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 يذيفنتلا صخلملا
 تاسسؤم يف ةقثلاب ظفتحي ةبراغملا نم ربكألا ليجلاف .نيليج نيب مسقنم دلب برغملا
 صرفلا صقن ءازإ طابحإلا ديازت نم يناعي ةبراغملا نم رغصألا ليجلا نأ نيح يف ،ةلودلا
 بابشلا طاسوأ يف بضغلا ةلاح نكل ،اًرقتسم اًدلب برغملا لاز ام .ةيسايسلاو ةيداصتقالا

 نيب نوكي نأ بجي .ةقطنملا لود نم ددع يف تابارطضالا راشتنا عم اميس ال ،ريخلاب ئبنت ال
  .دعاصلا ليجلا اذه قلق ثعاوبو تاجايتحا ةيبلت ةيساسألا ةموكحلا تايولوأ
 
 ةدوجو داصتقالا لمشت برغملا هجاوت يتلا ةريبكلا تايدحتلا نإف ،نينطاوملا رظن يفو
 تاسسؤم يف مئاق داسفلا نإ ًاضيأ لوقت ةبراغملا نم ىمظعلا ةيبلغألاو .ةماعلا تامدخلا
 اذه سكعي امبرو ،ةريخألا تاونسلا يف تعجارت دق يأرلا اذه يديؤم ةبسن تناك نإو ،ةلودلا

  .داسفلا ةلكشم ةجلاعم دوهج
 
 تايوتسمف .ةموكحلا ىلع تاعبت ًاضيأ اهل ةنمزملا تالكشملا هذه لح ىلع ةردقلا مدع نإ
 ليجلا طاسوأ يف اميس ال ،عجارتلا يف ةذخآو ةيندتم ةيسايسلا تاسسؤملا يف ةقثلا
 .ءاضقلاو ةطرشلاو شيجلا يف ةيلاع ةقثلا تلاز امف ،كلذ ىلع .باشلا
 
 نم 7 لمشي امب ،مهدلب نم ةرجهلا يف ريكفتلا ىلإ ةبراغملا فصن وحن تايدحتلا هذه عفدت
 مه ةرجهلا يف نوبغري نم نأ ةصاخ ةروصب قلقملا نمو .ًاماع 29و 18 نيب صاخشأ 10 لك
 ىعسيو .برغملا يف لبقتسملا ةداق اونوكي نأ نكمي نيذلا ،يلاعلا ميلعتلا باحصأ ًاضيأ
 اهبرق وه ببسلا نوكي نأ حجرُيو – ابوروأ يف صرف نع ثحبلا ىلإ ةرجهلا يف نيبغارلا رثكأ

 ىلع لوصحلا دعب الإ برغملا رداغت نل اهنإ لوقت ةيبلغألا تناك نإو – برغملا نم ًايفارغج
 لايجألاب ةنراقم لقألا ىلع ،نيدلا نع دعتبي باشلا ليجلا نأ امك .ةرجهلاب ةينوناق حيراصت
 هسفن فصو ًاماع 29-18 ةيرمعلا ةحيرشلا يف صاخشأ 4 لك نيب نم دحاو صخشف .ربكألا
 مالسإلا معد نإف ،لثملابو .رثكأف ًاماع 60 مهرامعأ غلبت نم يثلثب ةنراقم ،نيدتم هنأب
 .بابشلا طاسوأ يف اميس ال ،برغملا يف ةدحب رسحنا يسايسلا
 

 اهارجأ ،ةلودلا ىوتسمل ةلثمم ةنيعل ماعلا يأرلل عالطتسال ةيساسألا جئاتنلا ضعب يه هذه
 لوألا نوناك/ربمسيد ىلإ لوألا نيرشت/ربوتكأ نم ةرتفلا يف برغملا يف يبرعلا رتيمورابلا

