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ايقDرفا لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم 34 بابشلا ھجاوت +*لا تايدحتلا

15ن#بمJرامعأحوا$QتنيذلابابشلانممJايقHرفالامشوطسوألاقرشلاةقطنمنا8سنم٪30ھنأ.-إتاءاصحإلا$#ش!
نطومةقطنملادع!ثيح،اًماع30و

ً
كانJتناm.اkhيمنتومjhادلببضوghللنيدJاجنوعسcنيذلابابشلانمقرشمليa`ا

yzرارقلاعنصتايلمعyzبابشلاجامدإىوتسمزHزع!.-إفدthةيضاملارشعلاتاونسلاىدم.qعتاردابملانمديدعلا
،ھيلعو.بولطملاىوتسملانودرارقلاعنصزكارمyzبابشلليقيقحجمدقيقحتوحنةلماعلادو�a`اتلازامنكلو.مjhادلب

$�كأل8ش�و.ةحي��لام�صرفبابشلاحنمةلاحyzمجن�س��لادئاوفلام���aوننأرHرقتلااذJلالخنمانيعس
ودب�سفيك.qع�#ك$Qللكلذو،ةلود14نمابيجتسم1324ھيفكراشتن$Qنإلا$�عاًعالطتسانشكآانيمترجأ،اًديدحت
.اthداقمJبابشلاناmاذإاًي�ي�واًيداصتقاواًيسايسايقHرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنم

صرفصقنوةلاطبلاباودافأنممq.44.4٪عكلذعزوتو
،بابشلالامعألاداورلبسانملامعدلاةلقولمعلا
ةيطغ!ة�وعصورقفلانمنوناعcمjhأاولاقنمم٪10.5و
لبقتسملانوشخيمjhأباودافأنمم٪9.7و،مthاقفن
.qعةوالع.مthاعلطتقيقحتنمنومورحممjhأولو�a©ا
تايدحتلا.-إن#بيجتسملانمz13.5٪-اوحراشأ،كلذ
تاعا�لاراش�ناو،ةمالسلاونمألامادع»ابةقلعتملا
.ميلعتلاةمظنأفعض.-إةفاضإلاب،ةيفئاطلاوة�®سملا

مjhأ.-إ٪14.4راشأ،ىرخألاةظو�®ملاتايدحتلان#بنمو
cلخادةماعلاوةيسايسلاةاي�`انمداعب�سالابنورعش
ةماعلاعاضوألان#سحتلمthالواحمليمتثيح،مjhادلب
اوراشأن#بيجتسملانم٪5.5نأوةصاخ،ضفرلا.-إ

yzةي�وس�©اوz-املاويرادإلاداسفلاوةرادإلاءوس
.اjhو�جاوي��لاةيسµئرلاتايدحتلاىدحإmمjhادلب

ن#بيجتسملانم٪78.3نأةساردلاجئاتنتر�ظأ
cادلبنأنودقتعjhس!م#$yzدنعو،ئطا¸`اهاجتالا
يملاعلاميقلا�ºمنمةذوخأملاتانايبلاليلحت
ن#ب�ي،تاموك�`ابن#نطاوملاةقثلوحي�رعلا$Qيمورابلاو
ن#باديدحتو،ةقثلانمةضفخنمتاHوتسمكانJنأ
ثيح،كلذلةh¾اشمةساردلاجئاتنتءاجو.بابشلا
cادلبنأ٪69.1دقتعjhبابشلالماع!مÀل8شÁÂء�
اولاقنممطقف٪13ـبةنراقم،امدح.-إÃÄسوأةياغلل
.امدح.-إديجوأةياغللديجل8شÀم�لماع!مJدالبنأ
تاموك�`ازÇaىدمنمتاروصتلاهذJنم$#ثكلاعبÆتو
،ن#نطاوملاتاجايتحالةباجتسالاو،فئاظولاقلخنع
يرادإلاعاطقلاحاتجايذلادكارلاداسفلاةa`اعمو
اياضقلا.-إ٪64.6راشأ،z-اتلا�و.ةلHوطة$Qفذنم
ھجاوييذلا�µÈÂئرلايدحتلالثمتاjhأ.qعةيداصتقالا
.ايقHرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنمyzبابشلا

ايق?رفا لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم بابشلا داقول اذام
بابشلا تاروصت ةرامتسا جئاتن

ةمكوJKاو ةسايسلا لوح بابشلا تاروصت

Àنوكراشملاراشأ،كلذدعyzنمددع.-إعالطتسالا
مك�`ائدابملثمتاjhأنودقتع��cلاصئاص¸`ا
جئاتنلار�ظت،قمعمل8شÀتانايبلاليلحتدنعو.ديشرلا
Êzديشرلامك�`ا.-إبابشلااh¾رظني��لاةقHرطلانأ
.ةمدقتملاةيلا$�يللاةيطارقميدللفدارمامدح.-إ

