػ لادمجط ػ ػػسلاألتط ػ ػػىلدط،ض ػ ػػيءلاد ي ػ ػػحرملالئف ػ ػػالل ػ ػػيظـلي ػ ػػارلأتميدػ ػ ػ لسػ ػ ػ لمديبػ ػ ػرةل
ا لويو ػػيل ولكاالجػ ػراءاتلادثزم ػػالألداءلتمطػ ػ لسام ػػيلال ط ػػؽلد ػػيدلفلاشلتط ػػىلاد،ض ػػيةلاد ي ػػحراافل
كادلطػػكارلكادلػػدرابلاد،ضػػيئ لكيليئجيػػي1ولكاحػػكفلدػرئاسلهائػػالاد،ضػػيءلاد يػػحرملاالبػراؼلاالدارمل
تطىلادمفيحـلاد يحرااولكدرئاسلحػؿلمفحمػالتيػحراالاالبػراؼلتطػىلاد،ضػيةلاد يػحراافلاد ػيمطافل
ساييلكتطىليارلاد مؿلديػي2ولكاحػكفلل داػبلاد،ضػيةلاد يػحراافلكأتضػيءلاديايدػالاد يػحراافلدجماػ ل
رلديـلككظيئفيـلمفلا لويصلمجطسلادل دابلاد يحرم .3ل
لكادليوتلادميدةل  62لمفلاد،ييكفلتطىلأفلا ض لألفحيـلهذالاد،ييكفلحؿلمف :ل
أ-لميليد لاكللاألمفلادفطيطاياا.ل ل
ب-لططدالادمدارسلكمراحزلادلدرابلادميي لكادم يهدلكادحطايتلاد يحراا .ل
ج-لأيرللادفرب .ل
د-لتيػػحراكلاد،ػكاتلادفطافػػالأكلادمطف،ػػكفلديػػـلإذالحػػييكالا،امػػكفلسػ لسطيػػطافولإاللإذالحييػػتلهيػػيؾل
م يهداتلأكلالفياايتل يوالأكلدكداالل،ض لد ثؼلذدؾ .ل
هػ-لادمطف،كفلد،كللاألمفلادفطيطاياالمفلادمدياافلأكلادمجيدافلأكلادملطكتاف.ل ل
ولطدؽلأفحيـلهذالاد،ييكفلتطىلحؿلمفلارلحبلإفدللادجرائـلاآللاا :4ل
-1ادجرائـلادل لل ،لس لادم يحراتلأكلادالحييتلأكلادمؤيييتلأكلادموػيي لأكلاديػففلأكلادطػيئراتل
أكلادمرحديتلأكلاألميحفلأكلادمفثتلادل للبرطييلاكللاألمفلأايميلكجدت .ل
-2ادج ػرائـلادل ػ لل ،ػ لتطػػىلم ػػداتلكميمػػيتلكأيػػطفال لكذ ػػيئرلككالػػيئؽلكأي ػرارلاػػكللاألمػػفلكحيسػػال
مل ط،يليي .ل

1أُبصح ( ٖٓ )45هبٗ ٕٞاُوٌبء اُؼـٌغ ١عهْ (ُ )4ـ٘خ .ّ2008
2أُبصح ( ٖٓ )1/49هبٗ ٕٞاُوٌبء اُؼـٌغ ١عهْ (ُ )4ـ٘خ .ّ2008
3أُبصح ( ٖٓ )1/50هبٗ ٕٞاُوٌبء اُؼـٌغ ١عهْ (ُ )4ـ٘خ .ّ2008
4أُبصح ( ٖٓ )63هبٗ ٕٞاُوٌبء اُؼـٌغ ١عهْ (ُ )4ـ٘خ .ّ2008
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-3ادجرائـلادل للرلحبلمفلاألب يصلاد يض افلألفحػيـلاد،ػكايافلاد يػحراالملػىلكا ػتلدوػفليـل
ادكظافاالدا ؿلأكل يرجلسطيطافلم لمراتيةلأملت،كدالاحكفلادلاضيهيلديدبلادجراماليفييي .ل
-4لادج ػرائـلادل ػ للرلحػػبلمػػفلاألب ػ يصلاد يض ػ افلألفحػػيـلاد ،ػكايافلاد يػػحراالإذالدػػـلاحػػفلسايػػيل
براؾلأكلمييهـلمفلةارلاد يض افلألفحيـلاد،كايافلاد يحراا .ل
-5لادجرائـلاد يحراالادل للفيؿلمفلادكزارلادم لصلدط،ضيءلاد يحرم .ل
-6لادجػرائـلادلػ لاحػكفلأفػدلأطراسيػيلمػدياينللحػكفلمػػفلا لوػيصلاد،ضػيءلادمػدي لمػيلدػـلليفػيؿلمػػفل
ادكزارلادم لصلدط،ضيءلاد يحرم .ل
له ػػذالكا ػػدلاالو ػػرللطدا ػػؽلا ػػييكفلاد،ض ػػيءلاد ي ػػحرملتط ػػىلميط ،ػػالاط ػػيعلةػ ػزةلدكفلد ػػيا ل
ادمييطؽلادفطيطاياالكذدؾلديدبلفيدالاالي،ييـلادراهيالس لاديططالادفطيطاياا .ل
الفرع الثا ي 3المحاك الخاصة 3ل
كه ػ لمفػػيحـلاضػػيئاالليب ػ لدمكجػػبلا ػكايافل يوػػالديظػػرلميػػيئؿلم ايػػالمييػػيلمػػيلال طػػؽل
ديددطدايتلكميييلميلال طؽلديدط كفلااليل يداالكلمييػيلمػيلال طػؽلديدضػرائبلكادجمػيرؾولكةارهػيلمػفل
ادمكاضا لادل لايظمييلادمبرع .ل
أوالً  3محةةاك البمةةديات 3كليظػػرلمفػػيحـلاددطػػدايتلس ػ لادج ػرائـلادل ػ للرلحػػبلديدم يدفػػالأليظمػػال
اددطداالكدكائفييلتثكةلتطىلد ضلادجرائـلادل للرلحبلدا ؿلفدكدلاددطداالحميله لمفددةلس ل
ادػػذاؿلادمطفػػؽلد،ػػييكفلاددطػػدايتلكاػػييكفلاالتػػثفلكاػػييكفلليظػػاـلادمػػدفلديػػيال1936ـلكاػػييكفل

ادمثهػ لاد مكماػػالديػػيال1935ـلكةارهػػيلمػػفلاػكايافلكأيظمػػالادفحػػـلادمفطػ ولكاػػدلحييػػتلهػػذلل
ادمفيحـلمكجكدةلميذل1928ـلإاللأي لدـلادؽلديذالاديكعلمفلادمفيحـلأمللطداؽلد ػدل1948ـول
كفيداينلل،كـلمفيحـلادوطحلدوفلييلمفيحـلوطحلدطداالديديظرلس لاد،ضيايلادل لحييػتلل ػلصل

ديػػيلمفػػيحـلاددطػػدايتلكس،ػينلدسوػػكؿلادمػػكجزةلادميوػػكصلتطايػػيلسػ لادفوػػؿلاد يبػػرلمػػفلاػػييكفل

االجراءاتلادجزائاالراـل  2لدييال2001ـ.1

ثا يةةا 3محكمةةة قضةةايا اال تخابةةات3لكاػػدلي ػصلتطػػىللبػػحاطييلاد،ػػييكفلراػػـل  9لديػػيال2005ـل
دب فلااليل يديتولكللحكفلمفلرئاسلكالميفلاضيةلدلييابلمفلمجطسلاد،ضػيءلاألتطػىلكا طػفل

 1هبٗ ٕٞاإلجغاءاد اُجؼائ٤خ عهْ ُ 2ـ٘خ .ّ2001
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تيييلدمريكـلرئيي 1ول لكلي ،دلادمفحمالمفلرئاسلكااليػافلمػفلاد،ضػيةلتطػىلاألاػؿولكلي ،ػدلسػ ل
اد،ضيايلادييمالدحيمؿلهائلييلفيدميلا،ررلرئايييلذدؾ2ولكلحكفلاد،دسلتيومالدكدالسطيطافل
ه لادم،رلاددائـلدمفحمالاضيايلااليل يديتلكدييلأفللل ذلم،رافلدييلس لمدايل لراـل لكةػزةول