 ،صخش 2400 عم هجول ًاهجو ةيصخش تالباقم قيرط نع عالطتسالا ءارجإ مت دقو .2018
 .ةئملاب 55 ةباجتسالا ةبسن تناكو ةئملاب 2± أطخلا شماه ناكو ،نيثوحبملا تويب يف
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  ةيداصتقالا ةلاحلا
 )ةئملاب 26( ريبك ددع كانهف .مهدلب هجاوي يذلا يسيئرلا يدحتلا لوح نومسقنم ةبراغملا
 ةيسيئرلا ةلكشملا نإ عبرلا لوقي مث ،يسيئرلا يدحتلا يه ةيداصتقالا تالكشملا نإ نولوقي

 ةبراغملا نم ةريبك ةبسن نأ ظحالُيو .)ةئملاب 9( داسفلا مث )ةئملاب 23( ةماعلا تامدخلا يه
  .شيمهتلاو تاردخملا يطاعت اهنم ،)ةئملاب 32( ىرخأ تالكشم تركذ دق

 
  ً؟ایلاح كدلب ھجاوی ٍدحت مھأ وھ ام
  .ٍدحت مھأ وھ اذھ نإ نولوقی نم %

 
 

 لثمي ام وهو ،ًادج ديج وأ ديج داصتقالا نأ )ةئملاب 36( ليلقب ثلثلا نم رثكأ ربتعي ،ًالامجإ
 لصتم رييغتلا اذه يف ببسلا نم ًءزج نأ حجرُي .)ةطقن 30-( 2016 ماعب ةنراقم ًاريبك ًارادحنا
 2016 ّيماع يف راعسألا هذه رايهنا مث ،تافسوفلل ةيملاعلا راعسألا يف لوطملا عافترالاب
 ةنراقم ةئتان تناك 2016 يف ةيداصتقالا ةلاحلل ماعلا يأرلا تاريدقت نأ ودبي مث نم2017.1و
 يف هوفنص املثم 2019 يف يداصتقالا عضولا ةبراغملا فّنص ثيح ،ىرخألا تارتفلا تاريدقتب

 .)ذئنيح ةئملاب 37( 2013
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 نم رثكأب تعجارتو ،2016 ذنم تافسوفلا راعسأ تراهنا .ملاعلا يف تافسوفلل رّدصُم ربكأ ثلاث وه برغملا 1
  .2017 رخاوأ لولحب رعسلا ثلث
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  ؟كدلب يف يلاحلا يداصتقالا عضولل كمییقت وھ ام
  .دیج وأ ًادج دیج يلاحلا يداصتقالا عضولا نإ نولوقی نم %

 
 
 
 )ةئملاب 53( ًابيرقت فصنلا نأ نم مغرلا ىلعف .نسلاب ةوقب ةطبترم داصتقالا لوح ءارآلا دعُت

 حوارتت نم فصن نإف ،ًادج ديج وأ ديج داصتقالا نإ نولوقي رثكأف ًاماع 60 مهرامعأ غلبت نمم
 ال ةيداصتقالا تاكردملا نأ ظحالي .)ةئملاب 27( لثملا نولوقي طقف ًاماع 29و 18 نيب مهرامعأ
 نإ نولوقي يساسألا ميلعتلا باحصأ نم ةئملاب 41 ـف ؛ميلعتلا ىوتسم بسحب ًاريثك نيابتت
 ميلعتلا ىلع نيلصاحلا نكل .نييعماجلا نيجيرخلا نم ةئملاب 38 ـب ةنراقم ،ديج داصتقالا
 3 عقوتيو .)ةئملاب 28( ليلقب ةيباجيإ لقأ لكشب يداصتقالا عضولا نوفنصي طقف يوناثلا

 هجوتلا وهو ،بيرقلا لبقتسملا يف ةيداصتقالا لاوحألا نسحتت نأ طقف صاخشأ 10 لك نم
 ىلع ةبراغملا فصن ناك ،2006 ذنمف .ةقباسلا تاعالطتسالا يف هريظنل ًامامت سكاعملا
 بابشلا ربتعي ،ىرخأ ةرمو .ةيداصتقالا لاوحألا نسحت نوعقوتي مهنإ نولوقي لقألا

