
 

 

 : ايدميكساط١ٝ ايتُج١ًٝٝ ثايجا ًً

زأٜٓا إٔ ايدميكساط١ٝ املباغس٠ َطتش١ًٝ أٚ يف األقٌ َتعرز٠ ايتطبٝل يف ايعضس 

َٔ ايٛعٞ  اذتايٞ، نُا إٔ ايدميكساط١ٝ غب٘ املباغس٠ ٜتطًب تطبٝكٗا دزد١ عاي١ٝ ددا ًًًً

باملطؤٚي١ٝ ٚأْٗا غرل َطبك١ يف َٜٛٓا ٖرا ض٣ٛ يف دٚي١ ٚاسد٠ ٖٞ) ضٜٛطسا  نبرلا ًًًً ٚغعٛزا ًًًً

(. ٚايٓعاّ ايدميكساطٞ ايتُتع سايٝا  يف أغًب ايدٍٚ ٖٛ ْعاّ ايدميكساط١ٝ ايٓٝاب١ٝ ايتُج١ًٝ 

 ٚبإغهاٍ شتتًؿ١. 

اَ٘ ٚغتٛشلِ ممازض١ ايطًط١ ايدميكساط١ٝ ايتُج١ًٝٝ : ٜعين إٔ ٜكّٛ ايػعب باختٝاز سه

مبد٠ٍ َع١ٍٓٝ يٝتط٢ٓ يًػعب ستاضب١ ممجًٝ٘  ْٝاب١  عٓ٘، ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ٖرا االختٝاز ستددا ًًًً

سكٝكٝا  ٚمل ٜعدل عٔ آَاي٘ ٚمل  ٚإعاد٠ اختٝاز ايضاحل َِٓٗ ٚتػرل َٔ مل ميجٌ ايػعب متجٝل ًًًً

 ١٦ تط٢ُ ايدلملإ. ٜطتطٝع حتكٝل طُٛسات٘، إٔ ممجًٞ ايػعب ظتتُعٕٛ ع٢ً غهٌ ٖٝ

ؾايدميكساط١ٝ ايتُج١ًٝٝ تكّٛ إذٕ ع٢ً زنٔ اضاع ٖٛ ٚدٛد بسملإ َٓتدب ملد٠ ستدد٠ 

ٚع٢ً ٖرا ؾل بد ٚإٔ ْتٓاٍٚ يف ؾكس٠ٍ ثا١ْٝ إىل عح )االْتداب ٚطبٝعت٘ ٚأضايٝب٘ 

 ٚأْعُت٘(. 

 

 : ْػأ٠ ايدلملإ أٚال ًً

ؾكد نإ املًٛى ٖٓاى عتًُٕٛ ْػا٤َ ايدلملإ يف اْهًذلا ٚتطٛز خلٍ قسٕٚ عدٜد٠ 

ٚإىل داْبِٗ َا ٜدع٢ باجملًظ ايهبرل ٖٚٛ ٜغِ ايٓبل٤ ٚنباز زداٍ ايدٜٔ  َطًكا ًً سهُا ًً

ٜطتػرلٙ املًو إٔ غا٤ ٚيف قغاٜا َع١ٓٝ إىل إٔ سضٌ خلف نبرل بني املًو " دٕٛ " ٚأعغا٤ 

اٜتٗا دٝٛش اجملًظ ايهبرل مما أد٣ إىل ْػٛب سسب بني دٝٛش ايطسؾني اْتضس يف ْٗ

ايٓبل٤ ع٢ً املًو ٚؾسض اجملًظ ايهبرل" ايعٗد األععِ أٚ َا ٜعسف باملهاْا نازتا" ع٢ً املًو 

 .1215دٕٛ عاّ 

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

ّ سٝح 1265اّ ايعا١َ ٚارتاص١ َا ٜتعًل َٓٗا بكٛاْني ايغسا٥ب. ٚأضتُس ٖرا اذتاٍ إىل ع

طًب املًو اْتداب عغٜٛٔ عٔ نٌ َد١ٜٓ إصتًٝص١ٜ عتغسٕٚ ادتُاعات َٚٓاقػات 

اييت ٜتُتع بٗا أعغا٤ زتًظ ايٓبل٤ ايرٜٔ  تاجملًظ ايهبرل ٜٚتُتعٕٛ باالختضاصا

عتضًٕٛ ع٢ً عغ١ٜٛ اجملًظ بايتعني َٔ قٌٝ املًو أٚ ايٛزاث١ ٚبعد ؾذل٠ َٔ ايصَٔ زؾض 

جًٞ املدٕ يف زتًظ ٚاسد ؾأخر ممجًٛ املدٕ ٜعكدٕٚ ادتُاعاتِٗ َٓر ايٓبل٤ ادتًٛع َع مم

ّ اْتداب ز٥ٝظ شلِ إلداز٠ ادتًطات 1377ّ يف قاع١ َٓؿض١ً ثِ قسزٚا عاّ 1351عاّ 

 ٚايتشدخ بازلِٗ أَاّ املًو. 

َٚٓر اْؿضاٍ األعغا٤ املٓتدبني عٔ ايٓبل٤ املعٝٓني أصبح ايدلملإ اإلصتًٝصٟ َهْٛا  َٔ 

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

ّ سٝح مت تكًٝط 1911ٚناْت صلسٝات ٚاختضاصات اجملًطني َتطا١ٜٚ ست٢ عاّ 

ايضلسٝات ايتػسٜع١ٝ جملًظ ايًٛزدات ٚأصبح ًَصَا  باملٛاؾك١ ع٢ً مجٝع ايكٛاْني اييت 

ّ مت 1949ؾتضبح ْاؾر٠ بدٕٚ َٛاؾك١ . ٚيف عاّ ٜكسٖا زتًظ ايعُّٛ خلٍ عاَني ٚإال 

تكًٝط املد٠ إىل ض١ٓ ٚاسد٠ ؾكط ، ٚبٗرا أصبح زتًظ ايًٛزدات دٕٚ صلسٝات ؾع١ًٝ 

ٚإمنا ميهٔ تطُٝت٘ باجملًظ ايؿدسٟ خاص١ ٚإٔ عغٜٛت٘ مل تعد قاصس٠ ع٢ً ايٓبل٤ ٚإمنا 

ُ٘ غدضٝات َٔ اضتدازات طبك١ٝ شتتًؿ١ ٚيهٓٗا قدَت خد َات نبرل٠ أخرت تدخً

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

ٖٚهرا ْس٣ إٔ تهٜٛٔ ايدلملإ اإلصتًٝصٟ َٔ زتًطني ٜعٛد إىل اضباب تازغت١ٝ 

ٚطبك١ٝ ، غرل إٔ ايهجرل َٔ ايدٍٚ األٚزب١ٝ ٚاملطتعُسات ايدلٜطا١ْٝ ايطابك١ قد أخرت 

صٟ ٚقاَت بسملاْاتٗا ع٢ً أضاع اجملًطني دٚمنا َدلز سكٝكٞ نُا أخرت بايٓعاّ اإلصتًٝ

ّ ، َٚضس يف دضتٛز 1925بعض ايدٍٚ ايعسب١ٝ بٓعاّ اجملًطني ؾكد أخر ب٘ ايعسام يف دضتٛز 

ّ ، ٚتأخر ب٘ املًُه١ األزد١ْٝ اشلاسل١ٝ ست٢ اآلٕ . 1962ّ، ٚاملػسب يف دضتٛز 1930ّ 1923ٚ



 

 

ٜٛٔ ايدلملإ َٔ زتًطني يف عضسْا اذتاعس ؾكد اجتٗت ٚيعدّ ٚدٛد أضباب دد١ٜ يته

َععِ ايدٍٚ سدٜج١ االضتكلٍ يف آضٝا ٚأؾسٜكٝا إىل ْعاّ اجملًظ ايٛاسد عدا ايدٚي١ 

ُٜعد أسد اجملًطني ممجل  يعُّٛ غعب ايدٚي١ ايؿدزاي١ٝ  ايؿدزاي١ٝ " ناشلٓد َجل  " سٝح 

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

ايدٍٚ ايؿدزاي١ٝ َُٚٓر قٝاّ ايٛالٜات املتشد٠ األَسٜه١ٝ اييت تعتدل أٍٚ دٚي١ ؾدزاي١ٝ ست٢ 

 َٜٛٓا ٖرا.  