تطىلأفلالـلإيبيءلمحلدافلدطمفحمالدليجاؿلاد،ضيايلكادكؿلادمراج يتلس لحؿلمفلاطيعلةػزةل
كادضػػفالادرردا ػػاول لكاجػػكزلدػ ػرئاسلادمفحمػػالأفلا ،ػػررلت ،ػػدلادمفحمػػالسػ ػ لةاػػرلم،ره ػػيلادري ػػم ل
ليياثنلدطمل،يضافولأكلإذالكجدلضركرةلد ،دلادمفحمالس لادمحيفلادذملكا تلسا لادكاا الادل ل
يب تلتيييلاددتكل.3

لل

ل لكل ػػلصلادمفحمػػالدػػيديظرلس ػ لادط ػػكفلادم،دمػػالالدرػػيءلأكلل ػػداؿلاد ،ػ ارراتلادوػػيدرةلتػػفل

دجي ػػالااليل يد ػػيتلأكلادلػ ػ لي ػػصله ػػذالاد ،ػػييكفلتط ػػىلجػ ػكازلادط ػػفلساي ػػيلأم ػػيـلمفحم ػػالاض ػػيايل
االيل يدػػيتولكدحػػفلاللابػػمؿلا لوػػيصلادمفحمػػالادج ػرائـلااليل يداػػالاد ػكاردةلس ػ لهػػذالاد،ػػييكفل

وكاللل،دػؿلالئفػالادط ػفلأمػيـلادمفحمػالمػيلدػـللحػفل
كادل له لمفلا لويصلاد،ضيءلاديظػيم  4ل
المفلمفيـلمزاكؿول لكامالؿلدجيالااليل يديتلأميـلادمفحمػالأفػدلميلبػيراييلاد،ػييكياافولأكل
ول
مكا
أملمفيـلمزاكؿلآ رلل ليرللادطجيا.5

ثالثا  3محكمة استل اق قضايا ضريبة الدخل3

ل

للبحطتلمفحمالايلئييؼلاضيايلضرادالادد ؿلدمكجبلاييكفلضػرادالادػد ؿلراػـل  17لديػيال
2004ـلحمفحمال يواللحكفلضمفلمثؾلاديططالاد،ضيئاالكلي ،دلدرئييالاػيضلاللل،ػؿلمرلدلػ ل
تػػفلايض ػ لمفحمػػالتػػدؿلتطاػػيلكتضػػكاالايضػػاافلاللل،ػػؿلمرلدػػالحػػؿلمػػييـلتػػفلايض ػ لمفحمػػال
ايلئييؼو لكا ض ػ كفلجمػػا يـلدسفحػػيـلكاألكضػػيعلاد،ييكياػػالادل ػ لليػػرملتطػػىلاد،ضػػيةلاديظػػيماافول
كلديبػػرلا لويوػػييلاتلدػػي انرلمػػفلادلػػيراحلادػػذملا اي ػ لرئػػاسلمجطػػسلاد،ضػػيءلاألتطػػى6ول لكل ػػلصل
مفحمالايلئييؼلاضيايلضرادالادد ؿلديديظرلس لااليػلئييسيتلادم،دمػالدطط ػفلسػ لاػ ارراتلادل،ػدارل
كاتػػيدةلاديظػػرلسػ لادل،ػػداراتلادلػ لاجػػكزلايػػلئييسييلدمكجػػبلاد،ػػييكف7ول لكل ،ػػدلادمفحمػػالجطيػػيلييلسػ ل
ادمرحػ ػػزلأكلس ػ ػ لأملمحػ ػػيفلآ ػ ػػرلل ػ ػراللميييػ ػػدينلكل ط ػ ػ لاضػ ػػيايلض ػ ػرادالادػ ػػد ؿلادميػ ػػل يفالوػ ػػفال
االيل جيؿولكلحكفلجطييلييلتطياالإاللإذالأمرتلادمفحمالد ػثؼلذدػؾ8ولكاحػكفلدطمفحمػالأفلل،ػرل
1أُبصح ( ٖٓ )29اُوبٗ ٕٞعهْ (ُ )9ـ٘خ  2005ثلإٔ االٗزشبثبد.
2أُبصح ( ٖٓ )30اُوبٗ ٕٞعهْ (ُ )9ـ٘خ  2005ثلإٔ االٗزشبثبد.
3أُبصح ( ٖٓ )31اُوبٗ ٕٞعهْ (ُ )9ـ٘خ  2005ثلإٔ االٗزشبثبد.
4أُبصح ( ٖٓ )33اُوبٗ ٕٞعهْ (ُ )9ـ٘خ  2005ثلإٔ االٗزشبثبد.
5أُبصح ( ٖٓ )35اُوبٗ ٕٞعهْ (ُ )9ـ٘خ  2005ثلإٔ االٗزشبثبد.
6أُبصح ( ٖٓ )1/28هبًٗ ٕٞغ٣جخ اُضسَ عهْ (ُ )17ـ٘خ .ّ2004
7أُبصح ( ٖٓ )2/28هبًٗ ٕٞغ٣جخ اُضسَ عهْ (ُ )17ـ٘خ .ّ2004
8أُبصح ( ٖٓ )3/28هبًٗ ٕٞغ٣جخ اُضسَ عهْ (ُ )17ـ٘خ .ّ2004
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ادل،دارلأكللزادللأكلل فض لأكللطرا لأكلأفلل ادلاد،ضاالإدػىلادميػل يؼلتطاػ لالتػيدةلادل،ػدارلكس،ػينل
دطل طامػػيتلادلػ لليلوػػكدييلكديػػيلسػ لجما ػ لاألفػكاؿلادلػ لل،ػػررلديػػيلردلااليػػلئييؼلأكلردلأملجػػزءل
ميػ 1ول لكالػػكدىللمالاػػؿلدائ ػرةلض ػرادالادد ططػػدللمفحملػ لااليػػلئييؼلكادػػي،ضلدمػػيلس ػ لذدػػؾلادمداس ػػال
كادمراس ػالتييػيلسػ لحيسػالاد،ضػيايلادمل ط،ػػالدضػرادالادػد ؿلأفػػدلمػكظف لك ازرةلادميداػالادف،ػػكااافلأكل
أحالرلكدلفكاضل ط لمفلكزارلادميداا .2ل ل
ل

ل لكاحكفلحؿلفحـلأكلأمرللودرللمفحمالايػلئييؼلاضػيايلضػرادالادػد ؿلاػيدثنلدطط ػفلأمػيـل

مفحمالادي،ضل ثؿلالثالافلاكمينلمفلليراحللفيامػ لأكللدطارػ لكس،ػينلديظػيـلايػلئييؼلكي،ػضلاضػيايل
ضرادالادد ؿ .3ل ل

ت بحمد هللا

1أُبصح ( ٖٓ )6/28هبًٗ ٕٞغ٣جخ اُضسَ عهْ (ُ )17ـ٘خ .ّ2004
2أُبصح ( ٖٓ )10/28هبًٗ ٕٞغ٣جخ اُضسَ عهْ (ُ )17ـ٘خ .ّ2004
3أُبصح ( ٖٓ )29هبًٗ ٕٞغ٣جخ اُضسَ عهْ (ُ )17ـ٘خ .ّ2004

209

ال تالج والتوصيات
أوالً 3ال تالج
 .1ض ت لسطيطاف ل ثؿ لادف،دا لاد الميياا لديظيـ لادفحـ لادييئد لس لاددكدا لاد الميياال
ديتلديرهيلإفدللكالايتلاددكدالاد طااولفاثلحيفلاد طافالاد الميي لهكلرأسلاددكدالككادا ل
تطى لسطيطاف لحيف لدماليدا لادفيحـ لاالدارم لدفطيطافو لكحييت لسطيطاف لممالطا لديالياف لمفل
اديكابلس لاددردميفلاد الميي لادذملحيفلايمىلدمجطسلادمد كاليفلكذدؾلديتلديرهيلجزنءلمفل

أايداـلدكدالاد ثسا.