 نم مه طقف ًاماع 29و 18 نيب مهرامعأ حوارتت نم عبر نإ ثيح ،ةصاخ ةروصب نومئاشتم
  .رثكأف ًاماع 60 مهرامعأ غلبت نمم ةئملاب 41 ـب ةنراقم ،نسحتيس داصتقالا نإ نولوقي

 
  ؟يلاحلا عضولاب ةنراقم )تاونس 3-2( ةلبقملا ةلیلقلا تاونسلا لالخ كدلب يف يداصتقالا عضولا حبصیس فیك كیأر يف

 .تاونس 3-2 دعب ام دح ىلإ نسحتیس وأ ًاریثك نسحتیس داصتقالا نإ نولوقی نم %
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  داسفلا
 لك نم 7 نأ ثيح ؛نينطاوملا يأر يف لقألا ىلع ،برغملا يف اًريبك ايدحت لثمي داسفلا لاز ام

 وأ ةريبك ةجرد ىلإ ةلودلا تاسسؤم يف مئاق داسفلا نأ نوري )ةئملاب 71( صاخشأ 10
 تابثب نكلو ءطبب تعجارت دق ةبسنلا هذهف ،ةديجلا ءابنألا ضعب كانه نأ ظحالُيو .ةطسوتم
 .ةئملاب 71 تحبصأف ،ةئملاب 83 ذئنيح تناك ذإ ،2013 ذنم
 
 ىلإ 18 ةيرمعلا ةحيرشلا طاسوأ يفف .لايجألا نيب ريبك نيابت ًاضيأ ةلاحلا هذه يف كانه نكل

 نع ةيوئم ةطقن 32 ـب ديزي ام ،ةلودلا تاسسؤم يف مئاق داسفلا نأ ةئملاب 81 ربتعي ،ًاماع 29
 ةطبترم داسفلا تاكردم نأ امك .)ةئملاب 49( رثكأف ًاماع 60 مهرامعأ غلبت نم تاريدقت
 داسفلا دوجوب لوقلا ىلع ًالابقإ رثكألا مه يعماجلاو يوناثلا ميلعتلا باحصأ نإ ثيح ؛ميلعتلاب

  .يساسألا ميلعتلا ىلع نيلصاحلاب ةنراقم
 

  ؟كتلودب تاسسؤملا يفو ةینطولا ةلودلا تائیھ يف اًداسف كانھ نأ ىرت ىدم يأل
  .ةطسوتم وأ ةریبك ةجردب مئاق داسفلا نأب نولوقی نم %

 

 
 نأ ىرت – يبسن لكشب – ةلق كانهف ،داسفلا نم ةريبك ةجرد دوجوب اولاق ةيبلغألا نأ مغر
 )ةئملاب 36( ليلقب ثلثلا نم رثكأف .ةلكشملا هذهل يدصتلل ةسوملم تاوطخ ذختت ةموكحلا
 14 تعجارت يتلا ةبسنلا يهو ،ةطسوتم وأ ةريبك ةجردب داسفلا براحت ةموكحلا نإ نولوقي
  .)ةئملاب 33( 2013 يف ةبسنلل ةلثامم دعت نكلو ،2016 ذنم ةيوئم ةطقن
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  ؟داسفلا ةحفاكم ىلع ةینطولا ةموكحلا لمعت ىدم يأل ،كیأر يف
  .ةطسوتم وأ ةریبك ةجردب :نولوقی نم %

 
 عبرلاف .داسفلا ةحفاكم يف ةداج ةلودلا نأب داقتعالا ىلع ًالابقإ لقألا ةئفلا مه بابشلا

 نأ نيح يف ،ةلوقملا هذه اوديأ ًاماع 29 ىلإ 18 ةيرمعلا ةحيرشلا نم )ةئملاب 26( بسحف
 ربكأف ًاماع 50 ةيرمعلا ةئفلا يف داسفلا ةحفاكم يف ةداج ةموكحلا نأب لوقلل نيديؤملا ةبسن
 ميلعتلا باحصأ فصن نإف ،هسفن تقولا يفو .بابشلاب ةنراقم ةيوئم ةطقن 30 عقاوب ديزت
 نمم طقف ةئملاب 32 ـب ةنراقم ،داسفلل ىدصتت ةموكحلا نأ نوري )ةئملاب 45( ًابيرقت يساسألا