 

 

 

 : االْتداب  ثاْٝا ًً

ٜعين َه١ٓ املٛاطٓني ايرٜٔ تتٛؾس ؾِٝٗ ايػسٚط ايكا١ْْٝٛ َٔ املطا١ُٖ يف اختٝاز  االْتداب:

 ؾكا  ملا ٜسْٚ٘ صاذتا  شلِ.اذتهاّ ٚ

 

 : طبٝع١ االْتداب. أٚال ًً

 . : ١٦ٖٝ ايٓاخبنيثاْٝا ًً

 : األْع١ُ املدتًط١ املتٛاش١ْ.ثايجا ًً

 

 ُْعِ االْتداب:

 يتٛشٜع املكاعد ايٓٝاب١ٝ بني ايكٛا٥ِ ، ٚتٛشٜع املكاعد ايٓٝاب١ٝ بني َسغشٞ ايكٛا٥ِ: 

 : ْعاّ األغًب١ٝ:أٚال ًًًً

  ٚايدٚز ايٛاسدْعاّ األغًب١ٝ ذ 

 ْٜٔعاّ األغًب١ٝ ذٚ ايدٚز 
 : ْعاّ ايتُجٌٝ ايٓطيب:ثاْٝا ًًًً

 ِتٛشٜع املكاعد ايٓٝاب١ٝ بني ايكٛا٥ 

 ِتٛشٜع املكاعد ايٓٝاب١ٝ بني َسغشٞ ايكٛا٥ 

 ٌَايتُجٌٝ ايٓطيب ايها 

 ٜٚػٌُ عد٠ طسم: ايتُجٌٝ ايٓطيب ايتكسٜيب 

 طسٜك١ ايباقٞ األق٣ٛ 

 ّطسٜك١ املعدٍ ايعا 

  األضتاذ )دْٖٛت(طسٜك١ 
 

 : طبٝع١ االْتدابأٚال ًًًً

  :االْتداب سل 

 
أٟ أْ٘ سل يهٌ ؾسد يف اجملتُع ٜٚذلتب ع٢ً ذيو تطبٝل االقذلاع ايعاّ أٟ َطا١ُٖ  

مجٝع اؾساد اجملتُع ايبايػني ضٔ ايسغد يف االْتداب، ٚيهٔ مبا أْ٘ سل غدضٞ ؾل ٜذلتب 

اذتل ٜٚػذلى يف ع١ًُٝ االْتداب ٜٚديٞ عًٝ٘ أٟ ايصاّ، أٟ َٔ سل ايؿسد إٔ ميازع ٖرا 

 بسأٜ٘ نُا إٔ َٔ سك٘ إٔ ميتٓع عٔ ذيو ٌُٜٚٗ ممازض١ سك٘.

إٔ ايكٍٛ بإٔ االْتداب سل غدضٞ ٜعين عدّ دٛاش تكٝد ٖرا اذتل بأٟ غهٌ َٔ 

االغهاٍ ٚيكد اضتدًضت ٖرٙ ايٓعس٠ َٔ َبدأ ايطٝاد٠ ايػعب١ٝ اييت ْاد٣ بٗا " دإ داى 



 

 

ت ايػعب صاسب ايطٝاد٠ ايٓاجت١ َٔ زتُٛع ازادات االؾساد املتطا١ٜٚ زٚضٛ" ٚاييت اعتدل

 َٚٔ سل ايطبٝعٞ دتُٝع االؾساد باملػازن١ يف اذتٝا٠ اذته١َٝٛ.

 

  :االْتداب ٚظٝؿ١ ادتُاع١ٝ 
 

خػ١ٝ َٔ تطبٝل َبدأ االقذلاع ايعاّ َٚػازن١ مجٝع اؾساد ادتُاع١ يف اذتٝا٠ ايعا١َ 

ٜدٜٗا ؾكد عُدت ايطبك١ ايدلدٛاش١ٜ بعد ايجٛز٠ ايؿسْط١ٝ ٚطُعا  يف استهاز ايطًط١ بني 

 َٔ َبدأ ايطٝاد٠ ايػعب١ٝ.  ضٝاد٠ األ١َ بدال ًًًً أإىل املٓادا٠ مببد

إىل اؾساد ٚادتُاع١ ٚإمنا إىل  دَٚبدأ ضٝاد٠ األ١َ ٜكٍٛ بإٔ ايطٝاد٠ ايػعب١ٝ ال تعٛ

١ٜٛٓ ٖٞ األ١َ ٚإٔ ٖٚرٙ ايػدض١ٝ املع غدض١ٝ َع١ٜٛٓ َطتك١ً عٔ األؾساد ايطبٝعٝني

االؾساد ايرٜٔ ميازضٕٛ ع١ًُٝ ايتضٜٛت ٚاالْتداب أمنا ٜكّٛ بريو ْٝاب١ عٔ األ١َ ٜٚؤدٕٚ 

ع٢ً ٖرا اذتل) ايٛظٝؿ١ ٚممازض١ ع١ًُٝ االْتداب( إال َٔ  ٕٚظٝؿ١ ِٖٚ ال عتضًٛ

 بٗرا اذتل إال ملٔ ٜساِٖ  أٖل  يريو أٟ يٝظ فايدضتٛز َٚٔ قٛاْني ايدٚي١ اييت ال تعذل

ٖٓاى سل يًؿسد ٚال يًذُاع١ باالْتداب ٚإمنا عتضٌ اؾساد َعٕٓٝٛ تتٛؾس ٚبريو تطتطٝع 

ايكٛاْني إٔ حتسّ غسا٥ح َع١ٓٝ يف اجملتُع َٔ سل ايتضٜٛت ٜٚكتغٞ بايتايٞ ع٢ً َبدأ 

االقذلاع ايعاّ نُا تطتطٝع تًو ايكٛاْني إٔ جتعٌ ع١ًُٝ ايتضٜٛت إيصا١َٝ ٚاالَتٓاع عٓٗا 

يعكٛبات أذا اقتغت ذيو بطبٝع١ اذتاٍ َضًش١ ايؿ١٦ ايكابغ١ ع٢ً ٜؤدٟ إىل ؾسض ا

ايطًط١، ٚٚاعح مما َس ذنسٙ إٔ ظٗٛز َبدأ ضٝاد٠ األ١َ بعد ايجٛز٠ ايؿسْط١ٝ ٚاْتػاز 

خازز ؾسْطا ٚتطبٝك٘ يف عد٠ دٍٚ أٚزب١ٝ خلٍ ايكسٕ ايتاضع عػس مل ٜهٔ ايػسض َٓ٘ 

اجملتُع تتٛؾس ؾٝٗا غسٚط َع١ٓٝ ٚختدّ  ض٣ٛ قضس االْتداب ع٢ً  ؾ١ٍ٦ صػرل٠ٍ َٔ اؾساد

اٖداف ايطبك١ ايدلدٛاش١ٜ يًطٝطس٠ ع٢ً اذتهِ يف تًو ايدٍٚ ،ٜٚهؿٞ يًتديٌٝ ع٢ً ٖرا 

أيـ يف سني نإ عدد ْؿٛع ؾسْطا  102ّ نإ 1817ايكٍٛ إٔ عدد ايٓاخبني يف ؾسْطا عاّ 

ْتداب يٝظ عل ٚال ٚظٝؿ١ هتاب إٔ االايٜس٣ بعض  ( ًَٕٝٛ ْط١ُ ; ٚأخرلا 3000000000ًًًًقد بًؼ)

ادتُاع١ٝ ٚإمنا ٖٛ ضًط١ قا١ْْٝٛ َضدزٖا األضاع ايدضتٛز ايرٟ ٜٓعُا َٔ أدٌ اغذلاى 

 املٛاطٓني يف اختٝاز اذتهاّ.

 

 

 : ١٦ٖٝ ايٓاخبنيثاْٝا ًً

ٜٚكضد بٗا زتُٛع املٛاطٓني شلِ سل املطا١ُٖ يف االْتداب ٚزتُٛع١ ايػسٚط اييت       

; إٔ سذِ ١٦ٖٝ ٜتٛقـ ع٢ً تطبٝل َبدأ  تتطًب قٛاْني االْتداب تٛاؾسٖا يف نٌ ْاخب

االقذلاع ايعاّ أٟ سل مجٝع املٛاطٓني ايبايػني يف املطا١ُٖ يف االْتداب. ٚيكد زأٜٓا ؾُٝا 

٦ات اذتان١ُ َٔ ايدلدٛاش١ٜ ناْت دا٥ُا  تغع ايكٝٛد ٚايعساقٌٝ أَاّ ضًـ نٝـ إٔ ايؿ

ؾ٦ات نجرل٠ َٔ املٛاطٓني يتشذب عِٓٗ االْتداب ٚبايتايٞ تكًٝط سذِ ١٦ٖٝ ايٓاخبني 

إىل اذتد األد٢ْ ايرٟ ٜغِ يف ايٛاقع ايؿ٦ات ايدلدٛاش١ٜ أٚ املؤٜدٜٔ شلا ؾكط ٚأبعاد غايب١ٝ 

 ادتُاٖرل.

االقذلاع ايعاّ يف ايدٍٚ األٚزب١ٝ ٚيؿذلات ط١ًٜٛ االْتداب حتسَٗا َٓ٘،  يكد نإ َبدأ      

نُا إٔ ايضساع ايطٝاضٞ يف تًو ايدٍٚ قد تسنص ع٢ً االقذلاع ايعاّ ٚيكد اعطست مجٝع 

ايدٍٚ اييت تتبع ْعاّ ايدميكساط١ٝ ايتُج١ًٝٝ إىل االعذلاف مببدأ االقذلاع ايعاّ ٚخاص١ يف 

. غرل إٔ اإلقساز مببدأ االقذلاع ايعاّ مل ٜتِ  ملتني األٚىل ٚايجا١ْٝضين َا بعد اذتسبني ايعا

 .أخس٣ إىل تػرل ايٓعاّ ايكا٥ِ بٝطس ٚضٗٛي١ بٌ أقتغ٢ األَس أسٝاْا  ايًذ٤ٛ إىل ايعٓـ أسٝاْا ًًًً

إٔ ايعساقٌٝ اييت ناْت َٚا شايت يف بعض ايدٍٚ تٛعع أَاّ املٛاطٔ ذتسَاْ٘ سل        

 :  ٓٛع١ ٚأُٖٗااالْتداب نجرل٠ َٚت

 : ايتعًِٝ . خاَطا ًًًً  - : ايجس٠ٚ زابعا ًًًً - :  ادتٓط١ٝ ثايجا ًًًً  - : ادتٓظ ثاْٝا ًًًً  - : ايعُس أٚال ًًًً



 

 

 

إٔ بًٛؽ ضٔ ايسغد املدْٞ غتٍٛ اإلْطإ إٜكاع مجٝع ايتضسؾات ايكا١ْْٝٛ اييت  /: ايعُس أٚال ًًًً

ظتب ي٘ سكٛقا  ٚعًٝ٘ ايتصاَا ; ٚنإ َٔ املٓطكٞ بٌ َٚٔ ايغسٚزٟ إٔ مئ املٛاطٔ سل 

املطا١ُٖ باالْتداب عٓد بًٛغ٘ ضٔ ايسغد ألْ٘ ال ميهٔ إٔ ْدع ايكاصسٜٔ ٜػازنٕٛ يف 

 ع١ًُٝ ١َُٗ ناالْتداب.

