
 

 

 األْظ١ُ ايدميكساط١ٝ

 

حهِ "  تعين ايٓظاّ ايرٟ ٜهٕٛ فٝ٘ ايػعب صاحب ايطٝاد٠ ّ ايدميكساط١ٝ:َفٗٛ

 ٚبٗرا ْطتطٝع إٔ منٝص بني ايدميكساط١ٝ ٚبني " ٚتأخر أغهااًل شتتًف١، "عب يٓفط٘ايػ

ُا أْٗا أٟ ايدميكساط١ٝ ن " اذتانِ"  " اييت تطتٓد إىل ضًط١ ايفسد ايٛاحد املْٛٛقساط١ٝ

 ." ايٓدب١"  تعتُد ع٢ً حهِ ف١٦ ق١ًًٝ أحٝاًْا اييت " ١األزضتكساطٝ" تتُٝص عٔ

ٚاصبح  " َع بعض ايتحٜٛس احٝاْاًّّ" ايدميكساط١ٝ مجٝع ايًػات طًحدخٌ َضفكد 

، نُا إٔ ايدميكساط١ٝ أصبحت َطًبًا تطُح ايػعٛب مجٝعًا إىل ٚعايٝاًّّ َفَٗٛ٘ ٚاعحاًّّ

فساد ٚحسٜاتِٗ إذ إٔ ممازض١ حتكٝك٘ ، ال يػا١ٜ حبد ذاتٗا ٚإمنا ٚض١ًٍٝ ذتُا١ٜ حكٛم األ

ُ٘ يًطًط١ بػهٌ أٚ ب خس أٚ متتع٘ بهاٌَ اذتس١ٜ يف آاملٛاطٔ يًدميكساط١ٝ تعين ممازضت

 اختٝاز َٔ ميازع ايطًط١ ْٝاب١ً عٓ٘.

 أْٛاع ايدميكساط١ٝ:

 : ايدميكساط١ٝ املباغس٠أٚالًّ

 : ايدميكساط١ٝ غب٘ املباغس٠ ثاْٝاًّ

 : ايدميكساط١ٝ ايتُج١ًٝٝ: ثايجاًّ

 أ : ْػأ٠ ايربملإ

 ب : االْتداب

 األْظ١ُ االْتداب١ٝ املدتًط١ املتٛاش١ْ -1

 األْظ١ُ االْتداب١ٝ املدتًط١ -2

 األْظ١ُ االْتداب١ٝ املٝاي١ إىل ْظاّ األغًب١ٝ -3

 

  : ايدميكساط١ٝ املباغس٠ أٚالًّ

 ٕ ْظاّ ايدميكساط١ٝ املباغس٠ ٜعين إٔ ايػعب ميازع ايطًط١ بٓفط٘ دٕٚ اذتاد١أ

إٔ ايطٝاد٠ تعٛد  أٚ ْٛاب عٓ٘، ٖٚرا َا ٜٓطذِ َع َبدأ ايطٝاد٠ ايػعب١ٝ أٟإىل ممجًني 

 يًػعب ٚي٘ إٔ ميازضٗا بٓفط٘.

يكد َازضت املدٕ ايْٝٛا١ْٝ ايكدمي١ َجٌ أثٝٓا ٖرا ايٓظاّ ٚدافع ايفًٝطٛف " دإ 

ا اختاز َٔ ٚقاٍ إٔ ايػعب إذا َداى زٚضٛ " ٚعدٙ ْتٝذ١ َٓطك١ٝ ملبدأ ايطٝاد٠ ايػعب١ٝ 

ميجً٘ يف ممازض١ ايطًط١ فإٔ ٖؤال٤ املُجًني يٝطٛا ض٣ٛ ٚنال٤ ، ٚايػعب إٔ ٜعصهلِ َت٢ 

 َا خسدٛا عٔ حدٚد ايٛناي١ .

