سحب القرار اإلداري

هبحث توهيذي
إن القرارات االدارٌه وبصفهه امهفهت تبتبفر ر مفر هرووفقل واتفر اافتقرارا هفن ا اهفمر
القموووٌل فً هجمر القموون الخمص ت وهقن الهالم به فً فقه القموون البمم الحدٌث رن
القرارات االدارٌه تخضع لقوااقد هغمٌره تهمهم اققن تلك التً ٌبرفهم القفموون الخفمصت وان
هذه القوااد تاتجٌب بهرووقل لهقتضٌمت حان افٌر الهراففا البمهفل ذلفك رن الهرففا البفمم
الذي ترجبه إلٌه غملبٌه توااد القموون اإلداري الحدٌمل ت ٌخضع لمالث راس امهه هً :
دوام اففٌره بموتمففمم وا ففراد ت وتمبلٌتففه للتغٌففر والتبففدٌر فففً ففقر وتففت ت وهافمواة الهوتهبففٌن
رهمهففه وهفقن هففذه ا اففس المالمففل اعففتقت هبمففم راففس وتوااففد القففموون اإلداري الحففقدٌثت
وهوهم القوااد الهتبلقل بمهتٌمزات الال ل االدارٌه ()1
وتبففد القففرارات االدارٌففه هففن رهففم همففمهر رالهتٌففمزات التففً تتهتففع بهففم الاقفقل ل اإلدارٌففل
والتً تافتهدهم هفن القفموون البفمم ورٌضفم وافٌلتهم الههضفلل ففقً القٌفمم بوممبههفقم الهتبفددة
والهتجددة فً الوتت الحمضر لهم تحققفه هفقن افراه وفمالٌفه ففً البهفر اإلداريت واه موٌفه
البففت هففن جموبهففم وحففدهم فففً رهففر هفقن ا هففورت دون حمجففه إلففً الحصففور الففً رضقفقم ذوي
العأنترو حتى هبمووتهم وذلك بإوعمء حقوا لإلفراد رو التزاهمت الٌهمت هذا بمالضققمفه إلفً
تدره االداره الً توهٌذهم توهٌذا هبمعرا وبملقوة الجبرٌل ()2
ٌه ن تبرٌف القرار اإلداري بأوه (( إفصمح اإلدارة فً الع ر الفذي ٌت لبفه
القموقون ان إرادتهم الهلزهل بهم لهم هن ال ه امهققهت بهقتضفً القفواوٌن واللفوابح وذلفك
بقصد إحداث هر ز تموووً هتى من جمبزا وهه وم تموووم ابتغمء تحقٌا هصلحه امهه))
رن القموون اإلداري ٌبترف لالداره البققمهلت باققل ل تقدٌرٌه رو بقدر هقن حرٌل
التصفرف ففً هبمعفره هبمفم اختصمصففمتهم وهافبولٌتهم القموووٌفل  -بماتبمرهفم االهٌوفه اففقلً
الهصلحل البمهل  -همفر هفذه الافل ل رو هفقذا القفدر هفن حرٌفل التصفرف ٌبفد بهممبفل العفر
ا ور لحٌفمة وبقففمء ففقر ردارهت خمصففل ببففد تبففممم الفقدور الففذي رصففبحت تضف لع بففه االدارٌفه
البمهل فً الوتت الراهنت وتٌجل تعبب وتداخر هجمالت وهابولٌمت الدولل الحدٌمل ()3
ققققققققققققققققققققق
( ) 1الومرٌفففل البمهفففل للقفففرارات االدارٌفففه دراافففل هقمروفففه ليافففتمذ الفففد تور ا افففلٌهمن هحهفففد ال هفففموي ا ال ببفففل الراببفففل
ص257&656
()2القموون اإلداري (الوعم اإلداري) الد توراابد البمٌم ابد الاالم ابدا لحهٌد والد تور ابدلرؤؤف همعم هحهد
()3االتجمهمت الحدٌمل للقضمء اإلداري فً الرتمبل الً هالءهه ترارات وفز الهل ٌفل للهوهبفل البمهفل للد توراهحهفد صفالح
ابد البدٌع الاٌد

()1
وت بٌقم هن الهعر لهذه الال ل التقدٌرٌل التً هوحهم لالداره ت فقد را مهم الحا فً
احب ببض هم تصدره هقن القرارات ت إذا موت هذه القرارات غقٌر هعرواه تموووم رو
موت ترارات غقٌر هالبهل ابتغمء للصملح البمم وحان اٌر الهرافا البمهقل ت وللتخهٌف

هففن افقلً اففمتا القضففمء تالففذي ٌافهر الففقً رتمبففه هعففرواٌه الق فقرارات االدارٌففه بمإللغففمء
والتبوٌض ت فهوح االداره ال ه احب تراراتهم لٌقلر بفذلك هفن حفمالت اللجفوء للقضفمء هفن
اجر ال بن فً هذه القرارات
وٌه ن التملم هن القرارات االدارٌه الهبٌبلت وٌ ون الهتملم هوم بملخٌمر اواء بملتملم
إلً هن اصدر القرار الهبٌب رو إلً ربٌاه االالً وٌاقهً التملم ا ور بملتملم الوالبً رهفم
التملم المفموً بفملتملم الربمافًت وٌهتفمز هفقذا ال رٌفا بملافهولل والٌافر هفم اوفقه ٌحقفا هبفدر
الهعرواٌل بمالضمفه إلً اوه ٌحام الهرا ز القموووٌل وهً فً ههدهم تهمدٌم للوصور
بقهم إلً القضمء ت وٌبتبر القرار الصمدر ففً الفتملم تفرارا إدارٌفم تهصفح بفه الجهفل اإلدارٌفل
ان إرادتهم الهلزهلت والدلٌر الً ذلك اوه ٌجوز للهضفرور هفن هفذا القفرار اللجفوء للقضفمء
لل بن فٌه بمإللغمء ت هم ٌجوز للجهل هصدره القرار(الجهل االداري) احب هذا القرار
وههم ال خالف ت الٌه اوه ٌجوز للجهل االدارٌفه افحب القفرارات االدارٌفه الهبٌبفل ببٌفب
اففدم الهعففرواٌلت وذلففك همففر القففرارات االدارٌففه التففً ال تولففد حقوتففم رو الاتبففمرات اققففقدم
الهالبهلترهم بملوابل للقرارات االدارٌه الهعروال هر ٌجوز للجهل االدارٌه هصدره القرار
إن تاقفقحب هففذا القفرار الهعففرو تااففتقر تضفمء هجلففس الدولففل الهروافً وومٌففره الهصففري
اقلً اوه ال ٌجوز احب القرار اإلداري الالٌم ت إال وفقم للحدود الهقررة فً القموون فً
هذا العأنت وهذه القمادة هبوٌل الً راقمس ادم رجبٌه القرارات اإلدارٌل
وومففرا ههٌففل هوضففو اففحب القففرارات اإلدارٌففل غٌففر الهعففقروال ت فقففد صففٌغت فففقً
صوره ومرٌه هت مهلل ذات توااقد وعقرو ت صمغهم هجلس الدولل الهرواً ت ووقلهم اوه
هجلس الدولل الهصري ()1
وٌري الد تور احهد حمفم وجم رن اقحب القرار اإلداري غٌقر الهعرو ٌبتبفر ووافم هفن
الجزاء الذي توتبه اإلدارة القً وهاققهم بوهاهم وتٌجل إصدار ترار غٌر هعرو ت توفر بقفقه
الً وهاهم تلقً ذلفك البقفمب هفقن القمضفً اإلداريت فٌهفم لفو بفن احفد اإلففراد إهمهفه ببفدم
هعرواٌه ذلك القرار ت بهم ٌجبله تمضٌم بإلغمبه ال هحملل ()2
وإذا من ر هن احب القرار اإلداري وإلغمبفهت ٌؤدٌفمن إلفً وتٌجفل واحفده وهفً الفتخلص
هن القرار الهبٌفقبت إال رن رافبمب افحب القفرار اإلداري روافع هفن رافبمب ال بفن بمإللغفمءت
فهً االوة القً احتوابهم الً ا ابمب التقلٌدٌل لل بن بمإللغمء ت فإوهم تتضهن الاحب
الاتبمرات الهالبهل ووفقم لهقتضٌمت الهصلحل البمهلت بمالضمفه إلً رن اللجوء إلً رٌا
ققققققققققققققق
( )2()1القفففموون اإلداري دراافففل هقمروفففه لتومفففٌم ووعفففم اإلدارة البمهفففل الجفففزء المفففموً رافففملٌب االداره البمهفففل ووافففمبلهم
واهتٌمزاتهم للد تور احهد حمفم وجم ال ببل ا ولً ص51

()2
التملم هن القرار اإلداري الهبٌب توصال إلً احبهت هقو ري اقهر وهٌاققور الً
الهضرور هن هذا القرار ت وه ٌوفر الٌه هؤوقه اللجوء للقضمء ()1
وتتهمر الح هل االاماٌه هن هوح الهعر للجهل االدارٌه هصدره القرار الحا فققً

احب هذا القرار ت هً الوصور إلً احترام القموون وذلك هفن خفالر التوفٌفا بفٌن ااتبفمرٌن
هتومتضٌن
ا ور :ته ٌن الجهل االدارٌه هقن إصالح هم ٌو وي الٌه تراراهم هققن هخملهه تموووٌه
المموً :وٌتهمر فقً وجوب ااقتقرار ا وضم القموووٌل الهترتبل القً القرار اإلداريت
والاففحب بهففقذه الصففورة ٌحهففم لهبففدر الهعففرواٌل توتففه وفمالٌتففه بإذاللففقه القففرارات الففقتً
تصدر بملهخملهل له وتدفع ا فراد رلً احتراهه ()2
وهن هذا الهو لا افوف وقافم هفذا البحفث إلفً مفالث فصفورت وتحفدث ففقً الهصفر ا ور
هوقهم ان همهٌل اقحب القرار اإلداري وذلك هقن حٌث تبرٌهه وبٌمن بٌبته القموووٌل
وا اقمس القموووً لحا الجهل االدارٌه فً احب تراراتهم مم وبقد هقمرول افقرٌبل بفٌن فال
هن الاحب واإللغمءت وفً الهصر المموً وتبرض بملحدٌث ان رووا القفرارات االدارٌفه هفقن
حٌث هقدي جواز افحبهم ووهفرا ففً هفذا العفأن بفقٌن القفرارات االدارٌفه الهعفروال وهفدي
جواز اقحبهم واالاتمومءات التفً تفرد الٌهفقم والقفرارات االدارٌفه غٌفر الهعفروالت رهفم ففً
الهصر المملث فوتبرض فٌه لآلممر التً تترتب الً احب القرار اإلداري

ققققققققققققققققققق
( )1وهمٌل القرار اإلداري ان غٌر رٌا القضمء للد توراحاوً دروٌش ابد الحهٌد
( )2وهمٌل القرار اإلداري ان غٌر رٌا القضمء للد توراحاوً دروٌش ابد الحهٌد ص293

()3

المبحث األول
ماهية سحب القرار اإلداري

وتومور فً هذا الهصر الحدٌث ان تبرٌف افحب القفرارات االدارٌفهت مفم وتوفمور ببفد ذلفك
بٌبل ترار الاحبت بمالضمفه إلً الحدٌث حور ا اقمس القموووً لحا الجهل االدارٌه
فً احب هم ٌصدر اوهم هفن تفرارات ت ورخٌفرا وتبفرض بعفًء هفقن اإلٌجفمز إلفً التهرتفل
فٌهم بٌن احب القرار اإلداري وإلغمءه

اله لب ا ور
تبرٌف احب القرار اإلداري
اختلف الهقه الهرواً والهصريت حور تبرٌفف افحب القفرار اإلداريت وذلفك االخفتالف
ٌرجع إلً اختالف الزاوٌل التً ٌومر ر هوهم إلفً هوضفو افحب القفرار اإلداري هوهفم ت
فهفوهم هقففقن ٌومفر إلففً الافحب هفقن زاوٌفل الاففل ل التفً رصففدره القفرار بغففض الومفر اففن
بٌبل القفرار وهافهت ففً حفٌن ٌومفر جموفب رخفقر اوفد تبرٌهفه لافحب القفرار اإلداري إلفقً
ال بٌبل القموووٌل للاحب بجموب الال ل هصدره القرار
ٌبرف ا اتمذ دلوبمدٌر احب القرار اإلداري :بأوه هحو القرارات الهبٌبل بأمر رجبً
ان رٌا هصدرهم (ٌ )1بٌب هذا التبرٌف اوفه ٌو فر هفم للافل ل الربمافٌل هفن حفا افحب
القففرارات الهبٌبففل التففً تصففدر هففقن الاففل ل االدوففً ت فهففو ٌقصففر الحففا فففً الاففقحب الففً
الال ل هصدره القرار ري هفم ٌبفرف بفملتملم رلفوالبً فقف ت وهفذا هفو االتجفمه الغملفب فقفقً
الهقه والقضمء الهرواًت وٌفري ا افتمذ حافوً دروٌفش ابفد الحهٌفدت تبلٌقفم هفن افقٌمدته
اوه ٌه ن تحلٌر هذا الهوتف إلً رن الهقهمء ٌبتبرون إن الاقحب ت رذا صدر هن جموب
الال ل الربماٌل ٌبتبر إب مال ولٌس احبم
فً حٌن ٌتجه الهقه الهرواً الهبمصفر إلفً تبرٌفف الافقحب بأوفه إافدام للقفرار وهحفو
آممره بأمر رجبً ان رٌا هصدره رو هن الال ل الربماٌل()2
رهففم بملواففبل لتبرٌففف افقحب القففرار اإلداري فففً الهقففه الهصففري ت ذه فقب الهقٌففه ال بٌففر
الٌهمن ال هموي إلً رن الاحب هو إلغمء بأمر رجبً( )3وٌهتمز هذا التبرٌف بملاهولل
والٌار ت فهو ٌبفٌن إن الافقحب ٌو فوي الفً عفقٌنت ا ور هفو اإللغفمء ري إوهفمء الوجفود
الهففمدي والقففموووً للقففرار الهاففحوب ت والعففا المففموً ٌبففٌن رن القففرار الهاقففقحوب ٌوتهففً
وتوتهً ر رممره اواء بملوابل للهاتقبر و ذلك الهمضًت فٌبٌد ا وضم إلقً هم موت
ققققققققققققققق
( )2()1وهمٌل القرار اإلداري ان غٌر رٌا القضمء للد توراحاوً دروٌش ابد الحهٌد
()3د الهمن ال هموي الوجٌز فً القموون اإلداري  1974ص 378

()4
الٌه تبر صدور القرار
ٌبرف الد تور ابد القمدر خلٌر ()1احب القفرار اإلداري بأوفه هفو اهلٌفه تموووٌفه ته فن
الاقل ل االدارٌفه هفن رافمده الومفر ففً القفرار الفذي رصفدرته بملوافبل للهمضفً والهافتقبر
بأمر رجبً

وٌبرف الد تور حاوً دروٌش ابد الحهٌد الافحب بأوفه رجفو االداره افواء هصفدره
القرار اإلداري آو الال ل الربماقٌل فً ترار رصدرته بملهخملهل للقموون وٌ ون الاحب
بأمر رجبً ()2
وٌبرفه الد تور احهفد حفمفم وجفم ا بموفقه إلغفمء القفرار بفأمر رجبفً هوفذ تفمرٌد صفدوره
وبملتملً إلغمء مفه اآلممر التً ترتبت الفً صفدوره ففً الهمضفً رو التفً ٌه فن إن تترتفب
هاتقبال الً صدوره ري إن احب القرار اإلداري ٌؤدي إلقً ااتبمر ذلك القفرار فأن لفم
ٌصدر رصال ()3
وروم هن جموبً رري رن احب القفرار اإلداري ((هفو تٌفمم الجهفل االدارٌفه بهحفو القفرار
اإلداري وإلغمء مفه آممره بملوابل للهمضً و الهاتقبر))
وٌتضح لوم إن ر التبرٌهمت الافمبقلت تتهفا ففقً هضفهووهم الفً هجهوافل هفن الوقفم ت
وان اختلهت رحٌموم فً رلهممهم فملببرة هم تقور الهح هفل االدارٌفه البلٌفم بملهبفموً ولٌافت
بم لهمم والهبموً وهذه الوقم هً:
 -1إن الاحب هو هحو للقرار اإلداري
 -2اوه البد وان ٌترتفب الفً الافحب إلغفمء اآلمفمر الهترتبفل القفقً القفرار فٌهفم ٌتبلفا
بملهمضًت و ذلك التً ٌه ن رن تترتب فً الهاتقبر
 -3إن الاحب ٌبٌد ا وضم إلً هم موت الٌل

ـــــــــــــــــ
( )2( )1وهمٌل القرار اإلداري ان غٌر رٌا القضمء للد توراحاوً دروٌش ابد الحهٌد ص295
( )3القفففموون اإلداري دراافففل هقمروفففه لتومفففٌم ووعفففم اإلدارة البمهفففل الجفففزء المفففموً رافففملٌب االداره البمهفففل ووافففمبلهم
واهتٌمزاتهم للد تور احهد حمفم وجم ال ببل ا ولً  1981ص54&44

()5

اله لب المموً
بٌبل ترار الاحب
هن ا هور الهالم بهفم تموووفمت رن الهعفر تفقد را فً الجهفل االدارٌفه هصفدره القفرار
الحففا فففً اقففقحب هففذا القففرار بقففم لإلجففراءات والقوااففد التففً ٌحففددهم القففموون ف فقً هففذا
العأنت إذا ررت رن هققذا القرار هخملف للقموون رو اوه غٌر هالبم للمروف التً صدر

ف فقً ملهففمت وذلففك ٌبتبففر ت بٌقففم لهبففدر الاقففقل ل التقدٌرٌففل التففً هوحهففم الهعففقر لففإلدارة
وتحقٌقم لهبدر الهعرواٌل
وإهبموم هن الهعر فً الاقهو بهبدر الهعرواٌل ت والحهمم القً حقوا ا فراد
والوتوف رهمم غٌمن االداره وجهوحهم الذي ٌتزاٌد ت فقد را ً ل ر ذي عأن الحا فً
ال بن فً القرارات االدارٌه الهبٌبل ت وحدد الهعر را هذا ال بن فً رٌقتٌن ههم
التملم اإلداري وال بن القضمبً
روال التملم اإلداري:
هم ذ روم فٌهم افبا رن هفذا ال رٌفا رٌفا افقهر وهٌافور الفً الهضفرور ت وٌ فون
لذوي العأن فً هذا الوو هن التملمت رن ٌتقدم بتملهه للجهل هصدرة القرار رو للال ل
الربماٌلت وٌاهً الوو ا ور بملتملم رلوالبًت والوو المموً بملتملم الربماً
مموٌم ال بن القضمبً:
هففذا هففو ال رٌففا المففموً إهففمم ذوي العقففقأنت وهففو اللجففوء للقضففمء ملبففم الح ففم بإهففدار
القرار ورممره القموووٌل هن وتت وعأته وزوار رممره بأمر رجبً ت وٌقبٌب هذا ال رٌا
اوه وار الهاك عدد الو أةت وٌتهٌز بمجراته الهبقدة ور مله رهد التقمضً ()1
وٌتضفح ههفم تقففدم رن لصفمحب العقففقأنت الحفا ففً االختٌففمر فٌهفم بفٌن ال رٌفا القضففمبً
وال رٌا اإلداري(وذلك فٌهم ادا حمالت الفتملم اإلجبفمري) هفم رن صفمحب العفأن ال ٌحفرم
هففن حقففه فففً الففتملم اإلداري رذا هففقو ولففض ال رٌففا القضففمبًت فففإذا اختففمر صففمحب العففقأن
رٌا التملم ولم ٌهلح فً الحصور الً حقفه و رحفت االداره وجهفل ومفره وااتبفرت رن
ترارهم هتاا هع صحٌح القموونت فمن له الحا فً ولوج ال رٌا القضمبً ملبم الح م له
فً هاألته ()2
وٌبتبر القرار الصمدر فً الفتملمت تفرارا إدارٌفم تهصفح بفه الجهفل االدارٌفه افقن إرادتهفم
الهلزهل فً رفض تملم ذوي العأنت وٌترتب الفً ذلفك رن لفذوي العفأن الحفا ففً ال بفن
فً هذا القفرار رهفمم القضفمءت هفم ٌحفا للجهفل هصفدره القفرار رو للافقل ل الربمافٌل حفقا
احبه
قققققققققققققققققققققق
()2()1ففففً الهبوفففً اومفففر وهمٌفففل القفففرار اإلداري افففن غٌفففر رٌفففا القضفففمء للد توراحافففوً دروٌفففش ابفففد الحهٌفففد
ص299&298
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وتأ ٌدا لل مبع اإلداري للقرار الامحب ت تد اافتقر القضفمء اإلداري الهصفري ففً عفأن
القرار التأدٌبً اوه لٌس ح هم تضمبٌم بر هو ترار إداري ٌخضع لهم تخضع له القرارات
االدارٌففه هففن رح ففمم ت وذلففك الففً الففرغم ه فقن رن اإلجففراءات التأدٌبٌففل تاففقٌر ال فقً غففرار
اإلجراءات الهتببل رهمم الهحم م القضمبٌل

وٌتضح لوم ههم ابا رن بٌبل القفرار الافمحب هفً بٌبفل إدارٌفه ت فقفرار الافحب هفم
هو إال ترار إداري ٌخضع وبصفهل امهفه إلفً هفم تخضفع لفه القفرارات االدارٌفه هفقن رح فمم
وهذا هم ااتقر الٌه الهقه فً ال هن فروام وهصرت وذلك الً خالف ا ح مم القضمبٌل
فهً تتهتع بحجٌل العًء الهقضً فٌه ت والتً ال ٌجوز ال بفن فٌهفم إال وفقفم لل فرا التفً
حددهم القموون لل بن فً ا ح مم القضمبٌل
وفففقً هففذا الهبوففً ٌقففور البهٌففد اففلٌهمن ال هففموي (( إن الاففحب اإلداري ٌففتم بق فقرار
إداري ٌخضع ل مفه القوااد وا ح فمم الهومهفل للقفرارات االدارٌفه ففملقرار الهافحوب إذا
من الٌهم ال ٌجفوز الرجفو فٌفه إال وفقفم للحفدود الهقفررة ففً هفذا الخصفوصت ففإذا فقمن
غٌر هعرو فموه ال ٌه ن الرجو فٌه إال فً جالر هدد ال بن )) ()1
وفً هذا الهبوً ٌقور احد رح مم القضمء اإلداري ( الح فم القضفمبً هفو الفذي تصفدره
الهح هل بهقتضً ومٌهتهم القضمبٌل وٌحام الً رافمس تمافدة تموووٌفه خصفوهه تضفمبٌل
تقوم بٌن خصهٌن وتتبلا بهر فز تفموووً خفمص رو افممت وال ٌوعفا الح فم هر فزا تموووٌفقم
جدٌففدات وإوهففم ٌقففرر ف فقً تففوه الحقٌقففل القموووٌففل وج فقود حففا ي هففن الخصففهٌن رو ا فقدم
وجودهت فٌبتبر اووان الحقٌقل فٌهم تضً به هتى حمز توه العا الهقضً به ()2
و هم هو ممهر ففملح م القضفمبً هفو الفذي ٌ تافقب حجٌفل العفا الهقضفً بفه ت وهفذه
صهه جوهرٌه تتصر بمإلح مم القضفمبٌل وحفدهم رهفم تفرارات الافحب الصفمدرة هفقن االداره
فهً ترارات إدارٌه ولٌات ترارات تضفمبٌل وٌرجفع ذلفك إلفً التبفمٌن ففً ومٌهفل فر هفقن
القرار اإلداري والح م القضمبً ()3
ووخلص هن ذلك له إلً رن ترارات الاحبت اواء موفت صفمدره هفن الافل ل هصفدره
القرار رو هن الال ل الربماٌل لهمت هفم هفقً إال تفرارات إدارٌفه ٌجفوز الرجفو فٌهفم جفالر
الهدة الهقررة للاحب تمووومت واوه ٌلزم لصحتهم ا ر فمن الهقفررة تموووفم لصفحل القفرارات
االدارٌهت هن حٌث االختصمص والابب والع ر والغمٌل والهحر

ــــــــــــــــــ
()1الوجٌز فً القموون اإلداري للد تور الٌهمن ال هموي ببه  1974ص782
()2رح مم القضمء اإلداري (الدابرة االاتبومف) ا 562جلاه 12ا3ا1980
( )3وهمٌل القرار اإلداري ان غٌر رٌا القضمء للد توراحاوً دروٌش ابد الحهٌد ص301
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حُٔطِذ حُؼخُغ
حألعخط حُوخُٗ ٢ٗٞلن حالدحس ٙك ٢حُغلذ

ٖٓ حُٔغِْ رــ ٚإ حُٔششع ُْ ٘ٔ٣ق حُـٜش حالدحس ٚ٣حُلن كــ ٢عححلذ ٓححخ طظححذسٓ ٙـححـٖ
هشحسحص ,اال ٖٓ حؿَ ٓ٘لٜخ كشطُ ٚظظل٤ق حألٝػخع حُٔخخُلش ُِوححخٗٝ ٕٞسد طظححشكخطٜخ اُحح٢
ٗطخم حُٔششٝػ٤ش ٝطلو٤ن حُظخُق حُؼخّ.
ٓ ٌُٖٝخ  ٞٛرُي حألعخط حُوخٗ ,٢ٗٞحُز٣ ١ؼط ٢حُلن ُِـٜش حالدحس ٚ٣ك ٢عـــلذ رؼححغ
ٓخ طظذس ٖٓ ٙهشحسحصٛ َٛ ,ـــ ٞطلو٤ن ٓزذأ حُٔششٝػ٤ش أّ طلو٤ن حُظخُق حُؼححخّ أّ حُشؿزححش
كـــ ٢ػشٝسس حعظوشحس حألٝػخع ٝحُٔشحًض حُوخٗ٤ٗٞش ُإلكشحد ,حخظِق ح٥سحء حُلو٤ٜش حُظ ٢ه٤ححَ
رٜخ ُظزش٣ش كــن حالدحس ٙك ٢علذ هشحسحطٜخ حُٔؼ٤زش كشدٛٝخ اُ ٢ػــــذٗ ٙظش٣ححخص ٝرُححي ػِحح٢
حُ٘ل ٞحُظخُ:٢
*حُ٘ظش٣ش حألٗ : ٢ُٝظش٣ش حُٔظِلش حالؿظٔخػ٤ش .
إ حُٔغظوش ك ٢حُوؼخء حإلدحس ١إٔ علذ حُوشحسحص ,هــذ شــشع ُظٌٔ ٖ٤حُـٜش حإلدحس٣ححش
ٓـــٖ طظل٤ق خطخء ٝهؼض ك٣ٝ ,ٚ٤وظؼ ٢رُي إٔ  ٌٕٞ٣حُوشحس حُٔشحد علز ٚهذ طذس ٓخخُلححخ
ُِوخٗ , ٕٞأٓخ ارح هخّ حُوشحس حإلدحس ١ػــــِ ٢أعظ طل٤لش ٓغظٞك٤خ شححشٝؽ ٚحُوخٗ٤ٗٞححش كخٗححٚ
ٔ٣ظ٘غ ػِ ٢ؿٜش حالدحس ٙعلز ,ٚالٗظلخء حُؼِش حُظٓ ٢ـــــٖ حؿِٜخ ششػ ٚهٞحػذ حُغلذ ٝرُي
حكظشحٓخ ُِوشحس ٝحعظوشحسح ُألٝػخع ٝطلو٤وخ ُِظخُق حُؼـــــخّ ٝ ,هــــذ حؿٔغ حُلوحح ٚحُٔظححش١
ٝحُلشٗغ ٢ػِ ٢إٔ حُوشحس حُٔؼ٤ذ ٣ظلظٖ ٖٓ حُغلذ ٝحإلُـخء ,رٔشٝس ٓذد حُطؼٖ حُوؼححخث٢
د ٕٝحُطؼٖ ػِ ٚ٤رخإلُـخء ك٤غ ٣ظزق حُوشحس كٛ ٢ز ٙحُلخُش ٓششٝػخ)1(.
٣ٝــش ١حُذًظٞس ػزذ حُوخدس خِ ,َ٤إٔ حُٔظــِلش حُؼخٓش ٛـــــ ٢حألعــخط حُوخُٗ ٢ٗٞلن
حالدحس ٙكــــــ ٢علذ هشحسحطٜخ حالدحس ,ٚ٣كخُٔظِلش حُؼخٓش ٛذف ػخّ ٣ـذ إٔ طغؼ ٢حالدحسٙ
اُ ٢طلو٤و ٚأػ٘خء ٓزخشش ٙعـــــِطظٜخ ٝادحسطٜخ ُِٔشحكن حُؼخٓـــش ,كخٕ طـخٝصط ٚكخٕ طظححشكٜخ
٣ـٞطْ رـــؼ٤ذ رخالٗلشحف)2( .
كؤطلخد ٛز ٙحُ٘ظش٣ش٣ ,زٛز ٕٞاُ ٢إٔ حألعخط حُز ٖٓ ١حؿِ٘ٓ ٚلض حالدحس ٙحُلن كـححـ٢
علذ هشحسحطٜخ ٞٛ ,ػشٝسس حعظوشحس حُٔشحًض ٝحألٝػخع حُوخٗ٤ٗٞش ُإلكشحد الٕ ك ٢رُححي ٝرح
شي طلو٤وخ ُِظخُق حُؼـــخّ (أ ٝحُٔظِلش حالؿظٔخػ٤ش ُإلكشحد) ك٣ ْٜـِزٓ ٕٞزــــذأ حعـححـظوشحس
حُلوٞم ٝحُٔشحًض حُوخٗ٤ٗٞش ػِــٓ ,٢زذأ حُٔششٝػ٤ش ٝحكظشحّ حُوخٗ ٕٞالٕ كـــــــٓ ٢شحػخطٜححخ
ػٔخٕ كغٖ ع٤ش حُٔشحكن حُؼخٓش رخٗظظخّ ٝحؽشحد.
*حُ٘ظش٣ش حُؼخٗ٤ش ٗ :ظش ٚ٣حكظشحّ ٓزذأ حُٔششٝػ٤ش
٣ظضػْ ٛزح حالطـخ ٙحُؼٔ٤ذ د٣ـ )3(٢ك٤زٛذ ع٤خدط ٚاُ ٢إٔ حألعححخط حُوححخُٗ ٢ٗٞلححن حالدحسٙ
ك ٢علذ هشحسحطٜخ حُٔؼ٤زش ٛـــٓ ٞزذأ حُٔششٝػ٤ش ٝ .ػِٛ ٢ـزح حُٔزذأ ٣ـذ ػِ ٢حالدحس ٙإٔ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()3()2()1حٗظش حُذًظٞس حاوً دروٌش ابد الحهٌد حُٔشؿغ حُغخرن ص306&305&304
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طِظضّ كـــ ٢اطذحس هشحسحطٜخ رخكظشحّ ٓزذأ حُٔششٝػ٤ش ٝ ,حٕ ٛ ٌٕٞ٣ــــزح حُٔزذأ  ٞٛحُٖٔٔ٤ٜ
ػًِ ٢خك ٚطظشكخطٜخ ,كبرح ٛـــ ٢خخُلظ ٚرخُخشٝؽ ػِٝ ٚ٤ؿذ ػِٜ٤خ حُشؿٞع كــــححـ ٢هشحسحطٜححخ
حُٔخخُلش ُِوخٗٝ , ٕٞال طؼش٣ذ ػِٜ٤خ إ  ٢ٛػخدص اُ ٢كظ٤شس حُوخٗ ٕٞك ٢أٝ ١هض.
٣ٝو ٍٞحُؼٔ٤ذ د٣ـ ٢إٔ ٛزح حُٔزذأ ُ٤ظ ُٝ , ٚال  ٌٖٔ٣إٔ ٌ٣ححُ ٕٞححٝ , ٚال ٣ـححذ إٔ ٌ٣ححٕٞ
ُ , ٚأ ١حعظؼ٘خء ٝحٗط هخ ٓــٖ ٛزح حُٔزذأ  ,كِـٜش حالدحس ٙكـــن حُشؿححٞع كـــححـ ٢هشحسحطٜححخ أٝ