 .2ض تلسطيطافلدطفحـلاددراطيي لد دلهزامالاددكدالاد الميياالس لادفربلاد يدماالاألكدىل
تيـ ل1917ـو لكد ؿ لاد،يئد لاددراطيي لادجيراؿ لادطيد لسطيطافو لكد د لييكات لمف لادفحـل
اد يحرملاددراطيي لودرلوؾلااليلدابلتفلتودالاألمـلس ل1922/7/24ـولكادذمل
كؿ لدراطيياي لاالبراؼ لتطى لسطيطاف لكل هاطيي لح للودح لدكدا لميل،طا لد د لايلييءل
االيلدابو لكد،د لحيف لهذا لادوؾ لأكدى لفط،يت لادلآمر لااليل ميرم لتطى لسطيطاف لدررضل
إايمالكطفلاكم لدطايكدلسايي.
 .3ودر لمريكـ لديلكر لسطيطاف لتيـ ل1922ـ لح كؿ لكالا،ا لديلكراا لترسليي لسطيطاف لس ل
ليرا يي لادم يورو لكادذم لميح لادميدكب لادييم لوثفايت لمطط،او لفاث لجما لدادا ل
اديططيت لادديلكراالادالثثل– لادليفاذاالكادلبرا االكاد،ضيئاا -ل لفاث لي رلحؿ لأدكاتل
ككييئؿلادفحـلدليفاذلكتدلدطفكرلدإايمالكطفلاكم لدطايكدلس لسطيطافلكادذملودرلتفل
كزارلاد يرجاالاددراطيي لدليراحل1917/11/2ـ.
 .4اييفدت لادجاكش لاددراطيياا لدليراح ل1948/5/14ـ لد د لأف ل طفت لكرائيي لفردين لةارل
ملحيسئا لداف لترب لسطيطاف لاد زؿ لكاد ويديت لادوياكياا لادل لحييت لمددجا لديديثحول
كمجيزة لد فدث لادكييئؿ لاد،ليداا لكادلدرابو لفاث لاي،ضت لاد ويديت لادوياكياا لتطىل
لكاد،رل لكاددطدات لاد رداا لكارلحدت لأدب لادمجيزر لادكفباا لدفؽ لادفطيطايااف لمفل
ادمدف ل
ادمديااف لكادباكخ لكاديييء لكاألطفيؿو لكليددت للطؾ لاد ويديت لس لليجار لمئيت لاآلالؼل
مييـ لكهك لمي لترؼ لس لادليراح لدػ" ليحدا لسطيطاف ل" لكأتطف لاايـ لدكدا لإيرائاؿ لس ل
1948/5/15ـلتطىلفكاد ل%78لمفلمييفالسطيطافلادليرا اا.
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 .5د دلهزامالادجاكشلاد رداالس لفربلتيـل1948ـولبحؿلادفطيطاياكفلدرتياالادجيم ال
اد رداا لأكؿ لفحكما لكطياا لسطيطاياا لكيمات ل" لفحكما لتمكـ لسطيطاف ل" لدرئييا لأفمدل
فطم لتددلادديا لكادل لحييتلاملدادان لدطيائالاد رداالاد طايولكحيفلم،رهيلمدايالةزةولكادل
كاج لهذل لادفحكما لاد داد لمف لادو كديت لحيف لأدرزهي لادم يرضا لاألردياا لدلبحاطييول
كل ط لجيم الاددكؿلاد رداالتيييولكتدـلادكسيءلديالدلزاميتلادميدااليفكهيولمميلأدللس ل
ادييياالإدىلايفراطلت،دهيولكاالويرهيلتمطييلتطىلادلمالاؿلاديايي لمفل ثؿلرئايييلس ل
مجطسلادجيم الاد رداا.
 .6ودر لس ل تيد لفحكما لتمكـ لسطيطاف لكالا،ا لديلكراا لترست لدييـ ل" لاديظيـ لادمؤاتل
دفحكمالتمكـلسطيطافل"لفددتلدمكجد لاديططيتلادفيحمالكه :لادمجطسلادكطي لكحيفل
دماليدالاديططالادلبرا ااولكادك ازرةلكه لاديططالادليفاذااولكادمجطسلاألتطىلكحيفلدماليدال
مؤييالادرئييالس لاأليظمالادديلكراالادم،يريا.
 .7د د لاالييفيب لاددراطيي لمف لسطيطاف لس ل1948/5/14ـ لكلد ؿ لادجاكش لاد رداا لس ل
سطيطافو لككاؼ لادفرب لدلكاا لالفياايت لاديديا لداف لإيرائاؿ لكاددكؿ لاد ردااو لأودفتل
سطيطاف لم،يما لإدى لالثالا لأجزاء :لادجزء لاألكؿ لمييي لكادذم للدطغ لمييفل ل20,770ل
حاطكمل انرلمرد ينل– لأملميلا يدؿل%77,4لمفلمييفالسطيطافل– لأاامتلتطا لدكدالاد دكل
ادوياكي و لكادجزء لاداليي لكادديدرا لمييفل ل %5878لحاطكمل انر لمرد ين ل– لأم لمي لا يدؿل
 %20,3لمف لمييفا لسطيطاف ل– لكادذم لأططؽ لتطا لادضفا لادررداا لأدفؽ لدإميرة لبرؽل
األردف لكبحؿ لم يي لادممطحا لاألردياا لادييبمااو لكادجزء لاداليدث لكادديدرا لمييفل ل363ل
حاطكمل انرلمرد ين ل– لأملميلا يدؿل%2,3لمفلمييفالسطيطافل– لكادذملاططؽلتطا لاطيعل
ةزةلكض للفتلاالدارةلاد رداالادموراا.
 .8اتلدرت لمور لاطيع لةزة لكدا ا للفت لادهيو لكدـ للي لإدى لضم لمالطمي لس طت لادممطحال
األردياالس لادضفالادرردااولفاثلترؼلاطيعلةزةلليظامين لديللكراين لددألدودكرلاد،ييكفل
األييي لراـل  621لدييال1953ـلس ل1953/12/10ـلكادذملأدر لدودكرلاد،ييكفل
األييي لراـل  255لدييال1955ـلكوكالنلدطيظيـلادديلكرملدط،طيعلد يـل1962ـ.
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 .9لمازليظيـلادفحـل ثؿلسلرةلاالدارةلادموراالدلرحازلاديططيتلدادلادفيحـلاالدارملاد يـل
ادمورمولفاث لحيفلارأسلاديططالادليفاذااولكادمجطسلادلبرا ولكاياطرلتطىلاديططال
اد،ضيئااولدذدؾلحيفلادفحـلس للطؾلادفلرةلبد لمططؽ.
 .10ميذ لييياا لادفرب لاد رداا لااليرائاطاا لتمؿ لاألردف لتطى لليائا لاألجكاء لدلكفاد لادضفال
ادررداا لم لاألردفو لكأودر لمجطس لادكزراء لاألردي لاد،رار لراـ ل  853لدليراحل
1948/12/7ـ لكادذم لل،رر لسا لدمل لادب ب لادفطيطاي لس لادضفا لادررداا لس لدكدال
األردفولكس ل1948/12/13ـلأودرلمجطسلاألمالاألردي لا ار انرلليرا اين لديدمكاس،التطىل
كفدةلادضفلاف.
 .11أودر لادمطؾ لطثؿ لدف لتدد ل لدف لادفياف لاليي لمطكؾ لادممطحا لاألردياا لادييبماال
ديلك انر لدطممطحالدضفلاييلدليراحل1952/1/1ـولكذدؾلد دلأفلأتدل لدجيالمطحااولكادذمل
ا لدرلأكؿلكالا،الديلكراالدطممطحالاألردياالادييبماالد دلأفللمتلادكفدةلدافلضفل لييرل
األردفلكضـلادضفالادررداالالميرةلبرؽلاألردفولكاللازاؿلديلكرل1952ـلييرملادمف كؿل
س لادممطحالاألردياالادييبماالم لميلطرألتطا لمفلل داثتلتطىلأفللد،ىلجما لاد،كايافل
كاأليظمالكييئرلاألتميؿلادلبرا االادم مكؿلدييلس لادضفلافلييسذةلادمف كؿلإدىلأفللطرىل
أكلل دؿلد،ييكفلآ رلاودرلدم،لضىلهذالادديلكر.
 .12كس لادفلرةلمفل 1988/6/9-7ـ لت،دتلادجيم الاد رداالمؤلم انرلدط،مالديدجزائرلكمفل
لكوايليي لكض لادضفا لادررداا لكاطيع لةزة لدفلرة لايل،يداا للفت لإبراؼ لاألمـ لادملفدةل