غرل إٔ قٛاْني االْتداب ناْت حتدد ضٓا  ضٝاضٝا  غتتًـ عٔ ايُسغد املدْٞ ٚظتب بًٛغ٘     

يٝتط٢ٓ يًُٛاطٓني املطا١ُٖ يف االْتداب ٖٚرا ايطٔ ايطٝاضٞ ٜصٜد بطبٝع١ اذتاٍ عٔ ضٔ 

ّ املًهٞ ملُازض١ سل ايتضٜٛت إٕ بًؼ 1814ايسغد املدْٞ. ؾؿٞ اْهًذلا َجل  اغذلط دضتٛز 

ّ ع٢ً عسٚز٠ بًٛؽ 1830ّ، ٚنريو دضتٛز 1711ثني َٔ ايعُس بُٝٓا ْط دضتٛزاملٛاطٔ ايجل

املٛاطٔ مخط١ ٚعػسٜٔ عاَا  َٔ ايعُس ٜضبح َؤٖل  يًتضٜٛت . أَا ايدضاترل ايتكد١َٝ 

ٚاييت اجتٗت َع االقذلاع ايعاّ أٟ تٛضٝع سذِ ١٦ٖٝ ايٓاخبني ؾكد سددت ٖرٙ ايطٔ 

 ّ.1848، ٚدضتٛز ّ 1793عػسٜٔ ض١ٓ ٖٚرا َا ؾعً٘ دضتٛز 

عاَا ،  25ّ َجل  قد دعٌ ضٔ ايٓاخب 1930اَا يف األقطاز ايعسب١ٝ ؾإٔ ايدضتٛز املضسٟ يعاّ     

ّ بني ضٔ ايبًٛؽ املدْٞ 1956بُٝٓا ض٣ٛ قإْٛ االْتداب املضسٟ ايضادز يف ظٌ دضتٛز

 ٚايطٝاضٞ، أٟ اعط٢ يًُٛاطٔ سل االْتداب عٓد بًٛغ٘ ايجا١َٓ عػس َٔ ايعُس.

ّ بًٛؽ ضٔ ايعػسٜٔ ملُازض١ االْتداب بُٝٓا سدد دضتٛز ايُٝٔ 1959تْٛظ اغذلط دضتٛز ٚيف

ّ ضٔ ايسغد ايطٝاضٞ بجُا١ْٝ عػس عاَا  أٟ أْ٘ 1970ايدميكساط١ٝ ايػعب١ٝ ايضادز٠ عاّ 

 ضاٟٚ بني ضٔ ايسغد املدْٞ ٚايطٝاضٞ .

عاَا  ملُازض١ االْتداب  20ٚيف ايعسام ناْت ايكٛاْني االْتداب١ٝ يف ايعٗد املًهٞ تػذلط     

ّ مثا١ْٝ عػس عاَا  ؾكط، 1967يط١ٓ  7بُٝٓا اغذلط قإْٛ اْتداب زتًظ األ١َ زقِ 

ّ، ٚمما جتدز اإلغاز٠ إيٝ٘ ٖٛ إٕ 1980يط١ٓ  55ٚنريو ؾعٌ قإْٛ زتًظ ايٛطين زقِ 

االجتاٙ اذتايٞ ٖٛ حتدٜد ضٔ ايجا١َٓ عػس يًشضٍٛ ع٢ً سل ايتضٜٛت ، ٚقد ضازت بٗرا 

جتاٙ نجرل َٔ ايدٍٚ نايٛالٜات املتشد٠ األَسٜه١ٝ ـــ ٚإْهًذلا ـــ ٚؾسْطا ـــ ٖٚٛيٓدا ـــ اال

 ٜٚٛغطلؾٝا . 

  

ظًت ايٓطا٤ ستسَٚات َٔ سل االْتداب يؿذل٠ٍ ط١ًٍٜٛ َٔ ايصَٔ ٚيف دٍٚ  /: ادتٓظ ثاْٝا ًًًً

نجرل٠ ٚال شايت ستس١َٚ َٔ ٖرا اذتل ذتد اآلٕ يف بعض دٍٚ ايعامل ايجايح ٚذيو بطب 

االعتكاد ايرٟ نإ ضا٥دا  َٔ إٔ ايطٝاض١ َٔ غؤٕٚ ايسداٍ ؾكط ٚإٔ املسأ٠ ال تضًح ض٣ٛ 

 يػؤٕٚ ايبٝت ٚايعا١ً٥ .

نإ ٖٓاى ادعا٤ بإٔ َٔ ٜطاِٖ يف ايػؤٕٚ ايعا١َ ٖٛ ايكادز ع٢ً محٌ ايطلح  نُا      

يًدؾع عٔ ٚطٓ٘ ٚدٚيت٘ ٚمبا إٔ ايسداٍ ؾكط ِٖ ايرٜٔ ناْٛا عتًُٕٛ ايطلح يرا ؾإٔ سل 

االْتداب ٚغرلٙ َٔ اذتكٛم ايعا١َ ظتب إٔ ٜكتضس ع٢ً ايسداٍ ؾكط ، ٖٚهرا بك٢ ْضـ 

طا١ُٖ يف ايػؤٕٚ ايعا١َ غرل إٔ االجتاٙ أٟ اعطا٤ املسأ٠ سل اجملتُع َعطل  ٚممٓٛعا  َٔ امل

 ايتضٜٛت قد ظٗس زغِ َعازع١ ايسداٍ يف ْٗا١ٜ ايكسٕ ايتاضع عػس.

ّ ثِ 1908إذ أعطٝت املسأ٠ ٚألٍٚ َس٠ سل ايتضٜٛت يف ٚال١ٜ ) ٚميْٛؼ ( األَسٜه١ٝ عاّ        

ّ ; اَا يف ضٜٛطسا 1944ٚيف ؾسْطا عاّ ّ ; 1928عِ ٖرا اذتل ع٢ً مجٝع ايٓطا٤ يف اْهًذلا عاّ 

ؾإٔ عد٠ اضتؿتا٤ات غعب١ٝ قد اخؿكت يف اضتشضاٍ املسأ٠ شلرا اذتل، ٚايسداٍ ٚسدِٖ 

ٜػازنٕٛ يف ع١ًُٝ االضتؿتا٤; غرل إٔ املسأ٠ ايطٜٛطس١ٜ ناْت قد سضًت ع٢ً سل 

ايتضٜٛت ع٢ً َطت٣ٛ ايهاْتْٛات املكاطعات ايطٜٛطس١ٜ مل حتضٌ عًٝ٘ ع٢ً َطت٣ٛ 

 ّ.1973ايؿدزايٞ ست٢ عاّ 

ٚيف األقطاز ايعسب١ٝ ناْت املسأ٠ ايعسب١ٝ يف َضس أٍٚ َٔ سضًت ع٢ً سل ايتضٜٛت       

ّ ٚايرٟ ْضت َادت٘ األٚىل 1956يط١ٓ  73ّ ٚمبٛدب ايكإْٛ االْتداب املضسٟ زقِ 1956عاّ 

إْٛ ع٢ً إٔ نٌ َضسٟ َٚضس١ٜ ٜباغس بٓؿط٘ اْتداب أعغا٤ زتًظ األ١َ ; ٖٚهرا ْط ق



 

 

ّ ؾٓضت املاد٠ األٚىل َٓ٘ ع٢ً إٕ يهٌ 1967يط١ٓ  7اْتداب اعغا٤ زتًظ األ١َ ايعساقٞ زقِ 

ذنس ٚأْج٢ سل اْتداب عغٛ زتًظ األ١َ ، ٚسضًت املسأ٠ ايعساق١ٝ مبٛدب ٖرا ايكإْٛ 

ع٢ً سل االْتداب ٚيٛ أْٗا مل متازع يف ذيو ايكإْٛ ٚإمنا سضًت ع٢ً َطاٚاتٗا َع  

ّ 1980يط١ٓ  55َٔ قإْٛ اجملًظ ايٛطين زقِ  12املٝادٜٔ; ٚقد ْضت املاد٠  ايسدٌ ٚيف مجٝع

ع٢ً إٔ يهٌ عساقٞ ٚعساق١ٝ إٔ ٜهٕٛ ْاخبا  َٚسغشا  أذا تٛاؾست ؾٝ٘ ايػسٚط املٓضٛظ 

عًٝٗا يف ٖرا ايكإْٛ، ٚبريو متتعت ايعساق١ٝ يٝظ عل االْتداب سطب ٚامنا سل ايعغ١ٜٛ 

 يف اجملًظ ايٛطين.

