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احلُد هلل زبِّ ايعاملني ٚايصالٚ ٠ايطالّ عً ٢ضِّٝدْا ذلُد ٚآي٘ ايطٝبني ايطاٖس. ٜٔ

قانون الدولة املؤقت
(قاْ ٕٛبساميس حانِ ايعسام)
مت  ّٜٛاالثٓني املصادف ّ 4002/3/8تٛقٝع قاْ ٕٛاداز ٠ايدٚية ١ايعساقٝة ١املؤقة

ايةر ٟضةٖٓ٘ بساميةس

األَسٜه( ٞحانِ ايعسام) ٚ ،ايرٜ ٟتضُٔ بٓٛداً دلحف ١حبل ايػعب ايعساقٚ ٞضةٝادت٘ ٚٚحةدَ ٠أزاضة٘ٝ
ٚ ...نةإ دلًةظ احلهةِ املعةني َةةٔ قبةٌ قة ٣ٛاالحةتالٍ ٚغة املٓتخةةب َةٔ ايػةعب ايعساقة ٞقةد باغةةس
بدٚزات٘ ايس٥اض ١ٝايصٛز ١ٜاييت جعً

دٚز ٠ايٛاحد َٔ قةاد ٠ايهتةٌ ايطٝاضة ١ٝزٝ٥طةاً عًة ٢ايعةسام ملةد٠

غٗس ٚاحد  َٔٚخالهلِ متٖ متسٜس َػازٜع َا أْصٍ اهلل بٗةا َةٔ ضةًطإ َٗٓ ،ةا ايتٛقٝةع عًة ٢قةاْ ٕٛبساميةس
مت االتفةام عًٗٝةا خةازا ايعةسام بةني قة ٣ٛاملعازضة ١اخلازجٝةٚ ١قة٣ٛ
ٚبكًبٕ بةازد ٚاملتضةُٔ يبٓةٛد قةد ٖ
االضتهباز يف َؤمتس يٓدٕ املعسٚف ٚايرٜ ٟكس بص ٚز ٠ايعسام ْظاَا مجٗٛزٜا احتادٜا فدزايٝا دميكساطٝا ،
ٚجيةةس ٟتكاضةةِ ايطةةًطا
ٚايبًدٜا
ناْ

ٚاالدازا

ٚاملهاضةةب فٝةة٘ بةةني احلهَٛةة ١االحتادٜةةٚ ١احلهَٛةةا

االقًُٝٝةةٚ ١احملافظةةا

احملًٜٚ ، ١ٝك ّٛايٓظاّ االحتاد ٟعً ٢اضاع احلكا٥ل اجلغسافٖٚ ، ١ٝرا اَسْ حطٔ يٛ

دَ ٍٚتجاٚزَ ٠طتكً ١تبحح عٔ احتاد باضتعُاٍ صٝغ ١ايٓظاّ ايفدزايٚ ، ٞيهٓ٘ اَسْ يف غا ١ٜايكبح

يٜ ٛكطِ ايبًد ايٛاحد اىل اْكطاَا
ايعسام املؤق

َتعدد ٠ذا

طابع قٚ َٞٛطا٥ف ٞيتطبٝل ْظاّ فدزاي ٞنُا يف قةإْٛ

اير ٟقطِ ايعسام املٛحد ابتدا ّ٤اىل حهَٛتني  ،حه ١َٛاحتادٚ ١ٜحه ١َٛاقً ِٝنسدضتإ

اييت تضِ دٖٛى ٚازبٚ ٌٝايطًُٝاَْ ، ١ٝع َٓح ايهةسد احلةل باملطايبة ١بضةِ ذلافظة ١نسنةٛى يىل اقًةُِٗٝ
يضاف ١يىل ضِ أجصا َٔ ٤ذلافظ ١املٛصٌ ٚدٜةاىل ٚصةال ايةد ٜٔيٝهة ٕٛذيةو َجةاز جةدٍ ْٚةصاة ٚقٓبًة١
َٛقٛتُٜ ١ساد هلا ايتفج يف ايٛق

اير ٟخيدّ االضتهباز ايعاملٚ ٞايك ٣ٛاملستبط ١ب٘ .

اضاف ١اىل جعٌ اجلٝؼ ايعساق ٞحبطب ٖةرا ايكةاْ ٕٛال ميًةو االضةتكالي ١ٝالزتباطة٘ ٚاْدَاجة٘ َةع
قٛا

االحتالٍ يف ايعسام ٚاالَتجاٍ ألٚاَس. ٙ
َٚةةع نةةٌ ٖةةرا فةةنٕٖ قةةاْ ٕٛبساميةةس ٜتضةةُٔ بٓةةٛداً نةةج ْ ٠اقصةةٚ ١دلحفةةٚ ١تطةةتعٌُ ايتُٝٝةةص ايعسقةةٞ

ٚايطا٥فٚ ٞاحملاصص ، ٞفٝهٖ ٕٛرا ايتٛقٝع املػؤ ّٚايرٜٗ ٟةدد َطةتكبٌ ايعةسام ُٜٚدخًة٘ يف ْفةل َظًةِ
ٜػب٘ اىل حدٕ نب ٚعد بًفٛز ٚاتفاق ١ٝضاٜهظ بٝهَٚ ٛعاٖد ٠ناَب دٜفد اييت ٚضةع

ايًبٓة ١األضاضة١ٝ

يتكطةة ِٝايةةبالد ايعسبٝةةٚ ١ا ضةةالَٚ ١ٝاحةةتالٍ فًطةةطني ٚشزة ايفةةٛازم ايكَٝٛةةٚ ١ايطا٥فٝةةٝٓ ٚ ١ةةد حُهةةاّ
ٜعكد ٕٚايٛال ٤يك ٣ٛاالضتهباز يف ضٝاضتٗا ٚأٖدافٗا ٚ ،نتابٖ ١را ايكاْ ٕٛيمنا ٖ ٛعًُ ١ٝتطٜٛف ٚمماطً١
1

يهطب ايٛق

ملصًح ١احملتةٌ نُةا ٜٚضةع قٝةٛدا ٚعساقٝةٌ يف طسٜةل نتابة ١دضةتٛز دا٥ةِ خيتةاز ٙايػةعب

ٜٚؤَٔ ب٘ ْٚ ،أٌَ َةٔ ايػةعب ايعساقةٚ ٞزَةٛش ٙزفة

ٖةرا ايكةاْٚ ٕٛايعُةٌ عًة ٢نتابة ١دضةتٛز دا٥ةِ

ٜضُٔ حكٛم َٚصاحل ايػعب ايعسام يف حسٜتة٘ ٚضةٝادت٘ ٚٚحةد ٠أزاضةٚ ، ٘ٝحبةرا يةٜ ٛساجةع ايكةاز
ايعصٜص َا نتبٓا ٙيف نسٓاع حت

عٓٛإ (حه ١َٛايفكٗاٚ ٤دضتٛز االَ. )١
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