كلمحافلادب بلادفطيطاي لمفلل،رارلموارللكاايمالدكدل لادميل،طالتطاييلد،ايدةلميظمال
ادلفرار لادفطيطاياا لادممالؿ لادبرت لكادكفاد لد و لسيل ذ لاألردف ل ثؿ لاألايـ لاأل ارة لمفل
لمكز ل1988ـ ليطيطا لمف لاد ،اررات للمس لوماـ لاد ثاا لادل لظطت لايئما لداف لاألردفل
كادضفالادررداالميذلاد يـل1950ـولسف ل1988/7/28ـوللثهيلودكرلإرادةلمطحاالدفؿل
مجطس لاديكاب لادذم لاضـ لممالطاف لتف لادضفا لادررداا لكذدؾ لاكـ ل 30للمكز ل1988ـول
كدليراح ل1988/7/31ـ لأتطف لادمطؾ لفياف لسؾ لاد ثاا لاد،ييكياا لكاالداراا لم لادضفال
ادرردااولدييلالييءلأجيزةلاألكايؼلكادمفيحـلادبرتاالس لادضفالادررداا .ل
 .13لبػحؿلأكؿلمجطػسلدطيػططالادكطياػالادفطيػػطاياالسػ لمدايػالأرافػيلدلػػيراحل1994/7/15ـل
درئيي ػػالادػ ػرئاسلاد ارف ػػؿلادمرف ػػكـلايي ػػرلترس ػػيتلرئ ػػاسلادطجي ػػالادليفاذا ػػالدميظم ػػالادلفرا ػػرل
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ادفطيطايااولكادذملحيفلالػرأسلسػ لادكاػتلذالػ لمجطػسلادػكزراءلادفطيػطاي لسػ لظػؿلةاػيبل
ادلفراػػالدػػافلادميوػػدافل-لرئييػػالاديػػططالكرئييػػالادفحكمػػا-ولكلاػػدلايػػلمرلادكض ػ لحػػذدؾل
دمدةلالميفلييكاتلفاثللـلادفوؿلدافلميوبلرئييالاديططالكرئييالادفحكمالدييلفداثل
ميوػػبلرئػػاسلادػػكزراءلتػػيـل2003ـلادػػذملأوػػدحلهػػكلمػػفلالػرأسلجطيػػيتلمجطػػسلادػػكزراءل
ديالضيسالإدىلاال لويويتلاأل رللادمييطالد لدمكجػبلاد،ػييكفلاأليييػ لادم ػدؿلديػيال
2003ـولكدػ ػػذدؾلس،ػ ػػدلأوػ ػػدفتلاديػ ػػططالادليفاذاػ ػػالس ػ ػ لسطيػ ػػطافلللحػ ػػكفلمػ ػػفلمؤييػ ػػلافل
ديلكرالافلكهمي:لرئييالاديططالادكطياالمفلييفااولكمجطسلادكزراءل ادفحكما لمفلييفاال
أ رل .ل
 .14وػػدرلاد،ػػييكفلاأليييػ لاألكؿلدطيػػططالادكطياػػالادفطيػػطاياالتػػيـل2002ـولفاػػثللػػكدىل
ه ػػذالاد ،ػػييكفلليظ ػػاـلمي ػػيئؿلادفح ػػـلكادف ،ػػكؽلكادفرا ػػيتلاد يم ػػالسػ ػ لاأل ارضػ ػ لاد يضػ ػ ال
دطيططالادكطياالادفطيطايااولكتطىلهدملمفلم ياارلادفحـلادػدام،راط لادلمالاطػ لكادل دداػال
اديايي ػػااولكللح ػػكفلادي ػػططالادفطي ػػطاياالم ػػفلي ػػططيتلتيم ػػالال ػػثثلأي ػػكةلدد،ا ػػالاأليظم ػػال
ادديػ ػػلكراالاددام،راطاػ ػػالاديايداػ ػػاولكه ػ ػ لاديػ ػػططالادلب ػ ػرا االكاديػ ػػططالادليفاذاػ ػػالكاديػ ػػططال
اد،ضيئاا.
 .15لكسػ لاد بػرافلمػػفلايػيار1996/ـلجػرتلأكؿلايل يدػػيتلياييػاالتيمػالفػرةلكمديبػرةلسػ ل
ادضفالادررداالكاطيعلةزةلاليل يبلرئاسلاديططالادفطيطاياالكأتضيءلادمجطسلادلبرا ل
ادفطي ػػطاي ولفا ػػثللم ض ػػتللط ػػؾلااليل يد ػػيتلت ػػفلكالدةلادمجط ػػسلادلبػ ػرا لادفطي ػػطاي ل
األكؿلدطيططالادكطياػالادفطيػطايااولكادمجطػسلادلبػرا لادفطيػطاي لهػكلاديػططالادلبػرا اال
ادميل دػػاولكالػػكدىلمييم ػ لادلب ػرا االكادرايداػػالتطػػىلادكج ػ لادمدػػافلس ػ لاد،ػػييكفلاأليييػ ػ ل
ادفطيطاي لكيظيم لاددا ط .
 .16الحػػكفلادمجطػػسلادلب ػرا لادفطيػػطاي لمػػفل132لتض ػكانلكذدػػؾلكس ،ػينلدطمػػيدة  2/3لمػػفل
اد،ػػييكفلراػػـل  9لديػػيال2005مدب ػ فلااليل يدػػيتلكذدػػؾلد ػػدلأفلحػػيفلتػػددلأتضػػيؤلل88ل
تض ػ ػكانلكس ،ػ ػينلدط،ػ ػػييكفلاألييي ػ ػ لادم ػ ػػدؿلديػ ػػيال2003ـولكادػ ػػذملتػ ػػدؿلدوػ ػػدكرلاد،ػ ػػييكفل
األييي لدييال2005ـلادذملأفيؿللفدادلتددلأتضيءلادمجطسلادلبرا لادفطيطاي لإدىل
اػػييكفلااليل يدػػيتول لكايل ػػبلأتضػػيءلادمجطػػسلادلب ػرا لايل يد ػينلتيم ػينلف ػ انرلكمديب ػ انرلكس ،ػينل
ألفحػػيـلاػػييكفلااليل يدػػيتولكافػػددلاد،ػػييكفلتػػددلاألتضػػيءلكادػػدكائرلكاديظػػيـلااليل ػػيد ول
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كدطمجطػػسلدجيييندائمػػالكذدػػؾلدرػػرضلإتمػػيؿلادرايدػػالكددفػػثلمبػػيرا لاد ،ػكايافلكاالال ارفػػيتل
كاد،ضيايلادل لافاطييلادمجطسلأكلرئاي لإدايي.
 .17أفػػذلاد،ػػييكفلاأليييػ لادفطيػػطاي لديديظػػيـلادػػدام،راط لادياػػيد ولفاػػثلاللل،لوػػرلميمػػال
اديػػططالادلب ػرا االس ػ لسطيػػطافلتطػػىلادرايدػػالكادلب ػرا لدػػؿللل ػػدللذدػػؾلإدػػىلوػػثفايتل
أ ػػرللايػػلمدهيلادمجطػػسلادلب ػرا لمػػفلاد ،ػكايافلكادلب ػرا يتلاأل ػػرلولكافلحػػيفلادلب ػرا ل
كادرايد ػػالهم ػػيلاد ػػكظافلافلاألو ػػطالافلدطمجط ػػسولكا ػػدلحف ػػؿلادمب ػػرعلادفطي ػػطاي لاالي ػػل،ثداال
ادثزم ػػالألتض ػػيئ لسػ ػ لاا ػػيميـلد تم ػػيديـولكأف ػػيطيـلديد دا ػػدلم ػػفلادض ػػميييتلادض ػػركراال
دلمحاييـلمفلمميريالمييميـلاديايداا.
 .18أسػػردلادمبػػرعلادفطيػػطاي لاددػػيبلاداليدػػثلمػػفلاد،ػػييكفلاألييي ػ لادفطيػػطاي لدطفػػداثلتػػفل
ميوبلرئاسلاديططالادكطيااولكا لايرلولككالال ولكبركرلميود ولكيططيل لكوثفايل ول
كتثالػ لدمجطػػسلادكزراءوايل ػػبلرئػػاسلاديػػططالادكطياػالادفطيػػطاياالايل يدػينلتيمػينلكمديبػ انرل
م ػػفلادبػ ػ بلادفطي ػػطاي لكس،ػ ػينلألفح ػػيـلا ػػييكفلااليل يد ػػيتلادفطي ػػطاي ولكلح ػػكفلم ػػدةلكالا ػػال
ادرئاسلأرد لييكاتولكاللاجكزلايل يد لألحالػرلمػفلدكرلػافلمللػيدالافولكس،ػينلدطمػيدةل  2لمػفل
اد،ييكفلراـل  9لدييال2005ـ.
 .19أالػػيرلادليػػياضلدػػافلاديوػػكصلادلبػرا االادلػ للييكدػػتلمػػدةلكالاػػالاديػػططالجػػدالنلديػػلكراينل
كايػ ينلفػػكؿللػػيراحلايليػػيءلكالاػػالرئػػاسلاديػػططالادفطيػػطاياالادميل ػػبلدلػػيراحل2005/1/9ـل
د ػػدلكسػػيةلاد ػرئاسلاد ارفػػؿلادمرفػػكـلاييػػرلترسػػيتولفاػػثللميػػحتلحلطػػالادلرااػػرلكاالوػػثحل
اددردميياالديدرأملاد،يئؿلأفلكالاالرئاسلاديططالليلي لدمركرلأرد اليػيكاتللدػدألمػفللػيراحل