طظل٤ق حألخطخء حُوخٗ٤ٗٞش حُظ ٢طوغ كٜ٤خ كٝ ًَ ٢هض ٝحٗ٤ُ ٚظ ألكححذ إٔ ٣شححٌٓ ٞححـٖ عححلزٜخ
ُوشحسحطٜخ حالدحس ٚ٣الٕ ٛز ٙحُغِطش ارح طوشسص كـٓ ٢ٜوشسُٔ ٙظِل ٚحألكشحد ٝ ,حٗحح ٚارح حػححش
ٛزح حُغلذ رؤكذ كٌ٤ل ٢إٔ ٣وشس ُ ٚحُلن ك ٢حُظؼ٣ٞغ.
ٝحٗظ ٢ٜحُؼٔ٤ذ د٣ـ ٢اُـــ ٢إٔ ٓزذأ حُٔششٝػ٤ش ٣ـذ إٔ ٛ ٌٕٞ٣ـ ٞحالػِٓٝ ٢ححـٖ ػححْ ُححٚ
حالٝ ٚ٣ُٞٝحُـِزش دحثٔخ ,ػِـــــٓ ٢زذأ حُٔغخط رخُٔشحًض حُلشد٣ش حٌُٔظغزش ًِٔخ كذع طؼخسع
رٜٔ٘٤خ ٝكـظ ٚكـــــ ٢رُي  ,إ حُوشحس حُزخؽَ ال ُٞ٣ذ كوٞهخ ٝ ,ر٘خء ػِــححـ ٢رُححي ٣ححش ١آٌححخٕ
علذ حُوشحس حُزخؽَ كـــــٝ ًَ ٢هض ,طلو٤وخ ُٔزذأ حُٔششٝػ٤ش ٝحُو ٍٞرـ٤ش رُي ٣ؼشع ٓزذأ
حُٔششٝػ٤ش ُِخطشٓ ٞٛٝ ,خ ال  ٌٖٔ٣حُظغِ ْ٤ر.ٚ
ٝك ٢سأ ,٢٣إ ٓخ ٗخد ١ر ٚحُؼٔ٤ذ د٣ـ ٢ال  ٌٖٔ٣حُظغِ ْ٤رـ ٚكً ٢خك ٚؿٞحٗز ,ٚألٗ٣ ٚـخُ٢
ك ٢حُذكخع ػٖ ٓزذأ حُٔششٝػ٤ش ٣ٝـؼِ ٚحػــِٓ ٢ـــــٖ حػظزخسحص ػشٝسس حعظوشحس حألٝػححخع
ٝحُٔشحًض حُوخٗ٤ٗٞش ُإلكشحد ,ك٣ ٜٞش ١إٔ ٓــــٖ كن حُـٜش حالدحس ٚ٣حُلن ك ٢حُغلذ ك ٢أ١
ٝهض ٝؿ٤ش ٓو٤ذ ٙرٔذٓ ٙؼٓ ٚ٘٤ذحّ إٔ حُوشحس ٓؼ٤ذ .كٜزح إٔ ًخٕ ٖٓ شخٗ ٚإٔ ٞ٣د ١اُــــــ٢
حكظشحّ ٓزذأ حُٔششٝػ٤ش ,اال حٗـــــ ٚعٞف ٞ٣د ١اُــــ ٢صػضػ ٚحعظوشحس حُٔشحًض ٝحألٝػخع
حُوخٗ٤ٗٞش ُإلكشحد٣ٝ ,ئد ١اُ ٢حإلػشحس رخُظخُق حُؼخّ ك ٢حُٜ٘خ٣ش.
*حألعخط حُٔوظشف :
ك ٢سأ ٢٣حٗ ٚال  ٌٖٔ٣حُظغِ ْ٤رؤٗ ١ظشٓ ٚ٣ــــٖ ٛز ٙحُ٘ظش٣خص حُغخروش ٓ٘لشدس ,الٕ ًَ
ٜٓ٘خ ٣ذحكغ ػٖ ؿخٗذ د ٕٝحُٞػغ ك ٢حالػظزخس حُـخٗذ حألخش ,كخُشأ ١حأل٣ ٍٝذحكغ ػــٖ ٓزحذأ
ػشٝسس حعــظوشحس حألٝػخع ٝحُٔشحًض حُوخٗ٤ٗٞشٝ ,طـِ٤ز ٚػـِٓ ٢زذأ حُٔشــــشٝػ٤ش ٝحكظـشحّ
حُوخٗ ٕٞأٓخ حُشأ ١حُؼخٗ ٢ك٤ذحكغ رو ٙٞػــــٖ ٓزذأ حُٔششٝػ٤ش ٝحكظشحّ حُوخٗٝ ,ٕٞاٛذحس ٓزححذأ
حعظوشحس حألٝػخع ارح طؼخسع ٓغ حُٔششٝػ٤ش .
ٝحٗـــ ٖٓ ٌٕٞ٣ ٚحألكؼَ حُـٔغ ر ٖ٤حُٔؼ٤خس ٖ٣حُغخروٓٝ ,ٖ٤لخُٝش حُظٞك٤ححن كٔ٤ححخ ر٤ححْٜ٘
ًؤعـــــخط هخٗ ٢ٗٞعُِ ْ٤لن حُـٜش حالدحس ٚ٣كــــ ٢علذ هشحسحطٜخ حُٔؼ٤زش ,ك ٌٕٞ٤حألعححخط
ًخألط (( ٢ػشٝسس حعظوشحس حُٔشحًض ٝحُلوٞم حُوخٗ٤ٗٞش ُإلكشحد ٓــغ حُٞػغ كـــححـ ٢حالػظزححخس
ػشٝسس حُؼَٔ ػِ ٢حكظشحّ ٓزذأ حُٔششٝػ٤ش)).
 ٖٓٝأكٌخّ هؼخث٘خ حإلدحسٝ ١حُز٣ ١ئ٣ذ ٛز ٙحُٞؿٜش ٖٓ حُ٘ظش (( ٖٓ حُٔوححشس كحح ٢هؼححخء
ٛـــز ٙحُٔلٌٔش رخٕ علذ حُوشحسحص حالدحس ٚ٣ال ٣ـٞص كظ ُٚٞرؼذ حٗوؼححخء عححظٓٞ٣ ٖ٤ححخ ػِحح٢
طذٝسٛخ ٝ ,ال حػظزخس ُٔخ طذكغ رـــــ ٚحُلٌٓٞش ٖٓ إٔ حُٔغخُش ال طؼذ ٝإٔ طٌحح ٕٞخطححخ ٝهؼححض
ك ٚ٤ػ٘ذ كغخد ٓذس خذٓ ٚحُٔذػ ٢رغزذ ػذّ ده ٚحُٔٞظل ٖ٤حُٔخظظ , ٖ٤كِٔخ حعظزخٕ ُٜخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ٛزح حُخطخء أطِلظٝ ٚسد ٙحألٓش اُٗ ٢ظخر ٚحُظل٤ق أخزح رخُوخػححذس حالطححِ , ٚ٤إ حُخطححخء ال
٣ـٞص اؿلخُٝ ٚحإلروخء ػِٛٝ ٚ٤ــــ ٞال ٌ٣غذ حكـــــذ كوخ ٣ٝؼل ٢ػِٓ ٚ٤شًححضح هخٗ٤ٗٞححخ ؿححذ٣ش
رخالكظشحّ  ,ألٗ٣ ٚوخرَ ٛز ٙحُوخػذس هخػذس أطِ ٚ٤أخش ٢ٛ , ١أكن رخُشػخ٣ححش ٝأُٝحح ٢رخُظوححذْ٣
ٓٝـــــٖ ٓوظؼخٛخ ًلخُ ٚحالعظوشحس ٝطٞك٤ش حُطٔخُٗ ٚ٘٤للع حُٔشحًض حُوخٗ٤ٗٞححش ٝؿؼِٜححخ رٔ٘ححخ١

ػــــٖ حُضػضػش ٝحالػطشحد ً ُٞٝخٗض ٓشٞرش رؼذ كٞحص حُٞهض حُححز ١ػ٘٤حح ٚحُوححخُِٗ ٕٞطؼححٖ
ػِٜ٤خ ٖٓ ؿخٗذ ر ١حُشؤٕ ػٖ ؽش٣ن دػٞح حإلُـخء)1( ))........
ٝكـــــ ٢كٌْ آخش ُوؼخث٘خ حإلدحس" ١ارح طلون ر٘خء ػِ ٢حُوشحس ٓـــححـشحًض هخٗ٤ٗٞححش كشد٣ححش
طغظِضّ طخُق حُؼَٔ ٝحعظوشحس حٗظظخّ حُؼخِٓٝ ٖ٤كغــٖ عــ٤ش حُٔشحكححن حُؼخٓححش حُظحح ٢طظٞالٛححخ
حإلدحسس  ,إ طغظوش طِي حُٔشحًض حُوخٗ٤ٗٞش ٝطظلظٖ ٓـــخ دحٓض هذ كخطححض ػِححـ ٢حالدحس ٙكشطححٚ
طظل٤لٜخ خ ٍ ٓذ ٙحُطؼٖ حُوؼخث)2( "٢
ٝكـــ ٢كٌْ أخش " ٓـــــٖ حُٔزخدة حُٔوشسس حٗ ٚال ٣ـٞص ُـٜححش حالدحس ٙعححلذ هححشحس ادحس١
أطذسط ٚكـــ ٢كذٝد حخظظخطٜخ أ ٝحُؼذ ٍٝػ٘ٓ ٚظ ٢طشطذ ػِــــٛ ٢زح حُوححشحس كححن ُِـ٤ححش ارح
ٓؼـــض حُٔٞحػ٤ذ حُٔوشسس ُِطؼٖ ك٤ــ ٚرخإلُـخء ارح رٔؼٛ ٢ـــــز ٙحُٔٞحػ٤ذ ٌ٣ظغـححـذ حُوححشحس
حإلدحس ١كظخٗ ٚال ٣ـٞص رؼذٛخ علزش أ ٝاُـخإ ٙأل ١عزذ ًخٕ ُٝـــــــً ٞححخٕ خطححخ أٓ ٝخخُلححخ
ُِوخٗ)3(.ٕٞ
 ٖٓٝحعظوشحء حإلكٌخّ حُغخروش٣ ,ظزُ٘ ٖ٤خ رٞػٞف إ حُوؼخء ٓغظوش ػِـــٓ ٢زذأ ػححشٝسس
حعــظوشحس حألٝػخع ٝحُٔشًض حُوخٗ٤ٗٞش ُإلكشحدٓ ,غ حُٞػغ ك ٢حالػظزخس ػشٝسس ػححذّ أٛححخٍ
ٓزذأ حُٔششٝػ٤ش ٝحكظشحّ حُوخٗ , ٕٞكٞػغ ٓ٤ؼخد ُِطؼٖ كـــــ ٢حُوشحس حُٔؼ٤ذ أ ٝحُظظِْ ٓ٘ححش
٣ؼظزش ر شي طٞك٤ن ر ٖ٤حالػظزخسحص حُٔخظِلش .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()2( )1حُوؼححخء حإلدحس ١م 7 ٍ 356ؿِغحح 1954/5/25 ٚط 8صٓٝ 1483شححخس اُححٛ ٢ححزح حُلٌححْ كححٓ ٢ئُححق حُححذًظٞس
حاوً دروٌش ابد الحهٌد حُٔشؿغ حُغخرن كٛ ٢خٓش ص 310
()3حُوشحس حإلدحس ١ك ٢هؼخء ٓـِظ حُذُٝش ُِٔغظشخس كٔذ٣ ١خع ٖ٤ػٌخشش ص 950
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حُٔطِذ حُشحرغ
حُظلشهش ر ٖ٤حُغلذ ٝحإلُـخء

عٞف ٗظ٘خ ٍٝكــٛ ٢زح حُٔزلغ حُظلشهش كٔ٤خ ر ٖ٤دػ ١ٞحإلُـخءٝ ,حُوشحس حُغـــخكذ ٝرُححي
ك ٢حُ٘وخؽ حُظخُ٤ش :

أٝال  ٖٓ :ك٤غ حُظؼش٣ق:
*علذ حُوشحس حإلدحس(( ١هقو تٌفمم الجهفل االدارٌفه بهحفو القفرار اإلداري وإلغفمء مففه
آممرهت بملوابل للهاتقبر والهمضً )) ٓٝــٖ حُظؼش٣ق ٣ظزُ٘ ٖ٤خ إٔ حُـٜش حُظ ٢طِٔححي عححلذ
حُوشحس حإلدحس ٢ٛ ,١حُـٜش حالدحس ٚ٣عٞحء ٓظذس ٙحُوشحس أ ٝحُغِطش حُشثخع٤ش ُٜخ .
أٓخ دػ ١ٞحإلُـححخء (( هفقً الفداوي التفً ٌرفبهفم صفمحب العفأن رهفمم القضفمء اإلداري
الهخففتصت لله ملبففل بإلغففمء تففرار إداري وهففمبً صففقدر هخلهففم للقففموون)) ( )1وهففقن التبرٌففف
ٌتبٌن لوم إ حإلُـخء  ٢ٛدػ ١ٞهؼخث٤ش٣ ,شكؼٜخ ر ١ٝحُشؤٕ ُإلُـخء حُوشحس حإلدحس.١

ػخٗ٤خ ٖٓ :ك٤غ حُطز٤ؼش حُوخٗ٤ٗٞش:
*رخُ٘غزش ُوشحس حُغلذ كظؼشك٘خ كٔ٤خ عزن ػِ ٢حٗ ٚهشحس ادحس٣ ,١خؼغ ُٔخ طخؼححغ ُــححـٚ
طِي حُوشحسحص ٖٓ أكٌخّ ,ك٤ـٞص ُِـٜش حالدحس ٚ٣علزٗٝ ٚل َ٤آُ ٢خ عزن.
*آخ دػ ١ٞحإلُـخء ,كـــ ٢ٜدػ ١ٞهؼخث٤ش ٓٞػٞػ٤ش ط٘ظذ ػِ ٢حُوشحس حإلدحس ١رحطححٚ
ُِٔطخُزش ربُـخثُ ٚؼذّ ٓششٝػ٤ظٝ , ٚحُلٌْ حُظخدس كٜ٤خ كٌٔخ هؼخث٤خ ٣ظٔظغ رٔـــخ طظٔظغ رـححـٚ
حإلكٌخّ ٖٓ كـ٤ش حُش٢ء حُٔوؼ ٢ك ,ٚ٤ك ٣ـٞص حُشؿٞع ك.ٚ٤

ػخُؼخ  ٖٓ:ك٤غ ششٝؽ هز ٍٞحُظظِْ أ ٝحُطؼٖ:
*رخُ٘غزش ُوشحس حُغلذ  ,ك٤شظشؽ ُوز ٍٞحُظظِْ حُٔوذّ ٓـححـٖ ر ١ٝحُشححؤٕ إٔ ٌ٣حح ٕٞحُوححشحس
حُٔشحد علزٓ ٚشٞرخ رؼ٤ذ ػــــــذّ حُٔششٝػ٤شٝ ,حٕ ٣ظْ اؿشحء حُغححلذ كحح ٢حُٔ٤ؼححخد حُٔوححشس
ُزُي هخٗٗٞخ .
*أٓخ دػ ١ٞحإلُـخء  ,ك٤شظشؽ ُوزُٜٞخ إٔ ٓ ٌٕٞ٣لَ حإلُـححخء هححشحسح ادحس٣ححخ ٜٗخث٤ححخ ٝحٕ ٣ظححـْ
سكغ حُذػ ١ٞكــــ ٢حُٔ٤ؼخد حُٔلذد ُزُي هخٗٗٞخ ٝحٕ طظححٞحكش ٓظححِلٓ ٚزخشححش٣ ٙوشٛححـخ حُوححخٕٗٞ
ُشحكغ حُذػ)2(.١ٞ

سحرؼخ ٖٓ :ك٤غ أعزخد حُظظِْ أ ٝحُطؼٖ :
*رخُ٘غزش ُوشحس حُغلذ ,كؤعزخد علذ حُوشحس حإلدحس ,١أٝعغ ٖٓ أعزخد حُطؼٖ رخإلُـححخء
ك ٢ٜػ ٝس ػِ ٢حكظٞحثٜخ ػِــ ٢حألعـــزخد حُظوِ٤ذ٣ش ُِطؼٖ رخإلُـخء ,كبٜٗخ طظؼححٖٔ حُغحـلذ
الػظزخسحص حُٔ ثٔشٝٝ ,كوخ ُٔوظؼ٤خص حُٔظِلش حُؼخٓش .
*أٓخ أعــزخد حُطؼٖ رخإلُـخء ,كٓ ٢ٜوظٞسس ػِــ ٢ػٞ٤د حالخظظخص ٝحُشـححـٌَ ٝحُٔلححَ
ٝػ٤ذ حالٗلشحف رخُغِطش )3(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )2()1حُوؼححخء حإلدحسٓ" ١زححذأ حُٔشححشٝػ٤ش—دػحح ١ٞحإلُـححخء" ُِححذًظٞس ػزححذ حُححشإٝف ٛخشححْ رغححٝ ٢ٗٞ٤حُححذًظٞس ٓححذكض
حكٔذ ؿ٘خ ْ٣ؽزؼ 2004 ٚص251&238
( )3حٗظش حُذًظٞس حاوً دروٌش ابد الحهٌد حُٔشؿغ حُغخرن ص314
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خخٓغخ ٖٓ :ك٤غ حُٔٞحػ٤ذ:
*رخُ٘غزش ُوشحس حُغلذ  ُ ,دحس ٙإ طغلذ حُوشحس حُٔؼ٤ذ ؿ ٍ عححظٓٞ٣ ٖ٤ححخ ٓححـٖ طححخس٣
طذٝسٝ , ٙكـــ ٢كخُش سكغ دػ ١ٞحإلُـخء ك ُ ٌٕٞ٤دحس ٙحُلن كــ ٢إٔ طغححلذ حُوححشحس ٓححخ ُححْ

٣ظذس كٌْ ك ٢حُذػ ٌُٖٝ, ١ٞكن حالدحس ٙكٛ ٢ز ٙحُلخُش حالخ٤ش٣ ٙظو٤ححذ رطِزححخص حُخظححْ كحح٢
حُذػ ١ٞأ ١رخُوذس حُز ١طٌِٔ ٚحُٔلٌٔش "أٓ ١ـِظ حُذُٝش")1( .
*أٓخ دػ ١ٞحإلُـخء  ,ط٘ض حُٔححخدس ٓ 24ـححـٖ هححخٗٓ ٕٞـِححظ حُذُٝححش سهححْ ُ 47غح٘1972 ٚ
ك ٢كوشطٜخ حأل ٢ُٝػِ ٢إ " ٓ٤ؼخد سكغ حُذػ ١ٞآـــخّ حُٔلٌٔش كٔ٤خ ٣ظؼِححن رطِزححخص حإلُـححخء
عظٓٞ٣ ٕٞخ ٓــــٖ طخسٗ ٣شش حُوشحس حإلدحس ١حُٔطؼ ٕٞك٤ـ ٚك ٢حُـش٣ححذس حُشعححٔ٤ش أ ٝكــــححـ٢
حُ٘ششحص حُظ ٢طظذسٛخ حُٔظخُق حُؼخٓش أ ٝاػ ٕ طخكذ حُشؤٕ ر)2(."ٚ

عخدعخ ٖٓ :ك٤غ ؽش٣وش سكغ حُظظِْ:
*رخُ٘غزش ُوشحس حُغلذ ٘ٛٝ ,خ  ٌٕٞ٣ر ١ٝحُشؤٕ رخُخ٤خس ر ٖ٤إ ٣وححذّ طظِٔحح ٚاُححـ ٢حُـٜححش
ٓظذس ٙحُوشحس ٣ٝغٔ ٢حُظظِْ كــــٛ ٢ز ٙحُلخُش رخُظظِْ أُٞالثٝ ,٢آخ إٔ ٣ظوححذّ رظظِٔحح ٚاُــححـ٢
حُـــــٜش حُشثخع٤ش ُِـٜش ٓظذس ٙحُوشحس ٣ٝغـححـٔ ٢حُححظظِْ ٘ٛححخ رححخُظظِْ حُشثخعحح ,٢وٌهتفمز هفقذا
ال رٌا بملاهولل والٌارت هم اوه ٌحقا هبدر الهعرواٌل بمالضمفه إلفً اوفه ٌحافم الهرا فز
القموووٌل وهً فً ههدهم تهمدٌمت للوصور بهم إلً القضمء
*أٓخ دػ ١ٞحإلُـخء  ,كذدص حُٔخدس ٓ 25ــــٖ هخٗٓ ٕٞـِظ حُذُٝححش ؽش٣وححش سكححغ حُححذػ١ٞ
ٛٝـــ٣" ٢وذّ حُطخُذ اُ ٢هِْ ًظخد حُٔلٌٔش حُٔخظظش رؼش٣ؼش ٓٞهؼش ٓــــححـٖ ٓلححخٓٓ ٢و٤ححذ
رـذ ٍٝحُٔلخٓ ٖ٤حُٔوز ٖ٤ُٞأٓخ طِي حُٔلٌٔشٝ ,طظؼٖٔ حُؼش٣ؼححش ػــــــــححـذح حُز٤خٗححخص حُؼخٓححش
حُٔظؼِوش رخعْ حُطخُذ ٓٝـــــٖ ٞ٣ؿ ٚاُ ْٜ٤حُطِذ ٝطلخطٓٝ ْٜلخٍ اهححخٓظٞٓ ْٜػححٞع حُطِححذ
ٝطخس ٣حُظظِْ ٓـــــٖ حُوشحس إ ًخٕ ٓٔخ ٣ـذ حُظظِْ ٓ٘ش ٗٝظ٤ـححش حُححظظِْ ٝر٤ححخٕ رخُٔغححظ٘ذحص
حُٔئ٣ذس ُِطِذ ٣ٝشكن رخُؼش٣ؼش طححٞس ٙأِٓ ٝخححض ٓححٖ حُوححشحس حُٔطؼحح ٕٞك٤حح ,ٚوٌبٌفب هفقذا
ال رٌا اوه وار الهاك عدد الو أة وٌتهٌز بمجراته الهبقدة ور مله رهد التقمضً ()3

ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
(ٓ) 1زخدة حُوخٗ ٕٞحإلدحس ١دسحعش ٓوخسٗ ٚحٌُظحخد حُؼخُحغ أٓحٞحٍ حالدحس ٙحُؼخٓحش ٝحٓظ٤خصحطٜحخ ُِحذًظٞس عحِٔ٤خٕ حُطٔحخ ١ٝص
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( )3( )2حُوؼخء حإلدحسٓ" ١زحذأ حُٔشحشٝػ٤ش—دػح ١ٞحإلُـحخء" ُِحذًظٞس ػزحذ حُحشإٝف ٛخشحْ رغحٝ ٢ٗٞ٤حُحذًظٞس ٓحذكض
حكٔذ ؿ٘خ ْ٣ؽزؼ 2004 ٚص & 303ص407
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المبحث الثاني
أنواع القرارات االداريه من حيث
مدي جواز سحبها
ٓـٖ حُٔغِْ ر ٚك ٢حُوخٗ ٕٞحإلدحس ,١إٔ حُـٜش حإلدحس٣ش طِٔي حُلن كــ ٢علذ ٓخ ٣ظححذس
ػٜ٘خ ٖٓ هشحسحص ٌُٖٝ ,حُٔشٌِش حُظ ٢ططشف ٗلغٜخ ػِ ٢رغخؽ حُزلغ ٛـ ٢أٞٗ ١ع ٓـــــححـٖ
حُوشحسحص طِٔي حالدحس ٙعلزٜخ ,كخُوشحسحص حُظخدسس ٓـٖ حالدحسًٔ ٙخ ٗؼِْ ُ٤غـض ػِـــٗ ٢لظ
حُشخًِش كٜ٘خى حُوشحسحص حُغِٔ٤شٛٝ ,ــــ ٢حُظ ٢طذسص ٓظلوش ٓـــــغ أكٌخّ حُوخٗ٘ٛٝ ,ٕٞحخى
حُوشحسحص حُٔؼ٤زشٝ ,حُظ ٢أطخرٜخ ػ٤ذ ٓــــٖ ػٞ٤د ػــذّ حُٔشــشٝػ٤ش  ,ك َٜطِٔي حُـٜححش
حإلدحس٣ش علذ ًَ ٓـــخ ٣ظذس ػٜ٘خ ٖٓ هشحسحص  ,أّ إٔ ٘ٛخى هشحسحص ادحس٣حح ٚال طِٔححي حُـٜححش
حالدحس ٚ٣علزٜخ ٝحٕ ًخٕ حألٓش ًزُي كٔخ  ٞٛحُغزذ ٖٓ ٓ٘ؼٜخ .
ٓٝـــٖ ٛزح حُٔ٘طِن عٞف ٗوغْ ٛزح حُلظَ آُ ٢زلؼٗ ,ٖ٤ظلذع كــ ٢حأل ٍٝػـــٖ ٜٗخ٣ش
حُوشحسحص حالدحس ٚ٣حُغِٔ٤ش ,ػْ ٗظوَ ُِلذ٣غ ػٖ ٜٗخ٣ش حُوشحسحص حإلدحس٣ش حُٔؼ٤زشٝ ,رُي كححـ٢
حُٔزلغ حُؼخٗ. ٢

حُٔطِذ حألٍٝ

احب القرارات االدارٌه الهعروال
عـــٞف ٗغشد حُلذ٣غ كـــٛ ٢ــزح حُٔزلغ ,ػٖ حُوشحسحص حإلدحس٣ش حُغِٔ٤ش ٓٝذ ١ؿححٞحص
عــلزٜخ ٝرُي ٓــٖ خ ٍ ػ ع كشٝع ٗ ,ـ٤ذ كـ ٢حُلشع حأل ٍٝػـٖ عئحٍ ٓئدح٣ َٛ ٙـححٞص
علذ حُوشحس حإلدحس ١حُغـــِٝ , ْ٤كــ ٢حُلشع حُؼخٗٗ ٢ظلذع ػــٖ هدي جفواز افحب القفرار
اإلداري الالٌم الهبوً الً ال ه تقدٌرٌفه لفالدارهت وففً الهفر المملفث وتحفدث افقن هفدي
جواز احب القرار التأدٌبً الالٌم لتوتٌع جزاء اعد هن الجزاء الصمدر به القرار