 يكد طبكت ايْٝٛا١ْٝ ايكدمي١ ْظاّ ايدميكساط١ٝ املباغس٠ نُا قًٓا ٚنإ َجالًّّ

ٚناْت االدتُاعات  َٛاطٓٛ َد١ٜٓ أثٝٓا جيتُعٕٛ يف ضاح١ عا١َ ٚيف أٚقات اييت ٜكسْٚٗا

تعكد عاد٠ نٌ غٗس ٜٚٓاقػٕٛ أَٛزِٖ ٚغؤٕٚ ايدٚي١ ٜٚكسٕٚ ايكٛاْني ، ٚناْت ٖرٙ 

 َهْٛاًّّ اييت عسفت باضِ "ادتُع١ٝ ايعا١َ" أٚ ادتُع١ٝ ايػعب١ٝ ٜٓتدب زتًطاًّّاالدتُاعات 

ع١ٝ ٜٓٛبٕٛ عٔ ايػعب يف تٝطري ايػؤٕٚ ايعا١َ ، ٜٚهْٕٛٛ حتت زقاب١ ادتُ عغٛاًّّ 555َٔ 

ايعا١َ أٟ إٔ أعغا٤ ٖرا اجملًظ يٝطٛا بٓٛاب أٚ ممجًني َٓتدبني َٔ قبٌ ايػعب ٚإمنا ٜتِ 

 اختٝازِٖ َٔ قبٌ ادتُع١ ايعا١َ عٔ طسٜل " ايكسع١ " .

إٔ ٖرا ايٓظاّ أنجس أْظ١ُ اذتهِ دميكساط١ًٝ ٚيهٔ ٖرا َٔ ايٓاح١ٝ ايٓظس١ٜ 

فٝ٘ األق١ًٝ إذ ناْت أثٝٓا َجاًل تطتعبد  تتحهِ ٓظاّايايبحت١ ، أَا َٔ ايٓاح١ٝ ايع١ًُٝ فإٔ 

ايٓطا٤ ٚايعبٝد َٚٔ ِٖ َٔ املٛاطٓني ٚيهٔ يٝطٛا َٔ األحساز نإ ايتػٝب عٔ حغٛز 

َعتاد ، حت٢ إذا جتاٚشْا ٖرٙ ايعٝٛب فإٔ تطبٝل ٖرا ايٓٛع َٔ اذتهِ يف  االدتُاعات أَساًّّ

َٛاطين نٌ دٚي١ ٚعدّ حسَإ يهجس٠ عدد  َٔ األَٛز املطتح١ً ْظساًّّ ايٛقت اذتاعس ٜعد

، نُا إٔ تصاٜد َٗاّ ايدٚي١ ايعا١َغسا٥ح ادتُاع١ٝ عدٜد٠ َٔ املػازن١ يف ايػؤٕٚ 



 

 

جيعٌ َٔ املطتحٌٝ ع٢ً  ١ايداخ١ًٝ ٚارتازد١ٝ باضتُساز ٚتػابو ايعالقات االدتُاعٝ

 مجع١ٝ تٓظِٝ ٚتكدٜس مجٝع األَٛز.

يتطبٝكات٘ ض٣ٛ ع٢ً  د أثساًّّيرا فكد أْكسض ٖرا ايٓظاّ َٓر فرت٠ ط١ًٜٛ ٚال صت

بعض ايهاْتْٛات ايطٜٛطس١ٜ ايضػري٠ ٚايك١ًًٝ ايٓفٛع، ٚيف ايػؤٕٚ ايداخ١ًٝ يًهاْتٕٛ 

فكط ٚيٝظ يف ايػؤٕٚ ايفدزاي١ٝ ٚجيتُع ايسداٍ فكط ٚممٔ بًػٛا ايعػسٜٔ َٔ ايعُس 

ٜت يف ٚجيسٟ ايتضٛ َس٠ ٚاحد٠ يف ايط١ٓ ٚجيسٟ املٓاقػ١ مبٛدب ددٍٚ أعُاٍ َعد ضًفاًّّ

ٖرٙ ادتُع١ٝ ع٢ً االقرتاحات املتعًك١ بتعدٌٜ ايدضتٛز ٚع٢ً َػازٜع ايكٛاْني ٚاملٝصا١ْٝ 