ايل يدػ ػ لكه ػػكلم ػػيلا يػ ػ لأفلكالا ػػالرئ ػػاسلادي ػػططالادكطيا ػػالادميل ػػبلدل ػػيراحل2005/1/9ـل
ليلي ػ لس ػ ل2009/1/9ـلايػػلييدانلإدػػىلادمػػيدةلاألكدػػىلمػػفلاد،ػػييكفلاألييي ػ لديػػيال2005ل
ادلػ ليوػػتلتطػػىلأف:ل"مػػدةلرئييػػالاديػػططالادكطياػػالادفطيػػطاياالهػ لأردػ ليػػيكاتولكافػػؽل
دطػ ػرئاسللرب ػػاحليفيػ ػ لدفلػ ػرةلرئيي ػػاالالييا ػػالتط ػػىلأفلاللاب ػػرؿلميو ػػبلادرئيي ػػالأحال ػػرلم ػػفل
دكرلافلملليدالاف"لولس لفافلرأللرئاسلاديططالادكطياالكادحلؿلاددردميياػالاأل ػرللادليد ػال
دميظمػالادلفراػرلادفطيػػطاياالاملػدادلكالاػالرئػػاسلاديػططالادكطياػالإدػػىلادلػيراحلادػذملليليػ ل
سا لكالاالادمجطسلادلبرا لكادذملايل بلدليراحل2006/1/25ـلكذدؾلكس،ػينلدطمػيدةل2لمػفل
اد،ييكفلراـل  9لديػيال2005ـلدبػ فلااليل يدػيتلادلػ لاػررتلأيػ ل":لاػلـلايل ػيبلادػرئاسول
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كأتضيءلادمجطسلس لآفلكافدلس لايل يديتلتيمالفرةلكمديبػرةلدطراػؽلاالالػراعلاديػرمل"ول
كأا ػينلمػػيلحػػيفلاألمػػرلسػػإفلادلفيهمػػيتلادفطيػػطاياالدػػافلادفوػػيئؿلاػػدلفيػػمتلاألمػػرلديلجػػيلل
ادلمدادلدكالاالحؿلمفلرئاسلاديططالادكطياالكادمجطسلادلبرا لدفافلادكوكؿلإدىللكاسؽل
كطي لتطىلإجراءلايل يديتلدبحؿلملزامف.
 .20اررلاد،ييكفلاألييي لادفطيطاي لادم دؿلدييال2003ـ–للمباينلم لاديظػيـلاددردمػيي ل–ل
ج ػػؿلمديب ػرةلاال لويوػػيتلادليفاذاػػالكاالداراػػالدكايػػطالمجطػػسلادػػكزراءولكسامػػيلتػػدالمػػيل
د ػ ػرئاسلاديػ ػػططالادكطياػ ػػالمػ ػػفلا لويوػ ػػيتلليفاذاػ ػػالافػ ػػددهيلاد،ػ ػػييكفلاألييي ػ ػ وللحػ ػػكفل
ادوػػثفايتلادليفاذاػػالكاالداراػػالمػػفلا لوػػيصلمجطػػسلادػػكزراءولكلد ػينلدػػذدؾلسػػإفلرئػػاسل
اديػػططالةاػػرلميػػئكؿلياييػػاينولسػ لفػػافلل،ػ لادميػػئكداالادجميتاػػالتطػػىلادػػك ازرةلكايػ ؿلحػػؿل
كزا ػػرلت ػػفلأتم ػػيؿلك ازرلػ ػ ولكد ،ػػدللض ػػمفلاد ،ػػييكفلاأليييػ ػ لادم ػػدؿلدي ػػيال2003ـلت ػػدةل
ي ػػططيتلليفاذا ػػالدػ ػرئاسلادي ػػططاولام ػػيرسلد ض ػػييلميف ػػردانولسػ ػ لف ػػافلاديب ػػرلد،ا ػػاله ػػذلل
اديططيتلتفلطراؽلادفحكمال مجطسلادكزراء .
 .21احػػكفلد ػرئاسلاديػػططالتػػدةلوػػثفايتلليفاذاػػالكلب ػرا االكاضػػيئاالكمػػفلادوػػثفايتل
ادليفاذا ػػالدػ ػرئاسلادي ػػططاللي ػػماالرئ ػػاسلادفحكم ػػالكاايدلػ ػ لأكلاد ػػكؿلاي ػػل،يدلي لكدتكةلمجط ػػسل
ادكزراءلدثي ،يدلكاتثفلفيدالادطكارئولحميلأفلدػ لوػثفايتلسػ لمجػيؿلاد دمػالادمدياػاول
كس لادمجيؿلادميد ولكس لادمجيؿلاألمي وكاحكفلد لأاضينوثفايتلتدةلس لادرايدػالتطػىل
أتمػػيؿلاديػػططالادليفاذاػػاولكمػػفلوػػثفايتلرئػػاسلاديػػططالس ػ لادمجػػيؿلادلب ػرا لإوػػدارل
األيظمػػالكادل طامػػيتلادثزمػػالدليفاػػذلد ػػضلاد،كاياييدػػدتكةلإدػػىلايل يدػػيتللب ػرا االكرئييػػاال
تيمالاددتكةلإدىلت،دلاجلميتيتلدطمجطسلادلبرا لإودارلكيبرلاد،ػكايافلد ػدليػيييلمػفل
ادمجطسلادلبرا .
 .22د ػرئاسلاديػػططالادكطياػػالس ػ لفػػيالتلادضػػركرةلادل ػ لالللفلمػػؿلادل ػ ارلس ػ لةاػػرلأدكارل
اي ،يدلادمجطسلادلبرا ولإوػدارلاػرلاراتلديػيلاػكةلاد،ػييكفولكاجػبلترضػييلتطػىلادمجطػسل
ادلب ػرا لس ػ لأكؿلجطيػػالا ،ػػدهيلد ػػدلوػػدكرلهػػذللاد ،ػ ارراتلكااللزاؿلمػػيلحػػيفلديػػيلمػػفلاػػكةل
اد،ػػييكفولأمػػيلإذالترضػػتلتطػػىلادمجطػػسلادلب ػرا لتطػػىلاديفػػكلاديػػيدؽلكدػػـلا،رهػػيلزاؿلمػػيل
احكفلدييلمفلاكةلاد،ييكف.
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 .23حمػػيلاحػػكفلدط ػرئاسلمػػفلادوػػثفايتلاد،ضػػيئاالاد فػػكلاد ػػيصلكادموػػيداالتطػػىلأفحػػيـل
االتػػداـلحم ػػيلاح ػػكفلدػ ػ لت ػػدةلا لويو ػػيتللل ط ػػؽلديد،ض ػػيءلكاديايد ػػالاد يم ػػاولإض ػػيسالإد ػػىل
ادوثفايتلاأل رللدرئاسلاديططالادكطياالس لادمجيؿلادددطكميي لكادياييالاد يرجاا.
 .24كا ػػدلأس ػػردلادمب ػػرعلادفطي ػػطاي لادمػ ػكادلم ػػفل63ل–ل83لم ػػفلادد ػػيبلاد ػػيمسلسػ ػ لاد ،ػػييكفل
األيييػ ػ ػ لادفطي ػ ػػطاي لادم ػ ػػدؿلدي ػ ػػيال2003لدطف ػ ػػداثلت ػ ػػفلمجط ػ ػػسلاد ػ ػػكزراءولكاألفح ػ ػػيـل
ادديػ ػػلكراالادل ػ ػ للدػ ػػافلحافاػ ػػالا لاػ ػػيرلرئػ ػػاسلادػ ػػكزراءلكأتضػ ػػيءلمجطػ ػػسلادػ ػػكزراءولكاايدل ػ ػ ل
كاي ػػل،يدل ولكي ػػططيل لكو ػػثفايل ولكتثال ػ ػ لديدمؤيي ػػيتلاددي ػػلكراالاأل ػػرللكميػػػئكدال ل
ػيرسلرئػػاسلادػػكزراءلمييمػ لإاللد ػػدلياػػؿلادال،ػػالمػػفل
ولكاللامػ ل
أميميػػيولكةاػػرلذدػػؾلمػػفلادميػػيئؿ ل
ادمجطػػسلادلب ػرا لادفطيػػطاي ولمجطػػسلادػػكزراءل ادفحكمػػا لهػػكلاألداةلادليفاذاػػالكاالداراػػال
اد طايلادل للضطط لدميؤكداالكض لاددرييمللادذملل،رللاديططالادلبرا االمكض لادليفاذ.
 .25كد،ػػدلس ػػرؽلاد،ػػييكفلاأليييػ ػ لادفطي ػػطاي لدػػافلالثال ػػالأيػ ػكاعلمػػفلادو ػػثفايتلاددي ػػلكراال
كاالداراالادل للميريييلادفحكماولسػيديكعلاألكؿلمػفلادوػثفايتلهػ لاال لويوػيتلادلػ ل
اميريييلرئاسلادكزراءلميفردانلديتلديرللرئايينلدطيططالادليفاذاالكذدػؾليلاجػالالالػرابلاديظػيـل
ادديػػػلكرملادفطيػ ػػطاي لإدػ ػػىلادبػ ػػحؿلاددردمػ ػػيي ولكادي ػػكعلادالػ ػػيي له ػ ػ لاال لويوػ ػػيتلادل ػ ػ ل
اميريػػييلمجطػػسلادػػكزراءلمجلم ػينلحكفػػدةلكافػػدةلكاللامطػػؾلرئػػاسلادػػكزراءلس ػ لهػػذللادفيدػػال
ادل،رارلميفردانلددكفلادرجكعلإدىلأتضيءلفحكمل لدطلوكاتلتطىلأملارارلارادلال