ةيسايسلاةمظنألانمددعفيÆصتبن#بيجتسملاماق
.مjhادلبمك�`ةمءالم$�كألاةمظنألاديدحتلةفلت¸©ا
ةمظنألاهذJفنصنسانكاذإھنأجئاتنلار�ظتو
نإف،ا�لن#بيجتسملاليضفتثيحنمةيسايسلا
yzتءاجعيمa`المش!��لاةيددعتلاةيطارقميدلا
مث،ةيÆيدلان#ناوقلامث،ءا$�¸`امكحاËhلي،.-وألاةبترملا
ا$#خأو،شaµ`امكح

ً
.ةيدادب�سالاةمظنألا
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yzةميسa`اتايدحتلانماًددعبابشلاھجاويامن�µو
وJسوردملاحالصإلانأن#بيجتسملاةيبلاغدكأ،ةقطنملا
،كلذ.-إةفاضإلاب.عراس�ملاحالصإلاضرفنملضفألا
cلوبقملا$#غنمھنأاًضيأن#بيجتسملاةيبلاغدقتع

.qعلوص�®ل)ةي�وس�©اوأ(ةطساولامادختسا
�Ñحوأم�قحنمنوكتالدقنكلواjhودHري��لاتامد¸`ا
.ةعورشملامthامدخ.qعلوص�®ل

.qع�#ك$Qلاعم.-وألاةبترملاyzةHر�`اتءاج،ھيلعو
نمنوكممJأاJرابتعابةيعامتجالاوةيسايسلاقوق�`ا
لصفلاعم،نوناقلاةدايساËhلت،ديشرلامك�`اتانوكم
مث،تانزاوتلاوطباوضلانامضوتاطلسلان#ببسانملا
ةاواسملانامضقHرطنعةيداصتقالادئاوفلا
ةكراشملاا$#خأو،)ةيعامتجالاةيطارقميدلا(ةيداصتقالا
.ةسفانملاو

ايق?رفا لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم بابشلا داقول اذام
بابشلا تاروصت ةرامتسا جئاتن

يداصتقالا مكJKاب قلعتي اميف بابشلا تاروصت

يرشÒلانمألاوةيJافرلانمابسانمىوتسمنمضت
نمضاًضيألمع!امنµبيداصتقالاوÓzامتجالامعدلاو
.يدرفلاد�a`اززعcيداصتقاماظن

�#ك$Qلاتاموك�`ا.qعبجي��لاتاHولوألا.-إرظنلا�و
كر،ةيداصتقالافورظلان#سحتلاËhلع

ّ
نوبيجتسملاز

رارقتسا.qعظاف�`اوعفترميداصتقاومنقيقحت.qع
ةHؤراودارأنيذلان#بيجتسملانمءزجامËhلي،داصتقالا
طيطختلاyzن#نطاوملاةكراشمنماعفترمىوتسم
ةمظنأزHزع!.qعتدكأىرخأةعومجمو،يداصتقالا
.ميلعتلاةمظنأحالصإ.-إةفاضإلابمjhادلبyzعافدلا

ميلعتلاماظنلتحا،ماعلاقافنإلابرمألاقلعتيامدنعو
ةي��لاةياعرلاماظنھيلي،٪57.1ةبسÆب.-وألاةبترملا
.يموقلانمألاو

ن#بيجتسملاتاروصتسايق.-إةساردلاتعلطتامك
تاداصتقاةرادإةرورضباh¾نونمؤي��لاةيفيكلالوح
الوأ.مjhادلب

ً
نأبجيھنأ.-إن#بيجتسملانم٪69.4راشأ،

الدبيدرفلاد�a®ل$�كأزفاوحكانJنوكت
ً

لعجنم
دو�a`اةيمJأىدم.qعلديامم،ةاواسم$�كألخدلا
نم٪77.3دقتعc،ىرخأةيحاننمو.بابشلان#بةيدرفلا
نمدHزملالمحتتاموك�`ا.qعبجيھنأن#بيجتسملا
نمم٪19.4ـبةنراقم،عيمa`اةلاعإنامضلةيلوؤسملا
cعنأنودقتعq.زملالمحتسانلاHةيلوؤسملانمد
مظعمنأ.-إناتجي�نلاناتاJ$#ش!و.م�سفنأةلاعإل
ايقHرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنمyzبابشلا
لmةلاعإمتيثيح،ةلاعإللن#عمساسأطخبنونمؤي

Ù¸عظاف�`اعمصq.لةبسانملازفاو�`ا®aدو�
امدنع$�كأاًيموكحاًروداورينأنودHريم�ف،ةيدرفلا
نأنكمي��لاةماعلاتامد¸`اميدقتبرمألاقلعتي