الهر ا ور
هدي جواز احب الجهل اإلداري للقرار اإلداري الالٌم
*٣ َٛـٞص علذ حُوشحس حإلدحس ١حُغِْ٤؟...
حُوخػذس حُؼخٓش ٛـ ٢ػـــذّ سؿؼ٤ش حُوشحسحص حإلدحس٣ش  ,كخألطححَ إ آػححخس حُوححشحس حإلدحس١
حُغِ ْ٤طٔظذ اُ ٢حُٔغظوزَ ٝال ط٘ظشف اُـــ ٢حُٔخػٝ . ٢رُي كٔخ٣ش ُِٔشحًححض حُوخٗ٤ٗٞححش حُظحح٢
ًخٗض هخثٔش هزَ طذٝس حُوشحس)1(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1د .حكٔذ كخكع ٗـْ حُٔشؿغ حُغخرن ص45
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ٝرٛذ حُؼٔ٤ذ عِٔ٤خٕ حُطٔخ ١ٝكــ ٢طؤطٛ َ٤ز ٙحُوخػذس اُ ٢حُوحح ".ٍٞإٔ حُوححشحس حإلدحس١
حُغِ ْ٤ال  ٌٖٔ٣عـــلز ٚطؤع٤غخ ػِٓ ٢زذأ ػذّ سؿؼ ٚ٤حُوشحسحص حالدحسٝ , ٚ٣رُي إٔ حُوشحس
حُغخكذ كٔ٤خ ُ ٞأر٤ق ُ ٚعــلذ حُوشحسحص حالدحس ٚ٣حُغِٔ٤ش ع ٌٕٞ٤سؿؼ٤خ ٓـــٖ ك٤غ حػذّ
أػخس حُوشحس حُٔغلٞد ٓـٖ طخس ٣طذٝس ٛزح حُوشحس حألخ٤ش ٤ُٝ ,ظ ٘ٛخى ٓحـٖ عححزذ ٓؼوححٍٞ
ُظلش ْ٣حُشؿؼ٤ش ك ٢كخُش حُوشحسحص حُظ ٢ط٘شت أ ٝطؼححذٍ ٓشحًححض هخٗ٤ٗٞححش ٝ ,ارخكظٜححخ رخُ٘غححزش
اُ ٢حُوشحسحص حُظ ٢طِـٓ ٢شحًض هخٗ٤ٗٞش ")1(.
طوٓ ٍٞلٌٔش حُوؼخء حإلدحس ١ك ٢حكذ اكٌخٓخ( ٖٓ " )2ك٤غ إٔ علذ حُوشحسحص حالدحسٚ٣
هذ شـشع ُظٌٔ ٖ٤ؿٜش حإلدحسس ٓـــٖ طظل٤ق خطخ ٝهؼض ك٤ـ٣ٝ ٚوظؼ ٢رُي إٔ  ٌٕٞ٣حُوشحس
حُٔشحد علز ٚطذس ٓخخُلخ ُِوخٗ . ٕٞأٓــــخ ارح هـــخّ حُوشحس حإلدحس ١ػِـ ٢أعـــــظ طل٤لش
ٓغظٞك٤خ ششحثط ٚحُوخٗ٤ٗٞش كخٗٔ٣ ٚظ٘غ ػِــ ٢ؿٜش حإلدحسس عـلز ٚالٗظلخء حُؼِش حُظحح ٢شححشػض
ٓـــــٖ حؿِٜخ هٞحػذ حُغلذ ٝ ,رُي حكظشحٓخ ُِوشحس ٝحعــظوشحسح ُألٝػخع طلو٤وححخ ُِٔظِلححـش
حُؼخٓش "
ٗٝخِض ٓٔخ عزن ,اُــ ٢إٔ حُلوٝ ٚحُوؼخء ٓغظوش كـٓ ٢ظش ٝكشٗغخ ػِ ٢حٗ ٚال ٣ـححٞص
عــلذ حُوشحسحص حإلدحس٣ش حُغِٔ٤شٝ ,رُي طؤع٤غخ ػِـٓ ٢زذأ ػـذّ سؿؼ ٚ٤حُوححشحسحص حإلدحس٣حش
ٝػشٝسس حعــظوشحس حألٝػخع ٝحُٔشحًض حُوخٗ٤ٗٞش حُ٘خشـجش ػــٖ طـِي حُوشحسحص ٌُٝ .ححٖ ٘ٛححخى
حعظؼ٘خءحص أؿخصٛخ حُلوٝ ٚحُوؼخء كٛ ٢زح حُشؤٕ .
أٛ ٍٝــز ٙحالعظؼ٘خءحص ٛــ ٢ؿٞحص علذ حُوشحسحص حُظؤد٣ز٤ش  ,كِـٜش حالدحس ٙحُلححن كـححـ٢
عـلزٜخ كـــ ٢أٝ ١هض ػِ ٢أعـخط أٜٗخ ال طُٞذ كوٞم أٓ ٝضح٣خ ُِـ٤ححش ٝال ُح دحس , ٙاال كـححـ٢
كخالص حعظؼ٘خث٤ش ٗخدسس ٝكٛ ٢ز ٙحُلخُش طظو٤ذ عِطش حالدحس ٙكٓ ٢زخشش ٙعِطظٜخ كحح ٢حُغححلذ
رخُٔٞحػ٤ذ حُٔوشسس هخٗٗٞخ كٛ ٢زح حُخظٞص.
ٝػخٗٛ ٢ز ٙحالعـظؼ٘خءحص ٛــ ٢حُوشحسحص حُٔظؼِوش روشحسحص كظَ حُٔٞظل , ٖ٤كوذ حعــظوش
حُوؼخء حإلدحس ١ك ٢شخٜٗخ ػِ ٢كن حُـٜش حالدحس ٚ٣كـــ ٢علزٜخ ك ٢أٝ ١هض ,طؤع٤غخ ػِ٢
إ ٓؼَ ٛز ٙحُوشحسحص ال طُٞذ كوٞهخ أٓ ٝضح٣خ ُِـ٤ش )3(.
٣ٝؼِن حُذًظٞس عِٔخٕ حُطٔخ ١ٝػِٛ ٢ز ٙحالعظؼ٘خء روٗٝ " ُٚٞلٖ سؿــــْ طغِٔ٘خ ر٘زححَ
حالػظزخسحص حُظ٣ ٢ظذس ػٜ٘خ ٛزح حُ٘ظش  ,كبٗ٘خ ال ٗلزز حُظٞعغ ك ٢علذ حُوححشحسحص حُظححٓ ٢ححٖ
ٛــزح حُ٘ٞع  ,كِوذ سأ٘٣خ إ كٌش ٙػـــذّ سؿؼ ٚ٤حُوشحسحص حالدحس ٚ٣ال طغـظ٘ذ اُـٓ ٢ـححشد كٌححشس
حكظشحّ حُلوٞم حٌُٔظغــزش ٝحُٔشحًض حُشخظ٤ش  ,رـَ طو ّٞػِــ ٢حػظزخسحص أخــــححـش ١طظؼِححن
رٔٔخسعــ ٚحالخظظخطخص حالدحس ٚ٣كــ ٢كذٝد حُوخٗٝ , ٕٞحٕ ٓٔخسع ٚالخظظخص اٗٔححخ طٌححٕٞ
رخُ٘غزش اُ ٢حُٔغظوزَ  ُٞٝ .كظل٘خ ٛزح حُزخد ػِٓ ٢ظشحػ , ٚ٤كبٗ٘خ ٗخش ٠حُٔلغححـٞر٤ش رححخٕ
٣ـت كـــ ٢أٝ ١هض ٖٓ حألٝهخص سث٤ظ ادحس ١أ٤ٛ ٝج ٚادحس ٚ٣طٌُ ٕٞححـٝ ٚؿٜححش ٗظححـش ٓؼ٘٤حح,ٚ
كظغلذ ٓؼ حُؼوٞرخص حُٔٞهؼش ػِـٞٓ ٢ظق ُٔـشد طٌٔٓ ٚ٘٤ــٖ حُظشه٤ش سؿْ ٓخ طٌ ٕٞطِي
حُؼوٞرخص هذ هخٓض ػِٓ ٚ٤ـــــٖ أعزخد طزشسٛخ  .أ ٝإ طغلذ حالدحس ٙحُوشحس حُظخدس رشكغ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1حُ٘ظش٣ش حُؼخٓش ُِوشحسحص حالدحس ٚ٣دسحعش ٓوخسُِٗ ٚذًظٞس عِٔخٕ حُطٔخ ١ٝص659
()2حُٔغظشخس كٔذ٣ ١خع ٖ٤ػٌخشش حُشؿغ حُغخرن ص952&951
( )3حٗظش حُذًظٞس حاوً دروٌش ابد الحهٌد حُٔشؿغ حُغخرن ص321
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حُظشخ٤ض ُلشد رلظق ٓلَ ػــخّ ُٔ٘ل ٚحٓ ٚ٣ُٞٝؼٓ ٚ٘٤ؼ ٓٝ..ـــٖ ػْ كبٗ٘خ ٗش ١ػـذّ أرخكٚ
حُشؿؼ٤ش كــــٛ ٢ـ ــز ٙحُلخالص اال كـــــ ٢أػ٤ن حُلذٝد ٌ٣ٝ ,ل ٢إلط ف ح٥ػخس حُححـظ ٢طظشطححذ
ػِـــ ٢حُوشحس حُٔشحد عـلز ٚاطذحس هشحس ؿذ٣ذ ٝكوخ ُألٝػخع حُوخٗ٤ٗٞش حُغِٔ٤ش ٝرححؤػش ٓزظححذأ
ك ٢حُلخالص حُظ٣ ٢ـٞص كٜ٤خ رُي"()1
ٝأٗخ ٖٓ ؿخٗز ٢أٝكن حُذًظٞس /عِٔ٤خٕ حُطٔخ ١ٝػِـٛ ٢ـــزح حُشأ ١حُؼظ ْ٤حُـححـز٣ ١وححخّٝ
حُششٞس حُٔلغٞر٤شٞ٣ٝ ,د ١اُ ٢كغــٖ طغ٤٤ش حُٔشحكن حُؼخٓش ٝحالسطوخء رخُظخُق حُؼخّ اُحح٢
حػِ ٢حُٔغظ٣ٞخص .
ٝطؤ٣ذح ُٜزح حُشأ ١أكــظض حُـٔؼ٤ش حُؼٔ٤ٓٞش ُِوغـْ حالعـظشـخس ١رٔـِححظ حُذُٝححـش كــــححـ٢
 1955 ٚ٤ٗٞ٣19حُلظ ٟٞسهْ  173رؤٗـ ٚال ٣ـٞص عـحـلذ حُوححشحسحص حُظؤد٣ز٤ححش حُظحـخدسس ٓـححـٖ
حُشإعخء روُٜٞخ "إ ٓششٝػ ٚ٤عـلذ حُوشحسحص حُظخد٣ز ٚ٤حُظ ٢طظذس ٖٓ  ًٝء حُٞصحسحص
ٝسإعخء حُٔظخُق  -كــ ٢ك ْٜحُوخٗ ٕٞحإلدحس -١طو ّٞأعـخعـخ ػِ ٢طٌٔ ٖ٤ؿٜش حالدحسٓ ٙـححـٖ
طظل٤ق خطخ ٝهؼض ك٤ـــ٣ٝ ,ٚوظؼ ٢رُي إٔ  ٌٕٞ٣حُوشحس حُٔشحد عــلز ٚهــــذ طححـذس ٓخخُلححخ
ُِوخٗ ,ٕٞأٓخ ارح هخّ حُـضحء حُظؤد٣ز ٢ػـِـــــ ٢أعــزخد طل٤لش ٓغـظٞك٤خ ششحثط ٚحُوخٗ٤ٗٞش,
كخٗٔ٣ ٚظ٘غ ػِ ٢ؿٜش حالدحس ٙإٔ ط٘خٍ ٓ٘ ٚعٞحء رخُغلذ أ ٝحإلُـخء أ ٝحُظؼححذ َ٣الٗظلححخء حُؼِححش
حُـــظ ٢شـــشػض ٓـــٖ حؿِٜخ هٞحػذ حُغــلذ ٝحُظظِْ ٝ ,رُي حكظــشحٓخ ُِوشحس ٝ ,حعححظوشحسح
ُألٝػخع ٝطلو٤وخ ُِٔظِلش حُؼخٓش حُــــظ ٢طظطِذ إٔ  ٌٕٞ٣حُـضحء حُظؤد٣ز ٢صؿححشح ُٔححٖ ٝهححغ
ػِٝ , ٚ٤ػزشُ ٙـ٤ش ٖٓ ٙحُٔٞظل)2(."ٖ٤
ًٔخ حٗ٣ ٚـٞص علذ حُوشحس حإلدحس ١حُغِ ْ٤ك ٢كخُ ٚأخش ٢ٛٝ , ١حُلخُش حُظحح ٢ال ٣ظشطححذ
كٜ٤خ ػِ ٢حُوشحس حإلدحس ١أ ١كوٞم ٌٓظغزُ ٚإلكشحد  .كلــٛ ٢ــز ٙحُلخُش ال ٣ظٞهغ إٔ ٣ظححخد
حإلكشحد رؤ ١ػشس ٓـــٖ ؿشحء علذ حُوشحس  .كظ٘ظل ٢رخُظخُ ٢حُؼِش ٓـٖ ػــذّ أؿخص ٙحُغلذ.

*٣ َٛـٞص اُـخء حُوشحسحص حإلدحس٣ش حُغِٔ٤ش رخُ٘غزش اُ ٢حُٔغظوزَ ؟
ُ ٣ـخر٤ش ػِٛ ٢ـزح حُغـئحٍ ٣ـذ إٔ ٗلشم رٞٗ ٖ٤ػٓ ٖ٤ــٖ حُوشحسحص ٢ٛٝ ,حُوشحسحص
حُظ٘ظ٤ٔ٤ش (حُِٞحثق) ٝحُوشحسحص حُلشد٣ش ػِ ٢حُ٘ل ٞحُظخُ.٢
)3( :

أٝال :حُوشحسحص حُظ٘ظ٤ٔ٤ش حُِٞحثق
ٖٓ حُٔغِْ ر ٚك ٢حُوخٗ ٕٞحإلدحس ,١إ ؿٜش حالدحس ٙطظٔظغ رخُلن كـــ ٢طؼححذ َ٣أ ٝاُـححخء
هشحسحطٜخ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝ ,رُي د ٕٝحُظو٤ذ رٔ٤ؼخد  ,كوذ حعظوش حُلوٝ ٚحُوؼخء ك ٢كشٗغححخ ٓٝظححش
ػِ ٢طؤً٤ذ طِي حُوخػذس  .رخػظزخس إٔ حُوشحسحص حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ال طٌغــذ كوٞهخ شخظ٤ش ُإلكشحد,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1سحؿغ حُذًظٞس عِٔ٤خٕ حُطٔخ ١ٝحُٔشؿغ حُغخرن ص 663&662
(ٓ )2شخس اُ ٚ٤ك ٢حُٔشؿغ حُغخرن ُِذًظٞس عِٔ٤خٕ حُطٔخٛ ١ٝخٓش ص 663
( )3سحؿغ د .حكٔذ كحخكع ٗـحْ حُٔشؿحغ حُغحخرن ص ٝ 47كحٛ ٢حزح حُٔؼ٘ح ٢سحؿحغ ٓزحخدة حُوحخٗ ٕٞحإلدحسُِ ١حذًظٞس عحِٔ٤خٕ
حُطٔخ ١ٝصٝ 186حُٞؿ٤ض ك ٢حُوخٗ ٕٞحإلدحسُ ١ذًظٞس عِٔخٕ حُطٔخ ١ٝص ٜٗ ٝ 621خ٣ش حُوشحس حإلدحس ١ػٖ ؽش٣ن ؿ٤حش
حُوؼخء ُِذًظٞس حاوً دروٌش ابد الحهٌد ص  352وهم ببدهم
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رـــَ ط٘شت ٓشحًض هخٗ ٚ٤ٗٞػـــــخٓش ٓٞػٞػٓ ٚ٤ـشدس ٝ ,ال ٣ـٞص ُشخؿِٛ ٢ــــز ٙحُٔـححـشحًض
حالكظـخؽ كــــــٞٓ ٢حؿٜش حالدحس ٙر٘شٞء كـــن ٌٓظغذ ُٓ ْٜــــٖ طِي حُوشحسحص ,كخُلوٞم
حٌُٔظغزش ال ط٘شؤ ٓــٖ حُِٞحثق رظٞسٓ ٙزخششٝ ,ٙحٕ ًخٕ ٓـٖ حٌُٖٔٔ إٔ ط٘شؤ ٖٓ حُوشحسحص
حُلشد٣ش حُظخدسس ططز٤وخ ُظِي حُِٞحثق .
ػخٗ٤خ :حُوشحسحص حُلشد٣ش :
حُوخػذس حُظ٣ ٢غ٤ش ػِٜ٤خ ٓـِظ حُذُٝش حُلشٗغٝ , ٢حُظ٘ٗ ٢خدٓ ١ـِغ٘خ رخألخححز رٜــححـخ,
حٗـــ ٚال ٣ـٞص اُـخء هشحس كشد ١عِٓ , ْ٤ظ ٢أٗشخء كوــخ ٌٓظغزخ ُلشد ٓـٖ حألكححشحد  ,اال ٝكوححخ
ُألٝػخع حُظـــ٣ ٢وشسٛخ حُوخٗ , ٕٞرُي إٔ حُٔشحًض حُخخطش حُظــ ٢ط٘شخ ػــححـٖ طِححي حُوحشحسحص
حُلشد٣ـــش  ,ططز٤وخ ُوٞحػذ ط٘ظ٤ٔ٤ش عِٔ٤ش ال  ٌٖٔ٣حُٔغخط رٜــخ أ ٝطؼححذِٜ٣خ اال رشػححخء ٓححٖ
ٗشؤص ُظخُلُٜ , ْٜزح كــــخٕ حُوشحسحص حُ ثل٤ش ال  ٌٖٔ٣إٔ ط٘خٍ ٓـــححـٖ حُوححشحسحص ٝحُٔشحًححض
حُلشد٣ش  ,الٕ ٌَُ ٜٓ٘خ ك٤خط ٚحُٔغظوِش ُٜ .زح ٣وشس حُلوٜخء إٔ حكظشحّ حُٔشحًححض حُخخطححش ٓححٖ
حألعظ حُظ ٢طو ّٞػِٜ٤خ حُذُٝش حُوخٗ٤ٗٞش ًخُٔششٝػ٤ش عٞحء رغٞحء)1(.
 ٌُٖٝحُظؼٞرش ًِٜـخ طٌٖٔ كـــ ٢طلـذ٣ــذ ٓــــذ ١حٗطزخم ٛز ٙحُوخػذس حُٔغِْ رححـٜخ كــححـ٢
ٓٞػٞػٔٛ ,ٖ٤خ حُوشحس حُلشد ١حُزُٞ٣ ١ــــذ كوخٓٝ ,ــذ ١ؿٔٞد أ ٝكظخٗش ٛــز ٙحُوححشحسحص
حُلشد٣ش حُظ ٢طُٞذ كوخٝ ,عٞف ٗظ٘خٛ ٍٝز ٖ٣حُٔٞػٞػ ٖ٤كٔ٤خ .٢ِ٣
(أ)حُوشحس حُلشد ١حُزُٞ٣ ١ذ كوخ:
ٖٓ حُغِْ ر ٚكــٛ ٢زح حُشؤٕ ,إٔ ٓؼظْ حُوشحسحص حُلشد٣ش عٞحء ًخٗض شخظحح٤ش (رحط٤ححش)
أ ٝششؽ٤ش ٣ظُٞذ ػٜ٘خ(رخُٔؼ٘ ٢حُٞحعغ) كوــٞم ُألكشحد ٝ ,رخُظـححـخُ ٢ال ٌٔ٣ححٖ اُـخإٛححخ ٝ .ال
٣خشؽ ٓــــٖ ٛزح حُوز َ٤اال أٗٞحع خخطش ٓـــٖ حُوشحسحص ٓؼَ حُوشحسحص حُٞالث٤شٛٝ ,ـ ٢حُظحح٢
طخ ٍٞحُلشد ٓـــشد سخظش أ ٝطغـخٓق ٝحُوشحسحص حُٞهظ٤شٛٝ ,ــــ ٢حُظ ٢ال ط٘شححت اال ٝػححؼخ
ٓئهظخ ًٝزُي ٓخ ؿش ١ػِ ٚ٤حُؼَٔ رخعظٔشحس كـ ٢أكٌخّ ٓـِظ حُذُٝش حُٔظش ٖٓ ,١إٔ ه٤ححذ
حُٔٞظق ػِ ٢دسؿش حػِ ٢ال ٣ؼذ ٝإٔ  ٌٕٞ٣اؿشحءح طٔ٤ٜذ٣خ ُِظشه٤ححش ٣ـححٞص حُؼححذ ٍٝػ٘ححٝ ٚال
ٌ٣غذ كوخ ()2
(د)ٓذ ١ؿٔٞد أ ٝكظخٗش حُوشحسحص حُلشد٣ش حُظ ٢طُٞذ كوخ:
ػِٔ٘خ عخروخ إٔ ٖٓ حُٔزخدة حُشحعخش كٓ ٢ـخٍ علذ حُوشحسحص حإلدحس٣شٓ ,زححذأ ػححشٝسس
حعظوشحس حألٝػخع ٝحُٔشحًض حُوخٗ٤ٗٞش ُألكشحد ٛ ٌُٖٝزح ال ٣ؼ٘ ٢إٔ طٌ ٕٞكظححخٗش حُوححشحسحص
حُلشد٣ـش ٝحُٔشحًض حُخخطش ٓطِوخُ ,ـــٜزح كخٕ حُٔوظٞد رلظخٗٛ ٚــــز ٙحُوشحسحص ٝحُٔشحًححض
حُلشد٣ش  ,حٗ ٚال  ٌٖٔ٣حُٔغخط رٜخ اال ػــــــٖ ؽش٣ن هشحس كشدٓ ١ؼخدٝ ,حُز٣ ١ظذس ٝكوخ
ُإلؿشحءحص حُظٗ ٢ض ػِٜ٤خ حُوخٗٝ ,ٕٞك ٢حُلخالص حُظ ٢عٔق رٜخ )3( .
كخُطشم حُٔؼظخد ُٜ٘خ٣ش حُوشحس حإلدحس ١حُغِ ٞٛ , ْ٤ؽش٣ن حإلُــخء أ ١حالٗظٜخء رخُ٘غححزش
ُِٔغظوزَ كوــؾ  ٌٖٔ٣ٝ .كظـش حُلخالص حُظ ُ ٌٖٔ٣ ٢دحس ٙحُؼخٓــــش كٜ٤خ إٔ طوحح ّٞربُــــححـخء
حُوشحسحص حالدحس ٚ٣حُلشد٣ش ك ٢ػ ع كخالص :
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1سحؿغ د .عِٔ٤خٕ حُطٔخ ١ٝحُٞؿ٤ض ك ٢حُوخٗ ٕٞحإلدحس ١ص622
( ) 3()2كحححٛ ٢حححزح حُٔؼ٘ححح ٢سحؿحححغ حُحححذًظٞس عحححِٔ٤خٕ حُطٔحححخٓ ١ٝزحححخدة حُوحححخٗ ٕٞحإلدحس ١ص 190&189&188&187
ٝحُذًظٞس حكٔذ كخكع ٗـْ حُٔشؿغ حُغخرن ص 49&48&47
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-1ػذّ ٗشٞء كوٞم ٌٓظغزُ ٚإلكشحد ٗظ٤ـش ُظذٝس حُوشحس حإلدحس١
-2حُوشحسحص حالدحس ٚ٣رحص حُطخرغ حُٔئهض رطز٤ؼظٜخ أ ٝر٘ض حُوخٕٗٞ
-3اطذحس هشحس ادحسٓ ١ؼخد ك ٢حُلذٝد ٝرخُششٝؽ حُظ ٢سعٜٔخ حُوخٗ)1(ٕٞ
ٝأٓـخ رخُ٘غزش ُِوشحسحص حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ,كوـذ أػط ٢حُوخٗ ُ ٕٞدحس ٙحُلن كــ ٢طؼححذ َ٣أ ٝاُـححخء
هشحسحطٜخ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش كـــ ٢أٝ ١هــضٝ ,د ٕٝحُظو٤ذ رٔؼخد ٛٝـــز ٙحُوخػذس ٓغــظوشُ ٙذ ١حُلوححٚ
ٝحُوؼخء ٝ ,رُي ٗظشح ُطز٤ؼش ٛز ٙحُوشحسحص.