اقع إٔ املسأ٠ ايعسب١ٝ يف ضٛزٜا ناْت ٖٞ األٚىل َٔ ايٓطا٤ إذ أغذلط ايكإْٛ ايضادز ايٛ      

ّ إٔ تهٕٛ ساص١ً ع٢ً غٗاد٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ نشد أد٢ْ عًُا  بأْ٘ َا شايت 1949عاّ 

ُّ املسأ٠ َٔ ايتُتع بٗرا اذتل.  بعض األقطاز ايعسب١ٝ اييت جتسٟ ؾٝٗا اْتدابات َتشس

  

ٚمتازع ٖرا ايٓٛع َٔ ايتكٝٝد ذتل االقذلاع ايعاّ ايدٍٚ ايعٓضس١ٜ إذ ستسّ  /س: ايعٓضثايجا ًًًً

 ٚاملًْٛني َٔ سل ايتضٜٛت .  مجٗٛز١ٜ احتاد دٓٛب اؾسٜكٝا املٛاطٓني األؾسٜكٝني

 

ناْت بعض ايدضاترل ايسدع١ٝ ٚقٛاْني االْتداب اييت تضدز يف ظًٗا تػذلط  /: ايجس٠ٚزابعا ًًًً

ٜتُهٔ املٛطٔ َٔ ايتضٜٛت ٚنإ ايكٝد بطبٝع١ اذتاٍ عتذب سل َكدازا  َٔ ايجس٠ٚ يهٞ 

ايتضٜٛت عٔ غسا٥ح ٚاضع١ َٔ اجملتُع ٖٚٞ غسا٥ح ايهادس١ اييت ناْت تعٌُ يًشضٍٛ 

ع٢ً َا ٜطد زَكٗا ; ٖٚهرا ناْت ايطبك١ املسؾ١ٗ املايه١ ٚسدٖا اييت تٓتدب ٚتطاِٖ يف 

ٍَ أ َٞ ٚشا ثسٙ يف ايٛقت اذتاعس، ٚيهٔ ميهٔ إٔ صتد ي٘ غؤٕٚ ايعا١َ غرل إٔ ٖرا ايكٝد قد ُأيػ

أثسا  يف عسٜب١ االْتدابات اييت تؿسعٗا بعض ايٛالٜات املتشد٠ األَسٜه١ٝ أٟ إٔ َٔ ال ٜدؾع 

 ٖرٙ ايغسٜب١ ال ٜػازى يف ايتضٜٛت.

 

تػذلط بعض ايكٛاْني االْتداب١ٝ إٔ ٜهٕٛ املٛاطٔ ساصل  ع٢ً قدز َعني  /: ايتعًِٝخاَطا ًًًً

يٝتط٢ٓ ي٘ ايتضٜٛت ، ٜٚعين ذيو أبعاد األَٝني عٔ االْتداب ; ناْت اٜطايٝا  َٔ ايتعًِٝ

ّ َٚا شاٍ ٖرا ايكٝد َٛدٛدا  َٚعُٛال  ب٘ يف 1912متازع ٖرا ايٓٛع َٔ ايتكٝٝد ست٢ عاّ 

 ايعدٜد َٔ ايدٍٚ: نايدلتػاٍ ـــ ٚغًٝٞ ـــ ٚايؿًبني .

األ١َٝ عاي١ٝ إذ ٜذلتب ع٢ً ذيو إٔ  ٚتدلش خطٛز٠ ٖرا ايكٝد يف ايدٍٚ اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا ْطب١

األق١ًٝ َٔ املٛاطٓني ٖٞ اييت تطاِٖ يف االْتداب، ٖٚرٙ ايكٝٛد اييت ذنسْٗا ٖٞ ايكٝٛد اييت 

نإ َٚا شايت تًذأ إيٝٗا بعض ايدٍٚ; اَا األضايٝب اييت ناْت تطتددَٗا ايؿ٦ات ايسدع١ٝ 

هٔ إٔ تكع حتت سضس; إ َا ذنسْاٙ ٚاذتهَٛات ايدلدٛاش١ٜ يتكٝد االقذلاع ايعاّ ؾأْٗا ال مي

يف اعلٕ َٔ غسٚط ٖٞ يف ايٛاقع قٝٛد ع٢ً سل ايعاّ ٚقد اضتعًُٓا ؾعل  ن١ًُ قٝٛد 

 ٚزؾغٓا إطلم اضِ ) غسٚط ( عًٝٗا.

 

 اَا ايػسٚط اييت تغعٗا قٛاْني االْتداب عاد٠ ٚاييت َتعِدٖا َكبٛي١ بٌ ٚعسٚز١ٜ ؾٗٞ:      

 ٖٛ إٔ ٜهٕٛ املٛاطٔ قد بًؼ ضٔ ايُسغد املدْٞ ٚنُا ؾضًٓا ذيو ضابكا .  ايعُس:

أٚ تػذلط مجٝع ايكٛاْني االْتداب إٔ ٜهٕٛ ايٓاخب َٔ َٛاطين ايدٚي١، ٜٚتُتع  ادتٓط١ٝ:

األدٓيب امُلكِٝ ع٢ً أزاعٝٗا َٔ املػازن١ يف ايتضٜٛت، ٚست٢ األدٓيب ايرٟ عتضٌ ع٢ً 

دٓط١ٝ ايدٚي١ اييت ٜكِٝ ؾٝٗا تتطًب اغًب ايكٛاْني َسٚز َد٠) مخط١ ــــ أٚ عػس ضٓٛات( 

يهٞ ٜتُتع عل ايتضٜٛت، بُٝٓا ٜطُح قٛاْني أخس٣ ع٢ً سضٍٛ دٓط١ٝ ايدٚي١ 

يًُتذٓطني بإٔ ٜطاِٖ يف ع١ًُٝ ايتضٜٛت ٚيهٓٗا متٓع٘ َٔ تسغٝح ْؿط٘ يف االْتدابات 

ٚتػذلط َسٚز َد٠ َع١ٓٝ ع٢ً جتٓط٘، ٚيف ٖرا اجملاٍ حتذب بعض ايكٛاْني َٔ ايذلغٝح 

٘ ٚتػذلط ٖرٙ اذتاي١، إٔ يًٓٝاب١ عٔ املتذٓظ بػض ايٓعس عٔ املد٠ اييت َست ع٢ً جتٓط

 ٜهٕٛ املسغح يًٓٝاب١ َٔ َٛاطين ايدٚي١ األصًٝني ٚيٝطت َٔ املتذٓطني ظٓطٝتٗا.



 

 

                                                                                                        

 : األْع١ُ املدتًط١ املتٛاش١ْثايجا ًًًً

 

ب االْتدابٞ يف املاْٝا االحتاد١ٜ سٝح ٜتِ اْتداب ْضـ ايٓٛاب عٔ ٜتبع ٖرا االضًٛ

طسٜل ْعاّ األغًب١ٝ ٚبدٚز ٚاسد يف املٓاطل االْتداب١ٝ ايضػرل٠ ٜٚتِ اْتداب ايٓضـ 

 اآلخس َٔ ايٓٛاب بإتباع ْعاّ ايتُجٌٝ ايٓطيب ع٢ً َطت٣ٛ املكاطعات ) ايٛال١ٜ (.

ٜطتددّ األٚىل يإلدا٤ بضٛت٘ اَا ايبطاق١  ٚنٌ ْاخب ميتًو بطاقتني اْتدابٝتني

ايجا١ْٝ ؾٝطتعًُٗا إلعطا٤ صٛت٘ إىل ايكا١ُ٥ االْتداب١ٝ اييت ٜؿغًٗا ٚع٢ً َطت٣ٛ ايٛال١ٜ، 

ّ بإٔ اذته١َٛ تبشح يف اضتبداٍ ْعاّ 1988ٖرا ٚقد أُعًٔ يف ؾسْطا بعد اْتدابات عاّ 

ٌ ايٓطيب يف املدٕ ايهبرل٠ األغًب١ٝ ذٟ ايدٚزٜٔ بٓعاّ شتتًط سٝح ٜتِ تطبٝل ايتُجٝ

ٜٚطتُس ايعٌُ بٓعاّ األغًب١ٝ يف تٛشٜع املكاعد ايٓٝاب١ٝ بني َسغشٞ ايكا١ُ٥ ايٛاسد٠، اَا يف 

ساي١ ايكٛا٥ِ املػًك١، أٟ يٝظ يًٓاخب اذتل بايتضسف بايكا١ُ٥ بٌ عًٝ٘ إٔ ٜضٛت شلا نُا 

١، أٟ األسصاب ؾٝعطٞ ٖٞ أٚ ٜسؾغٗا نًٗا ، ؾإٔ تٛشٜع املكاعد ٜتشهِ ب٘ ٚاععٛا ايكا٥ُ

املكعد األٍٚ ايرٟ حتضٌ عًٝ٘ ايكا١ُ٥ إىل َٔ ٜسد ازل٘ األٍٚ يف ايكا١ُ٥ ٜٚعطٞ املكعد 

ايجاْٞ ملٔ ٜسد ازل٘ ايجاْٞ يف ايكا١ُ٥ ٖٚهرا . ٚيتليف ٖرا ايعٝب ٚؾطح اجملاٍ اَاّ ايٓاخب 

ب١ٝ إىل ايتضٜٛت ألٕ غتتاز، ٚيهٔ داخٌ ايكا١ُ٥ ايٛاسد٠ ؾكد دتأت بعض ايكٛاْني االْتدا

 ايتؿضًٝٞ.