ةيجراJWا تاسايسلا لوح بابشلا تاروصت

ةي�رعلالودلاتلتحا،ةيداصتقالاتافلاحتللةبسÆلا�و
Àامب،ماعل8شyzب.-وألاةبترملا،جيل¸`الودكلذÆةبس

ةيلاعلاةيلاملاةردقلا.-إرظنلاب،ن#بيجتسملانم27.3٪
،ن#صلانأ.-إن#بيجتسملانم٪19.4راشأو.لودلاهذ�ل
mعأq.«علديامم،ةدحاوةلودلةبسq.ثأتىدم#$Jا
٪8.2ةبسÆبةدحتملاتايالولاوايكرتاËhلت.يداصتقالا
.z-اوتلا.qع،٪7.6و

yzJءارآعالطتسا.-إةساردلاتعلطت،مسقلااذ
م�لودبابشلادHري��لالودلابقلعتياميفن#بيجتسملا
ةينمألاوةيداصتقالاوةيسايسلااthاقالعنمززع!نأ
تافلاحتللةبسÆلابف.ا�عم$�كأل8شÀةيفاقثلاو
امب،ماعل8شÀةي�رعلالودلا.-إ٪15.4راشأ،ةيسايسلا
yzلت،جيل¸`الودكلذËh15.3ةدحتملاتايالولاا٪-mعأq.
.ايك$Qل٪7.7وايسورل٪8.8و،ةدحاوةلودلةبس»
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تايلمعyzةي�رعلاشويa`اطارخنابÒسÀام�رل
.اًرخؤمةعونتمتافلاحتو

لودلا.-إ٪37.2راشأ،ةيفاقثلاتافلاحتللةبسÆلا�و

امنµسلاةيمJأنمعبÆياموJو،ماعل8شÀةي�رعلا
راشأ،كلذ.qعةوالع.ةغللاو،ةباتكلاونفلاوىقيسوملاو

اس»رفوايناملأكلذyzامب،ةي�رغلاا�وروألود.-إ17.6٪
امك.ادنلنفودHوسلاواينابسÞوةدحتملاةكلمملاوايلاطيÞو
.qعاJ$#ثأت.-إبلاغلاyzكلذعجرHو،ايكرت.-إ٪6.9راشأ
ا�جمارببÒسÀةقطنملاءاحنأعيمجyzةيبعشلاةفاقثلا
.ةيماردلاا�لامعأوةينوHزفلتلا

٪15.2و٪16.9دقتعc،ةينمألاتافلاحتللةبسÆلابامأ
تايالولاعماthاقالعزHزع!م�لود.qعنأن#بيجتسملانم
ةوق.-إرظنلاباميسال،z-اوتلا.qع،ايسوروةدحتملا
نألمت�©انمو.ةروطتملاا�شويجوةيعافدلااkhمظنأ
اJوزغبÒسÀتءاجدقايسورلةيلاعلاةبسÆلانوكت
.qعززعيذلارمألا،ةيضاملاة$Qفلاىدم.qعايناركوأل
اthوقبقلعتياميفن#بيجتسملاتاروصت�ßرألا
.ةHركسعلا

ةبترملاyzماعل8شÀةي�رعلالودلاتءاج،كلذ.-Þو
،جيل¸`الود.-إ٪5.7ورصم.-إ٪6.6راشأثيح،ةثلاثلا

ايق?رفا لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم بابشلا داقول اذام
بابشلا تاروصت ةرامتسا جئاتن

4\انملا لمعلاو ةئXبلا

اياونوفقاوم.qع�#ك$Qلاب،كلذ.-إةفاضإلاب
نأجئاتنلاتر�ظأ،àzانملالمعلاهاجتن#بيجتسملا
يمويلامghيتور$#يغ!yz$#كفتلابدادعتسا.qعبابشلا
.ةئµبلاةيام�`

،ءارض¸`اةقاطلارداصممادختساكلذلمشو
،تايافنلارHودتةداعÞو،معدلاتالمحyzةكراشملاو
تÒبس!اذإم�فئاظوكرت�Ñحو،ةHوضعلاةمعطألاءارشو
yzبلابررضلاقا�`إµةئ.

متوةبسانملاتالم�`اذيفنتمتلاحyz،وحنلااذq.Jع
بابشلنكمي،ماعلالقنلاتا8بشyzلضفألارامث�سالا
اًروداوبعلينأايقHرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنم
Jالئا

ً
yzانملا$#غتلايدحتلةلاعفلاةباجتسالاàz.