ػيذللكس،ػلينل

دمػ ػػيلهػ ػػكلميوػ ػػكصلتطا ػ ػ لس ػ ػ لاديظػ ػػيـلادػ ػػدا ط لدمجطػ ػػسلادػ ػػكزراءولأمػ ػػيلاديػ ػػكعلاأل

اػ ػػرلمػ ػػفل

ادوػػثفايتلسي ػ لاال لويو ػيتلادميكطػػالدػػيدكزراءلميفػػردافل لحػػؿلكزاػػرلتطػػىلفػػدة

لكذدػػؾل

ديتلديرلأفلحؿلكزارلهكلادرئاسلاألتطىلس لك ازرل .
 .26فددلاد،ػييكفلاأليييػ لادفطيػطاي لكاديظػيـلادػدا ط لدطمجطػسلادلبػرا لاألدكاتلادرايداػال
ادمليف ػػالألتض ػػيءلادي ػػططالادلبػ ػرا االادثزم ػػالدمرااد ػػالكمي ػػيئطالادفحكم ػػالكهػ ػ لاألي ػػئطال
كااليلجكاديتولكفجبلادال،اولكادلف،اؽلاددردميي ولكل لدرلادفحكمالميل،اطالسكرلدػدءلكالاػال
جداػػدةلدطمجطػػسلادلب ػرا ول لكد ػػدلفجػػبلادال،ػػالتػػفلرئػػاسلادػػكزراءلأكلتػػفلرئػػاسلادػػكزراءل
كفحكمل ػ ولأكلتػػفلالطػػثلتػػددلادػػكزراءلتطػػىلاألاػػؿولكتيػػدلإج ػراءلأاػػالإضػػيسالأكللرااػػرلأكل
بركرلأكلإايدػاللبػمؿلالطػثلتػددلأتضػيءلمجطػسلادػكزراءلتطػىلاألاػؿولحمػيلل لدػرلادفحكمػال
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ميػػل،اطالتيػػدلكسػػيةلرئػػاسلادػػكزراء أكلتيػػدلايػػل،يدالرئػػاسلادػػكزراءلأكلايػػل،يدالالطػػثلتػػددل
أتضيءلادفحكمالتطىلاألاؿولأكلإايدالرئاسلادكزراءلمفلادؿلرئاسلاديططالادكطياا.
 .27ف ػ ػػددلاد ،ػ ػػييكفلااليييػ ػ ػ لادفطي ػ ػػطاي لم ػ ػػيدـلادي ػ ػػططالاد،ض ػ ػػيئاا.للكا ػ ػػدلي ػ ػػصلادمب ػ ػػرعل
ادفطيػػطاي لتطػػىلتػػدةلضػػميييتلمػػفلبػ يييلأفللحفػػؿلايػػل،ثداالاديػػططالاد،ضػػيئاالكتمطيػػيول
كد ،ػػدلح ػػيفلأكد ػػىلادض ػػميييتلادلػ ػ لارره ػػيلادمب ػػرعلالي ػػل،ثؿلاد،ض ػػيءلهػ ػ لإري ػػيءلاد ،ػػييكفل
األييي ػ لادفطيػػطاي لدمدػػدأليػػايدةلاد،ػػييكفلح يػػيسلدطلب ػرا لكادػػىلذدػػؾلأبػػيرتلادمػػيدةل  6ل
مفلاد،ييكفلاألييي لسيوتلتطىلأفل:ل"لمددأليػايدةلاد،ػييكفلأيػيسلادفحػـلسػ لسطيػطافول
كل ضػ ػ لدط ،ػػييكفلجماػ ػ لادي ػػططيتلكاألجيػ ػزةلكاديائ ػػيتلكادمؤيي ػػيتلكاألبػ ػ يصل"ولكهػ ػ ل
ض ػػمييالدي ػػلكراالاللةي ػػىلتيي ػػيلسػ ػ لأمليظ ػػيـلياييػ ػ لالي ػػل،ثؿلاد،ض ػػيءلسػ ػ لمكاجي ػػال
اديططيتلاأل رل.ل
 .28حمػػيلأكردلادمبػػرعلادحالاػػرلمػػفلاديوػػكصلاد،ييكياػػالادل ػ ليوػػتلو ػرافالتطػػىلايػػل،ثؿل
اديططالاد،ضيئااولكمفلذدؾلميليوتلتطا لادميدةل  97لمفلاد،ييكفلاألييي لادفطيطاي ل
ادم ػ ػػدؿلديػ ػػيال2003ـلد،كديػ ػػيل:ل"لاديػ ػػططالاد،ضػ ػػيئاالميػ ػػل،طاولكللكالهػ ػػيلادمفػ ػػيحـلتطػ ػػىل
ا لثؼلأيكاتييلكدرجيلييولكافددلاد،ييكفلطرا،اللبحاطييلكا لويويلييلكلودرلأفحيمييل
كس ،ػينلدط،ػػييكفولكل طػػفلاألفحػػيـلكليفػػذلديي ػػـلادب ػ بلاد رد ػ لادفطيػػطاي ل"ولكيوػػتلادم ػػيدةل
 98لتطىلأفل"لاد،ضيةلميل،طكفولالليططيفلتطايـلس لاضيئيـلدرارلاد،ػييكفولكاللاجػكزل
ألاػػاليػػططالادلػػد ؿلس ػ لاد،ضػػيءلأكلس ػ لبػػؤكفلاد دادػػال"ولكدػػذاتلادم يػػىلجػػيءتلادمػػيدةل
 1مػػفلاػػييكفلاديػػططالاد،ضػػيئاالراػػـ  1لديػػيال2002ـلادل ػ ليوػػتلتطػػىلأف:ل"لاديػػططال
اد،ضيئاالميل،طاولكافظرلادلد ؿلس لاد،ضػيءلأكلسػ لبػؤكفلاد دادػال"ولحمػيليوػتلادمػيدةل
 2لمي لتطىلأف:ل"لاد،ضيةلميل،طكفلالليططيفلتطايـلس لاضيئيـلدرارلاد،ييكفل".
 .29كلي،يـلاديططالاد،ضػيئاالإدػىلبػ دلافلرئايػالافللبػحثفلجيػيف لاد دادػالسػ لسطيػطافول
كهميلجييزلادمفػيحـولكمؤييػالاديايدػالاد يمػاولكللحػكفلادمفػيحـلادفطيػطاياالمػف:لادمفػيحـل
ادبرتاالكادداياػالكادمفحمػالادديػلكراالاد طاػيلكادمفػيحـلاديظيماػاولكليبػ لادمفػيحـلاد يػحراال
د ،ػكايافل يوػػاولحمػػيلاجػػكزلد،ػػييكفلإيبػػيءلمفػػيحـلإداراػػاولأمػػيلاديايدػػالاد يمػػالسلؤدػػؼلمػػفل
ادييئبلاد يـلكمييتدا ولكأتضيءلاديايدالاد يمالددرجيليـلادم لطفا.
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 .30ابلمؿلادجييزلاد،ضيئ لس لسطيطافلإضيسالادىلادمفيحـلاديظيماالكادمفحمالادديلكراال
كاديايدالاد يمالتطىلمفيحـلداياالل لصلدفؿلادمييئؿلكاد،ضيايلادمل ط،الد،ػكايافلاألفػكاؿل
ادب وػػاالدحػػؿلداييػػالتطػػىلفػػداولسييػػيؾلادمفػػيحـلادبػػرتاالدطميػػطمافولكادمفػػيحـلادحييػػاال
دطميػػافاافولكهػػذللادمفػػيحـلميػػل،طالتػػفلادمفػػيحـلاديظيماػػالإدارا ػينلكاضػػيئالينلكحػػذدؾلتطػػىل
ادمفػػيحـلاد يػػحراالادل ػ لل ػػلصلديدب ػ فلاد يػػحرملإضػػيسالدػػد ضلادمفػػيحـلاد يوػػالادل ػ ل
ل لصلحؿلميييلدمجيؿلاضيئ لم اف.
ثا ياً 3التوصيات
 .1للإتػػدادلديػػلكرلدكدػػالسطيػػطافلتطػػىلأياجيػػدلاديظػػيـلادياػػيد لاددردمػػيي لدبػػحؿلحيمػػؿلم ػ لمػػيل
الضمي لهذالاديظيـلمفلأرحػيفولكذدػؾلدمػيلديػذالاديظػيـلمػفلمماػزاتولكحكيػ لاألحالػرللمالػاثنل