ٚيتطبٝل ايتضٜٛت ايتؿضًٝٞ تتبع عد٠ أضايٝب َٓٗا إٔ ٜغع ايٓاخب ع٢ً االضِ أٚ 

االزلا٤ ايٛازد٠ يف ايكا١ُ٥ ٚاييت ٜسٜد إٔ ٜضٛت شلا ٚعًٝ٘ ؾإٔ ايٓاخب يف ٖرٙ اذتاي١ ال 

يٛاسد  ٜعطٞ صٛت٘ يًكا١ُ٥ نًٗا، أٟ مجٝع املسغشني املٛدٛدٜٔ يف ايكا١ُ٥، ٚإمنا ٜضٛت

أٚ يبعض َسغشٞ ٖرٙ ايكا١ُ٥. ٚعٓد تٛشٜع املكاعد اييت حتضٌ عًٝٗا نٌ َسغح يف 

ايكا١ُ٥ ْؿطٗا ضٛف ال تهٕٛ َتطا١ٜٚ ٚعٓد تٛشٜع املكاعد اييت حتضٌ عًٝٗا نٌ قا١ُ٥ 

ْعٛد إىل ْعاّ االغًب١ٝ أٟ ْعطٞ املكعد ايرٟ ايكا١ُ٥ إىل املسغح ايرٟ عتضٌ ع٢ً اصٛات 

ٌ ٚاسد َٔ شَل٥٘ يف ايكا١ُ٥ ؾاذا سضًت ايكا١ُ٥ ع٢ً َكعدٜٔ ؾإٔ تؿٛم عٓد اصٛات ن

املكعد ايجاْٞ ٜٓاي٘ املسغح ايرٟ ٜأتٞ تطًطً٘ ايجاْٞ يف ايكا١ُ٥ ٚاصٛات٘ تؿٛم عدد االصٛات 

 اييت سضٌ عًٝٗا بايٓطب١ يصَل٥٘ يف ايكا١ُ٥.

ِ َٔ َٝص٠ ٖرا ٚقبٌ إٔ طتتِ سدٜجا  عٔ ايتُجٌٝ ايٓطيب البد ٚإٔ ْػرل إىل أْ٘ بايسغ

ايٓعاّ األضاض١ٝ ٖٞ ايعداي١ يف تٛشٜع املكاعد ايٓٝاب١ٝ ٚبايسغِ َٔ أْ٘ ٜطُح بتُجٌٝ مجٝع 

االجتاٖات ٚاآلزا٤ ٚاألؾهاز يف ايدلملإ، ؾإٔ عٝب٘ األضاضٞ ٖٛ أْ٘ ٜػذع تعدد األسصاب بٌ 

ٚظٗٛز اسصاب بٌ ٚظٗٛز اسصاب صػرل٠ َطتُس٠ نُا ٜطُح بتٛادد جتُعات صػرل٠ 

 ٓاؾس٠ داخٌ ايدلملإ ٜٚؤدٟ بايتايٞ إىل عدّ اضتكساز ٚشازٟ َطتُس.َٚت

 

 األْع١ُ االْتداب١ٝ املدتًط١:

مبا إٔ ْعاّ األغًب١ٝ ؾٝ٘ عٝٛب ٚؾٝ٘ َصاٜا، ٚمبا إٔ ْعاّ ايتُجٌٝ ايٓطيب ي٘ عٝٛب 

ٚي٘ َصاٜاٙ أٜغا ، ٚمبا إٔ اإلْطإ ٜطع٢ دا٥ُا  إىل األسطٔ ؾكد عُدت بعض ايكٛاْني 

اب١ٝ إىل أضايٝب اْتداب١ٝ جتُع بني ْعاَني ايطايؿٞ ايرنس ٚحتاٍٚ إٔ تتلؾ٢ االْتد

عٝٛب نٌ َُٓٗا قدز اإلَهإ، غرل إٔ األْع١ُ املدتًؿ١ دا٤ت أسٝاْا  َٝاي١ إىل ْعاّ 

ٍٕ أخس٣ أخرت َٔ ايٓعاّ ايتُجٌٝ ايٓطيب أنجس مما أخرت َٔ ْعاّ  األغًب١ٝ ، ٚيف أسٝا

ْتداب١ٝ املدتًؿ١ ْساٖا بعد ايؿشط ٚايتدقٝل تؿطح زتاال  األغًب١ٝ، أٟ إٔ األْع١ُ اال

ٚاضعا  يٓعاّ األغًب١ٝ أسٝاْا ، ٚيف اسٝإ أخس٣ تٓؿتح ع٢ً ْعاّ ايتُجٌٝ ايٓطيب بػهٌ 

 ٚاعح.

 

 



 

 

 

 

 األْع١ُ املدتًط١ املٝاي١ إىل ْعاّ األغًب١ٝ

ملٓاطل يكد أخرت ايٝابإ َٓر بدا١ٜ ايكسٕ اذتايٞ بٗرا ايٓعاّ إذ أْٗا دعًت ا 

ض٣ٛ ملسغح ٚاسد،  تاالْتداب١ٝ ٚاضع١ َٚٗٝأ٠ الْتداب عد٠ ْٛاب، ٚيهٔ ايٓاخب ال ٜضٛ

 ٜٚتِ تٛشٜع املكاعد ؾُٝا بعد عٔ طسٜل األغًب١ٝ.

 

 ْعِ االْتدابات يتٛشٜع املكاعد ايٓٝاب١ٝ بني ايكٛا٥ِ

 ٚتٛشٜع املكاعد بني َسغشٞ ايكٛا٥ِ:

 

 :: ْعاّ األغًب١ٝأٚال ًًًً

 ايرٟ عتضٌ ع٢ً اصٛات تؿٛم عدد نٌ َٔ املسغشني اآلخسٜٔ ٜعد ؾا٥صا ًًًًٖٛ إٔ املسغح 

باالْتدابات، ْٚعاّ االغًب١ٝ ميهٔ إٔ ٜطبل يف ساي١ ايتضٜٛت ايؿسدٟ ٚنريو يف ساي١ 

ايتضٜٛت ع٢ً قا١ُ٥ أٟ اْتداب عد٠ ْٛاب يف َٓطك١ ٚاسد٠. ٚغايبا  َا ٜطبل ْعاّ األغًب١ٝ 

ْتداب١ٝ صػرل٠ ٚبايتايٞ تتبع اضًٛب ايتضٜٛت ايؿسدٟ يف ايدٍٚ اييت جتعٌ ايدٚا٥س اال

ندلٜطاْٝا َجل ; اَا ساي١ ايتضٜٛت ع٢ً ايكا١ُ٥ ؾإٔ ْعاّ األغًب١ٝ أقٌ تطبٝكا  ؾكد طبكت٘ 

، َٚا شايت تْٛظ تعتُد ٖرا ايٓعاّ. ٚتػذلط بعض ايكٛاْني (1960ّ-1950)تسنٝا بني عاَٞ

صٛات َٔ أدٌ ايؿٛش ضٛا٤ نإ ايتضٜٛت االْتداب١ٝ اذتضٍٛ ع٢ً أغًب١ٝ َع١ٓٝ َٔ األ

أّ بايكا١ُ٥. ٚإٔ مل عتضٌ أٟ َٔ املسغشني ع٢ً األغًب١ٝ املطًٛب١ ؾتعاد االْتدابات،  ؾسدٜا ًًًً

 ٖٚهرا صتد أَآَا ْٛعني َٔ األغًب١ٝ:

  ْعاّ األغًب١ٝ ذٚ ايدٚز ايٛاسد 

  ْٜٔعاّ األغًب١ٝ ذٚ ايدٚز 

 
 :ا ْعاّ األغًب١ٝ ذٚ ايدٚز ايٛاسدإَ

 

ٚيف ٖرا ايٓعاّ ٜؿٛش باالْتدابات املسغح ايرٟ عتضٌ ع٢ً أصٛات تؿٛم عدد أصٛات أٟ  

َٔ املسغشني اآلخسٜٔ بػض ايٓعس عٔ ْطب١ َا سضٌ عًٝ٘ إىل زتُٛع أصٛات ايٓاخبني 

املػازنني يف االْتداب أٚ زتُٛع األصٛات اييت سضٌ عًٝٗا مجٝع َٓاؾطٝ٘، ٜٚط٢ُ ٖرا 

١ٝ ايٓطب١ٝ أٚ )األغًب١ٝ ايبطٝط١(، ٚيف ٖرا ايٓعاّ ميهٔ إٔ ٜؿٛش ايٓٛع َٔ األغًب١ٝ باألغًب

أسد املسغشني دٕٚ إٔ عتضٌ ع٢ً غايب١ٝ أصٛات ايٓاخبني; ٚيٛ اؾذلعٓا ٚدٛد مخط١ 

 َسغشني يف َٓطك١ اْتداب١ٝ ؾإٔ ايٓتٝذ١ قد تهٕٛ ع٢ً غهٌ ايتايٞ:

 أيـ زتُٛع املضٛتني 1000000

 ح األٍٚ.أيـ صٛتا  عتضٌ عًٝٗا املسغ 30000

 أيـ صٛتا  عتضٌ عًٝٗا املسغح ايجاْٞ. 25000

 أيـ صٛتا  عتضٌ عًٝٗا املسغح ايجايح. 20000

 أيـ صٛتا  عتضٌ عًٝٗا املسغح ايسابع. 15000       

 أيـ صٛتا  عتضٌ عًٝٗا املسغح ارتاَظ.  10000       

سضٛي٘ ع٢ً أقٌ َٔ يف ٖرٙ اذتاي١ ٜهٕٛ املسغح ٚاسد ٖٛ ايؿا٥ص باالْتدابات بايسغِ َٔ 

 ثًح األصٛات، ٖٚهرا ميهٔ إٔ ْعدٙ ْا٥ب األق١ًٝ.