اميفبابشلاتاروصت.qعةساردلانم$#خألامسقلازكر
ىدم.-إرظنلا�و.àzانملالمعلاوخانملا$#غتبقلعتي
الدبةئµبلاةيام�`ةHولوألاءاطعإ

ً
،يداصتقالاومنلانم

نودقتعcن#بيجتسملافصننمبرقيامنأجئاتنلار�ظت

yzبÒس!ول�Ñح،ةئµبلاةيام�`ةHولوألاءاطعإبجيھنأ
.فئاظولانادقفويداصتقالاومنلاؤطابت

وJخانملا$#غ!نأ.-إن#بيجتسملانم٪64.4راشأامك
٪26.5بناج.-إ،اًيص¸Ùم�لةبسÆلاباًدجةم�مةيضق
ن#بيجتسملانم٪31.2راشأثيح،امد�`ةم�ماjhإاولاق
عفادبتاءارجإماظتنابنوذختينأاوذختادقمjhأ.-إ
ٍلاعىوتسمماقرألاهذ��Jوتو.خانملا$#غ!نأشÀقلقلا
ركذثيح،يملاعلايدحتلااذJة�جاوملمامتJالانم

ذاختاباًمامتJا$�كأاوحبصأمjhأن#بيجتسملانم49.6٪
.خانملا$#غ!نأشÀقلقلاعفادبتاءارجإ
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بابشلا تاروصت ةرامتسا

أ
ُ
،ةيح�ر$#غةمظنمÊzو،ايقHرفالامشوطسوألاقرشلاةقطنمنمبابشلانمةعومجمنمنشكأانيمةمظنمت�ش»
.qع�#ك$Qلابموقتو،بابشلانمبابشللنشكآانيم.ايقHرفالامشوطسوألاقرشلابابشقوقحنععافدللةممصم
با�åأmبابشللةفدا�لاةكراشملابنشكأانيمنمؤت.ناس»إلاقوقحوةيطارقميدلاوةرصانملاوةماعلاتاسايسلااياضق
ةاي�`اوةماعلاةاي�`انمضبابشلليقيق�`اجامدالالالخنم،ةيمنتلاولاعفلاوي�اجيإلا$#يغتلاوحنن#لعافوة�®صم
.ةيسµئرلاانفادJأدحأm،ةيسايسلا

اميسال،ادجافيعضايقHرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنمyzرارقلاعنصتايلمعyzبابشلاةكراشمىوتسمدعc،اًيلاح
رارقلاعنصتايلمعyzيقيق�`ام�جامدانإفھيلعو.اًماع35نعمJرامعألقتنا8سلا�æلثنم$�كأنأةقيقح.-إرظنلاب

عنصةيلمعyzم�جاردإنإف،كلذ.-إةفاضإلا�و.م�عفاودومkhقاطوJبابسألانمدحاوو،مjhادلب.qععفنلابدوعيس
يأسكع.qع،سانلاةماعم��thلااياضقلانععافدلابنومتèhبابشلانأةقيقحبÒسÀي�اجيإل8شÀسكعنµسرارقلا
نادلبمظعمھجاوتةل8شمÊzو،ةيجاتنإلاةداHز.-إيدؤيسھنأامك.ىرخأةيسايسوأةيفارغوميدوأةيعامتجاةعومجم
.ةقطنملا

لوحبابشلاتاروصتسايقل2022لHربأ/ناسµنر�شوريا$�ف/طابشر�شن#بةرامتساذيفن�بنشكآانيمتماق،ھيلعو

ناmاذإاًي�ي�واًيداصتقاواًيسايسةقطنملال8شنوكيدقفيكةساردلةي�يبلاوةيداصتقالاوةيسايسلابناوa`انمددع
.اthداقمJبابشلا

ةساردلا فادھأ

JتفدJألاقيقحتلةساردلاهذJةيلاتلافاد:

v؛ةي�يبلاوةيداصتقالاوةيسايسلاةمكو�`الئاسمبقلعتياميفبابشلاتاروصتسايق

vاذإةقطنملال8شنوكيسفيكةساردmوتلعسوأةحاسمبابشللنا-zراودأJةيسايسلاتارارقللن#ع»اصكم
و؛ةي�يبلاوةيداصتقالاو

vئرلااياضقلام�فµبابشلاھجاوت��لاةيسyzرفألامشوطسوألاقرشلاةقطنمHابسأوايق¾hاا`aرذHميدقتلة
.تايدحتلاهذ�للاعفل8شÀىدصتتنأنكمي��لاةسايسلاتايصوت

ايق?رفا لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم بابشلا داقول اذام
بابشلا تاروصت ةرامتسا جئاتن
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ةرامتسالا ةنيع

ابيجتسم1324ةيئاghلاةنيعلاz-امجإغلب
ً

،ايناتHرومو،ايÒيلو،نانبلو،ندرألاو،قارعلاو،رصمو،رئازa`اÊzةلود14نم
ةنيعلاتنمضت،yzارغوميدلاميسقتلا.-إرظنلاب.نميلاو،تارامإلاو،س»وتو،اHروسو،نادوسلاو،ن#طسلفو،برغملاو
.ثانإلاوروكذلانمةHواس�مةبس»

حوا$Qتنيذلادارفألانم٪24.8واًماع34و18ن#بمJرامعأحوا$Qتنيذلان#بيجتسملانمq.75.2٪عاًضيأةنيعلاتوتحاو
.$�كأفاًماع35ن#بمJرامعأ