ٚحطابات ايهاْتٕٛ، إٔ ايهاْتْٛات ايطٜٛطس١ٜ " املكاطعات " اييت َا شايت تطبل ٖرا ايٓظاّ 

% َٔ عدد 35( ٖٚٞ مبذُٛعٗا ال تػهٌ أنجس َٔ ابٓصٌٜ –اٚترتفايد  –نالزٜظ ( :ٖٞ

 طسا .ْفٛع ضٜٛ

 

 : ايدميكساط١ٝ غب٘ املباغس٠ ثاْٝاًّ

ايػعٛب  اجتٗت اذتاعسبعد عسعٓا يًدميكساط١ٝ املباغس٠ ٚاضتحاي١ تطبٝكٗا يف عضسْا 

يًتطبٝل يف ايٛقت  إىل ايبحح عٔ ْظاّ أخس حيكل ضٝاضتٗا ٜٚغُٔ حكٛقٗا ٜٚهٕٛ قابالًّّ

عٓ٘ ; غري إٔ املُجًني  ملبدأ ايػعب ٜٓتدب ممجًني ٚخيٛهلِ ممازض١ ايطًط١ ْٝاب١ْفط٘ 

فُٝا ٜفعًٕٛ أٚ ٜتضسفٕٛ إذ احتفظ ايػعب حبل َساقبتِٗ عٔ نجب بٌ  يٝطٛا احسازاًّّ

غعب بايتػسٜع ٜطتدعٞ ذيو األدسا٤ ٜٚكّٛ ممجًٛا ٚعصهلِ عٓدَا ٜضٌ األَس إىل حد 

ٚيهٔ ايػعب حيتفظ حبل اقرتاح ايكٛاْني اييت ٜسدٖا ٜٚعرتض ع٢ً ايكٛاْني اييت ٜكسٖا 

جًٛٙ ٜٚطًب عسعٗا ع٢ً ايػعب ألخر زأٜ٘ فُٝا ٜكسٕٚ " االضتفتا٤ " ٚعٓدَا ٜضٌ األَس مم

فُٔ حل األٍٚ أٟ ايػعب إٔ ٜعصٍ املُجًني إىل حد ايكطٝع١ بني ايػعب ٚممجًٝ٘ 

 بآخسٜٔ . ٜٚطتبدهلِ

إذٕ َفّٗٛ ايدميكساط١ٝ غب٘ املباغس٠ تتًدط بٛدٛد ممجًني َٓتدبني َٔ قبٌ ايػعب 

حيتفظ ببعض حكٛق٘ ٚصالحٝات٘ ٜٚساقب تضسفات ممجًٝ٘ بدق١ ًٜٚذأ إىل  ٚيهٔ األخري

 إدسا٤ات َع١ٓٝ متجٌ َظاٖس ايدميكساط١ٝ غب٘ املباغس٠ ٖٚٞ نُا ًٜٞ:

 

 َظاٖس ايدميكساط١ٝ غب٘ املباغس٠:

 ًّاالضتفتا٤ ع٢ً أْٛاع٘ املدتًف١  أٚال : 

 ًّاالقرتاح ايػعيب ثاْٝا : 

 ًّاالعرتاض ايػعيب ثايجا : 

 اذتٌ ايػعيب اًّزابع : 

 ًّعصٍ ايٓا٥ب خاَطا : 

 ًّعصٍ ز٥ٝظ ادتُٗٛز١ٜ ضادضا : 
 

ٜعين َعسف١ زأٟ املٛاطٓني املتُتعني حبل االْتداب يف قغ١ٝ َع١ٓٝ قبٌ  :االضتفتا٤:  أٚالًّ

  ايبت بٗا ْٗا٥ًٝا ٚاالضتفتا٤ ع٢ً أْٛاع شتتًف١ :