 

 ْعاّ األغًب١ٝ ذٚ ايدٚزٜٔ:

إٔ ايكضد َٔ ٖرا ايٓعاّ ٖٛ إٔ عتضٌ املسغح ع٢ً األغًب١ٝ املطًك١ َٔ األصٛات، أٟ  

 باالْتدابات; ٚاملجاٍ ايتايٞ ٜٛعح َا ْكٍٛ: أنجس َٔ ْضـ األصٛات يهٞ ٜعد ؾا٥صا ًًًً



 

 

 أيـ زتُٛع املضٛتني 1000000 

 أيـ صٛتا  عتضٌ عًٝٗا املسغح األٍٚ. 50000

 أيـ صٛتا  عتضٌ عًٝٗا املسغح ايجاْٞ. 35000

 أيـ صٛتا  عتضٌ عًٝٗا املسغح ايجايح. 14999

ذتضٛي٘ ع٢ً أنجس َٔ ْضـ األصٛات،  ؾٝهٕٛ املسغح األٍٚ ٖٛ ايؿا٥ص باالْتدابات ْعسا ًًًً   

ًك١ ألصٛات ايٓاخبني ايرٜٔ أديٛا بأصٛاتِٗ ؾعل ; ؾإذا مل أٟ أْ٘ سضٌ ع٢ً األغًب١ٝ املط

عتضٌ أٟ َٔ املسغشني)األٍٚ ، ٚايجاْٞ ، ٚايجايح( ع٢ً ٖرٙ األغًب١ٝ املطًك١ ؾتذس٣ 

اْتدابات ددٜد٠، ٖٚرا ايدٚز ايجاْٞ ٚعٓدَا ْهٕٛ أَاّ ايٓٛع ايجاْٞ َٔ ْعاّ األغًب١ٝ أٟ 

ايجاْٞ تهٕٛ األغًب١ٝ ايٓطب١ٝ ناؾ١ٝ يًؿٛش )ْعاّ األغًب١ٝ ذٚ ايدٚزٜٔ(; ٚيف ايدٚز 

باالْتدابات، أٟ أْٓا ٌُْٗ ايتُطو باألغًب١ٝ املطًك١ ْٚعتدل املسغح ايرٟ سضٌ ع٢ً أصٛات 

 .تؿٛم عدد األصٛات اييت عتضٌ عًٝٗا نٌ َٔ املسغشني اآلخسٜٔ ع٢ً اْؿساد ؾا٥صا ًًًً

َٓر ايكسٕ ايجايح عػس ٖرا ٚقد اتبعت بسٜطاْٝا ْعاّ األغًب١ٝ ذا ايدٚز ايٛاسد 

 ٚأخرت عٓٗا ٖرا ايٓعاّ ايٛالٜات املتشد٠ األَسٜه١ٝ ٚاغًب دٍٚ ايهَٛٓٛيح.

ّ، ٚنريو قإْٛ االْتداب ايٓٛاب 1924نُا أخر ب٘ قإْٛ االْتداب ايعساقٞ يعاّ 

 ّ.1980يط١ٓ  55ّ، ٚقإْٛ اجملًظ ايٛطين زقِ 1946ايعساقٞ يط١ٓ 

أخرت ب٘ ؾسْطا َٓر ايجٛز٠ ايؿسْط١ٝ ٚست٢ عاّ  اَا ْعاّ األغًيب ذٚ ايدٚزٜٔ ؾكد

ّ، نُا ٜأخر ب٘ ايدٍٚ االغذلان١ٝ ٚيف َكدَتٗا 1988ّ، ٚعادت إيٝ٘ يف اْتدابات عاّ 1945

 االحتاد ايطٛؾٝيت.

ّ ؾكد أخر بٓعاّ األغًب١ٝ ذٚ ايدٚزٜٔ; 1952اَا َسضّٛ اْتداب ايٓٛاب ايعسقٞ يط١ٓ 

يًؿٛش بايدٚز األٍٚ بدال  َٔ األغًب١ٝ املطًك١، أٟ  ؾكط َٔ األصٛات (٪40 )ٚيٓ٘ تطًب ْطب١

 . ( ٪40)أْ٘ انتؿ٢ باألغًب١ٝ ايٓطب١ٝ ٚيهٓ٘ سددٖا ب

 

 ميهٔ اختضاز َصٜا ْعاّ األغًب١ٝ:

بأْ٘ بطٝط ٜٚؤدٟ إىل اضتكساز اذتهَٛات اييت تٓبجل عٔ اْتدابات جتسٟ مبٛدب  

ٚاملٓطك١ االْتداب١ٝ  ٖرا ايٓعاّ; نُا إٔ ي٘ َٝص٠ ١َُٗ خاص١ عٓدَا ٜهٕٛ ايتضٜٛت ؾسدٜا ًً

صػرل٠; ٖٚٞ إٔ ايٓاخب ٜطتطٝع إٔ ٜديٞ بضٛت٘ عٔ َعسؾ١ تا١َ ٚانٝد٠ ظُٝع 

رلات األسصاب ايطٝاض١ٝ املتٓاؾط١ ع٢ً آزا٤ ٚاجتاٖات املسغشني; َٚٔ غإٔ ذيو تكًٝط تأث

 ايٓاخبني.

 

 اَا عٝٛب ْعاّ األغًب١ٝ:

َٚٔ سٝح عدّ ايعداي١  سكٝكٝا ًًًً ؾأْٗا خطرل٠ َٔ سٝح ايتُجٌٝ ايػعب متجٝل ًً 

َجل  عٓدَا نإ  ايٓتا٥ر االْتداب١ٝ اييت تتُدض عٔ تطبٝل ٖرا ايٓعاّ، ؾؿٞ تسنٝا ًً

ٟ ْطاّ األغًب١ٝ ذٚ ايدٚز ايٛاسد ، ٚيهٔ ايتضٜٛت ٜتِ ع٢ً أضاع تطبٝل ٖرا ايٓعاّ، أ

 ّ نُا ًٜٞ:1954ايكا١ُ٥ ناْت ْتا٥ر اْتدابات عاّ 

َٔ املكاعد ايٓٝاب١ٝ،  ٪93َٔ األصٛات، ٚ ٪58سضٌ اذتصب ايدميكساطٞ ع٢ً 

َٔ املكاعد  505َٔ األصٛات بُٝٓا مل عتضٌ إال ع٢ً  ٪35ٚسضٌ اذتصب ادتُٗٛزٟ ع٢ً 

 ١ٝ.ايٓٝاب

 

 : ْعاّ ايتُجٌٝ ايٓطيب: ثاْٝا ًًًً

 ِتٛشٜع املكاعد ايٓٝاب١ٝ بني ايكٛا٥ 

 ِتٛشٜع املكاعد ايٓٝاب١ٝ بني َسغشٞ ايكٛا٥ 



 

 

 ايتُجٌٝ ايٓطيب ايهاٌَ -1

 ايتُجٌٝ ايٓطيب ايتكسٜيب ٜٚػٌُ :  -2

 طسٜك١ ايباقٞ األق٣ٛ 

 ّطسٜك١ املعدٍ ايعا 

 طسٜك١ األضتاذ أدْٖٛت 
 

عدد  َعٝٓٓا ًًًً أٚ أجتاٖا ًًًً ٖٛ إعطا٤ نٌ سصب، أٚ نٌ جتُع ميجٌ زأٜا ًًًً ْعاّ ايتُجٌٝ ايٓطيب:

 َٔ املكاعد ايٓٝاب١ٝ ٜتٓاضب َع قٛت٘ ايعدد١ٜ.

يكد دعا إىل ٖرا ايٓعاّ ايعدٜد َٔ ايهتاب ٚايؿكٗا٤ ايرٜٔ ٜؤَٕٓٛ بغسٚز٠ دعٌ   

ألخر بٓعاّ صشٝح. ٚمل ٜتِ ا ٌاجملايظ ايتػسٜع١ٝ َسآ٠ سكٝك١ٝ تعهظ صٛز٠ اجملتُع بػه

ايتُجٌٝ ايٓطيب ض٣ٛ يف ايٓضـ ايجاْٞ َٔ ايكسٕ ايتاضع عػس عٓدَا ْط ايدضتٛز 

، ٚقد غٗدت ايطٓٛات اييت  1899ّّ ع٢ً أتباع ٖرا ايٓعاّ يف بًذٝها عاّ 1855ايدمنازنٞ يعاّ 

اعكبت اذتسب ايعامل١ٝ األٚىل اْتػاز تطبٝل ْعاّ ايتُجٌٝ ايٓطيب يف ايدٍٚ األٚزب١ٝ ، ؾأخرت 

 ب٘ املاْٝا، ٖٚٛيٓدا، ٚدٝهٛضًٛؾانٝا، ٚإٜطايٝا ،ٚضٜٛطسا ....اخل. 

ّ 1919اَا يف ؾسْطا ؾًِ ٜؤخر بٗرا ايٓعاّ بػهٌ ناٌَ ٚإمنا دا٤ قإْٛ االْتداب يعاّ 

 نشٌ ٚضط بني ْعاّ األغًب١ٝ ْٚعاّ ايتُجٌٝ ايٓطيب.