وأ$#تسجاملاةجردنولمحي٪18.4و،سوHرولا8بلاةجرد.qعن#لصا�`انمن#بيجتسملانم٪43.3ناm،كلذ.-إةفاضإلاب
٪5.4و،يوناثلام�ميلع!اولمكأنمم٪10.9و،ةيعماa`اةساردلانمناتÆساولمكأوأاًمولبدنولمحي٪18.7و،.qعأ
.يðادتبالاوأ�ÁÂاسألاميلعتلااولمكأنمم٪3.2و،�ïقتوأ�îمبHردتلاوعضخ

تانایبلا عمج
.qعاkhحفص$�عةرامتسالاطباررشÆبنشكأانيمتماقو."و�وك"جمانربمادختساب،تن$Qنإلا$�ععالطتسالاءارجإمت
نماًددعان�جاو.ةقطنملانمن#بيجتسملانمنكممردق$�كأ.qعلوص�®لتانالعإلاةمدخمادختسالالخنمكوبسµف
:تانايبلاعمجةلحرملالختايدحتلا

vyzةيئاصقتسالاةساردلانعنالعإلامت،ةيادبلاyz21ةلودyzرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنمHمل،كلذعمو؛ايق
.لودyz7دودريأ.qعلوص�`امتي

vايناث
ً

،òaتلÀع.ةضفخنمةكراشمتالدعمنادلبلاضعq.Jون�بنشكآانيمتماق،وحنلااذóتانالعإلاعyzJهذ
.ةيباجيإجئاتن.-إىدأامم،ن#بيجتسملانمدHزملا.qعلوص�®لنادلبلا

vاً$#خأ،mاًضفخنمثانإلاةباجتسالدعمناyzبانمق،ھيلعو،ةيادبلاÆلوممنالعارشcسkhطقفثانالافدyzةقطنملا
.ن#سaÆ`ان#بةHواس�موةلثممةنيع.qعانلصح�Ñح

ايق?رفا لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم بابشلا داقول اذام
بابشلا تاروصت ةرامتسا جئاتن
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قلعتياميفوةماعلافورظلابقلعتياميفبابشلاتاروصتةسارد.qععالطتسالانملوألامسقلازكر
yz$#س!م�لودنأنودقتعcن#بيa©انم٪17.3نأجئاتنلاتر�ظأو.مjhادلبلخاداjhو�جاوي��لاتايدحتلاب
٪60دقتعc،امومعو.ئطا¸`اهاجتالاyz$#س!مjhادلبنأ.-إاوراشأنمم٪78.3ـبةنراقم،حي��لاهاجتالا
.مjhادلبلخاد$#بكل8شÀئطا¸`اهاجتالاyz$#س!رومألانأن#بيجتسملانم

تالدعماميسال،ةيداصتقالاعاضوألاروJدتنعةمجاننوكتنألمت�©انمو،ةقلقمبسÆلاهذJدع!و
قلخنعتاموك�`اتزÇaثيح،ايقHرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنمyzبابشلان#بةعفترملاةلاطبلا
انوروكسوريافةحئاجتعضو،كلذ.qعةوالع.لمعلانعن#لطاعلاباعي�سالفئاظولانمفاmددع
-بابشلاةصاخو-نونطاوملاھجاويامك،ةبعصفقاومyzءاوسدح.qعصا¸`اعاطقلاوتاموك�`ا
.ةقطنملاءاحنأعيمجyzةيداصتقالاتامزألل$�كألاءبعلا

cرقت$#شHحبرæنشكأانيمنعرداص�yzبابشلان#بةقثلاىوتسمطسوتمنأ.-إ2020ماعرخاوأyz
دح.-إقثأال".-إمج$QُياموJو،ةHوئمةطقن58.5غلبيايقHرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنمyzمthاموكح
يفف.ةقثلانمةضفخنملاتاHوتسملاهذq.Jعءوضلاطلس!عالطتسالااذJجئاتننإف،كلذعمو."ام
طامدنع،عقاولا

ُ
لماع!مjhادلبنأ.-إطقف٪13راشأ،بابشللم�لودةلماعممييقتن#بيجتسملانمبل

–ةئµسةلماعمبابشلالماع!مJدالبنأ٪69.1دقتعc،لباقملاyzو.امدح.-إوأةياغللديجل8شÀبابشلا
بابشلالماع!م�لودنأ٪45.5فاضأوامدح.-إء�ÁÂل8شÀبابشلالماع!م�لودنأ٪23.6لاقثيحب
Àل8شÁÂةياغللء�.