  االضتفتا٤ دضتٛزٜاًّ

ٛاطٓني عًٝ٘ َٔ عدَٗا ٖٛ دضتٛز ددٜد أٚ تعدٌٜ فإٔ نإ املٛعٛع املساد َٛافك١ امل

دضتٛزٟ فٝهٕٛ ٖرا ايٓٛع َٔ االضتفتا٤ اضتفتا٤ دضتٛزًٜا; ٚإٕ نإ األَس ٜتعًل بكغ١ٝ 

ضٝاض١ٝ نعكد َعاٖد٠ ١َُٗ أٚ دخٍٛ يف حًف أٚ جتُع دٚيٞ أٚ تضسف َعني تٟٓٛ 

ػسٚع قإْٛ أٚ زتُٛع١ اذته١َٛ ايكٝاّ ب٘ فٝهٕٛ االضتفتا٤ ضٝاضًٝا ; ٚإٔ تعًل األَس مب

 . قٛاْني فٝط٢ُ االضتفتا٤ تػسٜعٝاًّّ



 

 

  االضتفتا٤ ٚدٛبٝاًّ

األَس  سٚز٠ عسض َجٌ ٖراعٚقد ٜهٕٛ االضتفتا٤ ٚدٛبًٝا أٟ إٔ ٜٓط ايدضتٛز ع٢ً 

زأٟ ايػعب يف تضسف  ٚذيو عٓدَا تس٣ اذته١َٛ إٔ تأخر ; ٚقد ٜهٕٛ اختٝازًٜاع٢ً ايػعب

  َعني تٟٓٛ األقداّ عًٝ٘.

 

 الضتفتا٤ إيصاَٝاًّا

أٟ زتسد  أٟ إٔ اذته١َٛ ًَص١َ بإتباع ْتٝذ١ االضتفتا٤ ، ٚإَا إٔ ٜهٕٛ اضتػازٜاًّّ

 ايرٟ تكسزٙ ٚيهٔ غايباًّّ االجتاٙايتعسف ع٢ً اجتاٙ ايػعب ٚيًحه١َٛ إٔ تتضسف فُٝا بعد 

 َا داَت قد قسزت َعسف١ زأٟ ايػعب.َا ختغع اذته١َٛ يالجتاٙ ايػعيب 

 

   ٔ ْاح١ٝ ايتٛقٝتاالضتفتا٤ َ

خيتًف االضتفتا٤ َٔ ْاح١ٝ ايتٛقٝت فٗٛ اضتفتا٤ ضابل إٕ نإ قد أدس٣  ٚأخرياًّّ

قبٌ اقساز َػسٚع قإْٛ َعني َٔ قبٌ ايربملإ ، ٚقد ٜهٕٛ الحكًا  قبٌ ايبت يف األَس أٟ َجالًّّ

ُٜكس َػسٚع ايكإْٛ ٚيهٔ ايسأٟ ٜتذ٘ إىل َعسف١ زأٟ ايػعب بٗرا ايك إْٛ قبٌ أٟ بعد إٔ 

 ٚعع٘ َٛعع ايتٓفٝر.

 ثاًْٝا : االقرتاح ايػعيب 
زغِ ٚدٛد ايربملإ ٚاختضاص٘ ايتػسٜعٞ فإٔ ايػعب ٜبك٢ ي٘ اذتل يف إٔ ٜطًب َٔ 

تػسٜع قإْٛ ددٜد يف َٛعٛع ستدد أٚ تعدٌٜ أٚ إيػا٤ قإْٛ ْافر نُا ميهٔ إٔ  ممجًٝ٘

 عيب ع٢ً ْط َٔ ْضٛظ ايدضتٛز.َٜٓضب االقرتاح ايػ

 ٚال ميهٔ إٔ ٜهٕٛ االقرتاح َطًكاًّ أٚ تػسٜعٝاًّ فكد ٜهٕٛ االقرتاح ايػعيب دضتٛزٜاًّّ اًّّٚبد٤ 

أيف( تٛقٝع َٔ املٛاطٓني ايرٜٔ ٜتُتعٕٛ حبل  55555) ا ٜػرت  ايدضتٛز ايطٜٛطسٟ َجاًلٚإمن