  .ةيوناثلا تاداهشلا باحصأ نم ةئملاب 28و ،يعماج ميلعت ىلع اولصح
 
 )ةئملاب 46( اًبيرقت فصنلاف ؛ام ةجرد ىلإ لقأ يلحملا ىوتسملا ىلع داسفلا تاكردم دعتو
 انهو .اودجُو نإ ،داسفلا يف نيطرخنملا نييلحملا نيلوؤسملا نم ليلق ددع دجوي هنإ نولوقي
 ًاماع 29و 18 نيب بابشلا نم ةئملاب 36 نإ ثيح ،نسلا بسحب ًاريثك تاكردملا نيابتت ،ًاضيأ
  .رثكأف ًاماع 60 مهرامعأ غلبت نمم ةئملاب 68 ـب ةنراقم يأرلا اذه نوقنتعي
 
 64( ًابيرقت ناثلثلاف .برغملا يف ةايحلا رصانع نم ًاعئاش ًارصنع ةوشرلا مادختسا لاز امو
 ىلع لوصحلل )ةئملاب 34( ةياغلل ةيرورض وأ )ةئملاب 30( ةيرورض ةوشرلا نإ نولوقي )ةئملاب

 صخي اميف هسفن يأرلا نونبتي ةئملاب 46 نإف ،هسفن تقولا يفو .لضفأ ةماع ةحص تامدخ
 نإ ثيح ،ةيليجلا تافالتخالا ةروصلا يف زربت ،ًاضيأ انهو .لضفأ ةيميلعت تامدخ ىلع لوصحلا
 ربكألاب ةنراقم ،ةيرورض ةوشرلا نأب لوقلا ىلع ريثكب ًالابقإ رثكألا مه ًانس رغصألا ةبراغملا

  .ًانس
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  ؟لضفأ ةیحص ةیاعر تامدخ ىلع لصحت ىتح يرورض كدلب يف ماعلا فظوملل ةوشرلا عفد نأ ىرت ةجرد يأل ،كیأر يف
 .ام دح ىلإ يرورض وأ ةیاغلل يرورض :نولوقی نم %

 
 

  ةموكحلاب ةقثلا
 تاجوملا يف ةقثلا ىوتسمب ةنراقم ،ةموكحلاب ةقثلا ىلع ريثكب ًالابقإ لقأ اوحبصأ ةبراغملا
 ريبك ردق مهيدل رثكأ ال صاخشأ 10 لك نم 3 نأ ذإ .يبرعلا رتيمورابلا عالطتسا نم ةقباسلا
 يف تيرجأ يتلا ةقباسلا تاعالطتسالاب ةنراقم ،نآلا ةموكحلا يف ةقثلا نم ريبك ردق وأ ةياغلل

  .صاخشأ 10 لك نم 4 ًابيرقت غلبت ةموكحلاب ةقثلا ةبسن تناك امدنع ،2016و 2013و 2006
 

  ةموكحلا :اھیف كتقث ةجردب يرابخإ وجرأ ،ةسسؤم لك ةلاح يف .تاسسؤملا نم ًاددع ركذأ فوس
  .ةریبك ةقث وأ ةیاغلل ةریبك ةقث مھیدل نإ نولوقی نم %
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 17 نأ ذإ .ًاميلعت لضفألاو بابشلا طاسوأ يف ةصاخ ةروصب ةيندتم ةقثلا تايوتسم دعتو
 غلبت يتلا ةبسنلا يهو ،ةموكحلاب نوقثي ًاماع 29و 18 نيب مهرامعأ حوارتت نمم طقف ةئملاب
 ميلعتلا باحصأ نإف ،لثملابو .رثكأف ًاماع 60 مهرامعأ غلبت نم ةقث ةبسن ثلث نم لقأ
 24( يعماجلا ميلعتلا باحصأب ةنراقم ةموكحلا يف ريثكب ةقث ىلعأ )ةئملاب 37( يساسألا
  .)ةئملاب 19( يوناثلا ميلعتلا وأ )ةئملاب