حُلشع حُؼخٗ٢
هدي جواز احب القرار اإلداري الالٌم الهبوً الً ال ه
تقدٌرٌه لالداره
وضع هجلس الدولل الهصفري تمافدة ففً هفذه الجزبٌفلت هؤداهفم رن االداره إذا همرافت
اختصمصففم حقففقدده القففموون بدرجففه ال تتففرك لهففم ري حرٌففل فففً التقففدٌرت فموففه ٌ ففون لهففم رن
ترجع فً تراراتهم لهم رخ فأت ففً ت بٌفا القفموونت ودون التقٌفد بملهفدة الهحفددة تفموون
للاحبٝ ,ػِ ٢حُؼٌظ ٖٓ رُي ,ارح ٓخسعض حالدحس ٙحخظظخطخ طوذ٣ش٣خ كخٗحح ٚال ٣ـححٞص ُٜححخ إٔ
طشؿغ ك ٢هشحسٛخ حُٔؼ٤ذ اال خ ٍ حُٔذس )2(.
ٓٝـٖ أكٌخّ ٓـِظ حُذُٝش حُٔظش ١كٛ ٢ححزح حُخظححٞص حُلٌححْ حُظححخدس كحح1951/4/3 ٢
ٗٝظٓٝ" ٚـــٖ ك٤غ حٗ ٚال ٝؿُِ ٚظلذ ١رؤٗش ُ٤ظ ُ دحس ٙكن علذ هشحسحطٜححخ حُلشد٣ححش رؼححذ
حًظغخرٜخ حُلظخٗش ٖٓ حُطؼٖ ػِٜ٤خ رخإلُـخء رؼـذ عظٓٞ٣ ٖ٤خ ٖٓ طخس ٣طححذٝسٛخ الٕ حُوححشحس
حُظخدس رخإلػلخء ٓـــٖ حُخذٓش حُؼغٌش٣ش ٗظ٤ـش دكغ حُزذٍ هزَ رِٞؽ عٖ حإلُححضحّ هححشحس ادحس١
ٓز٘ ٢ػِ ٢عِطش ٓو٤ذ٣ ٙـٞص علزٜخ ك ٢أٝ ١هض")3(.
ٝأ٣ؼخ حُلٌْ حُظخدس كٝ 1953/6/2 ٢حُز٘٣ ١ض ػِحح" ٢حٗحح ٚإٔ ًخٗححض حُٔححخدس ٓ 49ـحـٖ
الثلش حُزؼؼخص ط٘ض ػِ ٢ػذّ ٓـخٝصس عٖ حُطخُذ ػٖ  28كـ ٢أًظححٞرش حُلححخُ ٢اال إٔ ُِـ٘ححش
حُزؼؼخص كن حالعظؼ٘خء ك ٢رُي ٝهذ أػِٔض حُِـ٘ش كؼ كوٜخ كــ ٢حالعظؼ٘خء رخخظ٤ححخس حُٔححذػ٢
روشحسٛخ سؿْ ًزش ع٘ ٖٓٝ ٚػْ ال ٣ـٞص ُٜخ إٔ طغلذ حُوشحس أ ٝطؼذٍ ك ٚ٤ؽخُٔخ حٗـُ ٚححْ ٣ـححذ
ٖٓ حألعزخد حُـٛٞش٣ش ٓخ ٣ذػ ٞاُ ٢حُؼذ ٍٝػٖ ٛزح حالخظ٤خس"()4
ٝكٛ ٢زح حُلٌْ حشظشؽٓ ٚلٌٔش حُوؼخء حإلدحس ١حٗـــ ٚالرذ ٓـــٖ طٞحكش أعححزخد ؿٛٞش٣ححٚ
كــظ٣ ٠ظغُِ٘ ٠ـٜش حإلدحس٣ش عــلذ هشحسحطٜخ حُٔز٘٤ش ػِ ٢عِط ٚطوذ٣ش٣ش ٝحُؼذ ٍٝػٜ٘خ .
٣ٝـش ١حألعظخر حٌُز٤ش عــِٔخٕ حُطٔخ ١ٝإٔ كٌش ٙحُغِطش حُٔو٤ذس ٝحُغِطش حُظوذ٣ش٣ححش حُظحح٢
ٛــ ٢دػخٓش ٖٓ دػخٓخص حُوخٗ ٕٞحُؼخّ حُلذ٣غ ,ال ػ هش ُٜخ اؽ هخ رلٌشس حُغلذٝ ,هححذ ه٤ححَ
رٜـــخ ُز٤خٕ ٓذ ١كش٣ــش حالدحس ٙكٞٓ ٢حؿٜش حُوؼخء ٝحألكشحد ًٔخ ع٘ش ,١أٓـخ كٌححشس حُغححلذ
كبٜٗخ طشَٔ حُوشحسحص حالدحس ٚ٣ر٘ٞػٜ٤خ عــٞحء ًخٗض ػ٘خطش حُظوذ٣ش كٜ٤خ ؿخُز ٚأٓ ٝؼذٓٝش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1سحؿغ د .حكٔذ كخكع ٗـْ حُٔشؿغ حُغخرن ص50
()2كٛ ٢زح حُٔؼ٘ ٢د .عِٔ٤خٕ حُطٔخ ١ٝحُٞؿ٤ض ك ٢حُوخٗ ٕٞحإلدحس ١ص629
()3حُلٌْ ٓشخس اُ ٚ٤كٓ ٢شؿغ ٓزخدة حُوخٗ ٕٞحإلدحسُِ ١ذًظٞس عِٔ٤خٕ حُطٔخ ١ٝص203
()4حُلٌْ ٓشخس اُ ٚ٤كٓ ٢شؿغ حُوشحس حإلدحس ١ك ٢هؼخء ٓـِظ حُذُٝش ُِٔغظشخس كٔذ ١ػٌخشش ص957
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رَ ُؼَ حُطخثلش حألخ٤شس ٖٓ حُوشحسحص  ٢ٛحُظ ٢طٌٓ ٕٞؼظْ ٓـخٍ كٌشس حُغححلذُٜٝ.زح ٝؿححذٗخ
هؼخء ٓـِظ حُذُٝش حُٔظشٓ ١ـــغ طٔغــٌ ٚرـٛٞش هؼخث ٚحُغخرن  ,هـــذ رذأ ٣زححشس ٙرلٌححشٙ
أخش ١ؿ٤ش كٌش ٙحُوشحسحص حُٔز٘٤ش ػِ ٢حُغِطش حُظوذ٣ش٣ش ٝحُغِطش حُٔو٤ذس )1( .
ُٝوذ ط٘خٛ ٍٝز ٙحُلٌشس حُٔشك ّٞحألعظخر ػزذٓ ٙلشّ ٓ َ٤ًٝـِظ حُذُٝش ٝطححخؿٜخ ػِحح٢
حُ٘ل ٞحُظخُ٘ٛ : ٢ــخى ٓــٖ حُوٞحػذ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٓـــخ ٘٣شت ٓشحًض هخٗ٣ٝ ٚ٤ٗٞلذد رذهحح ٚشححشٝؽ
حالٗظلخع رٜز ٙحُٔشحًض ٌُ٘ٝ ,ـ٣ ٚؼِن رُي ػِ ٢طذٝس هشحس ٖٓ حالدحسٌ٣ٝ ٙحح ٕٞطححذخَ حالدحسٙ
٘ٛــخ ػشٝس٣خ ُظل ْٜكٌْ حُوخػذس ٝػزـؾ كذٝدٛـــخ ٓٝشحٜٓ٤خ ٝ ,طلغـححـ٤ش حُـححخٓغ ٜٓ٘ححخ أٝ
ألعـــزخد أخش٣ ١ــش ١حُٔششع ٓؼٜخ اال ٘٣شـــخ حُٔشًض أ ٝحُٞػـغ حُلححشدٓ ١زخشـححـشس ٗظ٤ـححش
ُِوخػذس  ,رـــَ ُِوشحس حُظ٘ظ ٢ٔ٤حُز٣ ١ظــذس ططز٤وخ ُٜــخ ٝهذ أؽِن ػِٜ٤ححخ طغححٔ٤ش حُوححشحسحص
حُلشد٣ش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش .
٘ٛٝخى هٞحػذ ط٘ظ ٚ٤ٔ٤أخش ١ط٘شت ٓشحًض د ٕٝطؼِ٤ن رُي ػِ ٢طذٝس هححشحس كححشدٓ ١ححٖ
حالدحس ٌٕٞ٣ٝ ,ٙػَٔ حالدحسٓ ٙوظٞس ػِٓ ٢ـشد ط٘ل٤ز حُٞػغ أ ٝحُٔشًض حُلشد ١حُز ١حٗشححؤ
حُوخػذس حُوخٗ٤ٗٞش ٓزخششس أ"ٝػِ ٢طغـٝ ِٚ٤شٜشس" ٝأؽِن ػِٜ٤خ حُوشحسحص حُظ٘ل٤ز٣شٝ ,حٕ
ٛـــز ٙحُوشحسحص حُظ٘ل٤ز٣ش ُ٤غض هشحسحص ادحس٣ش رــَ اػٔخٍ ٓـخد ,ٚ٣الٕ حُؼَٔ حإلدحسٛ ١ـــححـٞ
طظشف هخٗٓ ٢ٗٞـــٖ ؿخٗذ ٝحكذ أ ١ػَٔ ادحس ١طظـ ٚك ٚ٤حالدحسُ ٙظشط٤ذ حػـش هححخٗٛ ٢ٗٞـححـٞ
ك ٢حإلػٔخٍ حالدحس ٚ٣اٗشخء ٝػغ أٓ ٝشًض ٝ ,ك ٢حألػٔخٍ حُٔذٗ٤ش اٗشخء كححـن ٝحُؼٔححَ حُححز١
ٓ ٌٕٞ٣وظٞس حألػش ػِ ٢ط٘ل٤ز ٝػغ ٗشخ ػـــٖ هخػذس هخٗ٤ٗٞش ٓزخششٝ ٙال ٘٣شححجٝ ٚال ٣ؼظزححش
ػٔ هخٗ٤ٗٞخ)2(....
٣ٝؼِن حُؼٔ٤ذ عِٔ٤خٕ حُطٔخ ١ٝػِــــٛ ٢ز ٙحُلٌشس هخث "ٗٝــلٖ ال ٗوش ٛـــححـزح حُظزش٣ححش
حُـذ٣ذ ,حُز ٞٛ ١ك ٢كو٤وظ ٚسؿٞع اُ ٢كٌشس حُغِطش حُٔو٤ذس ٝحُغِطش حُظوذ٣ش٣ححش ,كخُوٞحػححذ
حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ُ٤غض ٓؼذ ٙإلٗشخء حُلوٞمٛٝ ,ـــز ٙحُلوٞم ط٘شجٜخ حُوشحسحص حُلشد٣ش ٓٝ ,ــخ ُححْ
طظؼٖٔ حُوٞحػذ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش أعٔخء ٓــــٖ ططزن ػِ , ْٜ٤ك ٢ٜكـ ٢كخؿ ٚدحثٔححخ رخعححظٔشحس اُحح٢
طذخَ حالدحس ٙروشحسحص كشدُ ٚ٣ظلذ٣ـــذ ٓـــٖ ط٘طزن ػِ ْٜ٤حُوححشحسحص حُظ٘ظ٤ٔ٤ححش ٝال ٌٔ٣ححٖ إ
ٜٗزؾ رؼَٔ حالدحس ٙكٛ ٢ز ٙحُلخُش اُ ٢كــذ حألػٔخٍ حُٔخد٣ش ُٔـشد إٔ حُوٞحػححذ حُظ٘ظ٤ٔ٤ححش هححذ
طؼٔ٘ض ششٝؽخ ٝحػلش ُْ طظشى ُ دحس ٙكش٣ش ك ٢حُظوذ٣ش.
ٝحُو ٍٞرـ٤ش رُي ٣ــئد ١اُـــ ٢اشخػش ػذّ حالعظوشحس رظٌٔ ٖ٤حالدحسٓ ٙـــٖ حُشؿححٞع كحح٢
حُوشحسحص حُٔز٘٤ش ػِـــ ٢عـِطٓ ٚو٤ـذ ٙأ"ٝحُوشحسحص حُظ٘ظ٤ٔ٤ش" ًٔخ ٣غــٜٔ٤خ حألعححظخر ػزححذٙ
ٓلشّ ُٜٝزح كوذ حٗظ ٢ٜألٓش رخألعظخر ػزذ ٓلشّ اُـــ ٢حُٔ٘خدحس رؼشٝسس ٝػححغ هخػححذس ػخٓححش
ٖٓ ٓوظؼ٤خص حعظوشحس حألٝػخع حُٔخد٣ش رؼذ كظشٓ ٙـٖ حُضٖٓ شخٜٗخ كحح ٢رُححي شححخٕ حُوححشحسحص
حإلدحس٣ش)3( .
٣ٝش ١حُذًظٞس عِٔ٤خٕ حُطٔخ ,١ٝإٔ الرذ ٓــــٖ إٔ طض ًَ ٍٝكٌش ٙر٘٤ض أ ٝأُلوض ٓـــححـٖ
هش٣ذ أ ٝرؼ٤ذ رلٌشس حُغِطش حُٔو٤ذس أ ٝحُظوذ٣ش٣ش كٓ ٢ـخٍ حُغلذ كخُوشحس حُٔؼ٤ذ أ٣ححخ ًخٗححض
كش٣ش حالدحس ٙك ٢اطذحس٣ ٙـذ إٔ ٣غظوش رٔشٝس ٓــذد حُظوخػٓ ٞٛٝ ,٢خ ٣غ٤ش ػِٓ ٚ٤ـِححظ
حُذُٝش حُلشٗغ)4(. ٢
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٓ )4()3()2()1زخدة حُوخٗ ٕٞحإلدحسُِ ١ذًظٞس عِٔ٤خٕ حُطٔخ ١ٝص203حُ207 ٢
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ارح ًخٗض عِطش حالدحس ٙكــــ ٢حُظظذ٣ن ػِ ٢حُوشحس حإلدحسٛ ١ـــ ٢عِطش طوذ٣ش٣ححش  ,كٜححَ
٣ـٞص ُ دحس ٙكٛ ٢ز ٙحُلخُش علذ حُوشحس حُظخدس رخُظظذ٣ن كـــ ٢كححذٝد حُغححِطش حُظوذ٣ش٣ححش
حُٔخُٞش ُٜخ ......؟
٣زًش حُٔغظشخس كٔذ٣ ١خع ٖ٤ػٌخشش ,كـ ٢حإلؿخرش ػِــٛ ٢ــزح حُغئحٍ حٗٝ ٚكوححخ ُِٔزححخدة
حُظ ٢هشسطٜخ ٓلٌٔ ٚحُوؼخء حإلدحس ١ؿـــخءص حُٔلٌٔش حإلدحس٣ش حُؼِ٤خ ُظئًذ حٗـــــححـٓ ٚخدحٓححض
حُـٜش حالدحس ٚ٣هذ حعظ٘لزص عِطظٜخ حُظوذ٣ش٣ش ٝطذس هشحسحٛخ طل٤لخ د ٕٝإٔ ٘٣طحح ١ٞػِحح٢
ػٔش ؿش كخٗ ٚال ٣ـٞص ُٜخ علزش رؤ ١كخٍ ٖٓ حألكٞحٍ )1(.

*٣ َٛ ٌُٖٝـٞص ُ دحس ٙعلذ هشسحٛخ حُغِ ْ٤ارح أخطؤص ك ٢طوذ٣ش ظشٝف اطذحسس؟
أؿخرض ٓلٌٔش حُوؼخء حإلدحس ١ػِــــ ٢رُي ك ٢كٌٜٔححخ حُظححخدس كححٝ 1954/3/1 ٢حُححز١
هؼض ك٤ــــُِٞ" ٚص٣ش طوذ٣ش حػش حُـضحء كــ ٢حُظخط ٢ك ٢حُظشه٤ش كخٕ سأ ١إ ُِظخطححٓ ٢لح
حطذس ر ٚهشحسح كبرح ٓخ حطذس هشحس رظشه٤ش حُٔٞظق دٗ ٕٝظش ُِـضحءحص حُغححخروش ػِحح ٢هححشحس
حُظشه٤ش كخٗ ٌٕٞ٣ ٚهــذ حعظ٘لز حُغِطش حُٔخُٞش ُــ٣ ُْٝ ٚـض ُ ٚرؼذ رُي علذ هححشحس حُظشه٤ححش
حعظ٘خدح اُــٛ ٢ــز ٙحُـضحءحص حُغخروش ارح إ حُغلذ ال  ٌٕٞ٣اال رخُ٘غزش ُِوححشحسحص حُٔخخُلححش
ُِوخٗ٤ُٝ ٕٞظ ُـٜش حالدحس ٙإ طغلذ هشحسح ٓطخروخ ُِوخٗ ٕٞرلـش أٜٗخ أخطححؤص كـححـ ٢طوححذ٣ش
حُظشٝف حُظ ٢أدص اُ ٢اطذحس)2("ٙ
٣ٝظزُ٘ ٖ٤خ ٖٓ ٛزح حُلٌْ إ ٓلٌٔش حُوؼخء حإلدحس ,١هـذ أسعض ٓزذأ ٓئدح ٙحٗحح ٚال ٣ـححٞص
ُ دحس ٙعلذ هشحسحطٜخ حُغِٔ٤ش رلـش أٜٗخ هذ أخطؤص كــ ٢طوذ٣شٛخ ُظشٝف اطذحسٛخ ,ألٜٗحخ
ًخٗض طِٔي حُغِطش حُظوذ٣ش ٝحُٞهض حٌُخكُ ٢ذسحعش حُوشحس هزَ اطذحسس .

الهر المملث
هدي جواز احب القرار التأدٌبً الالٌم لتوتٌع جزاء اعد
هن الجزاء الصمدر به القرار
هم وبلم إن تموون التأدٌب ال ٌبرف هبفدر ال جرٌهفل إال بفوصت لفذلك ففمن الافل ل اإلدارٌفل
والتففً لهففم اختصففمص تففأدٌبًت لهقففقم اففل ه تقدٌرٌففل فقففقً اختٌففمر الجففزاء الففذي تففراه هوماففبم
للهخملهل التً تم ارت مبهم بواا ل احد اهملهم
هذه الال ل التقدٌرٌل التفً تتهتفع بهفم االداره ففقً هجفمر اختٌفمر الجفزاء الهومافب للخ فأ
الهرت بت تد تم التأ ٌد الٌهم بواا ل القضمء اإلداري وفً هفذا الهضفهمر ر فد هجلفس الدولفل
الهرواففً فففً ح هففل الصففمدر ففقً 11ا7ا 1984الففً رن الجففزاء الفذي تففراه الاففل ل اإلدارٌ فل
هوماففبم للبقففمب الففقً هخملهففل تقففقم ارت مبهففم هففن تبففر احففد هومهٌهففمت ال ٌه ففن رن ٌ ففون هحففر
هومزاه رهمم القضمء ()3
ققققققققققققققققق
()1راجع الهاتعمر حهدي ا معل الهرجع الامبا ص 958
() )2حُلٌْ ٓشخس اُ ٚ٤كٓ ٢شؿغ حُوشحس حإلدحس ١ك ٢هؼخء ٓـِظ حُذُٝش ُِٔغظشخس كٔذ ١ػٌخشش ص 951
()3راجع تضمء التأدٌب للد تور حهدي اهر والد تور هجدي عبٌب ص 178
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الاؤار الذي ٌ رح وهاه رالن هر ٌجوز لفالداره إن تافحب ترارهفم التفأدٌبً الصفمدر افن
ال ه تقدٌرٌفه لتوتٌفع جفزاء اعفقد الفً الهومفف الهخفملف رجمبفت هح هفل القضفمء اإلداري
الهصرٌل فقً ح ههم الصمدر فً 29ا6ا 1968القً ذلك بملوهً حٌث تضت بملتملً "رن
الهاففتهمد هففن ا وراا رن القففرار رتقففقم  225لاففوه  1965بهجففمزاة الهففداً بخصففم خهاففل
اعففقر ٌوهففقم هففقن هرتبففل تقففقد صففدر هففن ومبففب هففدٌر الهؤااففل للعففبون الهملٌففل فففً حففدود
االختصمص الذي فوضه فٌه ربٌس هجلس االدارهت وإذ صدر هفذا القفرار هفن ربفٌس هخفتص
بإصداره وبهم له هن ال ه تقدٌرٌل فً تحدٌد الجزاء الهوماب لهم ابت فقً حا الهداً هن
هخملهمتت ودون رن ٌعوب هذا التقدٌر غلو فققً العدة رو إفرا فً اللٌن فمن القرار الهذ ور
ٌ ففون اففلٌهم وه مبقففم للقففموون وهقففقن غٌففر الجففمبز اففقحبل إذ إن هعففرواٌل اففحب القففرارات
التأدٌبٌلت تقوم رامام القً ته ٌن الجهل االدارٌه هن تصحٌح خ أ وتبت فٌفقه وٌقتضفً ذلفك
رن ٌ ون القرار الهراد احبه تد صدر هخملهم للقفموون رهفم إذا تفمم الجفزاء الفً افبب صفحٌح
هاتوفٌم عراب ه القموووٌل فموه ٌهتوع الققً الجهل اإلدارٌل اقحبه لتوتٌع جزاء اعد هوه "
وٌبقب اٌمدة الهاتعمر حهدي ٌماٌن ا معل الً هذا الح م بقولفل "تفمم الح فم الهتقفدم
الففقً راففمس ااففتوهمذ الففربٌس اإلداري لافل ل التقدٌرٌففل ففقً تحدٌففد الجففزاء الهوماففب للففذوب
وبملتملً فمن صدوره صحٌحم ٌهوع الجهل اإلدارٌل هققن احبل لتوتٌع جزاء اعد وٌصدا ذلفك
الهبدر الً حملل اقحب القرار اإلداري لتوتٌفع جفزاء اخفف إذ ٌهتوفع الٌهفم ذلفك إاهفمال لهبفدر
ااتوهمذ الال ل التقدٌرٌل لجهل االداره بإصدار ترارهم اله مبا لح م القموون" ()1
٣ٝــــش ١حُذًظٞس كغ٘ ٢دس٣ٝش إٔ حُـضحء حُظؤد٣ز ٢حُـــز٣ ١و ّٞػِـــ ٢عـــزذ طححل٤ق
ٓٝغظخِض ٓـــٖ أط ٍٞػخرظش رخألٝسحمٓٝ ,ـغ ٓشحػخس ٓزــذأ حُظ٘خعذ ر ٖ٤حُؼوٞرش حُظؤد٣ز٤ححش
ٝحُزٗذ حإلدحسٝ ١رظـشف حُ٘ظش ػٔخ ارح ًخٗض ٛز ٙحُؼوٞرش هـذ سطزض ُِـ٤ش ٓضح٣ححخ أٝحٝػحخػخ
هخٗ٤ٗٞخ أ٣ ُْ ٝظشطذ ػِٜ٤خ ش٢ء ٓــٖ رُي ٔ٣ظ٘غ ػِ ٢حُـٜش حالدحس ٚ٣إٔ ط٘خٍ ٜٓ٘ححخ رخُغححلذ
ٝحإلُـخء)2(.
ٝعٞف ٗظؼشع ُٜزح حُٔٞػٞع رخُظلظ َ٤كــ ٢حُٔطِذ حألٓ ٍٝـــٖ حُٔزلغ حُؼخٗ ٢ػــححـٖ
ؽش٣ن ػشع أكٌخّ حُوؼخء حُٔظشٝ ١حُلشٗغٓٝ ٢خ ٣ـذ حألخز ر ٚكٛ ٢زح حُٔـخٍ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1سحؿغ حُٔغظشحخس كٔحذ ١ػٌخشحش حُٔشؿحغ حُغحخرن ص ٝ 629حُلٌحْ ٓشحخس اُ٤ح ٚكح ٢حُٔشؿحغ حُغحخرن ُِحذًظٞس كغح٘٢
دس٣ٝش ص324
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اله لب المموً

احب القرارات اإلدارٌل الهبٌبل ببدم الهعرواٌل
٣ـذ هزَ حُظؼشع ُٔٞػٞع علذ حُوشحسحص حإلدحس٣ش حُٔؼ٤زش رؼ٤ححذ رؼـححـذّ حُٔشححشٝػ٤ش
,حُظؼشف ػِٓ ٢غؤُش أ٤ُٝش ٜٓٔش ٛٝــــٓ ٢ظ ٌٕٞ٣ ٢حُوشحس ؿ٤ش ٓششٝع أٓ ٝخ ٛـــ ٞحُوححشحس
ؿ٤ش حُٔششٝع.
حُوشحس ؿ٤ش حُٔششٝع  ٞٛرُي حُوشحس حُٔؼ٤ذ رؼ٤ذ ٓـٖ حُؼٞ٤د حُظ٣ ٢ظشطححذ ػِٜ٤ححخ حُلٌححْ
ربُـخث ٚػٖ ؽش٣ن حُوؼخء ٛٝ ,ــ ٢ػ٤ــٞد حالخظظخص ٝحُشـٌَ ٝحُٔلَ ٝػححـ٤ذ حالٗلححشحف
رخُغِطش  ٢ٛٝحُؼٞ٤د حُٔؼشٝكش رؤٝؿ ٚحُطؼٖ ك ٢حُوشحسحص حالدحس ٚ٣ؿ٤ش حُٔششٝػش)1(.
رًشٗخ كٔ٤خ عزن ً٤ل ٚ٤حُٞط ٍٞاُ ٢حُظخِض ٓـــٖ حُوشحسحص حإلدحس٣ش حُٔؼ٤زححشٛٝ ,ـحـ ٢ال
طخشؽ كٓ ٢ـِٜٔخ ػــــٖ حكذ ١ؽشم ػ ػش ,أٓخ إٔ طو ّٞحالدحسٓ ٙـٖ طِوخء ٗلغٜخ رظذحسى ٓخ
أطخد هشحسٛخ ٓـــٖ ػ٤ذ كظو ّٞرغلزش أ ٝطؼذ ِٚ٣رٔخ ٣ظلن ٓغ طل٤ق حُوخٗ,ٕٞأ ٝإٔ ٣ظوذّ
طخكذ حُشؤٕ اُ ٢حالدحس ٙػــخسػخ ػِٜ٤خ ٝؿٜش ٗظشٞٓٝ ٙػلخ ُٜخ ٓـخ أطححخد هشحسحٛححخ ٓححٖ
ػ٤ذ كــخٕ حعظـخرض اُ ٢طظِٔ ٚكزٜخ ٗٝؼْ ,أٓخ ارح طؼ٘ض ُٞؿٗ ٚظشٛخ ك ٌ٣حح ٕٞأٓــححـخّ ر١ٝ
حُشؤٕ اال حُِـٞء ُِوؼخء ػخسػخ ٓغؤُظ ٚػِٓ ٚ٤طخُزخ ربُـخء رُي حُوشحس حُٔؼ٤ذ .
٣ـذ حُظؼشف ػخٗ٤خ ػِ ٢حُغِطش حُظ ٢طِٔي حُلن كـــٗ ٢ظش حُظظِْٓٝ ,ــٖ ػْ طِٔححي عححِطش
عـــلذ حُوشحس حُٔؼ٤ذ ٛ,ــــز ٙحُغـِطش آــــخ إٔ طٌـ ٕٞحُغـِطش ٓظذس ٙحُوشحس أ ٝحُغِطش
حُشثخع٤ش ُٜخ.

*٣ َٛـٞص ُ دحس ٙعلذ هشحسحطٜخ حُٔؼ٤زش ك ٢أٝ ١هض ٝد ٕٝحُظو٤ذ رٔ٤ؼحخد ٓؼح ٖ٤أّ إ
٘ٛخى ٓ٤ؼخد طِظضّ ر ٚحالدحس ٙأػ٘خء ٓٔخسعش عِطظٜخ ك ٢حُغلذ ؟.....
رًشٗخ كٔ٤خ عزن حُخ ف حُلو ٢ٜكـ ٍٞحألعخط حُوخُٗ ٢ٗٞلن حُـٜش حالدحس ٚ٣كــ ٢عححلذ
هشحسحطٜخٝ ,حٗظ٘٤ٜخ اُــــ ٢إٔ حُوؼخء ٝحُلو ٚحٗظظش ُ طـخ ٙحُٔ٘خد ١رؼشٝسس طـِــ٤ذ ٓزـــذأ
حعـظوشحس حألٝػخع ٝحُٔشحًــض حُوخٗـــ٤ٗٞش ُإلكشحد ػِـــٓ ٢زــذأ حُٔششٝػ٤ش ٝحكظشحّ حُوخٕٗٞ
٣ٝ,لظشع ٛـــزح حُٔزذأ ػشٝسس ٝػـغ ٓ٤ؼخد ُغــلذ حُوشحسحص حُٔؼ٤زش ٝرلٞحص رُي حُٔ٤ؼححخد
ٝطظلظٖ طِي حُوشحسحص ٓـــٖ حُغلذ ٝحإلُـخءٝ ,رُي رخُلؼَ ٓخ هشسٓ ً ٙـٖ ٓـِظ حُذُٝححش
حُلشٗغـٝ ٢حُٔظش ,١كــ٤غ كذد حُٔـِظ حُلشٗغـ ٢رُي حُٔ٤ؼخد رشـٜشٝ ,ٖ٣كذد ٙحُٔـِظ
حُٔظش ١رغظ ,ّٞ٣ ٖ٤رؼذٛخ ٣ظزق حُوشحس كظ ٖ٤ػذ حُغلذ أ ٝحإلُـخء.

الهر ا ور
احب القرارات التً ال تولد حقوتم
حششٗخ عِلخ اُ ٢إٔ حُغلذ ٣وظظش ػِ ٢حُوشحسحص حإلدحس٣ش حُٔؼ٤زش ,أٓخ حُوشحسحص حُغِٔ٤ش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كبٜٗخ طظٔظغ رخُلظخٗش ػــذ حُغلذ ًٔ ,خ ػِٔ٘خ إٔ حُوشحسحص حُٔؼ٤زش طظلظٖ رخٗوؼخء ٓححـذٙ
ٓؼ ٚ٘٤طؼخَٓ رؼذٛخ ٓؼخِٓش حُوشحسحص حُغِٔ٤ش ٔ٣ٝظ٘غ علزٜخ أ ٝاُـخثٜخًٔ ,خ حششٗخ كححـ ٢أًؼححش

ٓــٖ ٓٞػغ اُـــ ٢إٔ حُوشحس حُغِ ْ٤حُز٣ ١ظشطذ ػِـ٤ش كوٞم ُِـ٤ش ال ٣ـٞص ُِـٜش حإلدحس٣ححش
علزشٝ ,ارح ًخٕ حُوشحس حإلدحسٓ ١ؼ٤ذ كخٕ عِطش حإلدحسس طـخ ٙعلز ٚطٌٓ ٕٞو٤ذس  .كزوُ٘ ٢ححخ
إٔ ٗؼخُؾ حُلشع حُز ١ال ٣ظُٞذ ك ٚ٤ػٖ حُوشحس كوٞم ُِـ٤ش ٓٝذ ١عِطش حالدحس ٙطـخ.ٚٛ
٣ـذ حُ٘ظش آُ ٢غخُش علذ حُوشحسحص حإلدحس٣ش حُظ ٢ال ٣ظُٞذ ػ٘ ٚكوٞم ُِـ٤ش ٖٓ خ ٍ
ػــشٝسس حُظـٞك٤ن رٓ ٖ٤زذأ ,ٖ٣حألٛ ٍٝــ ٞػشٝسس حعـظوشحس حألٝػــخع ٝحُٔشحًض حُوخٗ٤ٗٞش
ُإلكشحد ٝرُي رظو٤ذ عــِطش حالدحس ٙكــــ ٢حُغــــلذ ٝ ,حُؼخٗٛٝ ٢ـــــ ٞػشٝسس حكظشحّ ٓزــذأ
حُٔششٝػ٤ش ػٖ ؽش٣ن اُـخء حُوشحسحص حُٔخخُلش ُِوخٗٝ ٕٞرُي ٖٓ خ ٍ حُلشػ ٖ٤حُظخُ: ٖ٤٤
حُلشع حأل:ٍٝ
ك ٢كخُش كذٝع طؼخسع ر ٢ٛٝ ,ْٜ٘٤حُلخُش حُظ٣ ٢شطذ كٜ٤خ حُوشحس حُٔؼ٤ذ كوٞهخ ُِـ٤ش
ٝ,كـٛ ٢ز ٙحُلخُش كخٗ٣ ٚـذ طـِ٤ذ ٓزــذأ حعظوشحس حألٝػخع ٝرُي كلخظخ ػِ ٢كوٞم حألكشحد
ٛٝ,ــزح ٓــخ هشس ٙحُلوٝ ٚحُوؼخء ٗٝـــض ػِ٤ش حُٔششع ,رخٕ ٗض ػِــ ٢حُٔذس حُظ ٢رلٞحطٜخ
٣ظلظٖ حُوشحس حُٔؼ٤ذ ٖٓ حإلُـخء .
حُلشع حُؼخٗ:٢
٣ظلون ٛزح حُلشع ك ٢حُلخُش حُظ ٢ال ٣شطذ حُوشحس كٜ٤خ كوٞهخ أٓ ٝضح٣خ ُِـ٤ش ٖٓٝ ,ػححْ ال
ٞ٣ؿذ ٖٓ ٣ظؼشس ٖٓ علذ رُي حُوشحس عٞحء ًخٕ ٓؼ٤زخ أّ ٓششٝػخ٘ٛٝ ,خ ٣ـذ كـٝ ٢ؿٜححش
ٗظش ١طـِ٤ذ ٓزــــذأ حُٔششٝػ٤ش ٝحكظشحّ حُوخٗ ٕٞػِــٓ ٢زـــذأ حعظوشحس حألٝػخع كٜزح ٓـححـخ
٣وظؼ ٚ٤حُٔ٘طن حُوخٗ ٢ٗٞحُغِ.ْ٤
٣ٝؼظزش حُٔؼخٍ حُل ٢ػِــــ ٢رُي حُلشع ٓغخُش حُوشحسحص حُظؤد٣ز٤شٝ ,حٗ ٢أس ١أٗــش ٣ـححذ
حُ٘ظش اُ ٢طِي حُٔغخُش ٖٓ خ ٍ حُظلشهش ر ٖ٤حُوشحس حُغِٝ ْ٤حُوشحس حُٔؼ٤ذ ٞٓٝهق ً ٓححـٖ
ٓـِظ حُذُٝش حُلشٗغٝ ٢حُٔظش ٖٓ ١رُي.
أٝال :
كخُش طذٝس حُوشحس حُظخد٣ز ٢٤عِ ٖٓ ْ٤حُ٘خك٤ش حُوخٗ٤ٗٞش ٝ ,ػذّ ٝؿٞد ٓـححخالس ٓححٖ ؿخٗححذ
حالدحس ٙك ٢طٞه٤غ حُـضحء ,كخٕ حُٔ٘طن حُوخٗ ٢ٗٞحُغِ٣ ْ٤وظؼ ٢كٛ ٢ز ٙحُلخُش إٔ طٌ ٕٞطِححي
حُوشحسحص رٔ٘خ ١ػٖ حُغلذ ,عٞحء طُٞذ ػِٜ٘خ كوٞم ُِـ٤ش ,أ٣ ُْ ٝظشطذ ػِٜ٤ححخ كوححٞم أ١
,حٗ٣ ٚـذ كٛ ٢ز ٙحُلخُش حالٗظظخس ُٔزذأ حكظشحّ حُٔششٝػ٤ش ٝ ,كظ ٌٕٞ٣ ٠حُـضحء حُظححؤد٣ز٢
صؿشح ُٖٔ ٝهغ ػِ٤ش ٝػزشس ُـ٤شس ٖٓ حُٔٞظل.ٖ٤
اٗ ٢أس ١حٗ٣ ٚـذ ططز٤نٛ ,ـزح الٕ رُي ٓخ طوظؼٓ ٚ٤زخدة حُؼذحُش ٝسٝف حُوححخٗ ٕٞخخطححش
ارح ٓـــخ حعظشش ١حُلغخد دحخَ حإلدحسحص حُلٌ٤ٓٞش ,كٌ٤ـ ٕٞحُـضحء حُشحدع إلػـخدس حالٗؼححزخؽ
ٝحالُظضحّ دحخَ حإلدحسحص ٝحألؿٜضس حُلٌ٤ٓٞش كظــــ٣ ٠ظلون حُظخُق حُؼخّ ٗٝشه ٢رٜز ٙحألٓش
اُ ٢حسكغ حُٔغظ٣ٞخص.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ػخٗ٤خ :