ٝع ّ( ٚإٔ ٜتِ َدُِع ٖرٙ ايتٛاق1874َٔ ايدضتٛز ايفدزايٞ يعاّ  121 ٚ 125االْتداب ) املاد٠ 

 دص٥ٝاًّّ خاص١ االقرتاح املتعًل بتعدٌٜ ايدضتٛز تعدٜالًّّ خالٍ ضت١ أغٗس، ٚقد ٜهٕٛ االقرتاح 

مبٛاد ٚفكسات ٚإذا َا ٚافل ايربملإ ع٢ً االقرتاح فأْ٘ ٜكّٛ  عباز٠ عٔ فهس٠ أٚ إٔ ٜهٕٛ قبٛالًّّ

 ايالش١َبطسح٘ يالضتفتا٤ فإٔ حضٌ ع٢ً َٛافك١ األغًب١ٝ فُٝضاز إىل أختاذ اإلدسا٤ات 

املكاطعات ايطٜٛطس١ٜ، ٚأَا إذا ناْت ْتٝذ١ االضتفتا٤ ; االضتفتا٤ َٚٛافك١ أغًب١ٝ يًتعدٌٜ

  يػري االقرتاح فأْ٘ ٌُٜٗ .

 ثايجًا : االعرتاض ايػعيب 
إٔ ايربملإ املٓتدب َٔ قبٌ ايػعب حيل ي٘ تػسٜع ايكٛاْني قبٌ أٟ حل آخس ٚتتطا٣ٚ يف 

عاد٠ً اهل١٦ٝ ايتػسٜع١ٝ يف ايدٚي١ ، غري إٔ ْظاّ ايدميكساط١ٝ  ذيو ايربملاْات ايعامل اييت تهٕٛ

غب٘ املباغس٠ تعطٞ َٔ ْاح١ٝ أخس٣ اذتل يًُٛاطٔ بإٔ ٜعرتعٛا ع٢ً قإْٛ صادز َٔ 

َٔ صدٚزٙ ٚع٢ً إٔ ٜضٌ عدد املعرتعني إىل اذتد ايرٟ ٜكسزٙ ايربملإ ٚخالٍ َد٠ َع١ٓٝ 

٤ فإٔ أٜدت األغًب١ٝ االعرتاض ُأعٝد ايٓظس ايدضتٛز عاد٠ ، ٚيف ٖرٙ اذتاي١ جيسٟ اضتفتا

بايكإْٛ ٚإال فإٔ االعرتاض ٜطكط ٜٚٓفر ايكإْٛ زتددًا إذ إٔ االعرتاض ٜٛقف تٓفٝر 

 ايكإْٛ .  

 ًّّاذتٌ ايػعيب زابعا : 
حيل يعدد َعني َٔ ايٓاخبني يف بعض ايهاْتْٛات ايطٜٛطس١ٜ طًب حٌ ايربملإ ٜٚستبط 

اح بتعدٌٜ دضتٛز ايهاْتٕٛ نٛاًل أٚ دص٤ًا ; ففٞ " ناْتٕٛ بريٕ ٖرا ايطًب عاد٠ بٛدٛد اقرت

) يٛضريٕٚ ، ٚازغٛيف ، ٚتسغٛ( أيف ْاخب ٚيف ناْتْٛات 12جيب إٔ ٜكدّ ايطًب َٔ   َجاًل 

 ًٜػٞ إٔ ٜٛقع ايطًب َٔ قبٌ أزبع١ االف ْاخبًا .

 

 



 

 

 ًّّعصٍ ايٓا٥ب خاَطا : 
دد َٔ ايٓٛاب ٜٚطسح ٖرا ايطًب ع٢ً حيل يعدد َعني َٔ ايٓاخبني طًب عصٍ ايٓا٥ب أٚ ع

زتُٛع ايٓاخبني فإٔ حضٌ ع٢ً األغًب١ٝ فع٢ً ايٓا٥ب أٚ ايٓٛاب املطًٛب عصهلِ إٔ ٜكدَٛا 

اضتكايتِٗ َٔ ايربملإ ، ٚإٔ مل حتضٌ األغًب١ٝ ٚفػٌ طًب ايعصٍ فٝعترب األَس ٚنإٔ 

 ايٓا٥ب أٚ زتُٛع١ ايٓٛاب قد ُأعَٝد اْتدابِٗ . 