 
  ةموكحلا :اھیف كتقث ةجردب يرابخإ وجرأ ،ةسسؤم لك ةلاح يف .تاسسؤملا نم ًاددع ركذأ فوس

  .ةریبك ةقث وأ ةیاغلل ةریبك ةقث مھیدل نإ نولوقی نم %

 
 ،ناملربلا يف ةقثلا ضعب وأ ةريبك ةقث هيدل )ةئملاب 21( صاخشأ 5 لك نم طقف دحاو صخش
 ةقثلا بايغ نع اوبرعأ ةئملاب 46و ،ةليئض مهتقث نإ نولوقي نيذلا )ةئملاب 26( عبرلاب ةنراقم
 ضعب مهيدل ةئملاب 25 ناك امدنع ،2006 ذنم ًاريثك ةقثلا تايوتسم ريغتت مل .لماك لكشب
 يلحتلا ىلإ نوعزني نم مه ًانس رغصألا نإف ،هالعأ انيأر املثمو .ناملربلا يف لقألا ىلع ةقثلا
 18 ةيرمعلا ةحيرشلا فوفص يف ليلقب ةئملاب 13 نم لقأ ةقثلا غلبت ذإ ،لقأ ةقث تايوتسمب
  .رثكأف ًاماع 60 مهرامعأ غلبت نم طاسوأ يف ةئملاب 38 ـب ةنراقم ،29 ىلإ
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 ناملربلا :اھیف كتقث ةجردب يرابخإ وجرأ ،ةسسؤم لك ةلاح يف .تاسسؤملا نم ًاددع ركذأ فوس
  .ةریبك ةقث وأ ةیاغلل ةریبك ةقث مھیدل نإ نولوقی نم %

 
 يندت نم مغرلا ىلعو .)ةئملاب 18( ةيسايسلا بازحألا يف ةقثلا صخي اميف ةلثامم ةبسن كانه
 نس مهرامعأ غلبت نمو .)ةطقن +8( 2016 ذنم ًاريثك تنسحت دق ةبسنلا هذهف ،ةقثلا ةبسن

 ةيرمعلا ةحيرشلا يف اهب نوقثي نم لاثمأ ةثالث رادقمب ةيسايسلا بازحألاب نوقثي رثكأف 60
 .)ةئملاب 11 لباقم ةئملاب 35( ًاماع 29 ىلإ 18

 
 .نوناقلاو ماظنلا نامضب ةفلكملا تاسسؤملا يف ريثكب ىلعأ ةقثلا تايوتسم دعُتو
 دعتو .ةطرشلا يف ناثلثلا قثي نيح يف ،شيجلا يف نوقثي )ةئملاب 76( ىمظعلا ةيبلاغلاف
 ،ىرخألا ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا لود يف اهتاليثم نم ام دح ىلإ لقأ ةبسنلا هذه
  .ًانس ربكألاب ةنراقم نيتسسؤملا نيتاهب ةقثلا ىلع ًالابقإ لقأ بابشلاو
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 ءاضقلا :اھیف كتقث ةجردب يرابخإ وجرأ ،ةسسؤم لك ةلاح يف .تاسسؤملا نم ًاددع ركذأ فوس
 .ةریبك ةقث وأ ةیاغلل ةریبك ةقث مھیدل نإ نولوقی نم %

 
 

 ةريبك ةدايز لثمي ام وهو ،ءاضقلا يف نوقثي صاخشأ 10 لك نم 6 نإف ،روكذملا ىلإ ةفاضإ
 45 تغلبو ،ةئملاب 37 ءاضقلاب ةقثلا ةبسن تناك 2006 ماع يفف ؛ةريخألا تاونسلا رادم ىلع
 ةبراغملا ناك نإو ،ءاضقلاب ةقثلا نع رامعألا فلتخم نم ةيبلغألا تبرعأو .2016 يف ةئملاب
 ةطقن 24 عقاوب توافت كانه .ًانس رغصألاب ةنراقم هب ةقثلا ىلع ًالابقإ رثكألا مه ًانس ربكألا
 78 لباقم ةئملاب 54( رثكأف ًاماع 60 مهرامعأ غلبت نمو ةنس 29-18 ةيرمعلا ةحيرشلا نيب
 .)ةئملاب