 ٢ٛٝحُلخُش حُخخطش رخُوشحس حُٔؼ٤ذ ,أ ١طذٝس هشحس ادحس ١طؤد٣زٓ ٢خخُق ُِوخٗ ,ٕٞكححخٕ
حُؼذحُش طوظؼ ٢اال طظلظٖ طِي حُوشحسحص ٓــــٖ حُغلذ رٔشٝس حُٔذس ُـــٔخ كٜ٤خ ٓــــٖ اٛححذحس
ُلوٞم حُٔٞظق حُٔـخصٓٝ ١خخُـــلش ُِوخٗٝ ,ٕٞكظ ٠ال ٣زو ٢حُٔٞظق طلـض سكٔش حُغححِطش
حالػِ٘ٓ ٢ــــ ٚك٤ـذ إٔ  ٌٕٞ٣حٌَُ طلض سكٔ ٚحُوخٗٛٝ ,ٕٞـــزٓ ٙـٖ ٝؿٜش ٗظش ٖٓ ١أًؼححش
حُلخالص حُظ٣ ٢ـذ إٔ طزو ٢طلض ٓظِش حُٔششٝػ٤ش ؽٞحٍ حُٞهض .
روُ٘ ٢خ إٔ ٗ٘ظش اُٞٓ ٢هق ً ٓــــٖ حُوؼخء حُلشٗغــٝ ٢حُٔظــش ١كــــ ٢ططز٤وٜخ ُظِححي
حُلشٝع:
ٓٞهق حُوؼخء حُلشٗغ)1( : ٢
حُوخػذس حُـــظ ٢عخدص حُوؼخء حُلشٗغــٓ ٢ئدحٛــخ إٔ حُوشحسحص حُظؤد٣ز٤ش ال طُٞذ كوٞهخ أٝ
ٓضح٣ـــخ ُِـ٤ش ٣ٝلن ُـٜش حإلدحسس علزٜخ كــــ ٢أٝ ١هض ٛٝـــزح ٓخ أشخس آُ ٚ٤ـِظ حُذُٝححش
حُلشٗغ ٢كـــ ٢كٌٔش حُظخدس ك 1974/7/23 ٢ك٤غ هؼ ٢رححخٕ حُوححشحسحص حُظؤد٣ز٤ححش ال ط٘شححت
كوٞهخ أٓ ٝضح٣خ ُِـ٤ش ٣ٝـٞص ُ دحس ٙعلزٜخ ك ٢أٝ ١هض ٛٝــــزح ٣ؼ٘ ٢إٔ حُوشحسحص حُظ ٢هححذ
٣ظشطذ ػِٓ ٚ٤ضح٣ــخ أ ٝأٝػخع هخٗ٤ٗٞش ٣ـــــذ إٔ ٘٣طزن ػـِٜ٤خ حُوٞحػذ حُٔوشسس رخظٞص
علذ حُوشحسحص حإلدحس٣ش .
ٝرزُي  ٌٕٞ٣حُوؼخء حُلشٗغ ٢هـــذ كــشم ر ٖ٤كخُظ , ٖ٤كخُش حُوشحسحص حُظؤد٣ز٤ححش حُٔ٘شححجش
كوٞهخ ُِـ٤ش ٝحُوشحسحص حُــظ ٢ال ٣ظُٞذ ػٜ٘خ كوٞهخ ُِـ٤ش ,كخُوشحسحص حُظٓ ٢ــححـٖ حُ٘ححٞع حألٍٝ
ٛــــــــ ٢حُــظ٘٣ ٢طزن ػِٜ٤خ حُوٞحػذ حُؼخٓشٝ ,حُــــظ ٢طوظؼ ٢رؤٗٔ٣ ٚظ٘غ ػِ ٢ؿٜححش حالدحسٙ
علزٜخ ارح ًخٗض عــِٔ٤شٝ ,ارح ًخٗض ٓؼ٤زش كــــــ ٣ــــٞص عــلزٜخ اال كـــ ٢خ ٍ حُٔٞحػ٤ححذ
حُٔوشسس ُِغــلذ هخٗٗٞخ .
ٓٞهق حُوؼخء حُٔظش: ١
حُٞحػق ٓــــٖ حالؽ ع ػِ ٢أكٌخّ حُوؼخء حإلدحس ١حُٔظشٝ ١أسحء حُوغــْ حالعححـظشخس١
ُِلظ ٟٞرٔـِظ حُذُٝش ,ػـــذّ حالعظوشحس ػِٓ ٢زذأ ٓؼ ٖ٤ك ٢شؤٕ علذ حُوشحسحص حُظؤد٣ز٤ححش
كل ٢حُشأ ١حُظخدس ٓــٖ حُوغْ حالعظشححخسُِ ١لظحح ٟٞسهحـْ ُ 173غحـ٘ٗ 1955 ٚــححـذس ٣وححشس"
إ ٓششٝػ ٚ٤عـلذ حُوشحسحص حُظخد٣ز ٚ٤حُظ ٢طظذس ٖٓ  ًٝء حُٞصحسحص ٝسإعخء حُٔظخُق
كــ ٢ك ْٜحُوخٗ ٕٞحإلدحس ١طو ّٞأعـخعـخ ػِ ٢طٌٔ ٖ٤ؿٜش حالدحسٓ ٙـــــٖ طظل٤ق خطخ ٝهؼححض
ك٤ـــ٣ٝ ,ٚوظؼ ٢رُي إٔ  ٌٕٞ٣حُوشحس حُٔشحد عــلز ٚهــــذ طـذس ٓخخُلخ ُِوخٗ , ٕٞأٓخ ارح هخّ
حُـضحء حُظؤد٣ز ٢ػــِ ٢أعــزخد طل٤لش ٓغـظٞك٤خ ششحثط ٚحُوخٗ٤ٗٞش  ,كخٗٔ٣ ٚظ٘غ ػِ ٢ؿٜححش
حالدحس ٙإٔ ط٘خٍ ٓ٘ ٚعٞحء رخُغلذ أ ٝحإلُـخء أ ٝحُظؼذ َ٣الٗظلخء حُؼِش حُـظ ٢شـــشػض ٓـــححـٖ
حؿـِٜخ هٞحػذ حُغـــلذ ٝحُظظِْ ٝ ,رُي حكظـشحٓــــخ ُِوشحسٝ ,حعـــظوشحسح ُألٝػـخع ٝطلو٤وخ
ُِٔظِلش حُؼخٓش حُــــظ ٢طظطِذ إٔ  ٌٕٞ٣حُـضحء حُظؤد٣ز ٢صؿــــشح ُٖٔ ٝهغ ػِـححـٝ , ٚ٤ػزححشٙ
ُـ٤ش ٖٓ ٙحُٔٞظل)2(."ٖ٤
ٝكــــٛ ٢زح حُٔؼ٘ٗ ٢ـذ حُلٌْ حُظخدس ٓـــٖ ٓلٌٔش حُوؼخء حإلدحس ١ك1968ٞ٤ٗٞ٣29 ٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1سحؿغ د.كغ٘ ٢دس٣ٝش حُٔشؿغ حُغخرن ص321
(ٓ)2شخس اُ ٢حُلظ ٟٞك ٢حُٔشؿغ حُغخرن ُِذًظٞس كغ٘ ٢دس٣ٝش كٛ ٢خٓش ص 324

()23
٣وشس إن هعرواٌل افحب القفرارات التأدٌبٌفل ت تقفوم رامافم الفقً ته فٌن الجهفل االدارٌفه
هقققن تصحٌح خ أ وتبت فٌقه وٌقتضً ذلك رن ٌ ون القرار الهراد احبه تد صدر هخملهفم

للقففموون رهففم إذا تففمم الجففزاء القففقً اففبب صففحٌح هاففتوفٌم عففراب ه القموووٌففل فموففه ٌهتوففع
الققً الجهل اإلدارٌل احبه لتوتٌع جزاء اعد هوه "
ٔٓٝخ عزن ٣ظؼق إ حُوؼخء ,كشم ر ٖ٤حُوشحسحص حُغِٔ٤ش ٝحُوشحسحص حُٔؼ٤زححش ٓوححشسح أٗحٚ
كــ ٢حُلخُش حأل ٢ُٝال ٣ـٞص عــلذ حُوشحس ُظـذٝسٓ ٙطخروخ ُِوخٗ ,ٕٞأٓخ كـــ ٢حُلخُش حُؼخٗ٤ححش
ٗـذس ٣ؼط ٢حُلن ُِـٜش حإلدحس٣ش ك ٢علذ حُوشحس ٝد ٕٝحُظو٤ذ رخُٔذس .
كـ ٢كٗ ٖ٤ـذ حُشأ ١سهْ ُ 416غ٘ 1957 ٚحُظخدس ٖٓ حُوغْ حالعظشخسُِ ١لظ٣ ٟٞغِي
ٓغٌِخ أخش ٝرُي ك٣ ٖ٤ؤُ "ٍٞخ ًخٕ حألطَ ك ٢حُوشحسحص حُظؤد٣ز٤ش أٜٗخ ال ط٘شت ٓـــضح٣خ أٝ
ٓشحًض أ ٝأٝػخػخ رخُ٘غزش ُإلكشحد كـــخٗ٣ ٚـٞص علزٜخ ك ٢أٝ ١هض د ٕٝحُظو٤ذ رٔ٤ؼخد ٓؼححٖ٤
اال ارح طشطذ ػِٛ ٢ز ٙحُوشحسحص كـــ ٢كخالص حعظؼ٘خث٤ش ٗخدسس ٓ٤ضس أٓ ٝشًض ألكذ حإلكشحد كحـ
٣ـٞص علذ حُوشحس حُظؤد٣ز ٢اال خ ٍ ٓؼخد سكغ دػ ١ٞحإلُـخء "()1
رخإلػخكش اُــــ ٢إٔ ٘ٛــــخى أكٌخّ طـٔغ ر ٖ٤حُٔزخدة حُغخروش كل ٢كٌْ ُٔلٌٔش حُوؼححخء
حإلدحس ١طخدس كــــ٣ 1955/4/10 ٢وشس"إ حُوشحسحص حُلشد٣ححش ال ط٘شححت ٓضح٣ححخ أٓ ٝشحًححض أٝ
أٝػخػخ هخٗ٤ٗٞش رخُ٘غزش ُِـ٤شٓ ٌٕٞ٣ ,ـــٖ كن حُـٜش حالدحس ٚ٣علزٜخ كــــ ٢أٝ ١هححض ,الٕ
حُوٞ٤د حُظ ٢طلشع ػِ ٢ؿٜش حالدحس ٙك ٢علذ حُوشحسحص حُلشد٣ش اٗٔخ طٌ ٕٞكـ ٢كخُش ٓححخ ارح
أٗشؤص ٛــز ٙحُوشحسحص ٓضح٣خ أ ٝأٝػخػخ أٓ ٝشحًض هخٗ٤ٗٞش ُٔظِلش كشد ٖٓ حإلكححشحد ال ٌ٣ححٕٞ
ٓــٖ حُٔ٘خعذ كشٓخٜٗ٘ٓ ٚخٝ ,ال شزٜش كــ ٢إ حُوشحس حُظخدس رظٞه٤غ ؿضحء ػِٞٓ ٢ظق ُححْ
طظؼِن رٓ ٚظِلش ألكـــذ حإلكشحد ًٔخ حٗ ُْ ٚطظُٞذ ػُ٘ ٚـٜش حالدحسٓ ٙشًض رحطٔ٣ ٢ظ٘ححغ ػِٜ٤ححخ
رٞؿٞد ٙعلز ٚارح سأص ػـــــذّ ٓششٝػ٤ظٝ ٚسأص ٓـــــٖ حُٔظِلش ػـذّ اهشحس ٓخ ٝهغ ػِحح٢
حُٔٞظق ٓـــــٖ ظِْ ,ار ُ٤ظ رغخثؾ حُو ٍٞرخٕ ؿٜش حالدحس ٙطشطذ ُــٜخ ٓشًض رحط ٢كحح ٢ػِحح٢
ػوٞرش ٝهؼض رـ٤ش عزذ هخٗٓٝ ,٢ٗٞــــٖ ػْ ٣ـٞص ُ دحس ٙعلزٜخ ك ٢أٝ ١هححض ٝد ٕٝحُظو٤ححذ
رٔ٤ؼخد"()2
كٜزح حُلٌْ ًٔخ ٝ ٞٛحػق٣ ,ظلن ٓغ ٓزخدة حُوخٗٓٝ ٕٞـش٣خص حألٓٞس ألٗش ط٘خ ٍٝكحـ ٢أٍٝ
حألٓش حُظلشهش كٔ٤خ ر ٖ٤حُوشحسحص حُظ ٢طُٞــــذ كوٞهخ ٝطِي حُظ ٢ال طُٞـــذ كوٞهخ ػـْ كشم رححٖ٤
حُوشحسحص حُغِٔ٤ش ٝحُوشحسحص حُٔؼ٤زش ك ٖ٤رًش ػزخسس ( ارح سأص ػــــذّ ٓششٝػ٤ظًِٔٝ ) ٚش
(ظِْ) ٓوشسح رزُي حُظلشهش ك ٢حُغلذ رٓ ٖ٤ـٔٞػش ٖٓ حُوشحسحص :
 -1ػذّ ؿٞحص علذ حُوشحسحص حُغِٔ٤ش حُظ٣ ٢ظُٞذ ػٜ٘خ كوٞم ُِـ٤ش
 -2ػشٝسس حُظو٤ذ رخُٔ٤ؼخد حُٔلذد ُِغلذ ارح ًخٕ حُوشحس ٓؼ٤ذ ٝطُٞذ ػ٘ ٚكوٞم ُِـ٤ش
 -3ؿٞحص علذ حُوشحسحص حُٔؼ٤زش حُظ ٢ال ٣ظُٞذ ػٜ٘خ كوٞم ُِـ٤ش د ٕٝحُظو٤ذ رٔ٤ؼخد
ٝ ٖٓٝؿٜش ٗظش ١كخٗخ حطلن ٓـغ ٛـــزح حُلٌْ حألخ٤شٝ ,حس ١ػشٝسس إٔ ٣ؤخز حُوؼخء رٔححخ
هشس ٙرُي حُلٌْ ٖٓ طلشهش ,الٕ رُي ٞ٣د ١اُ ٢كغٖ ططز٤ن حُوخٗٝ ٕٞطلو٤ن حُظخُق حُؼخّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1حُشأٓ ١زًٞس ك ٢حُٔشؿغ حُغخرن ُِذًظٞس كغ٘ ٢دس٣ٝش ص 322
()2سحؿغ د .كغ٘ ٢دس٣ٝش حُٔشؿغ حُغخرن ص 325
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الهر المموً
احب ترارات فصر الهومهٌن

ٖٓ حُزذ ٢ٜ٣إ ؿضحء حُلظَ ٓــٖ حُخذٓش حُز ١طٞهؼ ٚحالدحس ٙػِ ٢حُٔٞظق٣ ,ؼظزش ٓححـٖ
أًؼش حُـضحءحص شـــذس ػِ ٢حإلؽ م ُ ,زُي ك طِـخ اُ ٚ٤حالدحس ٙاال ارح حهظشف حُٔٞظححق خطححؤ
ػِ ٢هذس ًز٤ش ٖٓ حُـغخٓش ٣زشس ططز٤ن ٛزح حُـضحء ػِ٤ش ألٗش ٣ؼغ ٜٗخ٣ش ُل٤خط ٚحُٞظ٤ل٤ش.
رًشٗخ كٔ٤خ عزن إ حُغلذ ٣وظظش ػِ ٢حُوشحسحص حالدحس ٚ٣حُٔؼ٤زش رؼ٤ذ ٖٓ ػٞ٤د ػذّ
حُٔششٝػ٤ش ,أٓــــــخ حُوشحسحص حالدحس ٚ٣حُغِٔ٤ش كخُوخػذس ٓغظوش ٙػِ ٢حٗــ ٚال ٣ـٞص علزٜخ
 ٌُٖٝكٔ٤خ ٣ظؼِن رٔغخُش كظَ حُٔٞظل ٖٓ ٖ٤حُخذٓش ك َٜط٘طزن ػِٜ٤ححخ ٛححز ٙحُ٘ظش٣ححش أّ إٔ
٘ٛخى حعظؼ٘خءحص ٝ ,حٕ ًــخٕ ٘ٛخى حعظؼ٘خءحص طشد ػِٜ٤خ كٔخ ٛــ ٢حالػظزخسحص حُظ ٢أدص اُحح٢
ٛز ٙحالعظؼ٘خءحص ٓٝخ ٞٓ ٞٛهق حُوؼخء حُلشٗغٝ ٢حُٔظش ١كٛ ٢زح حُشؤٕ ًَ ٛز ٙحألعجِش
عٞف ٗـ٤ذ ػِٜ٤خ إ شخء هللا ٖٓ خ ٍ حُلوشحص حُظخُ٤ش.
رخعظوشحء حألكٌخّ حُٔخظِلش ُِوؼخء حُلشٗغٝ ٢حُٔظشٗ ,١ــذ أٜٗخ هـــذ حعظؼ٘ض هشحسحص
كظـَ حُٔٞظلٓ ٖ٤ـــٖ ططز٤ن حُوٞحػذ حُؼخٓش ُِغــلذ ػِٜ٤خ ,ك٤غ هشسص حٗـ٣ ٚـححٞص عححلذ
هشحسحص كظــَ حُٔٞظل ٖ٤عـــٞحء ًخٗض طِي حُوشحسحص عِٔ٤ش أّ ٓؼ٤زشٌُٝ ,ـــٖ ًــخٗض ٘ٛححخى
رخُظؤً٤ذ رؼغ حُظللظخص ٖٓ هزَ طِي حألكٌخّ.
*ٓٞهق حُوؼخء ٝحُلو ٚحُلشٗغ:٢
حُوخػذس ٓغظوش ٙك ٢كشٗغخ ,ػِـ ٢حٗـــ٣ ٚـٞص علذ حُوشحسحص حُظخدسس رلظَ حُٔححٞظلٖ٤
عٞحء ًخٗض ٛــــز ٙحُوشحسحص عِٔ٤ش أّ ٓؼ٤زش ٝد ٕٝحُظو٤ذ رٔ٤ؼخدٝ ,هــــذ سد حُلوٝ ٚحُوؼححخء
ٛزح حالعظؼ٘خء اُ ٢حػظزخسحص حُؼذحُش ٝحُشلوش رخُٔٞظق حُٔلظ ,ٍٞأ ١ه٤خٜٓخ ػِ ٢حػظزخسحص
اٗغخٗ٤ش رلظ)1(.ٚ
ٝهذ ه٤ذ هؼخء ٓـِظ حُذُٝش حُلشٗغ ٢علذ هشحس حُلظَ حُغِ ,ْ٤رخال طٌ ٕٞحالدحس ٙهــححـذ
ػ٘٤ض كـــٝ ٢ػ٤لش حُٔلظٞٓ ٍٞظق آخش طؼ٘٤٤خ عِٔ٤خ ٝرُي الٕ ٓؼ٘ ٢حُغلذ كــــــٛ ٢ححزٙ
حُلخُش كظَ حُٔٞظق حُٔؼ ٖ٤رطش٣وش هخٗ٤ٗٞش ٝرؤدحس ٓششٝػش ُٔٝ ,خ كـ ٢رُي ٖٓ حػححطشحد
ٝاخححححححححححححححححححححححححححححح ٍ رلغحححححححححححححححححححححححححححححٖ عححححححححححححححححححححححححححححح٤ش حُٔشكحححححححححححححححححححححححححححححن حُؼحححححححححححححححححححححححححححححخّ)2(.
رخإلػخكش آُ ٢خ عزن كــــخٕ حُوؼخء حُلشٗغٓ ٢غظوش كـ ٢شؤٕ ػٞد ٙحُٔٞظق حُٔلظٍٞ
رطش٣وش ؿ٤ش ٓششٝػش اُ ٢حعظلوخه ٚطؼ٣ٞغ ػٔخ أطخرٓ ٚــــٖ ػشس ٓـــٖ ؿــشحء حُلظَ,
كخُظؼ٣ٞغ ٣ؼظزش حهَ ٓخ ٣ـذ ُـزش ٓخ أطخد رُي حُٔٞظق ٖٓ ػشس.
*ٓٞهق حُوؼخء حُٔظش:١
رخعظوشحء أكٌخّ هؼخث٘خ حإلدحسٝ ١طلِ َ٤أكٌخٓٗ ,ٚـــذ حٗــــ ٚعخ٣ش هؼخء ٓـِظ حُذُٝش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1سحؿغ د.كغ٘ ٢دس٣ٝش حُٔشؿغ حُغخرن ص 330
()2كٛ ٢زح حُٔؼ٘ ٢د .كغ٘ ٢دس٣ٝش حُٔشؿغ حُغخرن ص 331
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حُلشٗغ ,٢ك٤غ حعظوش ػِ ٢إٔ هشحس حُلظَ عـــٞحء حػظزش طل٤ق أ ٝؿـححـ٤ش طححل٤ق كغححلزش
ؿخثض ػِ ٢أ ١حُلخُ ,ٖ٤ألٗ ٚارح حػظزش ٓخخُلخ ُِوخٗ ٕٞكــــ خ ف كــــ ٢ؿححٞحص عححلز ٚار إٔ

حُغلذ ٓ ٌٕٞ٣وظٞد رٓ ٚلخدحس حإلُـخء حُوؼخث ,٢أٓخ ارح ًخٕ حُوشحس عِٔ٤خ ٓٝطخروخ ُِوخٕٗٞ
كغلز ٚؿخثض حعظؼ٘خءحٝ ,ار ُٝـــ ٞإٔ حُغلذ ال ٣ظْ أػٔخال ُغِط ٚطوذ٣ش ٚ٣اال حٗ ٖٓ ٚحُـححخثض
أػخد ٙحُ٘ظش ك ٢هشحسحص كظَ حُٔٞظلٝ ٖ٤علزٜخ الػظزخسحص طظؼِن رخُؼذحُش ,الٕ حُٔلشٝع
إٔ ط٘وطغ طِ ٚحُٔٞظق رخُٞظ٤لش رٔـشد كظِٝ ٚحٗ٣ ٚـذ إلػخدط ٚاُ ٢حُخذٓش طححذٝس هححشحس
ؿذ٣ذ رخُظؼٝ ,ٖ٤رُي هذ ٣لذع ؿ ٍ كظش ٙحُلظَ إٔ طظـ٤ش شـــشٝؽ حُظ ك٤ش ُِظؼٝ ,ٖ٤هـــذ
٣ـذ ٝأٓش حُظؼٓ ٖ٤غظل , ٤أ ٝهــــذ ٞ٣ػش حُلظَ طؤػ٤شح ع٤جخ كـٓ ٢ـذ ٙخذٓ ٚحُٔٞظق أ ٝك٢
حهذٓ٤ظٓٝ , ٚـــــٖ ؿٜش أخش ١هـــذ طظـ٤ش حُـٜش حُظ ٢طخظض رخُظؼ ٖ٤٤كظظزق ؿ٤ش طِي حُظحح٢
كظِ ٚحُٔٞظق ٝ ,هذ ال ُ ٌٕٞ٣ذٜ٣خ حالعظؼذحد إلط ف حالر ١حُـــز ١أطخد حُٔٞظق رلظِٚ
أ ٝؿ٤ش رُي ٖٓ حػظزخسحص حُؼذحُش حُظ ٢طٞؿذ ػ ؽ ٛز ٙحُ٘ظخثؾ حُؼخسس)1( .
ٓٝـٖ حُوٞحػذ حُظ ٢هشسٛخ حُوؼخء حإلدحس ١كــٛ ٢زح حُشؤٕ إٔ أػخد ٙحُٔٞظق اُ ٢ػِٔححٚ
رؼذ علذ هشحس حُلظَ ال ٣ؼظزش طؼ ٖ٤ؿذ٣ذ رَ طظل٤ق ُٞػغ خخؽت ٓٝـٖ حإلكٌححخّ حُظححخدسس
كــٛ ٢زح حُشؤٕ حُلٌْ حُظخدس كٓ" 1954/4/19 ٢ظ ٢ػزض إ هححشحس كظححَ حُٔححذػ ٢هححذ حُـحح٢
حًظلخء رـضحء رخُخظْ ٞ٣هغ ػِ ٚ٤كِ٤ظ ٘ٛخى ٓلَ ٌُق حُٔذػ ٢ػـــٖ ٓزخشش ٙػِٔ ٚط٘ل٤ححزح
ُوشحس ُـــْ ٣ظزق ُــٝ ٚؿٞد رؼذ إٔ علزظ ٚحُـٜش حُظ ٢أطذسطٝ ٚرخُظخُ ٢كخٕ حُوشحس حُــــز١
٣وؼ ٢رخػخد ٙحُٔذػ ٢اُ ٢حُخذٓش ال ٣ؼظزش طؼ٘٘٤خ ؿذ٣ذح ٓخدحّ إ كظِ ٚػٖ حُؼَٔ هححذ أطححزق
علز ٚؿــــ٤ش هخثْ ٣ٝؼظزش هشحس أػخد ٙحُٔذػ ٢اُ ٢ػِٔ ٚطظل٤لخ ُٞػغ خخؽت طشطححذ ػِحـ٢
ط٘ل٤ز هشحس رخُلظَ ؿ٤ش ٓٞؿٞد  ُْٝط٘لظَ رــ ٚػ هش حُٔذػ ٢رٞظ٤لظٝ ٚال ٣ـ٤ش ٓــــٖ ٛححزح
حُ٘ظش ٓخ ٗض كـٛ ٢زح حُوشحس ٖٓ أػخد ٙحُٔذػ ٢ك ٢دسؿ ٚحهَ ٖٓ دسؿظٝ ٚال هزُٞح ٚحالػححخدٙ
ػِٛ ٢زح حُٞػغ "()2
آخ ارح ًخٕ أػخد ٙحُٔذػ ٢اُ ٢ػِٔ ٚهــــذ طـــْ رؼذ عظٓٞ٣ ٖ٤خ ػِ ٢طذٝس هشحس طححل٤ق
رخُلظَ ٣ؼظزش طؼ٘٤٤خ ؿذ٣ذح ٝكـــــٛ ٢زح حُٔؼ٘ ٢طوٓ ٍٞلٌٔش حُوؼخء حإلدحس ١كــــــ ٢كٌٜٔححخ
حُظــخدس ك" 1953/4/22 ٢إ أػخد ٙحُٔذػ ٢اُ ٢حُؼَٔ رؼذ ٓؼ ٢أًؼش ٓـــححـٖ عححظٓٞ٣ ٖ٤ححخ
ػِـ ٢طذٝس هـــشحس كظِ ٚحُــــز ١طــذس طل٤لخ ال ٣ؼظزش رٔؼخرش عــلذ ُِوشحس ألٗ ٚأطححزق
كظ٘٤ظخ ٓــٖ حُغلذ رٔؼ ٢عظ ّٞ٣ ٖ٤ػِ ٢طخس ٣طذٝسٝ ٙاٗٔخ طٌ ٕٞاػخدط ٚاُحح ٢حُخذٓححش
طؼ٘٤خ ؿذ٣ذح"()3
ٓٝـــٖ حُٔزخدة حُظ ٢هشسطٜخ ٓلٌٔ ٚحُوؼخء حإلدحس ١إ عــلذ هـــشحس حُلظَ ٝأػـححـخدٙ
حُـــٔٞظق اُــــ ٢ػِٔ ٚال ٣ظشطذ ػِــــ ٚ٤حُٔغــخط رشحطز ٚكل ٢حُلٌْ حُظخدس ٜٓ٘ـــــخ كـــ٢
 1953/6/4طوٓ "ٍٞخدحّ إ حُلٌٓٞش ُـْ طٌٖ ٓلو ٚكـ ٢كظَ حُٔذػٓ ٢ـححـٖ حُخذٓحش رغححزذ
ػذّ ُ٤خهظ ٚحُطز٤ش ٛٝـ ٢ارح حعظـخرض آُ ٢ظِٔظٝ ٚعلزض هشحس حُلظَ ٝحػذط ٚاُ ٢حُخذٓحش
كوذ ًخٕ ٝحؿزخ ػِٜ٤خ ططز٤وخ ُوشحس ٓـِظ حُٞصسحء عخُق حُزًش ػـــذّ حُٔغخط رشحطز ٚحُححز١
ًخٕ ٣ظوخػخ ٖٓ ٙهزَ كٝ ٢ظ٤لظ ٚحالطِ)4("ٚ٤
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1حُلٌْ ٓشخس اُ ٚ٤ك ٢حُٔشؿغ حُغخرن ُِٔغظشخس كٔذ ١ػٌخشش ص 953
( )2حُلٌْ ٓشخس اُ ٚ٤ك ٢حُٔشؿغ حُغخرن ُِٔغظشخس كٔذ ١ػٌخشش ص 954
( )3حُلٌْ ٓشخس اُ ٚ٤ك ٢حُٔشؿغ حُغخرن ُِٔغظشخس كٔذ ١ػٌخشش ص 955
( )4حُلٌْ ٓشخس اُ ٚ٤ك ٢حُٔشؿغ حُغخرن ُِٔغظشخس كٔذ ١ػٌخشش ص 955
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ٝأٗخ ال حهش طِي حُظلشهش حُظ٣ ٢ؤخز رٜـــخ حُوؼخء حُٔظش ,١ك٤ـذ إٔ ٗطزن حُوٞحػذ حُؼخٓححش
كـــ ٢حُغلذ ػِٞٓ ٢ػٞع علذ هشحس حُلظَ كـــ ٣ـذ إٔ ٗـِذ رُي حألعخط حُز٣ ١وححٍٞ