 ًّّٝظ ادتُٗٛز١ٜ: عصٍ ز٥ ضادضا 
حيل يعدد َٔ ايٓاخبني إٔ ٜطًبٛا عصٍ ز٥ٝظ ادتُٗٛز١ٜ قبٌ اْتٗا٤ فرت٠ ز٥اضت٘ فإٔ 

ٚافل ايربملإ ٜطسح ايطًب يالضتفتا٤ ايػعيب، فإٔ ٚافكت أغًب١ٝ ايٓاخبني ع٢ً ذيو فٝهٕٛ 

ًَُصًَا بتكدِٜ اضتكايت٘ ٚقد أخر بريو ايدضتٛز االملاْٞ يعاّ  رٟ ّ ٚاي1919ز٥ٝظ ادتُٗٛز١ٜ 

 غايبًا َا ٜط٢ُ بدضتٛز " فاميس " . 

إٔ ْظاّ ايدميكساط١ٝ غب٘ املباغس٠ ٚزغِ َا فٝٗا َٔ َصٜا ٚاعح١ غري أْ٘ صعب 

َٔ  دزد١ عاي١ٝ دداًّّإىل ايتطبٝل يف نٌ َهإ ٚشَإ إذ َتَتطًب َظاٖس تطبٝل ٖرا ايٓظاّ 

ايٓظاّ إال يف ضٜٛطسا ،  ايٛعٞ ٚايتطٛز يد٣ ايػعب . ٚيف عضسْا اذتاعس ال جيد تطبٝكًا هلرا

 .ٚبعض ايٛالٜات املتحد٠ األَسٜه١ٝ 

طٜٛطس١ٜ ٚيف ايػؤٕٚ احمل١ًٝ فكط، إذ ال دضاتري ايٚبعض املظاٖس ال تطبل إال يف اي 

طت٣ٛ ايفدزايٞ، أٟ ال جيٛش يًٓاخبني اقرتاح قإْٛ أٚ حل اقرتاح ايكٛاْني ع٢ً امل ٜٛدد َجالًّّ

 ضٜٛطسا ْفطٗا اييت بًػت َطت٣ٛ عايًٝا َٔ ايتطٛز ٚايتكدّ إيػا٤ أٚ تعدٌٜ قإْٛ فدزايٞ ٚيف

، غهٌ نتاب ايكإْٛ ايدضتٛزٟ َٔ االقرتاح ايػعيب ايرٟ اضتطاع إٔ حيػس يف ْضٛظ 

َاد٠ قا١ْْٝٛ غسٜب١ ٚبعٝد٠ عٔ ايكٛاعد ايدضتٛز١ٜ إذ أْٗا تتعًل بطسٜك١ ايدضتٛز ايفدزايٞ 

   ذبح املٛاغٞ يف اجملاشز .

 

 دميكساط١ٝ ايتُج١ًٝٝ: اي ثايجاًّ

زأٜٓا إٔ ايدميكساط١ٝ املباغس٠ َطتح١ًٝ أٚ يف األقٌ َتعرز٠ ايتطبٝل يف ايعضس 

َٔ ايٛعٞ  نُا إٔ ايدميكساط١ٝ غب٘ املباغس٠ ٜتطًب تطبٝكٗا دزد١ عاي١ٝ دداًّّاذتايٞ، 

ضٜٛطسا باملطؤٚي١ٝ ٚأْٗا غري َطبك١ يف َٜٛٓا ٖرا ض٣ٛ يف دٚي١ ٚاحد٠ ٖٞ)  نبرياًّّ ٚغعٛزاًّّ

ايتُتع حايًٝا يف أغًب ايدٍٚ ٖٛ ْظاّ ايدميكساط١ٝ ايٓٝاب١ٝ ايتُج١ًٝ (. ٚايٓظاّ ايدميكساطٞ 

 ٚبإغهاٍ شتتًف١. 