 

  ةرجهلا
 لوقي ،يلاحلا تقولا يفف .2016 ماعب ةنراقم ةرجهلا يف ةبغرلا ىلع ةبراغملا لابقإ ًاريثك داز

 ةنراقم ةيوئم ةطقن 17 عقاوب ةدايز لثمي ام وهو ،مهدلب ةرداغم يف نوبغري مهنإ ةئملاب 44
 ةبسن هجوت يف ًاساكعنا ًاضيأ لثمت ةدايزلا هذه نأ ظحالُملا نمو .2016 ماع عالطتساب
 .2016 يف ةئملاب 27 ىلإ 2006 يف ةئملاب 52 نم تعجارت اهنإ ثيح ،ةرجهلا يف نيبغارلا
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  ؟كدلب نم ةرجھلا يفً اموی تركف لھ
 .ةرجھلا يف اوركف مھنإ نولوقی نم %

 
 

 29و 18 نيب مهرامعأ حوارتت نمم ةئملاب 70 نأ ثيح ؛ةيرمعلا ةحيرشلاب ةلصلا ةقيثو ةرجهلا
 39-30 ةيرمعلا ةحيرشلا يف )ةئملاب 49( فصنلاب ةنراقم ،برغملا ةرداغم يف نوبغري ًاماع
 نم ةحيرش يف ةئملاب 10 نم لقأو ،ًاماع 49-40 ةيرمعلا ةحيرشلا يف ةئملاب 22و ،ًاماع
 نع ًالضف ،تاءافكلا ةرجه رطخل ةوقب ضرعم برغملاو .رثكأف ًاماع 50 رمعلا نم نوغلبي
 ةظحالملاب ردجيو .ةرجهلا يف يعماج وأ يوناث ميلعت ىلع اولصح نمم ةئملاب 60 نم رثكأ ةبغر
  .)ةئملاب 28 لباقم ةئملاب 61( ةرجهلا يف ءاسنلا نم ريثكب ةبغر رثكأ لاجرلا نأ

 
  ؟كدلب نم ةرجھلا يفً اموی تركف لھ
 .ةرجھلا يف اوركف مھنإ نولوقی نم %
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 50( ةيداصتقالا تارابتعالا وه ًاعويش رثكألا ببسلاف .ةرجهلا يف ةبراغملا ةبغر بابسأ نيابتت
 6( داسفلا مث ،)ةئملاب 14( ةرسألا لمش مل مث ،)ةئملاب 15( ةيميلعتلا صرفلا مث ،)ةئملاب
 لمشت اهضعبو ،ةرجهلا يف ةبغرلل ىرخأ ًابابسأ ةئملاب 15 ركذ ،هسفن تقولا يفو .)ةئملاب

  .شيمهتلاب ساسحإلا وأ تاردخملا يطاعت ءازإ فواخم
 

  ؟ةرجھلا يف تركف اذامل .ةفلتخم بابسأل ةرجھلا يف سانلا بغری
 .ببسلا اذھل ةرجھلا يف اوركف مھنإ نولوقی نم %

 
 

 ،ىرخأ نكامأ يأ نع ريبك قرافبو نولضفي )ةرجهلا يف نوبغارلا يأ( نولمتحملا نيرجاهملا نإ
 تقولا يفو .لضفملا مهدصقم يه ابوروأ نإ )ةئملاب 64( ناثلثلا لاق ثيح ،ابوروأ ىلإ ةرجهلا
 مهنإ ةئملاب 5 لوقي نيح يف ،ادنك وأ ةدحتملا تايالولا ىلإ ةرجهلا يف ةئملاب 12 بغري ،هسفن