يكد ناْت األسصاب االغذلان١ٝ ٚايك٣ٛ ايٝطاز١ٜ أٍٚ املطايبني بتطبٝل ْعاّ ايتُجٌٝ 

ايٓطيب ألٕ ٖرا ايٓعاّ غتدّ ايك٣ٛ ٚاألسصاب اييت شلا ٚشٕ ضٝاضٞ ٚاْضاز يف نٌ َهإ 

يف ظٌ ْعاّ األغًب١ٝ بُٝٓا عتضٌ ع٢ً ٚيهِٓٗ ٜػهًٕٛ األغًب١ٝ ؾتغٝع أصٛاتِٗ ٖدزا  ًً

 ْعاّ ايتُجٌٝ ايٓطيب. عدد َٔ املكاعد يف ظٌ

( ألْ٘ ×إٔ ْعاّ ايتُجٌٝ ايٓطيب البد ٚإٔ ٜطبل َع أضًٛب ايتضٜٛت ع٢ً أضاع ايكا١ُ٥)

ال ميهٔ بطبٝع١ اذتاٍ تكطِٝ املكعد ايٓٝابٞ ايٛاسد بني عد٠ أسصاب إمنا ظتب إٔ ٜهٕٛ 

يٓطيب ٚعًٝ٘ ؾإٔ ْعاّ ايتُجٌٝ ااضع١ إىل سد إْٗا تٓتدب عد٠ ْٛاب، َٓطك١ االْتداب١ٝ ٚ

، تٛشٜع املكاعد ايٓٝاب١ٝ  تستبط دا٥ُا  باملٓطك١ االْتداب١ٝ ايهبرل٠ ٚبايتضٜٛت ع٢ً ايكا١ُ٥

، ٚايتُجٌٝ ايٓطيب  بني ايكٛا٥ِ. ٖٚٓا ظتب ايتُٝص بني ايتُجٌٝ ايٓطيب ع٢ً املطت٣ٛ ايٛطين

 ع٢ً املطت٣ٛ احملًٞ، أٟ ايتُجٌٝ ايٓطيب ايهاٌَ ٚايتُجٌٝ ايٓطيب ايتكسٜيب.

 

 ٌٝ ايٓطيب ايهاٌَ:ايتُج

ب أصٛات مجٝع ايٓاخبني يف ايبلد ٚتكطِ ع٢ً عدد َطشَتايتُجٌٝ ايٓطيب ايهاٌَ ُت

ايرٟ ٜعادٍ  ْٚاتر ايكط١ُ ٜهٕٛ املعدٍ ايٛطيناملكاعد ايٓٝاب١ٝ اييت ٜتهٕٛ َٓٗا اجملًظ، 

املعدٍ ٜهٕٛ شلا ، ٚايكا١ُ٥ االْتداب١ٝ اييت حتضٌ ع٢ً أصٛات تعادٍ ٖرا ٚاسدا ًًًً ْٝابٝا ًًًً َكعدا ًًًً

َكعد ْٝابٞ ٚاسد، ٚإٔ سضًت ع٢ً ععـ املعدٍ ٜهٕٛ شلا َكعدإ ... ٖٚهرا . إَا نٝؿ١ٝ 

تطبٝل ايتُجٌٝ ايٓطيب ايهاٌَ ؾٗٞ إٔ نٌ سصب ٜتكدّ بكا١ُ٥ َسغشني ست١ًٝ يف نٌ 

 َٓطك١ اْتداب١ٝ نُا ٜتكدّ بكا١ُ٥ َسغشني ٚط١ٝٓ.

ٜٚتكدّ سصب َعني  صٛتا ًًًً 2000املٛسد ٖٛ ٚعتدد قإْٛ االْتداب ايعدد االْتداب 

ؾٝٓاٍ َكعدٜٔ ٜٚبك٢  صٛتا ًًًً 5000باألصٛات يف َٓاطل اْتداب١ٝ عدٜد٠ عتضٌ يف األٍٚ ع٢ً 

صٛت غرل َطتع١ًُ ٚعتضٌ األَس ْؿط٘ يف َٓاطل أخس٣ أٟ إٔ شلرا اذتصب أصٛات  1000ي٘ 

صٛت غرل آالف  10000اذتصب غرل َطتع١ًُ ٚيد٣ مجعٗا ع٢ً املطت٣ٛ ايٛطين ٜتبني إٔ شلرا 

 َطتع١ًُ ؾُٝٓح َكابًٗا مخط١ َكاعد ْٝاب١ٝ إعاؾ١ٝ ٖٚهرا اذتصب ٚايكٛا٥ِ.

 

 ايتُجٌٝ ايٓطيب ايتكسٜيب:



 

 

يتليف عٝٛب ايتُجٌٝ ايٓطيب ايهاٌَ ٚخاص١ ؾٛش بعض األغداظ مبكاعد ْٝاب١ٝ يف ايكا١ُ٥ 

ؾكد دتأت بعض ايدٍٚ إىل ايٛط١ٝٓ دٕٚ إٔ ٜهٕٛ أسد َٔ املٛاطٓني قد أْتدبِٗ باالضِ 

أدسا٤ مجٝع عًُٝات تٛشٜع املكاعد ايٓٝاب١ٝ ع٢ً ايضعٝد احملًٞ، أٟ داخٌ املٓاطل االْتداب١ٝ 

ٚاًُٖت األصٛات اييت ضتبك٢ يهٌ سصب ٚيٛ اؾذلعٓا َٓطك١ اْتداب١ٝ َع١ٓٝ تٓتدب مخط١ 

ِٗ بضٛز٠ ْاخب بأصٛات( أيـ 2000000)ٚأدىل (مخط١ َكاعد ْٝاب١ٝ)ْٛاب ، أٟ إٔ ؾٝٗا 

 صشٝش١ ٚقد ْصيت يف املٓطك١ أزبع قٛا٥ِ اْتداب١ٝ سضًت ع٢ً األصٛات بايػهٌ ايتايٞ: 
 أيـ صٛت 86000ــــــ   ايكا١ُ٥ أ : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أيـ صٛت 56000  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايكا١ُ٥ ب: ـــــــــ

 أيـ صٛت 38000  ـــــــــــــــــــــــــــــايكا١ُ٥ ز: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أيـ صٛت 20000  ـــــــــــــــــــــــــــــايكا١ُ٥ د : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتٛشٜع املكاعد ايٓٝاب١ٝ بني ايكٛا٥ِ ٚمبٛدب األصٛات اييت سضًت عًٝٗا نٌ ٚاسد َٓٗا 

 طسم:ٖٓاى عد٠ 

 

 : طسٜك١ ايباقٞ األق٣ٛ: أٚال ًًًً

 : طسٜك١ املعدٍ األق٣ٛ:ثاْٝا ًًًً

 : طسٜك١ األضتاذ دْٖٛت:ثايجا ًًًً

 

ٚمبٛدب ٖرٙ ايطسٜك١ ُتَكطِ األصٛات ايضشٝش١ ع٢ً املكاعد  إَا طسٜك١ ايباقٞ األق٣ٛ:

املطًٛب إغػاشلا يف املٓطك١ االْتداب١ٝ ؾٓشضٌ ع٢ً خازز ايكط١ُ االْتداب١ٝ ْٚطتُس ع٢ً 

  املجاٍ ايطابل ْؿط٘ ؾًٓذأ يًع١ًُٝ ايتاي١ٝ:

( ؾٓشضٌ ع٢ً خازز ايكط١ُ 5( ْكطُٗا ع٢ً عدد املكاعد ) 2000000األصٛات ايضشٝش١ )

 ( .400000االْتدابٞ ٖٚٛ )

 5عدد املكاعد =  ، 40000 ، ٚخازز ايكط١ُ االْتدابٞ= 2000000األصٛات ايضشٝش١ = 

ْكّٛ بعد ذيو بكط١ُ ايعدد األصٛات اييت سضًت عًٝٗا نٌ قا١ُ٥ ع٢ً خازز ايكط١ُ 

كط١ُ عٔ نٌ َس٠ ٜهٕٛ شلا أصٛات تعادٍ خازز اي ْٝابٝا ًًًً االْتدابٞ ْٚعطٞ ايكا١ُ٥ َكعدا ًًًً

 أٟ:

 َكعد ْٝابٞ 2=  40000 ÷ 86000ايكا١ُ٥ أ :     

 َكعد ْٝابٞ 1= 40000 ÷ 56000ايكا١ُ٥ ب:    

 ال ميهٔ    =  صؿس   38000ايكا١ُ٥ ز :   

 ال ميهٔ    =  صؿس     20000ايكا١ُ٥ د :   

طسٜك١ ٚبٗرا مت تٛشٜع ثلث١ َكاعد ٚبك٢ يدٜٓا َكعدإ ظتب تٛشٜعٗا عٓد ذيو ًٜذأ إىل 

 ايباقٞ األق٣ٛ َٚا تبك٢ يهٌ قا١ُ٥ بعد ايتٛشٜع األٚىل ٖٛ َا ًٜٞ:

  6000( = 2×40000) – 86000ايكا١ُ٥  أ :    

  16000( = 1×40000) – 56000ايكا١ُ٥ ب :   

  38000صؿس =   – 38000ايكا١ُ٥ ز :   

  20000صؿس =   – 20000ايكا١ُ٥ د :    

، ٚمبا أْ٘  ٚاسدا ًًًً أيـ صٛت ؾتٓاٍ َكعدا ًًًً 38000ق٣ٛ ٖٚٛ أٟ إٔ ايكا١ُ٥ ز متًو ايباقٞ األ

ألٕ َا تبك٢ يدٜٓا   " د "ؾٝهٕٛ َٔ ْضٝب ايكا١ُ٥  منًو َكعدا ًًًً خاَطا ًًًً َا شاٍ مل ًٜٓ٘ أسد

أيـ صٛت ٖٚٛ أق٣ٛ باقٞ بعد إخساز ايكا١ُ٥ ز َٔ ايع١ًُٝ ٖٚهرا ٜتِ تٛشٜع املكاعد  20000

َكعد ْٝابٞ ، َٚكعد  2تهٕٛ ايٓتٝذ١ نُا ًٜٞ: ايكا١ُ٥ " أ ": ارتُط١ ع٢ً ايكٛا٥ِ األزبع ٚ

 ٚاسد يًكٛا٥ِ ايجلخ املتبك١ٝ األخس٣.