زض١ ايطًط١ ايدميكساط١ٝ ايتُج١ًٝٝ : ٜعين إٔ ٜكّٛ ايػعب باختٝاز حهاَ٘ ٚخيٛهلِ مما

يًػعب ستاضب١ ممجًٝ٘  مبد٠ٍ َع١ٍٓٝ يٝتط٢ٓ ، ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ٖرا االختٝاز ستدداًّّْٝاب١ً عٓ٘

حكٝكًٝا ٚمل ٜعرب عٔ آَاي٘ ٚمل  ٚإعاد٠ اختٝاز ايضاحل َِٓٗ ٚتػري َٔ مل ميجٌ ايػعب متجٝالًّّ

 ٜطتطٝع حتكٝل طُٛحات٘، إٔ ممجًٞ ايػعب جيتُعٕٛ ع٢ً غهٌ ١٦ٖٝ تط٢ُ ايربملإ. 

دد٠ فايدميكساط١ٝ ايتُج١ًٝٝ تكّٛ إذٕ ع٢ً زنٔ اضاع ٖٛ ٚدٛد بسملإ َٓتدب ملد٠ ست

ٚع٢ً ٖرا فال بد ٚإٔ ْتٓاٍٚ يف فكس٠ٍ ثا١ْٝ إىل حبح )االْتداب ٚطبٝعت٘ ٚأضايٝب٘ 

 ٚأْظُت٘(. 

 

 : ْػأ٠ ايربملإ أٚالًّ

فكد نإ املًٛى ٖٓاى حيًُٕٛ ْػا٤َ ايربملإ يف اْهًرتا ٚتطٛز خالٍ قسٕٚ عدٜد٠ 

ٚنباز زداٍ ايدٜٔ  ٚإىل داْبِٗ َا ٜدع٢ باجملًظ ايهبري ٖٚٛ ٜغِ ايٓبال٤ َطًكاًّ حهُاًّ

ٜطتػريٙ املًو إٔ غا٤ ٚيف قغاٜا َع١ٓٝ إىل إٔ حضٌ خالف نبري بني املًو " دٕٛ " ٚأعغا٤ 

اْتضس يف ْٗاٜتٗا دٝٛش  دٝٛش ايطسفني اجملًظ ايهبري مما أد٣ إىل ْػٛب حسب بني

 املًو ايٓبال٤ ع٢ً املًو ٚفسض اجملًظ ايهبري" ايعٗد األعظِ أٚ َا ٜعسف باملهاْا نازتا" ع٢ً

 .1215دٕٛ عاّ 



 

 

ٚمبٛدب ٖرٙ ايٛثٝك١ ٚافل املًو ع٢ً اضتػاز٠ اجملًظ ٚإٔ ٜهٕٛ ي٘ دٚز يف األَٛز 

ّ حٝح 1265ايعا١َ ٚارتاص١ َا ٜتعًل َٓٗا بكٛاْني ايغسا٥ب. ٚأضتُس ٖرا اذتاٍ إىل عاّ 

حيغسٕٚ ادتُاعات َٚٓاقػات طًب املًو اْتداب عغٜٛٔ عٔ نٌ َد١ٜٓ إصتًٝص١ٜ 

اييت ٜتُتع بٗا أعغا٤ زتًظ ايٓبال٤ ايرٜٔ  تبري ٜٚتُتعٕٛ باالختضاصااجملًظ ايه

حيضًٕٛ ع٢ً عغ١ٜٛ اجملًظ بايتعني َٔ قٌٝ املًو أٚ ايٛزاث١ ٚبعد فرت٠ َٔ ايصَٔ زفض 

ايٓبال٤ ادتًٛع َع ممجًٞ املدٕ يف زتًظ ٚاحد فأخر ممجًٛ املدٕ ٜعكدٕٚ ادتُاعاتِٗ َٓر 

هلِ إلداز٠ ادتًطات ّ اْتداب ز٥ٝظ 1377زٚا عاّ ّ يف قاع١ َٓفض١ً ثِ قس1351عاّ 

  ٚايتحدخ بامسِٗ أَاّ املًو.