 فالخب يبرع دلب ىلإ ةرجهلا يف ةئملاب 10 بغريو ،يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ىلإ نوبهذيس
 بونج ايقيرفأ يف ةلود ىلإ باهذلا نولضفي ةئملاب 26 نأ امك .يجيلخلا نواعتلا سلجم لود
 56( نيلمتحملا نيرجاهملا بلغأ نأ ةظحالملاب ردجيو .ةينيتاللا اكيرمأ وأ ايسآ وأ ءارحصلا
 مهنإ نولوقي ةئملاب 38 ـب ةنراقم ،ةينوناقلا ريغ ةرجهلا ىلع اولبقي نل مهنإ نولوقي )ةئملاب
 .ةرجهلل ةمزاللا ةينوناقلا قاروألا مهعم نكت مل نإو ىتح ،برغملا ةرداغم يف نوركفي
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 ؟اھیلإ ةرجھلا يف ركفت يتلا ةقطنملا يھ ام

 
 

  ينيدلا دقتعملا
 مهنإ نولوقي ةئملاب 44 ـب ةنراقم ،)ةئملاب 38( نونيدتم مهنإ ًابيرقت ةبراغم 10 لك نم 4 لوقي

  .نينيدتم ريغ مهنأ ةئملاب 13 ىريو ،ام دح ىلإ نونيدتم
 

 18 نيب مهرامعأ حوارتت نمف .ًانس ربكألا ليجلا ءارآ عم هنيابت يف باشلا ليجلا زربي ًاضيأ انه
 نمب ةنراقم ةيوئم ةطقن 40 نم رثكأب نونيدتم مهنأب لوقلا ىلع مهلابقإ لقي ًاماع 29و
 وه امكو .)ةئملاب 68 لباقم نونيدتم مهنإ نولوقي ةئملاب 24( رثكأف ًاماع 60 رمعلا نم نوغلبي
 ،ام دح ىلإ نيدتلا ىلع مهلابقإ لقي ىلعألا يميلعتلا ىوتسملا باحصأف ،ةديدع لود يف لاحلا

 ةنراقم رثكأ ةطقن 20 عقاوب نيدتلا ىلع ًالابقإ رثكأ برغملا يف يساسألا ميلعتلا باحصأو
 ةئملاب 44( لاجرلاب ةنراقم ًانيدت رثكألا نه ءاسنلاو .يعماجلا وأ يوناثلا ميلعتلا باحصأب

 .ةبسنلا هباشتم نيدتلا ىلع رضحلاو فيرلا ناكس لابقإ ناك نإو ،)ةئملاب 31 لباقم
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  ؟نیدتم ریغ مأ ام دح ىلإ نیدتم مأ نیدتم صخش كسفن ربتعت لھ ،ماع لكشب
 نونیدتم مھنإ نولوقی نم %

 
 

 صاخشأ 10 لك نم 6 ناك 2006 ماع يف .برغملا يف ًاضيأ يسايسلا مالسإلا معد عجارتي
 تارارقلا ىلع ذوفن مهل نوكي نأ بجي نيدلا لاجر نم ةداقلا نإ نولوقي )ةئملاب 58( ًابيرقت
  .2018 ماع يف طقف ةئملاب 21 غلبتل تابثب ةبسنلا هذه تعجارت .ةيموكحلا

 
  ؟ةیلاتلا تارابعلا نم لك ىلع قفاوت ال وأ قفاوت ىدم يأل
 ةیموكحلا تارارقلا ىلع ذوفن مھل نوكی نأ بجی نوینیدلا ةداقلا

  .ةلوقملا ىلع نوقفاوی وأ ةدشب نوقفاوی نم %

 
 