 



 

 

 ثاْٝا  : طسٜك١ املعدٍ األق٣ٛ:

تٓضب ٖرٙ ايطسٜك١ ع٢ً تٛشٜع املكاعد املتبك١ٝ بعد ايع١ًُٝ اذتطاب١ٝ األٚىل إذ إٔ       

، أَا  " طسٜك١ ايباقٞ األق٣ٛ "ارتط٠ٛ األٚىل تٓطبل ع٢ً َا ذنسْاٙ يف ايطسٜك١ ايطابك١ أٟ 

دٍ ٚطسٜك١ املع " املعدٍ األق٣ٛ "تٛشٜع املكاعد املتبك١ٝ نع١ًُٝ ثا١ْٝ ؾأْٓا ْتبع ٖٓا طسٜك١ 

نٌ قا١ُ٥ مبٛدب  األق٣ٛ تتِ بإعاؾ١ َكعد ٚاسد أٟ عدد املكاعد اييت سضًت عًٝٗا ضابكا ًًًً

إىل نٌ قا١ُ٥ مل حتضٌ ع٢ً أٟ َكعد ثِ  ٚاسدا ًًًً خازز ايكط١ُ االْتدابٞ ٜٚعطٞ َكعدا ًًًً

ْكّٛ بكط١ُ عدد األصٛات اييت سضًت عًٝٗا نٌ قا١ُ٥ ع٢ً عدد املكاعد بعد إعاؾ١ َكعد 

، ٚايكا١ُ٥ اييت ٜهٕٛ شلا بعد املعدٍَُٓٗا ٚخازز ايكط١ُ ٖٛ ايرٟ ْطًل عًٝ٘ ٚاسد يهٌ 

ع١ًُٝ ايكط١ُ ٖرٙ أق٣ٛ َعدٍ ٖٞ اييت حتضٌ ع٢ً َكعد إعايف ٚإٔ بكٝت َكاعد أخس٣ 

 ظتب تٛشٜعٗا بعد ايكط١ُ إىل إٔ ٜتِ تٛشٜع مجٝع املكاعد .

 

 ثايجا : طسٜك١ األضتاذ )دْٖٛت(:

يًكإْٛ املدْٞ يف )داَع١ ناْت( ايبًذٝه١ٝ  ضتاذا ًًًًأدْٖٛت( نإ األضتاذ ) ؾهتٛز 

باذتطاب ٚايسٜاعٝات، ٚقد طًَب إيٝ٘ ٚشٜس ايعدٍ ايبًذٝهٞ )ٖرلؾٔ( يٛعع طسٜك١  َٚؤيؿا ًًًً

يتٛشٜع املكاعد ايٓٝاب١ٝ يف االْتدابات اييت تأخر بٓعاّ ايتُجٌٝ ايٓطيب ، ؾٛعع ايطسٜك١ اييت 

 ّ.1899قإْٛ االْتداب ايبًذٝهٞ يعاّ ُعسؾت بازل٘ ٚاييت دخًت يف 

إٔ طسٜك١ دْٖٛت ُتِٛصٌ إىل ايٓتا٥ر ْؿطٗا اييت تؿسشٖا طسٜك١ املعدٍ األق٣ٛ ٚيهٔ  

تتِ قط١ُ األصٛات اييت حتضٌ عًٝٗا نٌ بأتباع أضًٛب َػاٜس; ًَٚدط ايطسٜك١ إٔ 

عدد خازز قط١ُ، ( ٚإىل سد عدد ايكٛا٥ِ املتٓاؾط١ ؾٓشضٌ ع٢ً 5 - 4 – 3 – 2 -1) ع٢ً قا١ُ٥

َٔ خازز ايكط١ُ ٜطاٟٚ عدد املكاعد يًُٓطك١ ٚتستٝبٗا بضٛز٠ تٓاشيٝ٘ ،  ثِ ْأخر عددا ًًًً

ثِ ْكّٛ بكط١ُ  )خازز ايكط١ُ االْتدابٞ ايتكسٜيب(،ٚأخس خازز ايكط١ُ ْطًل عًٝ٘ اضِ 

ؾٓضٌ إىل عدد  ارتازز ايتكسٜيبعدد األصٛات اييت سضًت عًٝٗا نٌ قا١ُ٥ ع٢ً ذيو 

 د اييت ضتشضٌ عًٝٗا نٌ قا١ُ٥ ، ٚيٓأخر َجايٓا ايطابل ْٚطبل عًٝ٘ طسٜك١ دْٖٛت.  املكاع

 

 )طسٜك١ ؾهتٛز دْٖٛت(

 ايكط١ُ ع٢ً ايكا١ُ٥

    1 

 ايكط١ُ ع٢ً 

    2 

 ايكط١ُ ع٢ً

      3 

 ايكط١ُ ع٢ً 

       4 

 ايكط١ُ ع٢ً 

      5 

 17200 21500 28666 43000 860000 ايكا١ُ٥  أ

 11200 14000 18666 28000 56000 ايكا١ُ٥  ب

 7600 9500 12666 19000 38000 ايكا١ُ٥  ز

 4000 5000 6666 10000 20000 ايكا١ُ٥  د

 

 ْأخر ايكط١ُ ارتُط١ بضٛز٠ تٓاشي١ٝ ؾتهٕٛ يدٜٓا نُا ًٜٞ:

خازز ٖٛ َا ْطًل ع١ًٝ اضِ  28666 . ٖٚرا ايسقِ األخرل، أ56000ٟ،  43000،  38000،   28666،  86000

( ْضٌ بطسٜك١ َباغس٠ إىل عدد املكاعد Reparatioأٚ املٛشع ) ايكط١ُ االْتدابٞ ايتكسٜيب

 اييت تهٕٛ َٔ ْضٝب نٌ قا١ُ٥، ٚتهٕٛ ايٓتٝذ١ بايػهٌ ايتايٞ:

 َكعد . 3=  86000/    28666ايكا١ُ٥ أ :  

 َكعد . 1=  56000/  28666ايكا١ُ٥ ب :  

 عد .َك 1=  38000/   28666ايكا١ُ٥ ز :  

 = صؿس. 20000/   28666ايكا١ُ٥ د :  

البد َٔ اإلغاز٠ إىل إٔ ٖٓاى أضايٝب أخس٣ يتٛشٜع املكاعد ٜٛصًٓا ايبعض َٓٗا إىل  ٚأخرلا ًًًً

 Hagenbak-Bischايٓتا٥ر ْؿطٗا نُا ٖٛ اذتاٍ بايٓطب١ إىل طسٜك١)خاغٓٝاى بٝطٛف 



 

 

of(املطبك١ يف ضٜٛطسا ٚاييت تط٢ُ أٜغا  بطسٜك١ )نُا إٔ ٖٓاى ١ُ ايضشٝحخازز ايكط ،)

طسٜك١ أخس٣ تتبعٗا ايدٍٚ االضهٓدْاؾ١ٝ ٚتتِ عٔ طسٜل قط١ُ عدد األصٛات اييت حتضٌ 

 عًٝٗا نٌ قا١ُ٥ ع٢ً أزقاّ ؾسد١ٜ ٚتط٢ُ بطسٜك١ ايسقِ ايؿسدٟ .

 

 ثاْٝا  : تٛشٜع املكاعد ايٓٝاب١ٝ بني َسغشٞ ايكٛا٥ِ:

زأٜٓا ؾُٝا ضبل نٝـ ٜتِ تٛشٜع املكاعد االْتداب١ٝ املتٓاؾط١، غرل إٔ نٌ قا١ُ٥ تغِ       

َا حتضٌ  َٔ املسغشني ٜطاٟٚ عدد املكاعد املدضض١ يًُٓطك١ االْتداب١ٝ ٚغايبا ًًًً عددا ًًًً

نٌ قا١ُ٥ ع٢ً أقٌ َٔ عدد َسغشٝٗا ، ؾهٝـ ٜتِ تٛشٜع املكاعد اييت حتضٌ عًٝٗا نٌ 

غشٝٗا ايٛازد٠ ازلاؤِٖ يف ايكٛا٥ِ؟ أذا ٚددْا أْؿطٓا أَاّ قٛا٥ِ َؿتٛس١، أٟ قا١ُ٥ ع٢ً َس

إٔ ايٓاخب ٜطتطٝع إٔ ٜأخر َٔ نٌ قا١ُ٥ االزلا٤ اييت غتتازٖا ،االزلا٤ املطًٛب اْتدابٗا ، 

ٜٚهٕٛ قا٥ُت٘ ارتاص١ ب٘، ؾإٔ اذتٌ ٚاعح ٜٚطرل ،إذ ٜتِ يف ٖرٙ اذتاي١ اسضا٤ عدد 

ا نٌ َسغح ٜٚهٕٛ املكعد ايرٟ َسضًت عًٝ٘ ايكا١ُ٥ َٔ ْضٝب األصٛات اييت سضٌ عًٝٗ

 َٔ ٜٓاٍ أندل عدد َٔ األصٛات َكازْا  بصَل٥٘ املسغشني َع٘ يف ايكا١ُ٥ ْؿطٗا.

ٚاذا سضًت ايكا١ُ٥ ع٢ً َكعدٜٔ ؾٝعطٞ املكعد ايجاْٞ إىل َٔ ًٜٞ املسغح األٍٚ يف عدد       

 د اييت سضًت عًٝٗا نٌ قا١ُ٥ .األصٛات، ٖٚهرا إىل إٔ ٜٓتٗٞ تٛشٜع املكاع

 

 