َٚٓر اْفضاٍ األعغا٤ املٓتدبني عٔ ايٓبال٤ املعٝٓني أصبح ايربملإ اإلصتًٝصٟ َهًْٛا َٔ 

 زتًطني ُعسف األٍٚ باضِ " زتًظ ايًٛزدات " ٚايجاْٞ املٓتدب باضِ " زتًظ ايعُّٛ " .

ّ حٝح مت تكًٝط 1911اصات اجملًطني َتطا١ٜٚ حت٢ عاّ ٚناْت صالحٝات ٚاختض

ايًٛزدات ٚأصبح ًَصًَا باملٛافك١ ع٢ً مجٝع ايكٛاْني اييت ايضالحٝات ايتػسٜع١ٝ جملًظ 

ّ مت 1949ٜكسٖا زتًظ ايعُّٛ خالٍ عاَني ٚإال فتضبح ْافر٠ بدٕٚ َٛافك١ . ٚيف عاّ 

يًٛزدات دٕٚ صالحٝات فع١ًٝ تكًٝط املد٠ إىل ض١ٓ ٚاحد٠ فكط ، ٚبٗرا أصبح زتًظ ا

خاص١ ٚإٔ عغٜٛت٘ مل تعد قاصس٠ ع٢ً ايٓبال٤ ٚإمنا  ٚإمنا ميهٔ تطُٝت٘ باجملًظ ايفدسٟ

ُ٘ غدضٝات َٔ اضتدازات طبك١ٝ شتتًف١ ٚيهٓٗا قدَت خدَات نبري٠  أخرت تدخً

 إلْهًرتا ٚإٔ تعٝني ٖرٙ ايػدضٝات أعغا٤ يف زتًظ ايًٛزدات أمنا ٖٛ ْٛع َٔ ايتهسِٜ .

هرا ْس٣ إٔ تهٜٛٔ ايربملإ اإلصتًٝصٟ َٔ زتًطني ٜعٛد إىل اضباب تازخي١ٝ ٖٚ

األٚزب١ٝ ٚاملطتعُسات ايربٜطا١ْٝ ايطابك١ قد أخرت ٚطبك١ٝ ، غري إٔ ايهجري َٔ ايدٍٚ 

بايٓظاّ اإلصتًٝصٟ ٚقاَت بسملاْاتٗا ع٢ً أضاع اجملًطني دٚمنا َربز حكٝكٞ نُا أخرت 

 ّ ، َٚضس يف دضتٛز1925ًطني فكد أخر ب٘ ايعسام يف دضتٛز بعض ايدٍٚ ايعسب١ٝ بٓظاّ اجمل

املًُه١ األزد١ْٝ اهلامش١ٝ حت٢ اآلٕ . ب٘  أخرّ ، ٚت1962، ٚاملػسب يف دضتٛز 1935ّّ 1923ٚ

دد١ٜ يتهٜٛٔ ايربملإ َٔ زتًطني يف عضسْا اذتاعس فكد اجتٗت ٚيعدّ ٚدٛد أضباب 

إىل ْظاّ اجملًظ ايٛاحد عدا ايدٚي١  َعظِ ايدٍٚ حدٜج١ االضتكالٍ يف آضٝا ٚأفسٜكٝا

ُٜعد أحد اجملًطني ممجاًل يعُّٛ غعب ايدٚي١ ايفدزاي١ٝ  ايفدزاي١ٝ " ناهلٓد َجاًل " حٝح 

بُٝٓا ميجٌ اجملًظ ايجاْٞ املكاطعات أٚ ايٛيٝات ايداخ١ً يف االحتاد ٖٚرا َا أخرت ب٘ مجٝع 

١ اييت تعترب أٍٚ دٚي١ فدزاي١ٝ حت٢ َُٓر قٝاّ ايٛالٜات املتحد٠ األَسٜهٝايدٍٚ ايفدزاي١ٝ ٚ

  َٜٛٓا ٖرا. 

 

 

 