رــــ ٚحُوؼخء ٛٝــــ ٞحُؼذحُش ٝحُشلوش ػِٓ ٢زــــذأ حُٔششٝػ٤شًٔ ,خ ٣ـذ إٔ ٣زو ٢حُٔٞظق
حُٔؼض ٍٝػـــزشُ ٙـ٤ش ٖٓ ٙحُٔٞظل ٖ٤كظ ٠ال ٣ظٜخٞٗٝح كـ ٢ه٤خٓ ْٜرٞظخثلٝ ,ْٜكظ ٠ال ٗلححظق
حُزخد أٓــــــخّ حُششٞس ٝحُٔلغٞر٤ش ٝحُظ ٢طؼش كــ ٢حُٜ٘خ٣ش رخُٔظِلش حُؼخٓش ُِٔـظٔغ ًِححٚ
 ٌٕٞٗٝك ٢رُي ٓظلوٓ ٖ٤غ ٓخ هخٍ ر ٚحُؼٔ٤ذ عِٔخٕ حُطٔخ:١ٝ
" ٗٝلٖ سؿْ طغِٔ٘خ ر٘زَ حالػظزخسحص حُظ٣ ٢ظذس ػٜ٘خ ٛزح حُ٘ظش  ,كبٗ٘خ ال ٗلزححز حُظٞعححغ
ك ٢علذ حُوشحسحص حُظٛ ٖٓ ٢زح حُ٘ٞع  ,كِوذ سأ٘٣خ إ كٌش ٙػــذّ سؿؼ ٚ٤حُوشحسحص حالدحس٣ححٚ
ال طغـظ٘ذ اُـٓ ٢ـشد كٌشس حكظشحّ حُلوٞم حٌُٔظغــزش ٝحُٔشحًض حُشخظ٤ش  ,رـَ طوحح ّٞػِـححـ٢
حػظزخسحص أخش ١طظؼِن رٔٔخسعـ ٚحالخظظخطخص حالدحس ٚ٣كــ ٢كذٝد حُوححخٗٝ , ٕٞحٕ ٓٔخسعححٚ
الخظظخص اٗٔـــخ طٌ ٕٞرخُ٘غزش اُ ٢حُٔغظوزَ  ُٞٝ .كظل٘خ ٛزح حُزخد ػِٓ ٢ظشحػ , ٚ٤كبٗ٘ححخ
ٗخش ٠حُٔلغـٞر٤ش رخٕ ٣ـت كـــ ٢أٝ ١هض ٖٓ حألٝهخص سث٤ظ ادحس ١أ٤ٛ ٝج ٚادحس٣حح ٚطٌححٕٞ
ُـــــــٝ ٚؿٜش ٗظـش ٓؼ ,ٚ٘٤كظغلذ ٓؼ حُؼوٞرخص حُٔٞهؼش ػِـٞٓ ٢ظق ُٔـشد طٌٔٓ ٚ٘٤ــٖ
حُظشه٤ش سؿْ ٓخ طٌ ٕٞطِي حُؼوٞرخص هذ هخٓض ػِ ٖٓ ٚ٤أعزخد طزشسٛخ  .أ ٝإ طغححلذ حالدحسٙ
حُوشحس حُظخدس رشكغ حُظشخ٤ض ُلشد رلظق ٓلَ ػــــخّ ُٔ٘ل ٚحٓ ٚ٣ُٞٝؼٓ ٚ٘٤ؼ ٓٝـــٖ ػححْ
كبٗ٘خ ٗش ١ػذّ حرخك ٚحُشؿؼ٤ش كـٛ ٢ـــز ٙحُلخالص اال كـــــ ٢أػ٤ن حُلذٝد ٌ٣ٝ ,ل ٢إلطح ف
ح٥ػخس حُـظ ٢طظشطذ ػِـــ ٢حُوشحس حُٔشحد عـلز ٚاطذحس هشحس ؿـــذ٣ذ ٝكوخ ُألٝػخع حُوخٗ٤ٗٞححش
حُغِٔ٤ش ٝرؤػش ٓزظذأ ك ٢حُلخالص حُظ٣ ٢ـٞص كٜ٤خ رُي.
ُزُي أس ١حٗ ٚالرذ ٓـــٖ حُ٘ظش اُ ٢حُٔغخُش ٗظشس ٓٞػٞػ٤ش هخٗ٤ٗٞش ٓـشد ٙرؼ٤ححذح ػححٖ
حػظزخسحص حُشلوش حُظ٣ ٢طزوٜخ حُوؼخءٝ ,رُي رظلِ َ٤حُٔغخُش ػــــٖ ؽش٣ن حُظٔ٤ض ر ٖ٤ػ ػححش
كشٝع ًخُظخُ: ٢

حُلشع حأل:ٍٝطذٝس حُوشحس عِٔ٤خ.

ارح ًـــخٕ هشحس كظَ حُٔٞظق عِٔ٤خ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُوخٗ٤ٗٞشٝ ,حٕ ػوٞرش حُلظَ ٓظ٘خعزش
ٓغ ٓـخ أطخ ٙحُٔٞظق حُٔلظ ٍٞأ٤ُ ١ظ كٜ٤خ ؿِ ٞأ ٝظِْ ٖٓ ؿخٗذ حإلدحسس ,كلٛ ٢ز ٙحُلخُححش
٣ـذ إٔ ٛ ٌٕٞ٣ــزح حُوشحس كظ٘٤خ ٓـٖ حُغلذ (أ ١ال ٣ـٞص ُِـٜش حالدحس ٚ٣علزش طلححض أ١
ٓغًٔ ٢خٕ) ٝرُي كلخظخ ػِٓ ٢زـذأ حُٔششٝػ٤ش ٝحكظشحٓخ ُِوخٗٝ ٕٞكظ ٌٕٞ٣ ٠رُححي حُـححضحء
صؿشح ُٖٔ ٝهغ ػِٝ ٚ٤ػزشُ ٙـ٤ش ٖٓ ٙحُٔٞظل.ٖ٤

حُلشع حُؼخٗ : ٢طذٝس حُوشحس ٓؼ٤زخ.
أٓخ ارح طذس حُوشحس ٝهـــــذ شخرش ػ٤ذ ٓـــٖ ػٞ٤د ػـــذّ حُٔششٝػ٤ش ,أً ٝخٗض حُؼوٞرححش
حُٔطزوش ٓـخُ ٢كٜ٤خ ٓـــــٖ هزَ حالدحسٝ ٙال طظ٘خعذ ٓغ ٓـخ أطخ ٙحُٔٞظق ٓــــــٖ خطخء ,كل٢
ٛز ٙحُلخُش ٣لن ُِـٜش حالدحس ٚ٣عـلذ هشحس حُلظَٝ ,كــ ٢أٝ ١هض كظ ٠ال ٗؼش رححخُٔٞظق
,الٕ ك ٢علذ رُي حُوشحس حكظشحٓخ ُٔزذأ حُٔششٝػ٤ش أ٣ؼخ.
حُلشع حُؼخُغ  :طذٝس حُوشحس ٓؼ٤زخ ٘ٛ ٌُٖٝخى ٖٓ ػٌٓ ٖ٤خٕ حُٔٞظق حُٔلظ.ٍٞ
كـــٛ ٢زح حُلشع ٗٞحؿٓ ٚشٌِ ٚػِ ٢هذس ٓـٖ حال , ٚ٤ٔٛكوذ ٣لذع إٔ طو ّٞحالدحس ٙرؼذ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كظـَ حُٔٞظق (روشحسٛـــخ حُٔؼ٤ذ) إٔ طو ّٞرظؼ ٖ٤أخش ٌٓخٗ ٚكلٛ ٢ـــــز ٙحُلخُش ٌٗ ٕٞأٓــخ
حػظزخسٓ ٖ٣ظ٘خهؼًٝ ,ٖ٤ــ ٓ٘ ْٜػِ ٢هـــــذس ًز٤ش ٖٓ حال ,ٚ٤ٔٛحألٛ ٍٝـــ ٞأكو ٚ٤حُٔٞظق

حُٔلظ ٍٞكــــ ٢حُؼٞدس اُٝ ٢ظ٤لظٝ ,ٚحُؼخٗٛ ٢ـــــ ٞػشٝسس حُللخظ ػِــــ ٢كوٞم حُٔٞظق
حُـذ٣ذُٝ ,لَ ٛز ٙحُٔشٌِش أس ١حٗـــــــ٣ ٚـذ حُظٞك٤ن ر٤ــٖ طِي حالػظزخسحص حُٔخظِلش ,كـــ
٣ــــذ إٔ ٗؼش رخُٔٞظق حُـذ٣ذ ٓٝخ حًظغزٓ ٖٓ ٚشًض ,رخالػخك ٚاُـــ ٢حُللخظ ػِ ٢كوححٞم
رُي حُٔٞظق حُز ١حُـ ٢هشحس كظِٝ ,ٚرُي  ٌٖٔ٣إٔ ٣لذع رؤكذ ١ؽش٣وظ: ٖ٤
حأل :٢ُٝارح ًخٗض حالدحس ٙطِٔي ٝظـــخثق خخُ ٚ٤كــٗ ٢لظ ٓشًض حُٞظ٤لش حُغخروش ُِٔٞظححق
حُٔؼخد اُ ٢ػِٔ ٚكؼِ ٢حالدحس ٙإٔ طو ّٞرظؼ ٚ٘٤كٜ٤خ .
حُؼخٗ :٢ارح ًخٗض حالدحس ٙطِٔي ٝظ٤لش خخُٝ ٚ٤ؿ٤ش ٓ٘خعزش ُِٔٞظق حُٔؼخد ٌُٜ٘ٝخ هذ طٌححٕٞ
ٓ٘خعزش ُِٔٞظق حُـذ٣ذ كؼِ ٢حالدحس ٙطزذ َ٣حُٞظ٤لظ ٖ٤رٜٔ٘٤خ.

الهر المملث
احب القرارات االدارٌه الاتبمرات الهالءهه
هزَ حُخٞع ك ٢حُلذ٣غ ػـــٖ ٓذ ١عِط ٚحُـٜش حالدحس ٚ٣كـــ ٢علذ ٓخ ٣ظذس ػٜ٘ححخ ٓححٖ
هـــشحسحطٜخ الػظزخسحص حُٔ ءٓ ,ٚأؿــذ ٓــٖ حُؼشٝس ١حُظؼشع ُششف ٓخ٤ٛش ٓ ءٓ ٚحُوححشحس
حإلدحس. ١
ٓ ءٓ ٚحُوشحس حإلدحسٛ ًٕٞ ٢ٛ:١زح حُوشحس ٓ٘خعزخ أٞٓ ٝحكوخ أ ٝطخُلخ ٖٓ ك٤غ حُضٓححخٕ
ٝحٌُٔخٕ ٝحُظشٝف ٝحالػظزخسحص حُٔل٤طش)1(.
كزلغ ٓ ثٔش حُوشحس حالدحس ٢ٛ ١اؿشحء ٓٞحصٗش رٓ ٖ٤خ ٣لوو ٚحُوشحس حإلدحسٓ ١ححٖ ٓ٘ححخكغ
ٓٝخ ٘٣ظؾ ػ٘ٓ ٚــٖ أػشحس ُِظٞطَ آُ ٢ؼشكٓ ٚخ أرح ًخٕ ٛـزح حُوشحس ٣لون حُظخُق حُؼححخّ أّ
الٝ ,رٔؼ٘ ٢أخـــش ارح ًخٗض حُٔ٘خكغ حُظ ٢طظشطذ ٓـــٖ ؿشحء ط٘ل٤ز حُوشحس طلٞم حألػشحس حُظح٢
ٌٔ٣ـــٖ إ طظشطذ ػِ ٚ٤كٛ ٌٕٞ٤ــــزح حُوشحس ٓ ثٔخ ُٔوظؼ٤خص حُظخُق حُؼخّ ,أٓــــخ ارح ًخٗححض
حألػشحس حُٔظشطزش ػِ ٢ط٘ل٤ز حُوشحس طلــٞم ٓ٘خكؼ ٚكٜ٘خ  ٌٕٞ٣حُوشحس ؿـــ٤ش ٓ ثْ ُٔوظؼحح٤خص
حُظخُق حُؼخّ.

ٗ٘ظوَ ح ُ ٕ٥ؿخ ر ٚػِ ٢عئحٍ ٓئدح َٛ ٙطِٔي حُـٜش حالدحس ٚ٣علذ هشحسحطٜخ ٓلظـش ك٢
رُي رؤٜٗخ ( أ ١حُوشحسحص حالدحس )ٚ٣ؿ٤ش ٓ ءٓ ٚ؟....
ٖٓ خ ٍ حالػط ع ػِ ٢أكٌخّ ًَ ٓـــٖ حُوؼخء حُلشٗغٝ ٢حُٔظش ١كٛ ٢ـزح حُشؤٕ ٗـححذ
إٔ حُوخػذس ٓغظوش ٙػِ ٢حٗـــ ,ٚال ٣ـٞص ُ دحس ٙعــلذ ٓـــخ ٣ظذس ػٜ٘خ ٓـٖ هشحسحص رلـٚ
أٗـــٜخ ٓؼ٤زش رؼ٤ذ ػــــذّ حُٔ ءٓٝ , ٚحٕ عــِط ٚحالدحسٓ ٙوظظشس ػِــــ ٢عــلذ حُوشحسحص
حُٔخخُلش ُِوخٗ ٕٞأ ١حُٔؼ٤زش رؼ٤ذ ػــذّ حُٔششٝػ٤شٝ ,طٌٖ ٓو٤ذ ٙكٔٓ ٢خسعٛ ٚز ٙحُغححِطش
رخُو٤ـــٞد حُظ٣ ٢لشػٜخ حُوخٗ ٕٞرشؤٕ حُٔٞحػ٤ذًٔ .خ إٔ حُلوــ ٚحُلشٗغـٝ ٢حُٔظشٌٕٞٗٞ٣ ١
شـزـ ٚاؿٔخع ,ػِ ٢حٗــ ٚال ٣ـٞص ُ دحس ٙعلذ هشحسحطٜخ ألٜٗخ ؿ٤ش ٓ ءٓٓ ٚئ٣ذ ٖ٣رزُي ٓححـخ
ػِ ٚ٤حُوؼخء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1حالطـخٛخص حُلذ٣ؼش ُِوؼخء حالدحس ١ك ٢حُشهخرش ػِ ٓ ٢ثٔش هشحسحص ٗضع حٌُِٔ٤ش ُِٔ٘لؼحش أُؼخٓحُِ ٚحذًظٞس ٓلٔحذ طح ف
ػزذ حُزذ٣غ ص22
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*ٖٓ أكٌخّ حُوؼخء حُلشٗغ ٢كٛ ٢زح حُشؤٕ:
-1كٌْ ٓـِظ حُذُٝش حُظخدس كٝ 1971/2/12 ٢حُز ١هؼ" ٢رــؤٕ حعظ٘خد ؿٜش حالدحسٙ

ك ٢اطذحس هشحس حُغـــلذ ػِ ٢حػظزخسحص حُٔ ءٓ ٚكخٕ حُوشحس حُغخكذ  ٌٕٞ٣هـذ شححخرش ػ٤ححذ
طـخٝص حُغِطش"()1
ٝ-2ك ٢كٌْ أخش هؼ ٢حُٔـِظ "رؤٗ ٚال ٣ـٞص ُـٜش حالدحس ٙعـــلذ هشحسٛخ حعححظ٘خدح ػِحح٢
خطؤ ك ٢حُظوذ٣ش"()2

* ٖٓٝأكٌخّ حُوؼخء حُٔظش:١
-1حُلٌْ حُظخدس كــٝ 1954/3/1 ٢حُز ١ؿخء ك٤حح" ٚإٔ حُوححشحس حإلدحس ١حُٔطخرحـن ُِوححخٕٗٞ
ُ٤ظ ُـٜش حالدحس ٙعلز ٚرلـ ٚأٜٗخ أخطؤص كــ ٢طوذ٣ش حُظشٝف حُظ ٢أدص اُحح ٢اطححذحسٝ ٙحٕ
عِط ٚحُغلذ ال طٌ ٕٞاال رخُ٘غزش ُِوشحسحص حُٔخخُلش ُِوخٗ)3(" ٕٞ
ًٝ-2زُي حُلٌْ حُز ١هؼض ك٤ــــُِٞ" ٚص٣ش طوذ٣ش حػــش حُـضحء كــ ٢حُظخط ٢كـــححـ ٢حُظشه٤ححش
كــــخٕ سأ ١إ ُِظخطٓ ٢ل حطذس ر ٚهشحسح كبرح ٓـخ حطذس هشحس رظشه٤ش حُٔٞظححق دٗ ٕٝظححش
ُِـضحءحص حُغخروش ػِ ٢هـشحس حُظشه٤ش كــــخٗ ٌٕٞ٣ ٚهــذ حعظ٘لز حُغِطش حُٔخُٞش ُـ٣ ُْٝ ٚـححض
ُــ ٚرؼذ رُي علذ هشحس حُظشه٤ش حعظ٘خدح اُٛ ٢ــز ٙحُـضحءحص حُغخروش ارح إ حُغلذ ال ٌ٣ححٕٞ
اال رخُ٘غزش ُِوشحسحص حُٔخخُلش ُِوخٗ٤ُٝ ٕٞظ ُـٜـش حالدحس ٙإ طغلذ هشحسح ٓطخروححخ ُِوححخٕٗٞ
رلـش أٜٗخ أخطؤص كــــــ ٢طوذ٣ش حُظشٝف حُـــظ ٢أدص اُ ٢اطذحس"ٙ
ٝ-3حُلٌْ حُظخدس كٝ 1974/6/25 ٢حُــز ١هخُححض كححـ" ٚ٤إٔ حالدحسٛٝ ٙححـ ٢رظححذد حعححظؼٔخٍ
حخظظخص طوذ٣ش ١ال  ٌٖٔ٣إٔ ٓ ٌٕٞ٣زشس ُٜخ رغلذ حُوشحس"()4
سؿـْ طٞحكش ٛزح حإلؿٔخع ٓـــٖ هزَ حُوؼخء ٝحُلو ٚحُٔظشٝ ١حُلشٗغ ٢اال إٔ ٘ٛحـخى أسحء
خخُلظ٣ٝ ,ٚش ١أطلخد طِي ح٥سحء حٗــ٣ ٚـــٞص ُ دحس ٙإٔ طغـلذ هشحسحطٜخ حالدحس٣حح ٚحُٔؼ٤زححش
رؼ٤ذ ػذّ حُٔ ءٓ.ٚ
٣ش ١حُذًظٞس كغ٘ ٢دس٣ٝش ػزذ حُلٔ٤ذ "إٔ ُ دحس ٙعـلذ ٛزح حُ٘ٞع ٓححٖ حُوححشحسحص ارح
حطؼق ُٜخ أٜٗخ أخطؤص كـ ٢طوذ٣ش ٓ٘خعزش اطذحسٛخ ٝ ,ال ؿشحرش ك ٢رُي كخالدحس ٙحُظحح٘ٓ ٢لححض
عِط ٚطوذ٣ش ٚ٣ك ٢اطذحس حُوشحس ٣ـذ إ طٌُٜ ٕٞخ ٗلظ حُغِطش ك ٢علزش ٝحُو٤ذ حُححز٣ ١ححشد
ػِٜ٤خ كٛ ٢ز ٙحُلخُش ٛــــ ٞاال طظؼغق كــــــ ٢حعظؼٔخٍ حُغِطش ٝطٔٓ َ٤غ حُ ٟٜٞك ٢عححلذ
هشحسحطٜخٝ ,حٕ ٣ظْ حُغلذ خ ٍ حُٔذس حُٔوشسس هخٗٗٞخٝ ,حُظ ٢رلٞحطٜخ ٣ظلظٖ حُوشحس عـححـٞحء
أًخٕ حُوشحس ؿ٤ش ٓششٝع أّ ؿ٤ش ٓ ثُِْٝ ,وؼخء ٓشحهز ٚطظشكخص حالدحس ٙارح شخرٜخ طؼغححـق
أ ٝحٗلشحفًٔ ,خ إٔ حالدحس ٙكٛ ٢زح حُخظٞص ِٓضٓ ٚرظغز٤ذ هشحسحص حُغلذ "()5
ًٔخ ٣ش ١حُذًظٞس ًخَٓ ُِ٤ش "إٔ ُ دحس ٙحُلن كــ ٢علذ هشحسحطٜخ ؿ٤ش حُٔ ءٓحح ٚرشححشؽ
اال  ٌٕٞ٣كــ ٢رُي طؼغق ٝاعخءس حعظخذحّ عِطظٜخ  ٌٖٔ٣ٝإٔ  ٌٕٞ٣حُلشد حُز٣ ١ؼخس ٓـــٖ
ؿشحء حُغلذ كٛ ٢ـــز ٙحُلخُش كن حُظؼ٣ٞغ ػٖ حُلوٞم حُظ ٢حًظغزٜخ ٝحُظ ٢أُـ٤ض رغححزذ
حُغلذ ٛٝزح ٣ؼظزش ه٤ذح ػِ ٢حالدحسٝ ٙػٔخٗخ ًخك٤خ كــــٞٓ ٢حؿٜظٜخ  ٌٖٔ٣ٝكٞم رُي حُطؼٖ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )4( )3()2()1حألكٌخّ ٓشخس اُٜ٤خ ك ٢حُٔشؿغ حُغخرن ُِذًظٞس كغ٘ ٢دس٣ٝش ص 349&348&347
()5حُشأٓ ١زًٞس ك ٢حُٔشؿغ حُغخرن ُِذًظٞس كغ٘ ٢دس٣ٝش ص351
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ك ٢حُوشحس حُغخكذ ارح شخر ٚػ٤ذ حالٗلشحف رخُغِطش")1(.

*سأ ١كٛ ٢زح حُشؤٕ:
حٗـ٣ ٚـذ اػطخء حالدحس ٙحُلن كــــ ٢عـــلذ هشحسحطٜخ ارح ًخٗض ؿ٤ش ٓ ءٓٝ ,ٚرُي الٕ
حُوؼخء حُٔظش ١ال ٔ٣ــِي إٔ ٣شحهذ ٓ ءٓ ٚحُوشحسحص حالدحس ,ٚ٣ك ٜٞكظ ٠ح٣ ٕ٥وق ػـــححـ٘ذ
كــــذٝد حُٔشـشٝػ٤ش ػِـ ٢ػٌظ ٗظش ٚ٣حُلشٗغــ ,٢حُـز ١رـــذح ٣شحهذ حُٔ ءٓ ٚاُ ٢ؿخٗححذ
حُٔشــشٝػ٤شٝ ,حُو ٍٞرـ٤ش رُي ٞ٣د ١اُـــــ ٢خشٝؽ طِي حُوشحسحص ٓـــــٖ حُشهخرـش حالدحس٣حـٚ
ٝحُوؼخث٤ش ,كظظزق كظ٘٤ش ٓـٖ حإلُـخء ٝحُغلذ سؿْ ٓخ رٜخ ٖٓ ػٞ٤د ٛٝزح رخُظؤً٤ححذ ُحح٤ظ
ك ٢طخُق حُظخُق حُؼخّ ,ك٤ـذ اػطخء حالدحسٛ ٙزح حُلن كظ٣ ٠ل ٖ٤حُٞهض حُححز٣ ١ظز٘حح ٢ك٤ـححـٚ
حُوؼخء حُٔظش ١رلغ ٓ ثٔش حُوشحسحص حإلدحس٣ش ًٔخ كؼَ ٗظ٤ححشس حُلشٗغححٝ ,٢كظحح ٠ال طظححزق
٘ٛخى هشحسحص ادحس ٚ٣رٔ٘آ ١ػٖ حُشهخرش رذػ ١ٞإٔ ًَ ٖٓ حالدحسٝ ٙحُوؼححخء ال ٌِٔ٣ححخٕ اُـححخء
حُوشحس حالدحس ١ؿ٤ش حُٔ ثْ .
ك ٣ـٞص إٔ طٌ٘ٛ ٕٞخى هـــشحسحص ادحس٣ش كظ٘٤ش ٖٓ حإلُـخء ؽزوخ ُ٘ض حُٔخدس ٓ 68ححـٖ
حُذعظٞس حُٔظش٣ٝ" ١لظش حُ٘ض كـــ ٢حُوٞحٗ ٖ٤ػِ ٢طلظ ٖ٤أ ١ػَٔ أ ٝهححشحس ادحسٓ ١ححٖ
سهخر ٚحُوؼخء"()2
٣ٝـذ إٔ طٌ ٕٞحالدحس ٙأػ٘خء ٓٔخسعظٜخ ُظِي حُغِطش ٓو٤ذ ٙرؼ ع ه٤ــٞد ,حأل ٍٝأال ٣شححٞد
هشحسٛخ حُغــخكذ حعخء ٙحعظؼٔخٍ حُغِطش ًو٤ذ أٝ ,ٍٝحٕ  ٌٕٞ٣حُغـلذ ٘ٛخ كـ ٢كذٝد حُٔححذس
حُٔوشسس ُِغلذٝ ,حٕ ٛ ٌٕٞ٣ــذف حالدحسٓ ٙـــٖ حُغلذ ٛـــ ٞطلو٤ن حكظشحّ حُوخٗٓٝ ٕٞزححذأ
حُٔششٝػ٤ش ٝحُٔظِلش حُؼخٓش.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1حُشأٓ ١زًٞس ك ٢حُٔشؿغ حُغخرن ُِذًظٞس كغ٘ ٢دس٣ٝش ص350
()2حُـخٓغ أل ْٛحُوٞحٗ ٖ٤حُٔظش٣ش ُألعظخر .ػزذحُؼض٣ض حُذس ٖ٤٣حُٔلخٓ ٢ص15
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المبحث الثالث

آثار سحب القرار اإلداري
حُغلذ ًخإلُـخء حُوؼخث٣ ٢ؼذّ حُوشحس ٓ٘ز ٝالدطُٔٝ ,ٚخ ًـخٕ حُغلذ ٣شؿغ اُححٓ ٢خخُلححش
حُوشحس حُٔغلٞد ُِوخٗ ,ٕٞكخٗ٣ ٚؤخز كــ ٢حُؼَٔ حكذ ١طٞسط ٖ٤آـــــخ حُغلذ حٌُِٝ ٢حُز١
٣ظ٘خ ٍٝحُوشحس ؿٔ٤ؼ ٚارح ٓخ ًخٕ حُوشحس ؿــ٤ش هخرَ ُِظـضثش ٝحُغلذ حُـــضث ٢ارح ًخٕ حُوححشحس
هخر ُِظـضثش ُٝــــْ ٣خخُق حُوخٗ ٕٞاال ؿضث٤خ كل٘٤جز ٣ـٞص إ ٣ــــشد حُغلذ ػِــــ ٢حُـححضء
حُٔخخُق ُِوخٗ. ٕٞ
ٝحألطَ إٔ ٣ظْ حُغلذ طشحكش أ ١رظذٝس هشحس عخكذ ٓــٖ ٓظذس حُوححشحس حُٔغححلٞد أٝ
ٖٓ سث٤غُٔ ٌُٖٝ ,ٚخ ًخٕ حُوشحس حإلدحسٛ ١ـــٓ ٞـشد اكظخف ػـــٖ اسحدس حالدحس ٙد ٕٝكخؿٚ
الٕ طلشؽ ٛـــز ٙحإلسحدس ك ٢طٞسٓ ٙؼ ,ٚ٘٤كخٕ حُغلذ هذ ٣ظْ كـ ٢طٞس ٙػٔ٘ ٚ٤رححخٕ ٣ظححذس
ٖٓ حُـٜش حُظ ٢طِٔي حُغلذ ٓخ ٣ذٍ ػِ ٢ػذُٜٝخ ػٖ هشحسحٛخ حُغخرن .
ع٘ظ٘خ ٍٝكـــٛ ٢ـــزح حُلظَ إ شخء هللا حُلذ٣غ ػـــٖ ح٥ػخس حُٔظشطزش ػـٖ عححلذ حالدحسٙ
ُوشحسحطٜخ ٝرُي ك ٢ػ ع ٓزخكغ ًخُظخُ:٢