 ؟ئطاFGا هاجتالا 78 مأ حيABلا هاجتالا 78 كدلب 78 رومألا 12س/ ل. ،ماع ل$ش( :1 ل$شلا
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لقتصا¸ÙأمJايقHرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنمyzنا8سلا�æلثنم$�كأنأةقيقح.-إرظنلا�و
،ومنلاةداHزولضفأفورظوحنمjhادلبةدايقوحنمghيكمتبجHومghكمينيذلاو،اًماع35نعمJرامعأ
بسانملاجامدإلانامضلتاروصتلاهذJءاروةنما8لابابسألاةيميلقإلاتاموك�`اö`اع!نأم�ملانمف
.فاطملاةياyzjhةماعلاةاي�`اyzبابشلل

اًئجافمنكيمل،ايقHرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنمyzبابشلاھجاوت��لاةيسµئرلاتايدحتلا.-إرظنلاب
ةبسÆبكلذو،بابشلالامعألاداورلمعدلافعضولمعلاصرفصقنوةلاطبلاوJيدحت$�كأنأدجننأ

فورظلاوJھنو�جاوييذلا$�كألايدحتلانأاو��وأوةنيعلانم٪10.5فاضأو.ن#بيجتسملانم44.4٪
نوشخيمjhأبةنيعلانم٪9.7فاضأو.ةيشµعملاعاضوألاءوسورقفلاq.yzجتت��لاو-ةئµسلاةيداصتقالا

ديدعلاثدحتثيح،مthاعلطتوم�مالحأقيقحتلةصرفلاوأةردقلانمنومورحممjhأولو�a©البقتسملا
لmأنسفيكوz-اتلامويلا.qع�#ك$QلاطقفاننكمHو،شµعلا.qعنHرداق$#غانحبصأاننأ"ن#بيجتسملانم
."انتالئاعوانسفنأليع»و

ومنلاوةيجاتنإلاوةيمنتلا.qعاًباجيإسكعنينأھنأشنمرارقلاعنصتايلمعyzبابشللبسانملاجامدإلانإ
،ةماعلاوةيسايسلاةاي�`انممJداعب�سامتيھنأ٪14.4دقتعc،كلذعم.مjhادلبلخادماعلايداصتقالا
تاروصتشµمkhلانعتاروصتلاهذJبحاصتو.مjhادلبةيمنتططخyzةمJاسملانوعيطتسcالz-اتلا�و
.ةيص¸÷لاتاHر�`اوةيساسألاةيسايسلاوةيعامتجالام�قوقحنمنومورحممjhأبىرخأ

.-إةفاضإلابمjhادلبzyz-املاويرادإلاداسفلاوةرادإلاءوسنماوكتشانيذلان#علطتسملانم٪5.5كلذديأو
نيذلانميلاوقارعلانمن#علطتسملان#بصاخل8شÀلا�`اوJاذJناm.ةي�وس�©اوةطساولادوجو
.øس!تارارقلاهذJنأاميسال،ةيموك�`اتارارقلا.qعةيسايسلابازحألاةنميJنمن#طبحماوحبصأ
.بعشلاùzابباسح.qعةنيعمتاعومجمليضفتوحنامومع

  ؟بابشلل مكدلب ةلماعم ميقت فيك ،رابتعالا ن1ع( رومألا عيمج اذخا :2 ل$شلا
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عالطتسالاyzن#كراشملانم٪7نمبرقيامراشأو.دوقعذنمةقطنملاةيفئاطلاوة�®سملاتاعا�لاتحاتجا
يذلاوم��جاوييذلا$�كألايدحتلاوJةيفئاطلاتاعارصلاوبور�`اراش�ناونامألاونمألابايغنأ.-إ
èhدوجوددJانأن#بيجتسملانمددعفاضأو.م`aور�`دوقوكم�مادختسالم�قحالتة�®سملاتاعام¾hم
نمz6.6٪-اوحدافأثيح،ميلعتلااghيبنم،بابشلا.qعا�لرصحالةيبلسراثآا�لفورظلاهذJ.مthاعازنو
دحامم،ةيضاملاةليلقلاتاونسلالالخÃÄسل8شÀتروJدتمjhادلبyzةيميلعتلاةمظنألانأبن#بيجتسملا
.ساسألاyzفئاظولاةردننعاضوع،لمعلاقوسلبابشللبسانملادادعإلاىوتسمنم

 ؟مويلا باش صcGك كbجاوي يذلا a2كألا يدحتلا و. ام ،كيأرب :3 ل$شلا
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 تاعارصلاو بور&%ا راشzنا ؛مالسلاو نمألا بايغ