درةد ػػيتلادبػ ػ بولكايي ػػيءلاديظ ػػيـلاددي ػػلكرملادف ػػيد لاد ػػذمله ػػكلتد ػػيرةلت ػػفلييػ ػ المب ػػكهال
كم لططالمفلاديظيـلادرئيي لادجييحليفكلاديظيـلاددردميي ولسطـلا دليظيمػينلرئييػاينل يدوػينل

كاللهكليظيمينلدردميياينل يدوين.

 .2لبػػحاؿلادمفحمػػالادديػػلكراالدلمػػيرسلمييميػػيلادمكحطػػالديػػيلكس ،ػ لألفحػػيـلاد،ػػييكفلاألييي ػ ل
ادفطيطاي لادم دؿلدييال2003ـولكلاييكفلادمفحمػالادديػلكراالادفطيػطاي لراػـل  3لديػيال

2006لككضػ لمكضػ لادلطداػػؽولكذدػػؾلدلف،اػػؽلاألهػػداؼلاد،ييكياػػالادلػ للك يهػػيلادمبػػرعل
مفلذدؾلكلس لم،دملييلادل حدلمػفلمطيد،ػالادلبػرا يتلد يكاتيػيلدط،ػييكفلاأليييػ لكلسطيػفال

ادمب ػػرعله ػػذالم ػػفلييفا ػػاولكم ػػفلييفا ػػالأ ػػرللدلح ػػكفلادمفحم ػػالأداةلس يد ػػالدفف ػػظلادلػ ػكازفل
اديايي لس لادييفالادفطيطاياالالياميلم لحالرةلاددرامللادياييػاالادمطركفػالتطػىلادفطدػال

ادياييػػاالدحالػرةلأدػكافلادطاػػؼلادياييػ لادلػ لليبػػطلسػ لادمجلمػ لادفطيػػطاي لتطػػىلاديػػيفال
ادفزدا ػػاولكدطفو ػػؿلسػ ػ لادمييزت ػػيتلاددي ػػلكراالادلػ ػ للال ػػكرلدبػ ػ فللي ػػيزعلادو ػػثفايتلد ػػافل
يططيتلاددكدا.

 .3درايالادلطكراتلادديػلكراالادلػ لمػرتلديػيلسطيػطافلسػ لحطاػيتلادف،ػكؽلكادبػرا الكاد،ػييكفل
ديدجيم يتلادفطيطاياالكذدؾلمفل ثؿللضمافلذدؾلدمييؽلليراحلاد،ػييكفلادفطيػطاي ولأكل
مػػفل ػػثؿلإسرادهػػيلس ػ لميػػيؽلد اري ػ لميػػل،ؿلكذدػػؾلدمػػيلدطلطػػكراتلادديػػلكراالمػػفلل ػ الارل
كاضحلتطىلم لطؼلاد،ػكايافلكادلبػرا يتلادفطيػطايااليػكاءلادلػ لليلمػ لإدػىلسػركعلاد،ػييكفل

اد ػ ػػيـلأكلاد،ػ ػػييكفلاد ػ ػػيصلدم رسػ ػػالادفطيػ ػػفالادلب ػ ػرا االادل ػ ػ لايمػ ػػتلتطايػ ػػيللطػ ػػؾلاد ،ػ ػكايافل
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كادلبػ ػرا يتولدثي ػػلفيدةلميي ػػيلسػ ػ للط ػػكارلااللجيه ػػيتلادلبػ ػرا االادم يوػػرةلسػ ػ لادمجلمػ ػ ل

ادفطيطاي .

 .4لكفاػدلاد،ػكايافلكادلبػرا يتلاديػػيراالسػ لبػطرملادػػكطفولكادلػ لايلمػ لحػػؿلمييػيلإدػػىليظػػيـل
اييكي لم لطؼولكسطيفالاييكياالمريارةولكمدرياللبرا االم لطفػاولكادلػ ليػفلادحالاػرلمييػيل
دلطداػػالرةدػػيتلأيظمػػالادفحػػـلادمل يادػػالتطػػىلسطيػػطافولكدػػـللحػػفلاػػدلبػػرتتللطداػػالدرةدػػيتل

ف،ا،ا ػػالدطفيج ػػيتلادلبػ ػرا االدطمجلمػ ػ لادفطي ػػطاي ولكادلػ ػ لو ػػدرلم ظمي ػػيلت ػػفلي ػػططيتل

ديػػلكراالأجيدا ػػالأكلةا ػػرلسطي ػػطاياالتط ػػىلاألا ػػؿولكادلرحا ػػزلأكالنلتط ػػىلادد ػػدءلديدمجمكت ػػيتل
ادلبػرا االادرئايػػالاألحالػػرلبػػاكتينلسػ لاد مػػؿلاد،ضػػيئ لكاد،ػػييكي لحيد،ػػييكفلادمػػدي لكاػػييكفل
اد ،كديتلكاد،ييكفلادلجيرمولكةارهيلمفلاد،كايافلادييمالس لادفايةلاد مطاا.