اله لب ا ور

زوار القرار الهاحوب وآممره حُوخٗ٤ٗٞش رؤػش سؿؼ٢
ٖٓ حُٔغِْ ر ٚإٔ حُغلذ ٣ئد ١اُ ٢صٝحٍ حُوشحس حإلدحسٓ ًَٝ ١ــخ ٣ظشطذ ػِ٤ش ٓــٖ أػححخس
ٝرُي رؤػش سؿؼ ,٢كخُغلذ ٜ٣ـــذد حُوشحس حُٔؼ٤ذ ٓ٘ز طذٝسٔ٣ٝ ٙل ٞأػخسسٛٝ ,ـــ ٞك ٢رُححي
٣ظلن ٓغ حإلُـخء حُوؼخثً , ٢ــــٔخ ٣ظشطذ ػِ ٢حُوشحس حُغخكذ طـــش٣ذ حُوشحس حُٔغلٞد ٓححٖ
هٞط ٚحُوخٗ٤ٗٞش ٓــــٖ ٝهض طذٝسٓٝ ٙل ٞأػــخس ٙحُظ ٢طُٞذص ػــ٘ٓٝ ,ٚوظؼ ٢حألػش حُشؿؼحح٢
ُِغلذ ٛــــ ٞإٔ طظذخَ حالدحس ٙروشحس أخش ؿذ٣ذ ُغلذ حُوشحس حُغخرن حُزُٝ ١ذ ٓؼ٤زخ ٓــححـٖ
ٝهض طذٝس)1(. ٙ
ٝكـــٛ ٢ـزح حُٔؼ٘ ٢طو ٍٞحُٔلٌٔش حالدحس ٚ٣حُؼِ٤خ ك ٢كٌٜٔححخ حُظحخدس كحح" 1966/1/2 ٢إ
حُغلذ حإلدحسٝ ١حإلُـخء حُوؼخثٜٔ٤ًِ ٢خ ؿــــضحء ُٔخِلش ٓزذأ حُٔششٝػ٤ش ٣ئد ١اُ ٢اٜٗححخء
حُوشحس رؤػش سؿؼ ٢حػظزخسح ٖٓ طخس ٣طذٝس)2(."ٙ
ٝطوٓ ٍٞلٌٔش حُوؼخء حإلدحس ١كـــ ٢كٌٜٔخ حُظخدس كـححـ"1955/3/8 ٢إٔ ٓوظؼحح ٢حُلٌححْ
حُظخدس رخإلُـخء –ٛٝـــ ٢رحص ٓوظؼ٤خص حُغلذ -اسؿخع حُلخٍ آُ ٢خ ًخٕ ػِ٤ش هزـَ طذٝس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1سحؿغ كٛ ٢حزح حُٔؼ٘حً ٢حَ ٓحٖ حُٔشؿحغ حُغحخرن ُِحذًظٞس كغح٘ ٢دس٣ٝحش صٝ 489حُٔشؿحغ حُغحخرن ُِٔغظشحخس كٔحذ١
ػٌخشش ص ٓٝ 1029زخدة حُوخٗ ٕٞحإلدحسُِ ١ذًظٞس عِٔ٤خٕ حُطٔخ ١ٝص 207
()2حُلٌْ ٓشخس اُ ٚ٤ك ٢حُٔشؿغ حُغخرن ُِٔغظشخس كٔذ ١ػٌخشش ص 1030

()31
حُوشحس حُِٔـ ,٢ػِ ٢إٔ طٔظ٘غ حالدحس ٙػـــٖ حطخخر أ ١اؿشحء ط٘ل٤ز٘٣ ١ز٘ ٢ػِــ٤ش طشط٤ذ حػححش
ُٜزح حُوشحس رؼذ اُـخث -ٚأ ٝرؼذ علزٝ -ٚحٕ طظخز حإلؿشحءحص حٌُلِ٤ش رظ٘ل٤ز ٓـــئد ١حُلٌْ ٓغ
ططز٤ن ٗظخثـ ٚحُوخٗ٤ٗٞش ,ػِ ٢أعخط حكظشحع ػــــذّ طذٝس حُوشحس حُِٔـ ٖٓ ٢رخدة حألٓححش,

ٝطغ٣ٞش حُلخُش ػِٛ ٢زح حُٞػغ ٖٓٝ ,ػْ طغظشد عِطظٜخ كٛ ٢ز ٙحُلذٝد ك ٢حإلكظخف ػـححـٖ
اسحدطٜخ إلكذحع ٓشحًض هخٗ٤ٗٞش كغزٔخ ال ٣ظؼخسع ٓغ ٛزح حُلٌْ")1(.
ارح ًخٕ حُغلذ ,رٔؼ٘خ ٙحُغخرن ٣ظٔؼَ ك ٢اػذحّ حُوشحس رؤػش سؿؼ٣ ,٢خظِق ػححٖ حُظظححشف
حإلٗشخث ٢حُز ١طـش٣ـ ٚحالدحس٣ٝ ,ٙظؼٖٔ طؼذ ٣ك ٢حُٔشحًض حُوخٗ٤ٗٞش حُوخثٔشٝ ,حُظ ٢طوظؼ٢
طذخَ حالدحس ٙإلكذحع رُي حألػش ,أًٔ ٝخ طوٓ ٍٞلٌٔ ٚحُوؼخء حإلدحس ١ك ٢كٌٜٔخ حُظخدس كحح٢
" 1950/6/15حٗ٤ُ ٚظ ًَ اُـخء أ ٝػـــذٓ ٍٝـــٖ ؿخٗذ حُلٌٓٞححش ػـححـٖ هشحسحطٜححخ حإلدحس٣ححش
حُٜ٘خث٤ش رؼذ كٞحص ٓٞحػ٤ذ حُطؼٖ كٜ٤خ رخإلُـخء ٣ؼظزش علزخ ؿــ٤ش ؿخثض هخٗٗٞخ ,ار ػذّ ؿححٞحص
حُغلذ ٓوظٞس ػِ ٢طِي حُلخالص حُظ ٢ال ٣ـذ كٜ٤خ ألطلخد حُشؤٕ ك ٢طِي حُوشحسحص ٓشحًححض
هخٗ٤ٗٞش ؿــذ٣ذس طوظؼ ٢طؼذ ٣كـــ ٢كخالط ْٜرٔخ ٣طخرن حُوخٗ ,ٕٞكلــ ٢طِي حُلخالص ال ٣ـٞص
ُِلٌٓٞش إٔ ط٘وغ هشحسحطٜخ حُغخروش رؼذ كٞحص ٓٞحػ٤ذ حُطؼٖ كٜ٤خ رخإلُـخءُٔ ,خ ك ٢رُي ٖٓ
اخ ٍ رخُلوٞم حٌُٔظغزش ألطلخد حُشؤٕ كٜ٤خٔٓ -خ ٣ــــذ ٓخخُلش هخٗ٤ٗٞش -أٓــــخ ارح طشطزض
ُٜئالء ٓشحًض هخٗ٤ٗٞش ؿــذ٣ذس طوظؼ ٢ػِ ٢كغذ حُوخٗ ٕٞطؼذٓ َ٣ـــخ ًغزٜ٘ٓ ٙٞخ رٔوظؼحح٢
هشحسحص ادحس٣ش عخروش ,كــــخٕ رُي ال ٣ؼذ علزخ ُظِي حُوشحسحصٝ ,اٗٔخ ٛــــــ ٞطظشف اٗشخث٢
طـشر ٚحُلٌٓٞش ك ٢ػٞء حُٞهخثغ حُـذ٣ذس ك ٢ػٞء حُوخٗ)2("ٕٞ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1حُلٌْ ٓشخس اُ ٚ٤ك ٢حُٔشؿغ حُغخرن ُِٔغظشخس كٔذ ١ػٌخشش ص 1030
()2سحؿغ د .كغ٘ ٢دس٣ٝش حُٔشؿغ حُغخرن ص 490

()32

اله لب المموً

رامده ا وضم إلً هم موت الٌه تبر صدور القرار

ٓـــٖ حُٔغِْ رــ ٚإٔ علذ حُوشحس حإلدحسًٔ ١خ رًشٗـــخ٣ ,ئد ١اُ ٢اػذحّ حُوشحس رخُ٘غزش
ُِٔغظوزَ ٝحُٔخػ ٢أ ١اُــــخء حُوـــشحس رؤػش سؿؼ ,٢رل٤غ ٣ظزق ًٝؤٗــــٞ٣ ُْ ٚؿذ اؽ هححخ,
٣ٝغظظزغ ٛزح رخُؼشٝسس اُ ٢طذخَ حالدحسُ ٙظ٘ل٤ز حُوشحس حُغخكذٝ ,رُي رخػخد ٙحألٝػخع اُ٢
ٓخ ًخٗض ػِ٤ش هزَ طذٝس حُوشحس حُِٔـٜٔٓ ,٢خ ؽخُض حُلظشس كٔ٤خ ر ٖ٤طذٝس حُوححشحس ٝطححذٝس
حُوشحس حُغخكذ أ ٝكٌْ حإلُـخء ,ك ٣ـذ إ ٣ؼخس ر ١ٝحُشؤٕ ٓــٖ رؾء اؿشحءحص حُظوخػحح٢
أ ٝؽ ٍٞكظش ٙحُغلذ)1(.
ٔٓٝخ الشي ك ٚ٤إٔ اػٔخٍ ٛــــز ٙحُوخػذس ًؼ٤شح ٓـــخ ٣ظغزذ ػٜ٘خ ٓؼخ٣وخص شذ٣ذس ُـٜححش
حالدحس , ٙكبٜٗـــــخ ٓؼطشس إلػخدس حُ٘ظش كــــً ٢ؼ٤ش ٓــٖ حُوشحسحص حُظ ٢طذسص ٓغظ٘ذس اُ٢
حُوشحسحص حُِٔـ٤ش ٝأ٣ؼخ اػخدس حُ٘ظش ك ٢ؿٔ٤غ ح٥ػخس حُظ ٢طشطز ٢ك ٢حُٔخػٝ ,٢حُظح ٢طغححظ٘ذ
اُـ ٢حُوشحس حُِٔـ ُ ٝ ,٢دحس ٙكٛ ٢ـــزح حُغز َ٤إ طظذس هشحسحص رحص حػـش سؿؼحح ٢الٕ طـححذٝ
ػشٝس٣ش ُظ٘ل٤ز حُلٌْ حُظخدس رخإلُـخء أ ٝحُوشحس حُغخكذ)2( .
 ٖٓٝحُٔزخدة حُظ ٢هشسطٜخ ٓلٌٔش حُوؼخء حإلدحس ١كـٛ ٢ــــزح حُشؤٕ ,إ حُـٜش حالدحس٣ححٚ
طظلَٔ رخُظضحٓ ٖ٤ك٤خٍ حُوــــشحس حُغخكذ أ ٝكٌْ حإلُـخء ,أُٜٔٝخ عِز ٢رخالٓظ٘خع ػٖ طشط٤ذ
أ ١حػش ُِوشحس حُٔغلٞدٝ ,ػخٜٗٔ٤خ ح٣ـخر ٢رخطخخر حإلؿشحءحص حٌُلِ٤ش رظ٘ل٤ز ٓـئد ١حُلٌْ أٝ
حُوشحس حُغخكذ ٝكٛ ٢زح حُٔؼ٘ ٢طوٓ ٍٞلٌٔش حُوؼخء حإلدحس ١ك ٢حكذ اكٌخٜٓخ "إ حُوخػححذس
ك ٢ط٘ل٤ز أكٌخّ حإلُـخء طوؼ ٢رظلَٔ حُـٜش حالدحس ٚ٣رخُظضحٓ :ٖ٤حكذٔٛخ عِز ٢رخالٓظ٘خع ػححٖ
حطخخر أ ١اؿشحء ط٘ل٤ز٣ ١ظشطذ ػِ٤ش كــــذٝع حػش ُِوشحس رؼــذ اُـخثٝ ,ٚػخٜٗ٤خ ح٣ـخر ٢رخطخححخر
حإلؿشحءحص حٌُلِ٤ش رظ٘ل٤ز ٓــــــئد ١حُلٌْ ٓــــغ ططز٤ن ٗظخثـ ٚحُوخٗ٤ٗٞش ٝرُي ػِــ ٢أعححخط
حكظشحع ػذّ طذٝس حُوشحس حُِٔـ ٢حرظذحء")3(.
ٔٓٝخ عزن ٣ظؼق ُ٘خ إٔ ٘ٛخى حػشُِ ٖ٣غلذ ,حألٛ ٍٝــ ٞحألػش حُٜخدّٝ ,حُؼخٗٛ ٢ــ ٞحألػححش
حُز٘خء .
أٝال :ح٥ػخس حُٜخدٓش ُِوشحس حُغخكذ.
كخُوشحس حُغخكذ ٣ـــشد حُوشحس حُٔغلٞد ٓـــٖ هٞط ٚحُوخٗ٤ٗٞش ٓـــٖ ٝهض طذٝسٓٝ ٙلححٞ
أػخس ٙحُظ ٢طُٞذص رظذٝس ,ٙأ ٝرٔؼ٘ ٢أخشٛ ,ــــ ٞاُـخء حُوشحس حُٔؼ٤ذ رؤػش سؿــؼٝ , ٢حألػححش
حُشؿؼ ٢كٛ ٢ـــــزح حُشؤٕ ٓؼ٘خ ٙطذخَ حالدحس ٙروشحس ؿذ٣ذ ُغلذ هشحس عخرن ُٝــذ ٓؼ٤زخ ٓححٖ
ٝهض طذٝس.ٙ
٣ٝـــش ١حُذًظٞس كغـ٘ ٢دس٣ٝش إ حُشؿؼ٤ش كـــ ٢شـخٕ علذ حُوشحسحص حالدحس ٚ٣ؿ٤ـححـش
حُٔششٝػش هـذ طزذ ٝؿ٤ش ٓوزُٞش ٝال طظلن ٓغ ٓ٘طن حألٓٞسٓٝ ,ؼخٍ رُي علذ هشحس حُظخدس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()2()1سحؿغ د .كغ٘ ٢دس٣ٝش ػزذ حُلٔ٤ذ حُٔشؿغ حُغخرن ص 493&492
()3حُلٌْ ٓشخس اُ ٚ٤ك ٢حُٔشؿغ حُغخرن ُِذًظٞس كغ٘ ٢دس٣ٝش كٛ ٢خٓش ص493

()33
رظؼٓ ٖ٤ـــٞظق٣ ,وظؼ ٢حألػـــش حُشؿؼُِ ٢غـلذ حػظزـــخس حإلػٔخٍ حُظخدسس ٓ٘ـٓ ٚؼــححـذٓٝش
ُظذٝسٛخ ٖٓ ؿ٤ش ٓخظضٓٝ ,غ رُي طزو ٢ك ٢حُلذٝد حُظ ٢طوظؼٜ٤خ ٗظش٣ش حُٔٞظق حُلؼِ٢
أ ٝحُٞحهؼ)1(٢

ػخٗ٤خ :ح٥ػخس حُز٘خءس ُِوشحس حُغخكذ.
إ حُوشحس حُغخكذ ال ٣غظٜذف اُـخء حُوشحس حُٔغلٞد رؤػـــش سؿؼ ٢كلغذٝ ,اٗٔخ ٣ظؼححٖ٤
رلٌْ حُِض ّٝاػخدس حُلخٍ آُ ٢خ ًخٗض ػِ ٚ٤هزَ طذٝس حُوشحس حُٔغلٞدٝ .رخُظخُ ٢كخٕ ؿٜححش
حالدحس ٙطِظضّ ربطذحس ًخك ٚحُوشحسحص حُظ٣ ٢وظؼٜ٤خ طلو٤ن أػخد ٙحُلخٍ آُ ٢ــــخ ًخٗض ػِ٤حح,ٚ
كبرح حُوشحس حُٔغلٞد هـــــشحس ادحس ١طخدس رلظَ ٓٞظق كــــخٗ٣ ٚظؼ ٖ٤ػِ ٢حالدحس ٙاطححذحس
حُوشحس رخػخد ٙحُٔٞظق اُــ ٢ػًِٔٔ ٚخ ًُ ٞخٗض خذٓظٓ ٚغظٔشس ٝطشط٤ذ ًــــــخك ٚح٥ػخس حُظ٢
ط٘ـْ ػٖ رُي)2(.
ٝكـٛ ٢زح حُٔؼ٘ ٢طو ٍٞحُٔلٌٔش حالدحس ٚ٣حُؼِ٤خ كحح ٢كٌٜٔححخ حُظححخدس كحح" 1960/1/30 ٢إ
علذ حُوشحس حُظخدس ربُـخء حُظــشه٤ش ٣ظشطذ ػِ ٚ٤ػـــٞدس حُلخٍ آُ ٢ـخ ًخٗض ػِ ,ٚ٤ك٤ظححزق
حُوشحس حألطِ ٢رخُظشه٤ش هخثٔخ ٓ٘ز طخس ٣طذٝس"ٙ

*ٓخ  ٞٛؿضحء حُوشحس حإلدحس ١حُظخدس رظشط٤ذ أػخس ٓخخُلش إلػخدس حُلخٍ آُ ٢خ ًخٗض ػِ٤ش ؟
طـ٤ذ ٓلٌٔش حُوؼخء حإلدحس ١ػِٛ ٢ـــزح حُظغخإٍ كــححـ ٢كٌٜٔححخ حُظححخدس كحح1953/1/7 ٢
"ارح ًـــخٕ حُوشحس حُغخكذ هـــــشحسح طل٤لخ كخٕ ٖٓ ٓوظؼخ ٙحػظزخس حُوشحس حُٔغلٞد كــححـ٢
خظٞص كظَ حُٔذػ ٢كظَ حُٔذػً ٢ــــخٕ ُْ ٌ٣ــٖ ٣ٝؼظزش ًــؤٕ خذٓش حُٔٞظق ُْ ط٘وطغ
ك ٌٕٞ٤حُوشحس حُظخدس رؼذ رُي رظؼ ٚ٘٤ك ٢حُخذٓش طؼ٘٘٤خ ؿذ٣ذح ٛـ ٞهشحس رخؽَ ٖٓٝ ,ػْ ٣ظؼححٖ٤
اُـخإ ٙرخػظزخس حُٔذػٓ ٢ــخ صحٍ ك ٢حُخذٓش ٣ ُْٝلظَ ٜٓ٘خ ٓغ ٓـخ ٣ظشطذ ػِ ٢رُي ٓححٖ أػححخس
ٓخُ٤ش ٝك ٢طلذ٣ذ ٝػؼ ٚك ٢حالهذٓ ٚ٤ر ٖ٤حهشحٗش")3(.
ٗٝخِض ٖٓ ًـــَ ٓخ طوذّ اُ ٢إٔ حُغلذ ٣ض َ٣حُوشحس حُٔغلٞد ٖٓ حُٞؿٞد رؤػش سؿؼحح,٢
٣ٝؼظزش ًخٕ ُْ ًٔ ,ٌٖ٣خ ٣ؼـــٞد حُلخٍ آُ ٢ــخ ًخٕ ػِ٤ش هزَ طذٝس رُي حُوححشحس حُٔغححلٞد ,
ٝػِ ٢حُـٜش حالدحس ٚ٣اطذحس ًخكش حُوشحسحص ٝحطخخر ٓخ ِ٣ضّ ٓــٖ حإلؿححشحءحص حٌُلِ٤ححش رظلو٤ححن
ٛز ٙحُـخ٣ش.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1سحؿغ د .كغ٘ ٢دس٣ٝش حُٔشؿغ حُغخرن ص 495
()2سحؿغ حُٔشؿغ حُغخرن ُِٔغظشخس كٔذ ١ػٌخشش ص 1033
()3حُلٌْ ٓشخس اُ٤ش ك ٢حُٔشؿغ حُغخرن ُِٔغظشخس كٔذ ١ػٌخشش ص 1034

()34

اله لب المملث

هم هدي عراٌه
القرارات الهبوٌل الً ترارات هبٌبل تحصوت بهوات

الهوااٌد الهقررة للاحب تموووم
طؼشك٘خ ك ٢حُٔطِذ حُغخرن ػِ ٢إٔ حُوشحس حُغخكذ ٣ظشطذ ػِ ٚ٤صٝحٍ حُوححشحس حُٔغححلٞد
ٝحػخسس رخإلػخكش اُ ٢اػخدس حألٝػخع آُ ٢ــــخ ًخٗض ػِ ٚ٤هزَ طذٝس رُي حُوشحس ٝكٛ ٢ــححـزح
حُٔطِذ ٗظؼشع اُـ ٢حال٣ـخرش ػِ ٢عئحٍ ٓئدحٛ ,ٙــَ ٘٣وِذ حُوشحس ؿ٤ش حُٔشححشٝع حُححـز ١ال
٣ــــٞص علز ٚاُــ ٢هشحس عِ ْ٤رٔشٝس ٓـــذد حُطؼٖ حُوؼخثٓٝ ,٢خ ٓـــذ ١ششػ٤ش حُوححشحسحص
حُٔؼ٤زش حُظ ٢طلظ٘ض رلٞحص ٓٞحػ٤ذ حُظظِْ ٜٓ٘خ أ ٝحُطؼٖ ػِٜ٤خٓٝ ,خ ٛـــــ ٢ح٥ػخس حُــــظ٢
 ٌٖٔ٣إٔ طظشطذ ػِ ٢طِي حُوشحسحص٣ َٛٝ ,ـٞص ُِـٜش حالدحس ٚ٣اطذحس هشحسحص ؿذ٣ححذس ٓز٘٤ححش
ػِ ٢طِي حُوشحسحص حُٔؼ٤زش .
ٖٓ حُٔغِْ ر ٚكو٤ٜخ ٝهؼخث٤خ إٔ حُوشحسحص حالدحس ٚ٣ؿــ٤ش حُٔششٝػش حُظ ٢طلظ٘ض رلححٞحص
ٓٞحػ٤ذ علزٜخ أ ٝحُطؼٖ ػِٜ٤خ رخإلُـخء ال طظزق هشحسحص ٓشـشٝػش ًٝـــٔخ ػِٔ٘خ عححخروخ إٔ
حُذحكغ ٝسحء ػشٝسس طلظٖ طِي حُوشحسحص ًخٕ ٛــــــ ٞػشٝسس حعظوشحس حألٝػخع ٝحُٔشحًححض
حُوخٗ٤ٗٞش ُإلكشحد ٝطـِ٤ذ حُوؼخء ٝحُلوُٜ ٚزح حُٔزذأ ػِٓ ٢ـزذأ حُٔششٝػ٤ش ٝحكظشحّ حُوحخٕٗٞ
ُزُي ك  ٌٖٔ٣حُظلذ ١رخٕ كٞحص حُٔذس حُٔوشسس هخٗٗٞخ ُِظخِض ٖٓ رُي حُوشحس حُٔؼ٤ذ طوِححذ
رُي حُوشحس حُٔؼ٤ذ اُ ٢هشحس ٓششٝع .
إ حُلوٝ ٚحُوؼخء ٓظلن ػِ ٢إ ٓـشٝس حُٔذس حُظ٣ ٢ـٞص خ ُٜخ ؽِذ اُـخء حُوــشحس ؿ٤ححش
حُٔششٝع ,ال ٣ل ٍٞد ٕٝؽِذ حُظؼ٣ٞؼخص حُٔظشطزش ػِ ٢ط٘ل٤ز حُوشحسٝ,رخُظخُ ٢كخٕ حعححظوشحس
حألٓش حإلدحس ١كٓ ٢ؼَ ٛز ٙحُلخُش ال ٣لـذ ػذّ حُٔششٝػ٤ش طٔخٓخ ()1
 ٌُٖٝحُخ ف ٣ذم كــٓ ٍٞــذ ١ؿٞحص اطذحس هشحسحص ؿذ٣ذس ٓز٘٤ش ػِ ٢حُوشحسحص حُٔؼ٤زححش
حُظ ٢طلظ٘ض رلٞحص ٓٞحػ٤ذ حُغلذ)2(....
 ٌٖٔ٣ٝاؿٔخٍ رُي حُخ ف ر ٖ٤حطـخً ٖ٤ٛخُظخُ:٢
حالطـخ ٙحأل٣ :ٍٝش ١إٔ حعظوشحس حُوشحس حإلدحس ١ؿ٤ش حُٔششٝع ال ٣ظِق أعخعخ اال ُظشط٤ححذ
ح٥ػخس حُٔزخششس ُِوشحس كوؾ د ٕٝح٥ػخس ؿ٤ش حُٔزخششس.
حالطـخ ٙحُؼخٗ :٢كـ٤ش ١إ حُوشحس حإلدحس ١ؿـــ٤ش حُٔششٝع ٣ظِق أعخعخ إلطذحس حُوححشحسحص
حُظ ٢طظشطذ ػًِٔ ٚ٤خ ًُ ٞخٕ عِٔ٤خ.
ٝكٔ٤خ ٗ ٢ِ٣ؼشع ٌَُ حطـخ ٙػِ ٢كــذٓ ٙذػٔخ رٔزخدة ٓلٌٔ ٚحُوؼخء حإلدحسٝ ١حُٔلٌٔش
حالدحس ٚ٣حُؼِ٤خ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1سحؿغ د .عِٔ٤خٕ حُطٔخ ١ٝحُ٘ظش٣ش حُؼخٓش ُِوشحسحص حالدحس ٚ٣ص 771
()2سحؿغ ٛزح حُخ ف ك ٢حُٔشؿغ حُغخرن ُِٔغظشخس كٔذ ١ػٌخشش ص 1023

()35
*حالطـخ ٙحألٍٝ
٣ظـ ٚحُزؼغ ٖٓ حُلوٝ ٚأكٌخّ حُوؼخء اُ ٢رـــخٕ حعظوشحس حألٓش حإلدحس ١ؿ٤ش حُٔشححشٝع
رلٞحص ٓٞحػـــ٤ذ حُطؼٖ ال ٣ظِق أعـخعخ اال ُظشط٤ذ ح٥ػخس حُٔزخششس ُِوشحس كلغذ أٓخ ح٥ػخس