ةيفئاطلا

ةي�وس&*او يرادإلا داسفلاو مك&%ا ءوس

ةيميلعتلا مظنلا رو�دت

 نمبابشلا عنمت تاقيعم دوجوو لو��*ا لبقتسملا

م��اعلطتو م��اذ قيقحت

ةيش�عملا فورظلا ءوسو رقفلا

 ؛ةماعلاو ةيسايسلا ةاي&%ا نم ش�م��لاو داعبسالا

تا4ر&%او قوق&%ا بايغ
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 لوح بابشلا تاروصت
ةمكو45او ةسايسلا
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��لاةيسايسلاةمظنألاعونامف،ايقHرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنمنودوقيسبابشلاناmاذإ
ةمظنألانمددعةمءالمىدممييقتن#بيجتسملانمعالطتسالابلط؟اjhومدختسµسواjhولضفيس
،ةHوطلسلا.-إ،ةيطارقوتوألا.-إ،ةيطارقميدلانمةيسايسلاةمظنألاهذJتحوارتو.مjhادلبعمةيسايسلا
.ةHركسعلا.-إ،ةيطارقويثلا.-إ

$�كأ4mلصأنمةطقن2.7لدعمب.-وألاةبترملالتحايطارقميدلا�ÁÂايسلاماظنلانأةساردلاجئاتنتفشك
2.3اËhلت."امدح.-إديج"ماظن�ïع!اjhأ.-إةبسÆلاهذJةمجرتاننا8مإ�و،ةقطنملالودلمئالم�ÁÂايسماظن
قفوتارارقلانوذختي،ةموكحسµلو،ءا$�خدوجو"ـلةطقن

ً
ةطقن2.0و"دلبلللضفألاھنأنودقتعcاملا

.ةينامل$�لاتاباختنالاyzةيÆيدلاوةيÆيميلاوةHراسµلاوةيموقلابازحألاھيفسفان�تي»املربماظنل

لدعمب"تاباختناوأةيسايسبازحأھيفدجوتالو�ïيدلانوناقلاھمكحيماظندوجو"ةيلاتلاةبترملاyzءاجو
ھسفنفل8ياليوقميعز"دوجوو"شaµ`امكح"ماظنهالت."امدح.-إء�ÁÂ"ماظنھنأ�ïعcامم،ةطقن1.9
.z-اوتلا.qع،ةطقن1.6و1.8لدعمب،"تاباختنالاونامل$�لاءانع

yzjhصتاندرأاذإ،فاطملاةياÆفيJنإف،ا�لن#بيجتسملاليضفتثيحنمةيسايسلاةمظنألاهذ
مكحمث،ةيÆيدلان#ناوقلامث،ءا$�¸`امكحاËhلي،.-وألاةبترملالتحتعيمa®لةلماشلاةيددعتلاةيطارقميدلا
ا$#خأو،شaµ`ا

ً
.يوطلسلامك�`ا

 ءqrs مأ ،ام دح noإ ءqrs ،ام دح noإ ديج ،اًدج ديج ماظنلا اذ. ل. ،كيأرب ،ةيلاتلا ةيسايسلا ةمظنألا نم ل$ل :4 ل$شلا
]ةياغلل ءqrs =1 ؛ادج ديج =4 ؛لدعملا[ ؟كدلب مكFB ةياغلل

1.6
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 نامل�Tلا ءانع ھسفن فل`ي ال يوق ميعز دوجو

تاباختنالاو

ش��%ا مكح

 بازحأ ھيف دجوت الو �rيدلا نوناقلا ھمكحي ماظن دوجو

تاباختنا وأ ةيسايس

 ة4راس�لاو ةيموقلا بازحألا ھيف سفانzت ي�املرب ماظن

ةينامل�Tلا تاباختنالا WX ةي�يدلاو ةي�يميلاو

قفو تارارقلا نوذختي ،ةموكح س�لو ،ءا�Tخ دوجو
ً

 امل ا

دلبلل لضفألا ھنأ نودقتع£

يطارقميد pqrايس ماظن دوجو
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ةسفانملاوةكراشملا"ززعcيذلا�ÁÂايسلامك�`اماظنوJةيطارقميدللاًعويش$�كألاتافHرعتلادحأ
تامدنع،نايحألانم$#ثكyz."ةHر�`او

ُ
،ايقHرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنمقايسyzةيطارقميدلاشقان

اميفبابشلاتاروصتمييقتلعالطتسالافدJ،ةياغلاهذ�لو.تاباختنالاروظنمنمطقفا�لرظنلامتي
ةم�م�ïع!4ثيح،4.-إ1نمسايقم.qعتانايبلاليلحتمتثيح،ديشرلامك�®لةم�ملاصئاص¸`ابقلعتي
.ادبأ.qعةم�م$#غ�ïع!1وادج

 ىدم يأ noإ ي�a2خأ كلضف نم .ديشرلا مك�Bل ةيساسأ صئاصخ اbل� تس�ل ا��كلو ،ة�وغرم ة12ثك ءايشأ كان. :5 ل$شلا
 12غ وأ ام دح noإ ةمbم وأ ،اًدج ةمbم ا��أ لوقت ل. .ديشرلا مكFBا تامس نم ةمس ا.رابتعاب ا�رورض ةيلاتلا ءايشألا نأ دقتع/