 نوكي نأ يف ةبغرلا ىلع ريثكب ًالابقإ لقأ رغصألا ليجلا نأ ةقيقحب راسحنالا اذه طبتري امبر
 ًاماع 29-18 ةيرمعلا ةحيرشلا نم طقف ةئملاب 12 نأ ثيح .ةموكحلا ىلع ذوفن نيينيدلا ةداقلل
 ةحيرشلا نم )ةئملاب 34( ثلثلاب ةنراقم ،يأرلا اذه قنتعت ًاماع 39-30 ةحيرشلا نم ةئملاب 15و
 باحصأ نأ امك .رثكأف ًاماع 60 مهرامعأ غلبت صاخشأ 10 لك نم 4و ًاماع 59-50 ةيرمعلا
 ميلعتلا باحصأب ةنراقم يأرلا اذهب عانتقالا ىلع ًالابقإ رثكألا مه )ةئملاب 30( يساسألا ميلعتلا
  .)ةئملاب 9( يعماجلا ميلعتلا ىلع نيلصاحلاو )ةئملاب 15( يوناثلا
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 نأ يرورضلا نم هنأ نوري )ةئملاب 27( ًابيرقت عبرلا نإف ،نيملسملا ةبراغملا ىلإ ةبسنلابو
 كانهو .ةعيرشلا ىلع )ةئملاب 15( ديعب دح ىلإ وأ )ةئملاب 12( لماكلاب ادنتسم نوناقلا نوكي

 ،ًاعم بعشلا ةدارإو ةعيرشلا ىلإ نوناقلا دنتسي نأ ةرورضب نوري نمم )ةئملاب 32( ريبك ددع
 ةئملاب 15و ،بعشلا ةدارإ ىلإ بلغألا يف نوناقلا دنتسي نأ ةرورضب ةئملاب 21 لوقي نيح يف
 دادعإ ةركف معد عجارت دقو .بعشلا هلضفي ام ىلإ لماكلاب دنتسي نأ ةرورضب نولوقي
  .ةيوئم طاقن 9 عقاوب ،2016 ماع ذنم ةعيرشلا ىلع ءانب لماكلاب وأ ريبك لكشب نيناوقلا
 
 دنتست نأ ليضفت ىلع ًالابقإ لقأ نوربتعي ًاميلعت لضفألاو ًانس رغصألا نوملسملا ةبراغملا
 اذه نوقنتعي ًاماع 29و 18 نيب مهرامعأ حوارتت نمم طقف ةئملاب 17و .ةعيرشلا ىلإ نيناوقلا
 هسفن تقولا يفو .رثكأف ًاماع 60 ةيرمعلا ةئفلا نم )ةئملاب 47( فصنلا وحنب ةنراقم ،يأرلا

 ىلع هبلغأ يف نوناقلا دمتعي نأ ةرورضب نولوقي يساسألا ميلعتلا باحصأ نم ةئملاب 37 نإف
 13و ،يوناثلا ميلعتلا باحصأ نم يأرلا اذه نوقنتعي ةئملاب 20 ـب ةنراقم ،ةعيرشلا ىلع لقألا
  .يعماجلا ميلعتلا ىلع نيلصاحلا ةلاح يف ةئملاب

 
  ؟...ىلع كدلب نیناوق دنتست نأ بجی لھ ،كرظن ةھجو نم

 .ةعیرشلا ىلع دیعب دح ىلإ وأ لماكلاب دنتست نأ بجی اھنإ نولوقی نم %
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 يبرعلا رتيمورابلا لوح
 
 

 
ميقلاو  تاهاجتإلا  نع  ةبقاث  ةرظن  مدقت  ،ةلقتسم  ةيثحب  ةكبش  وه  يبرعلا  رتيمورابلا 

يبرعلا ملاعلا  يف  نييداعلا  نينطاوملل  ةيداصتقإلاو  ةيسايسلاو   .ةيعامتجإلا 
 

ءارجإب موقن ،2006 ماع ذنم نمتاعالطتسإ   ٍلاع  ىوتسم  تاذ  ماعلا  يأرلل   ،ةّقدلا 
 يف ًادلب رشع ةسمخ يف ًاينطو ةلّثممو تانايبلا عمجل ةّيصخشلا ةلباقملا ىلع ةدمتعم

 .ةيوئم طاقن 3± وه جئاتنلل أطخلا شماه .ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم
 

يف  ءاسنلاو  لاجرلا  ءارآ  لوح  ةماعلا  لوانتم  يف  ةحاتملا  تانايبلل  عدوتسم  مخضأ  نحن 
نع ريبعتلل  برعلا  نينطاوملل  ةحسف  انتاعالطتسا  جئاتن  حنمت  ةقطنملا . مهتاجايتح إ 

 .مهتامامتهإو
 
 
 
 