ؿ٤ش حُٔزخششس ك ٣ــٞص طشط٤زٜخ ػِ ٢حُوشحسحص ؿ٤ش حُٔششٝػش ً ُٞٝخٗض هذ حعححظوشص ُٝوححذ
أًذ ٛــــــزح حالطـخ ٙرؼغ كظؤٓ ١ٝـِظ حُذُٝش ٜ٘ٓٝـــــــخ حُلظ ٟٞسهـــْ  246حُظححخدسس كحح٢
ٗٝ 1966/3/6ظٜخ:
"إ طلظٖ حُوشحس حُخخؽت ال ٣ؼ٘ ٢طلُٞـ ٚاُ ٢هشحس طل٤ق ٓــــٖ ؿٔ٤ححغ حُٞؿحح ,ٙٞار إٔ
حُوشحسحص ؿـــــــ٤ش حُٔشٞرش رؼ٤ذ ٓخخُلش حُوخٗ ٕٞحُـــظ٣ ٢لظـٖ رلٞحص ٓ٤ؼخد حُطؼٖ كٜ٤ـححـخ
رخإلُـخء ال ط٘ظؾ ؿ٤ش ح٥ػخس حُـــظ ٢ط٘شخ ػٜ٘ـخ ٓزخششسٝ ,رظلش طِوخث٤ش د ٕٝكخؿ ٚاُ ٢طذخَ
ؿذ٣ذ ٓــٖ ؿخٗذ حُغِطش حالدحس ٚ٣ك ٢طٞسس طظشف ادحس ١ؿذ٣ذ ٖٓٝ ,ػْ ال ٣ـححٞص حطخخرٛححخ
أعـخعــخ ُوــــــشحس ادحس ١أ ٝادخخُٜخ ًؼ٘ظش ,الٕ طلظٜ٘٤خ ال ٣غـزؾ ػِٜ٤خ حُٔشححشٝػ٤ش ٝال
ططٜشٛخ ٓـٖ حُؼٞ٤د حُظ ٢شخرظٜخ ٓٔخ ِ٣ضّ حُـٜش حالدحس ٚ٣رخالػظذحد ,الٕ حُو ٍٞرزُي ٓؼ٘ححخ,ٙ
اُضحّ حالدحس ٙرخكظشحّ حُخطؤ ,حألٓش حُز٣ ١ظ٘خكٓ ٢غ كغٖ ع٤ش حالدحسٓٝ ٙزذأ حُٔششٝػ٤ش()1
ٓٝــــٖ أكٌخّ ٓلٌٔش حُوؼخء حإلدحس ١حُٔئ٣ـــذس ُــٜزح حالطـخ ٙحُلٌْ حُظخدس كـ ٢ؿِغححٚ
ٝ 1961/6/17حُز ١ؿخء ك:ٚ٤
"أٓخ ارح طلظ٘ض حُوشحسحص رلٞحص ٓ٤ؼخد حُٔطخُزش رخإلُـخء ,كبٜٗخ ال ط٘ظؾ ؿ٤ش ح٥ػححخس حُظحح٢
ط٘شؤ ػٜ٘ـــخ ٓزخششس ٝرظلش طِوخث٤ش ,أ ١د ٕٝكــــخؿ ٚاُ ٢طذخَ ؿذ٣ذ ٓــــٖ ؿخٗذ حُغححِطش
حالدحس ٚ٣ك ٢طٞسس هشحس ادحس ١ؿذ٣ذٓٝ ,ــــٖ ػْ ال ٣ـٞص حطخخرٛخ أعخعخ ُوشحس ادحس ١أخححش,
أ ٝادخخُٜخ ًؼ٘ظش ٓـــٖ ػ٘خطش ٙالٕ طلظٜ٘خ ال ٣غزؾ ػِٜ٤خ حُٔششٝػ٤شٝ ,ال ٣طٜشٛخ ٓححٖ
حُؼٞ٤د حُـــظ ٢شخرظٜخ رل٤غ طٌ ٕٞحُـٜش حالدحسِٓ ٚ٣ضٓ ٚرٞؿٞد حالػظذحد رٜــز ٙحُوححشحسحص,
الٕ حُو ٍٞرـ٤ش رُي ٓؼ٘خ ٙاُضحٜٓخ رخكظشحّ حُخطؤ حألٓـــش حُز٣ ١ظ٘خكٓ ٢غ كغححٖ عحح٤ش حالدحسٙ
ٓٝزذأ حُٔششٝػ٤ش)2(.
٣ٝش ١ع٤خدس حُٔغظشخس كٔذ٣ ١خع ٖ٤ػٌخشش ٓئ٣ذح رزُي حُذًظٞس عِٔ٤خٕ حُطٔخ ١ٝحٗــٚ
ال ٌ٘٘ٔ٣خ حُذكخع ػـــٖ ٛزح حالطـخ ,ٙرُي إٔ طلظٖ حُوشحس حإلدحس ١ؿ٤ش حُٔششٝع ٣وظؼ ٢إٔ
٣ؼخَٓ حُوشحس ؿــ٤ش حُٔششٝع ٓؼخِٓ ٚحُوشحس حُغِ ْ٤كً ٢ـــَ ٓخ ُْ ٣شد رٗ ٚض ٓخححخُقٝ ,اال
ُٔخ ًــخٕ ُظلظ٘ٗ ٚظ٤ـش  ,رُي إ دٝحػ ٢حالعظوشحس  ٢ٛحُلـش حُشث٤غ٤ش ُظلظححٖ حُوححشحسحص
حُلشد٣ش ؿ٤ش حُٔششٝػش رظشف حُ٘ظش ػٖ حُؼ٤ذ حُز ١شخد حُوشحس رؼذ ٓشٝس ٝهض ٓؼوحح,ٍٞ
ٝحٕ طؼخَٓ حالدحس ٙحألكشحد ػِٛ ٢ــــــزح حألعخطٝ ,ػِـــــ ٢رُي ٗش ١إٔ حُوـشحس حُلشد ١ؿ٤ش
حُٔششٝع ٣ظِق ٘ٛخ أعخعخ إلطذحس ًخك ٚحُوشحسحص حُظ ٢طظشطذ ػًِٔ ٚ٤خ ًُ ٞخٕ عِٔ٤خ ٛٝححٞ
ٓخ ٣ظلن ٓغ ٓخ هخٍ ر ٚأٗظخس حالطـخ ٙحُؼخٗ)3(.٢
ًٔخ ٣و ٍٞحُذًظٞس عِٔ٤خٕ حُطٔخ ١ٝإ ٗظش ٚ٣طلظ ٖ٤حُوشحسحص حالدحس٣ـ ٚحُٔؼ٤زش رلححٞحص
حُٔذس طلذ أعخعٜخ ُ ٞهظشٗخٛخ ػِ ٢ح٥ػخس حُٔزخششس ٛــــــزح كؼ ػـــٖ طؼٞرش حُظٔ٤ض رٖ٤
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1حُلظٓ ٟٞشخس اُٜ٤خ ك ٢حُٔشؿغ حُغخرن ُٔغظشخس كٔذ ١ػٌخشش ص 1025
( )2حُلٌْ ٓشخس اُ ٚ٤ك ٢حُٔشؿغ حُغخرن ُٔغظشخس كٔذ ١ػٌخشش ص 1025
()2سحؿغ حُٔشؿغ حُغخرن ُِٔغظشخس كٔذ ١ػٌخشش ص 1026

()36
ح٥ػخس حُٔزخششس ٝؿ٤ش حُٔزخششس ُٝــــــٜزح كخٕ حُوشحس ؿـ٤ش حُٔششٝع ,حُز٣ ١ظلظٖ رٔححشٝس
ٓذد حُظوخػ ٢د ٕٝإٔ ٣غلذ ادحس٣خ أِ٣ ٝـ ٢هؼخث٤خ٘٣ ,ظؾ ًخك ٚح٥ػخس حُظٓ ٢ــٖ شخٜٗخ حُظحح٢
طظشطذ ػِ٤ش ًُ ٞخٕ عِٔ٤خ ,عٞحء أًخٗض طِي ح٥ػخس ٓزخششس أ ٝؿـــ٤ش ٓزخششٝ ٙال ٣خشؽ ٓححٖ
رُي اال ٗظخثؾ ٓلذٝدس سطزٜخ حُٔششع أ ٝحُوؼخء ٝأٜٔٛخ:

( )1حٗ٣ ٚـٞص ؽِذ حُظؼ٣ٞغ ػٖ حُوشحس حُٔؼ٤ذ سؿْ طلظ٘ ٚالٕ دػــ ١ٞحُظؼحح٣ٞغ ٓححذطٜخ
أؽٓ ٖٓ ٍٞذس دػ ١ٞحإلُـخء.
()2إ حُِٞحثق(حُوشحسحص حُظ٘ظ٤ٔ٤ش)سؿــْ طلظٜ٘خ  ٌٖٔ٣شَ أػخسٛخ رؤكذ أعِٞر:ٖ٤
 حُطؼٖ رؼذّ ششػ٤ظٜخ ارح أسحدص حالدحس ٙططز٤وٜخ ػِ ٢حإلكشحد الٕ حُذكغ رؼذ حُشححشػ٤ش ال٣غوؾ رخُظوخدّ
  ٌٖٔ٣ؽِذ اُـخء حُوشحسحص حالدحس ٚ٣حُلشد٣ش حُــــظ ٢طظذس ططز٤وخ ُ ثـلش حُٔؼ٤زش رححخُـشّٖٓ طلظٜ٘خٝ ,رُي حعظ٘خدح آُ ٢خ ك ٢حالثل ٖٓ ٚػٞ٤د)1(.
*حالطـخ ٙحُؼخٗ٢
٣ش ١أٗظخس ٛـــزح حالطـخٛٝ ٙــْ حُـخُز٤ش ٓـــٖ حُلوٝ ٚأكٌخّ حُوؼخء حٗ٣ ٚـٞص إٔ طظححذس
حُـٜش حالدحس ٚ٣هشحسحص ادحس٣ـــ ٚآخش ١حعظ٘خدح اُـــ ٢حُوشحس حإلدحس ١حُٔؼ٤ذ حُــــز ١طلظححٖ
رلٞحص ٓـــــٞحػ٤ذ حُغلذٝ ,حٕ رُي ٗظ٤ـش ٓ٘طو٤ش العظوشحس حُوشحس حإلدحس ١حُٔؼ٤ذ كوححـشحس
حُظؼ ٖ٤ؿ٤ش حُٔششٝع ارح ٓـــــخ طلظٖ ٝحعظوش ًــخٕ أعخعخ طخُلخ ُ٤ظ كوؾ ُظشط٤ححذ ح٥ػححخس
حُٔزخششس ُِظؼٓ ٖ٤ـٖ طغِْ حُؼَٔ ٝطوخػ ٢حُشحطذ حُٔوشس ُٞظ٤لظٝ ٚاٗٔخ أ٣ؼخ ُظشط٤ذ ح٥ػححخس
ؿـــــ٤ش حُٔزخششس حُخخطش رل٤خس حُٔٞظق ًـــخُوشحسحص حُظخدسس رخُظشهــ٤ش ٝرٔ٘ــق حٌُٔخكححآص
ٝخ كش)2(.
ٝهذ حطذس حُوغححْ حالعظشححخسُٔ ١ـِححظ حُذُٝححش حُلظححُ 749 ٟٞغححً٘ٝ 1959/10/31 ٚححـخٕ
ٗظٜخ :
"ُٔخ ًخٕ ٛــزح حُٔ٤ؼخد هذ حٗوؼ ٢د ٕٝعلذ حُوشحس أ ٝؽِذ اُـخث ٚكـــــخٗ٣ ٚظزق ٓٔظ٘غ
حإلُـخء أ ٝحُغلذ  ٌٕٞ٣ٝشخٗ ٚشـخٕ حُوشحس حُظل٤ق هخٗٗٞخ ٝطظشطذ ػًِ ٚ٤ـــخكش أػخسٝ ٙكحح٢
ٓوذٓظٜخ طغ٣ٞش ٓؼخش ٚػِ ٢حُ٘ل ٞحُز ١طؼٔ٘ ٚحُوشحس"()3
ًٝزُي حُلظ ٟٞحُظخدسس كٝ 1966/3/16 ٢حُظٝ ٢سد كٜ٤خ:
"إ حُوشحسحص حُظ ٢طذسص رؼْ ٓـذد رلغ عخروش ك ٢حالهذٓ ٚ٤كٝ ٢ظ٤لش رخكغ ػِ ٢خح ف
أكٌخّ حُوخٗ ٕٞطؼظزش ٓخخُلش ُِوخٗ٣ٝ,ٕٞـٞص علزٜخ ك ٢أٝ ١هض د ٕٝحُظو٤ذ رٔ٤ؼخد حُغححظٖ٤
ٓٞ٣خ ,ار أٜٗخ ٓـٖ هز َ٤هشحسحص حُظغ٣ٞش حُظ ٢ال طظٔظغ رخُلظخٗش رٔؼ ٢رُي حُٔ٤ؼححخد ,اال حٗححٚ
رخُ٘غزش اُـــ ٢هشحسحص حُظشه٤ش اُـــٝ ٢ظ٤لش أعظخر رخكغ ٓغخػذ حُظ ٢طذسص رخالعظ٘خد اُـححـ٢
هشحسحص ػْ ٓـــــذد حُزلغ حُٔخخُلش ُِوخٗ ٕٞكبٜٗخ طؼظزش رذٝسٛخ ٓخخُلش ُِوخٗٓٝ ,ٕٞـــٖ ػححْ
طؼظزش رـــــخؽِ ,ٚاال أٜٗخ طظلظٖ رخٗوؼخء ٓ٤ؼخد حُغظٓٞ٣ ٖ٤خ ,رلٌْ ًٜٗٞــــخ هشحسحص ادحس٣ش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1سحؿغ ٓزخدة حُوخٗ ٕٞحإلدحسُِ ١ذًظٞس عِٔ٤خٕ حُطٔخ ١ٝص212
()2سحؿغ حُٔشؽ حُغخرن ُِٔغظشخس كٔذ ١ػٌخشش ص 1026
()3حُلظٓ ٟٞشخس اُٜ٤خ ك ٢حُغخرن ُِٔغظشخس كٔذ ١ػٌخشش ص 1027

()37
طخدسس رخُظشه٤ش ال هشحسحص طغ٣ٞشٝ ,ال ٣ـٞص رؼـــذ حٗوؼخء ٛزح حُٔ٤ؼخد علزٜخ كظُٝ ٠حح ٞطححْ
علذ هشحسحص ػْ ٓذد حُزلغ حُظ ٢ر٘٤ض ػِٜ٤خ"()1

ٝكٛ ٢زح حُٔؼ٘ٗ ٢ـذ كٌْ حُٔلٌٔش حالدحس ٚ٣حُؼِ٤خ حُظخدس كــٝ 1966 ٢حُححز ١طظححٞؽ ك٤ححٚ
حُٔلٌٔش ٛز ٙحُوخػذس ك ٢أُلخظ ٝحػلش ك٤غ طو:ٍٞ
"إ حُوشحس حُذحس ١حُٔؼ٤ذٓ ,ظً ٠خٕ ٖٓ شؤٗ ٚإ ُٞ٣ذ كوٞهخ رخُٔؼ٘ ٢حُٞحعغ ,كخٕ كححـن
حالدحس ٙكـــ ٢علز٣ ٚو ّٞكـ ٢حُلظشس حُظٌ٣ ٢ــــ ٕٞكـــٜ٤خ ٜٓذدح رخإلُـخء حُوؼخثٝ ,٢حٗوؼححخء
ٓ٤ؼخد حُطؼٖ رخإلُـخء ٓؼ٘خ ٙط٤شٝسس حُوشحس حإلدحسٓ ١لـــَ حُطؼٖ كظ٘٤خ ػذ حإلُـخءٛٝ ,ححٞ
ٓـخ ٣ـؼِ ٚك ٢كٌْ حُوشحس حُٔششٝعٔٓ ,خ ٣ـؼُِ٘ ٚلظ حُغزذ ٓظذسح ٣ؼظذ ر ٚشححشػخ ُٔشحًححض
هخٗ ٚ٤ٗٞطل٤لشُٝ ,لوٞم ٌٓظغزُ ٚـــــــز ١ٝحُٔظِلش ك ,ٚ٤رل٤غ ال ٓ ٌٕٞ٣ـــــٖ حُٔوزححٍٞ
ٝحُلخُش ٛــز ٙإٔ ٣زخف ُ دحس ٙحؿظظخد ٛز ٙحُلوٞم رؤ ١شٌَ ًخٕٝ ,رُي ٜٓٔخ ٌ٣ححٖ حُوححشحس
ٓظذس ٛــــــز ٙحُلوٞم خخؽجخ أٓ ٝخخُلخ ُِوخٗٓ ,ٕٞـــخ ُْ طظَ حُٔخخُلش ُِوٞحػذ حُظشش٣ؼ٤ش
رخُوشحس حإلدحس ١اُ ٢كذ حالٗؼذحّٔٓ ,ــــــــخ ٣لوذ ٙطلش حُوشحس حإلدحسٜ٣ٝ ,١زؾ رـ ٚآُ ٢ـشد
حألػٔخٍ حُٔخد٣ش حُظ ٢ال طظٔظغ رش٢ء ٖٓ حُلظخٗش "()2
٣ٝو ٍٞحُؼٔ٤ذ عِٔ٤خٕ حُطٔخ ١ٝطؼِ٤وخ ٖٓ ع٤خدط ٚػِٛ ٢زح حالطـخُ" ٙوذ ًخٕ ٖٓ حٌُٔٔححٖ
حػظزخس حُٔزذأ حُغخرن ٓــٖ هز َ٤حُٔغِٔخص حُوؼخث٤ش ُ ٞال أٗ٘خ ٝؿذٗخ كٌٔخ ُِٔلٌٔش حالدحس٣ححٚ
حُؼِ٤خ ٝكظُِ ٟٞوغْ حالعظشخس ١طٞسد ه٤ـــذح ػِ ٢رُي حُٔزذأ ٓــٖ ٓوظؼخ ٙإ حُوشحس حُٔؼ٤ذ
حُز٣ ١ظلظٖ رلٞحص حُٔ٤ؼخد ال ٣ظشطذ ػِ٤ش اال ح٥ػخس حُٔزخششس د ٕٝح٥ػخس ؿ٤ش حُٔزخششس"
ٝأٗخ ٖٓ ؿخٗز ٢أ إ٣ذ ٓخ رٛذ اُ ٚ٤حُٔغظشخس كٔذ٣ ١خع ٖ٤ػٌخشش ك ٢إ ٛزح حالطـخٛ ٙححٞ
حأل ٢ُٝرخإلطزخع ألٗ٣ ٚظلن ٓـــغ حُـٞحهغ ٣ٝظغن ٓــغ حُؼوَ ٝحُٔ٘طن ٣ٝــــذػْ كٌش ٙحعظوشحس
حُٔشحًض حُوخٗ٤ٗٞش ُإلكشحد ٝرخُظخُ٣ ٢ـــذػْ كٌش ٙحٗظظخّ كغـٖ ع٤ش حُٔشكن حُؼخّ د ٕٝػشهِححش
أ ٝاػشحد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الخــــــــــاتوة ﴾

﴿

تومولوم فقً الصهحمت الامبقل هوضفو "افحب القفرارات االدارٌفه"ت وذلفك هفقن خفالر
درااقل وتحلٌر رراء الهقهفمء ورح فمم هح هفل القضفمء اإلداري والهح هفل االدارٌفه البلٌفم ت
وذلك هن اجر إبراز رههٌل ذلك الهوضو فً هجمر القموون البمم
فتبرضوم فً بداٌل البحث للتبرف الفً هفقمهٌل افحب القفرارات االدارٌفهت وارفوفم افحب
القرار اإلداري بأوه " تٌمم الجهل االدارٌه بهحو القرار اإلداري وإلغفمء مففل رمفمرة بملوافبل
للهمضففً والهاففتقبر " وررٌوففقم رن الح هففل االاماففٌه هففقن هففوح الهعففر للجففقهل االدارٌففه
هصدره القرار الحا فً احب هفذا القفرار ت هفقً الوصفور إلفً احتفرام القفموون وذلفك هفن
خالر التوفٌا بٌن ااتبمرٌن هتومتضٌن:
ا ور :ته ٌن الجهل االدارٌه هقن إصالح هم ٌو وي الٌه تراراهم هن هخملهه تموووٌه
المموً :وٌتهمر فقً وجوب ااقتقرار ا وضم القموووٌل الهترتبل القً القرار اإلداريت
والاففحب بهففقذه الصففورة ٌحهففم لهبففدر الهعففرواٌل توتففه وفمالٌتففه بإذاللففقه القففرارات الففقتً
تصدر بملهخملهل له وتدفع ا فراد رلً احتراهه
مم اوتقلوم فٌهم ببفد لتحدٌفد ال بٌبفل القموووٌفل للقفقرار الافمحبت واوتهٌوفم إلفً رن القفرار
الامح ب هم هقو إال ترار إداري ٌخضع لهفم تخضفع لفه القفرارات االدارٌفه هفن رح فمم ت هفم
ٌجقوز للجهل اإلدارٌل احبهت وهو فً ذلك ٌختلف افن ا ح فمم القضفمبٌل "الح فم الصفمدر
فققً داوي اإللغمء" ت الن تلك ا خٌقرة تتهتع بحجٌل العًء الهح وم فٌه
مم اوتقلوفم بملحفدٌث إلفقً تحفقدٌد ا افمس القفموووً لحفا الجهفل اإلدارٌفل ففً افحب هفم
ٌصدر اوهم هقن ترارات ت ووجفدوم رن هوفمك ومرٌتفمن تتومزافمن ففً تحدٌفد ذلفك ا افمست
وارٌوم إن الومرٌقل ا ولً موت ومرٌفه الهصفلحل االجتهماٌفلت والومرٌفل المموٌفل تلفك التفً
وفمدي بهفقم البهٌففد دٌجفًت وهففً ضفرورة احتفرام هبففدر الهعفرواٌلت واوتهٌوففم إلفقً القضففمء
اهر الً التوفٌا فٌهم بٌن الومرٌتٌن وذلفك هفن خفالر تحدٌفد هفقده ببفدهم ٌتحصفن القفرار
اإلداري غٌر الهعرو هن اإللغمء
وببففد ذلففك وجففدوم اوقففقه ااففت همال للتبففرف الففً همهٌففل اففحب القففرارات االدارٌففه ت ٌجففب
التهرتل بٌن ر هن الاحب وداوي اإللغمءت وإمهمر روجه االختالف بٌن ر هوهم
واودهم اوتقموم لدراال افل ل الجهفل االدارٌفه ففقً افحب هفم ٌصفدر اوهفم هفن تفرارات
فرتوففم فٌهقففقم بففٌن القففرارات الهعففروال ت والقففرارات غٌففر الهعففروالت ورابٌوففم إن الهقففقه
والقضمء فققً فال هفن هصفر وفروافمت هافتقر الفً اوفه ال ٌجفوز افحب لفالداره تراراتهفم
الهعروالت وان هقذه القمادة هبوٌل الً تمادة رخري هؤداهم اقدم رجبٌل القرارات
قققققققققققققققققققق
()39
االدارٌففهت رهففم بملواففبل للقففرارات غٌففر الهعففروالت فففقمن اففل ل اإلدارة فففقً اففحبهم هقٌففدة
بهدة الاتٌن ٌوهفمت وهقفقً الهفدة التفً ٌجفوز فٌهفم لصفمحب العفأن ال بفن بمإللغفمءت والتفً
ببدهففقم ٌصففبح القففرار اإلداري حصففٌووم هففقن اإللغففمء والاففحبت وٌبمهففقر هبمهلففل القففرارات
الالٌهل

وفً وهمٌل البحث تبرضوم بملحدٌث ان اآلممر الهترتبفل الفً افحب القفرارات االدارٌفه
"القرار الامحب"ت واوتهٌوم إلً اوققه بهجرد احب القرار اإلداري ٌزور الوجود الهمدي
والقموووً لهذا القرارت وتزور مفل رممره القموووٌل بأمر رجبًت هم اوفه ٌجفب الفً الجهفل
االدارٌه رن تبٌد ا وضم إلً هم موت الٌل تبر صدور ذلك القرار الهاحوب
ورخٌففرا رود رن رت فقوم با فقرد الوتففمبض الهترتبففل الففً ا فقحب الق فرارات االدارٌففه والتففً
ااتخلصوهم هن بحموم هذا وهً م تً :
روالٌ :ترتب ارتي احب القرارات االدارٌهت إلغفمء فقمفل اآلمفمر الومعفبل اوفهت افواء تلفك
التففً ترتبففت فقففقً الهمضففًت رو التففً ٌه ففن رن تترتففب فففً الهاففتقبرت بمإلضففمفل إلففً التففزام
االداره بمامده الحمر إلً هم من الٌه تبر صدور القرار
مموٌم :تقفقد ٌ فون افحب القفرار فمهالت ري ٌعفهر جهٌفع بوفوده ت إذا فمن القفرار غٌفر تمبفر
للتجزبلت وتد ٌ ون الاحب جزبٌمت ري ٌعفهر ببفض بوفوده دون الفببض ا خفر ت وذلفك إذا
موت الهخملهل تهس ببض بووده فق ت و من القرار تمبال للتجزبل
مملمفم :ا صفر رن تقففوم االداره بافقحب القفرار اإلداري غٌففر الهعفرو افحبم صففرٌحم ت ري
بصدور تفقرار إداري صفرٌح بملافحب افواء هفقن الافل ل هصفدرة القفرار رو هفن الافل ل
الربماٌل بملوابل لهمت إال اوه هن الجمبز إن ٌتم الاحب ب رٌقل ضهوٌل
راببم :ال ٌجوز رن ٌفؤدي افحب القفرارات االدارٌفه غفقٌر الهعفروال إلفً توتفف رو إامتفل
الاٌر الهوتمم للهرافا البمهل بم راد بأي حفمر هفقن ا حفوار ت ففإذا وتفع بفٌن افحب تفرار
إداري غٌر هعرو وبٌن هبقدر اوتمفمم وحافن افٌر الهراففا البمهفل ت ففمن ا ولوٌفل لفذلك
الهبدر ا خٌر
خمهامٌ :بتبر افحب القفرار اإلداري تقفقرارا إدارٌفم جدٌفدا ت وهفو ففً ذلفك ٌخضفع ل فر هفم
تخضع له القرارات االدارٌه هن توااد ورح مم ت بهم فٌهم تمبلٌتفه للفتملم هوفه وال بفن فٌفه
تضمبٌم
امداففم :رن اوقضففمء الهففدة القموووٌففل الففً القففرار غقففقٌر الهعففرو دون اففحبل إدارٌففمت رو
إلغمبه تضمبٌمت وبملتملً تحصوه ال ٌؤدي إلً إغالا البمب وهمبٌم فقً وجه الهضرورٌن
قققققققققققققققققق
()40
هن القرار لبفالج هفم رصفمبهم هقفقن ضفررت ول فن ٌمفر إهفمههم ر مفر هفن رٌفا وذلفك همفر
حقهم فً لب التبوٌض ()1
ورخٌرا فقموه ومرا ههٌفل هفذا الهوضفو ت ففموً رهٌفب بملهعفر بفمن ٌقفوم بتقوٌوفه ففً
صففوره ومرٌففل هت مهل فلت هاففتبٌوم فقففقً ذلففك به فقم ااففتقر الٌففه البهففرت وهاففتهدٌم بإح ففمم

الهحم م االدارٌهت ورراء الهقهمءت وبهم ٌتهمعى ومروف االداره ففً بلفدومت وذلفك هفن اجفر
االرتقمء بهاتوي االداره البمهلت وحان اٌر الهرافا البهلت التً هفً عفرٌمن الحٌفمة ففً
هذا البصر

ققققققققققققققققق
()1راجع الوتمبض فً الهرجع الامبا للد تور احهد حمفم وجم ص 58&57&56&55

()41

﴿

أسممء

الءراجع

﴾

()1القموون اإلداري (الوعم اإلداري) الد توراابد البمٌم ابد الاققالم ابدالحهٌد
والد توراابد الرؤوف همعم هحهد ببل  2003الومعر ه تبل الرواد
()2االتجمهففمت الحدٌمففل للقضففمء اإلداري فففً الرتمبففل الففً هالءهففه تففرارات وففز الهففقل ٌل
للهوهبل البمهفل للد توراهحهفد صفالح ابفد البفدٌع الافٌد ببفل  2006الومعفر دار الوهضفل
البربٌل
( )3وهمٌففل القففرار اإلداري اففن غٌففر رٌففا القضففمء للد توراحاففوً دروٌففش ابففد الحهٌففد
الومعر دار اله ر البربً
()4القرار اإلداري فً تضمء هجلس الدولل للهاتعمراحهدي ٌمافٌن ا معفل ببفه 1987
الومعر هوعأ الهبمرف بمإلا ودرٌل
( )5تضمء التأدٌب للد تور حهدي اهر والد تور هجدي عبٌب ببل 2004
()6الومرٌففل البمهففل للقففرارات االدارٌففه درااففل هقمروففل للففد تور اففلٌهمن ال هففموي ال ببففل
الراببل  1976الومعر دار اله ر البربً
()7الففوجٌز فففً القففموون اإلداري درااففل هقمروففل للففد تور اففلٌهمن ال هففموي ببففه 1979
الومعر دار اله ر البربً
()8هبمدئ القموون اإلداري دراال هقمرول للد تور الٌهمن ال هموي ال ببفل المملمفل 1979
الومعر دار اله ر البربً
()9القفموون اإلداري دارافل هقمروفل لتومففٌم وعفم االداره البمهفل – رافملٌب االداره البمهففل
ووامبلهم واهتٌمزاتهم للد تور احهد حمفم وجم ال ببل ا ولً1981
()10حُوؼححخء حإلدحسٓ " ١زححذأ حُٔشححشٝػ٤ش-دػحح ١ٞحإلُـححخء " ُِححذًظٞس ػزححذ حُححشإٝف ٛخشححْ
ٓلٔذ ٝحُذًظٞس ٓذكض حكٔذ ٞ٣عق ؿ٘خ ْ٣ؽزؼش 2004
()11حُـححخٓغ ألٛححْ حُوححٞحٗ ٖ٤حُٔظححش٣ش ُألعححظخر ػزححذحُؼض٣ض حُححذس ٢٘٣حُٔلححخٓٓٝ ٢وححشس حُِـ٘ححش
حُؼخه ٚ٤ر٘وخرش حإلعٌ٘ذس٣ش ؽزؼش 2005

تن بحوذ
هللا

بسن هللا الرحوي الرحين
﴿ ربٌـــا ؤ ت ا زًـــا

ى
ً سيٌا أو أ طأًا*رب ٌا وؤ تح ول
عليٌا
صــرا اوــا حوللــ علــ
الـــ مي هـــي ربلٌا*ربٌـــا وؤ
تحولٌا ها
ؤ طا رة ل ٌا ب *واعف
ع ٌا واغ فر ل ٌا وارحو ٌا أ ًت
هىلٌا
فٌصــرًا
عل القىم الكافرمي ﴾
صذق هللا العظين

سحب القرار

اإلداري

ط

البحث

*هبحث تههٌدي......
ققققققققققققققققققققققق

*الهبحث ا ورا
همهٌل احب القرار اإلداري
الهالهاله-اله

لب ا ور :تبرٌف احب القرار اإلداري
لب المموً :بٌبل ترار الاحب
لب المملث :ا امس القموووً لحا االداره فً الاحب
لب الرابع :التهرتل بٌن احب القرار اإلداري وإلغمبه
قققققققققققققققققققققق

*الهبحث المموًا
رووا القرارات االدارٌه هن حٌث هدي جواز احبهم
اله لب ا ور :هدي احب القرارات االدارٌه الهعروالالهر ا ور :هدي جواز احب الجهل االداري للقرار اإلداري الالٌم
الهر المموً :هدي جواز احب القرار اإلداري الالٌم الهبوً الً ال ه
تقدٌرٌه لالداره
الهر المملث :هدي جواز احب القرار التأدٌبً الالٌم لتوتٌع جزاء اعد هن
الجزاء الصمدر به القرار
اله لب المموً :احب القرارات االداري الهبٌبل ببدم الهعرواٌلالهر ا ور :احب القرارات التً ال تولد حقوتم
الهر المموً :احب ترارات فصر الهومهٌن
الهر المملث:احب القرارات االدارٌه الاتبمرات الهالءهه

قققققققققققققققققققق
*الهبحث المملثا
آممر احب القرار اإلداري
اله لب ا ور :زوار القرار الهاحوب وآممره القموووٌل بأمر رجبًاله لب المموً :رامده ا وضم إلً هم موت الٌه تبر صدور القراراله لب المملث:هم هدي عراٌه القرارات الهبوٌل الً ترارات هبٌبل تحصوت بهواتالهوااٌد الهقررة للاحب تموووم
ققققققققققققققققققققققق

*الخقققمتهل
*راهمء الهراجع