 .5إيب ػػيءلمحلد ػػالكطيا ػػالدي ػػلكرااللح ػػكفلمييمي ػػيلجمػ ػ لكيب ػػرلادكال ػػيئؽلاددي ػػلكرااولكاد،ػ ػكايافل
كاد ،ارراتلادويدرةلس لادب فلادديلكرملكسيريلييلكلرلادييلكس،ينلدطفلراتلادلػ لبػيدتللطػك انرل

ديػػلكراينلس ػ للػػيراحلادب ػ بلادفطيػػطاي لميػػذلادفحػػـلاد المػػيي لكفلػػىلهػػذللادطفظػػاولكحػػذدؾل
دجمػ ػ لادحل ػػبلكادد اري ػػيتلكاألدف ػػيثلادلػ ػ لكج ػػدتلسػ ػ له ػػذالادمج ػػيؿولكذد ػػؾلففظػ ػينلدطلػ ػراثل
كادليراحلادديلكرملدطب بلادفطيطاي ولكدطليياؿلتطىلاد،ييكياافلكادديفالافلكادميلمافلديذال

ادمجيؿ.
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1- Marloe,
– 1946.

– 2- Robert, John &Hadawi, Sami – The Palestine Diary – Volume 1
– Center – Beirut – Lebanon

1914 –1945 – Palestine Research
1970 .

ثالثاً 3المصادر القا و ية والت ريعية3
 1مريكـلايل يبلادمجطسلادلبرا لدييال1922ـ
 2اديظيـلاددا ط لدطمجطسلادلبرا لادفطيطاي .
 3مريكـلديلكرلسطيطافلد يـل1922ـ.
 4لمريكـلديلكرلسطيطافلادم دؿلدييال1923ـ.
 5مريكـلديلكرلسطيطافلادم دؿلدييال1933ـ.
 6مريكـلديلكرلسطيطافلادم دؿلدييال1935ـ.
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 7لمريكـلديلكرلسطيطافلادم دؿلدييال1939ـ.
 8لاييكفلادمفيحـلراـل  31لدييال1940ـ.
 9اييكفلمفيحـلاددطدايتلراـل  18لدييال1928ـ.
 10لادكايئ لادفطيطايااولحييكفلأكؿل1949ـولاد ددلراـل.1ل-26ل
 11لادمذحرةلاالاضيفاالدكتثفلادديلكرملد،طيعلةزةلدييال1962ـ.
ادجرادةلادريماالاألردياا.
- 12ل ل
- 13لاد،ييكفلاألييي لادفطيطاي لادم دؿلدييال2003ـ.
- 14لاد،ييكفلاألييي لادفطيطاي لد يـل2002ـ.
- 15لاد،ييكفلاألييي لادفطيطاي لادم دؿلدييال2005ـ.
- 16لاد،ييكفلراـل  4لدييال2006ـلدل داؿلأفحيـلاد،ييكفلراـل  9لدييال2005ـلدب فلااليل يديت.ل
- 17لاد،ييكفلراـل  10لدييال2004ـلدب فلف،كؽلككاجديتلأتضيءلادمجطسلادلبرا .
- 18لاييكفلراـل  11لدييال2004ـلدب فلمحيسآتلكركالبلأتضيءلادمجطسلادلبرا لكأتضيءلادفحكمال
كادمفيسظاف.
- 19لاد،ييكفلراـل  4لدييال1995ـلدبيفلإجراءاتلإتدادلادلبرا يت
- 20لاد،ييكفلراـل  8لدييال2008دب فلادجرادةلادريماالادفطيطاياا.
- 21لاد،ييكفلراـل  7لدييال1998ـلدب فلليظاـلادمكازيالاد يمالكادبئكفلادميداا.
- 22لاييكفلاددافلاد يـلراـل  24لدييال2005ـ.
- 23لاييكفلداكافلادرايدالادميداالكاالداراالراـل  15لدييال2004ـ.
- 24لاييكفلادحيبلةارلادمبركعلراـل  1لدييال2005ـ.
- 25لاييكفلادل،يتدلاد يـلراـل  7لدييال2005ـ.
- 26لاييكفلليظاـلادزحيةلراـل  9لدييال2008ـ.
- 27لاييكفلراـل  7لدييال2008ـلدب فلهائالف،كؽلأيرلادبيداء.
- 28لاييكفلااليل يديتلراـل  9لدييال2005ـل.
- 29لاييكفلااليل يديتلراـل  5لدييال2009ـ.
- 30لاد،ييكفلراـل  18لدييال2004ـلدل داؿلد ضلأفحيـلاد،ييكفلراـل  2لدييال1997دب فليططالادي،دل
ادفطيطاياا.
 31لاييكفلراـل  2لدييال1997لدب فليططالادي،دلادفطيطاياا
- 32لاييكفلادل،يتدلاد يـلراـل  7لدييال2005ـ
- 33لاييكفلداكافلادرايدالادميداالكاالداراالراـل  15لدييال2005ـ.
- 34لاييكفلادمويرؼلراـل  2لدييال2002ـ.
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- 35للاييكفلادم يدراتلاد يمالراـل  17لدييال2005ـ.
- 36لاد،ييكفلراـل ل6ل لدييال1998ـلدب فلمراحزلاالوثحلكادل هاؿل"لاديجكفل
- 37لاييكفلاالجراءاتلادجزائاالراـل  3لدييال2001ـ.
- 38لاييكفلادمفحمالادديلكراالاد طايلراـل  3لدييال2006ـ.
- 39لاييكفلاد،ضيءلاد يحرملراـل  4لدييال2008ـ.
- 40لاييكفلاديطؾلادددطكميي لراـل  13لدييال2005ـ.
- 41ليظيـلميحلجكازاتلاديفرلادفطيطاي .

رابعاً 3المواقع اإللكترو ية3
-1لمكا لمكيكتالكاحادادايلادفرةلتطىلااليلريت:للhttp://ar.wikipedia.org
-2لادرادطلاالدحلركي :لhttp : // www.Al – kawthar.op . cit 3
-3لمكا لادم،لف ل ميظكمالادلبرا لكاد،ضيءلس لسطيطاف ولايتدةلادلبرا يتلادميفردةولف،دالااليلدابلاددراطيي ول
اددييلارلكاد،كايافلاأليييااولكادلبرا يتلادلفيارااولديلكرلسطيطافولادرادطلاالدحلركي :ل
www.muqtafi.birzeit.edu
-4لم،يؿلد يكاف:لادوياكياالكآاليرهيولسطيطافلس لادذاحرةولادرادطلاالدحلركي ل:ل
http://www.palestineremembered.com/Articles/General/Story2403.html
-5لسطيطافلادؿلتيـل1948ولادمكا لاالدحلركي لد،ييةلادجزارةلاد،طرااولليراحلاالطثع:ل
2012/10/13ـ
 http://www.aljazeera.net/mritems/streams/2008/3/12/1_776387_1_43.swfل

خامساً 3م ورات ودوريات ومىالت3
-1لادمرحزلادفطيطاي لدف،كؽلااليييفولاديظيـلاد،ييكي لد،طيعلةزةولوليطيطالاددراييتل  9ولةزةول1996ـول
ص.3
-2لد.إدراهاـلرضكافلادجيدمولياييالااليلدابلاددراطيي لاالالويداالس لسطيطافل-1922ل1939ولميبكراتل
دارلادحرمؿولتميفول1986ـولصل.16
-3لدرديرةلفدادلولادمكااؼلاددراطيياالس لسطيطافلدافلتيم ل1920-1918لولمجطالبؤكفلسطيطاياالاد ددل17ل
ولحييكفلاداليي ل1973لولصل.122
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-4لمفمدلتزةلدركزةولاد،ضاالادفطيطاياالس لم لطؼلمرافطييولادجزءلاألكؿولميبكراتلادمطد الاد ورااول
داركتول1959ـولصل122لكميلد دهي.
-5لجرادةلاديييرولتدد1205ول3ك4لبرافلاكؿ1937ولص.5
-6لادمكيكتالادفطيطايااولادمجطدلادراد ولادطد الاألكدىولدمبؽول1984ـولصل.559
-7لادمكيكتالادفطيطايااولادمجطدلاد يمسولاد،يـلاداليي ولاديضيؿلادفطيطاي لس لإطيرلميظمالادلفرارولادطد ال
األكدىولداركتول1990ـولصل.169
-8لالفيااالركدسولك ازرةلاالربيدلاد،كم ولدلبولاد،يهرةول1958ـولص.4
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