]ادبأ ةمbم 12غ =1 ؛ادج ةمbم =4 ؛لدعملا[ ؟ادبأ ةمbم 12غ وأ ،ام دح noإ ةمbم
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ن1بختنملا 12غ م.-داق سانلا عيطي

ن1ناوقلا ةي?يدلا تاطلسلا رسفت

ن1بختنملا م.-داق سانلا عيطي

ةؤفك 12غ ةموكFQا نوكت امدنع رومألا مامز شFGHا DEوتي

ة]واسZم سانلا ليخادم لعجت ةلودلا

 deلا ةلماعملا سفن ىقلتتو لجرلا عم ة]واسZم قوقحب ةأرملا عتمتت

لجرلا ا.f عتمتي

ءارقفلا معدتو ءاينغألا kEع بئارض تاموكFQا ضرفت

ةيئاضقلاو ةيعpرشZلاو ةيذيفنتلا تاطلسلا ن1ب ماتلا لصفلا

ةلاطبلا ةsجاومل ةلودلا نم ةدعاسم سانلا ىقلتي

ةرح تاباختنا tu م.-داق سانلا راتخي

ةلودلا داsطضا نم سانلا weحت ةيندملا قوقFQا

عيمyGل ةلوفكم ةيسايسلاو ةيندملا قوقFQا
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��لاةميقلا��ويامم،ديشرلامك�`ارصانعمJأÊzةيسايسلاوةيندملاقوق�`انأةساردلاجئاتن$#ش!
ىقلتي"اËhلي،ديشرلامك�®لرصنعمJأmةثلاثلاةبترملاyzةر�`اتاباختنالاتءاجو.ةHر�®لبابشلااËhلوي
.qعبئارضتاموك�`اضرفت"تءاجو.ةعÀارلاةبترملاyz"ةلاطبلاة�جاوملةلودلانمةدعاسمسانلا
.ةنماثلاةبترملاyz"ةHواس�مسانلاليخادملعجتةلودلا"و؛ةسداسلاةبترملاyz"ءارقفلامعدتوءاينغألا
لالخنمةمكو�`احاجننومّيقيسانلانإن#لئاق،ةقطنملاyzنوللحماJانÒتيرظنة�جوعماذûÂÑJامتHو
قفو،ةيداصتقالااJراثآ

ً
.ي�رعلا$Qيمورابلاتانايبلا

ةجاحدكؤيامم،)ءاضقلاو،نامل$�لاو،ةموك�`ا(ةثالثلاتاطلسلان#بماتلالصفلاةسما¸`اةبترملاyzءاجو
."امدح.-إم�م"و"اًدجم�م"ن#بھمييقتمتاموJو،تانزاوتلاوطباوضلادوجوونوناقلاةدايس.-إسانلا
اh¾عتمتي��لاةلماعملاسفنىقلتتولجرلاعمةHواس�مقوقحبةأرملاعتمتت"ةبسÆلابلا�`اوJاذJناmو
"لجرلا

ةيÆيدلاتاطلسلارسفتو؛)ةؤفك$#غةموك�`انوكتامدنع(مك�`اشaµ`اz-وتبرمألاقلعتيامدنعو
م�ميقثيح،ةمئاقلالفسأyzاًعيمجاوءاجف،ن#بختنملا$#غون#بختنملامthداقلصا¸Ùألاةعاطو؛ن#ناوقلا
.ديشرلامك�®لصئاصخك"قالطإلا.qعن#م�م$#غ"و"امدح.-إن#م�م$#غ"مjhأ.qعن#بيجتسملا

yzلاghبابشلانأدجن،عالطتسالاجئاتن.-إرظنلا�و،ةياyzرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنمHايقcنودقتع

:qzيامكÊzديشرلامك�`ارصانعمJأنأ

vر�`اH؛ةيعامتجالاوةيسايسلاقوق�`ا-ة

v؛تانزاوتلاوطباوضلانامضوتاطلسلان#بحي��لالصفلا-نوناقلاةدايس

vو؛ءارقفلامعدوةيداصتقالاةاواسملانامض-)ةيعامتجالاةيطارقميدلا(ةيداصتقالادئاوفلا

vزنوةرحتاباختنانامض-)ةيطارقميدلانمى»دألاد�`ا(ةسفانملاوةكراشملاèhة

ةيلا$�يللاةيطارقميدللامدح.-إفدارموJديشرلامك�®لبابشلافHرع!نأ.-إتامسلاهذJ$#ش!و
.ةمدقتملا

مايقلابجيھنأن#بيجتسملانم٪61.7دقتعc،ةقطنملابابشھجاوت��لاةلئا�لاتايدحتلانممغرلاب
الإ،ةبعصةيسايسوةيعامتجاوةيداصتقاتايدحتبابشلاھجاويامن�µو.اًئµشفاًئµش�ÁÂايسلاحالصإلاب
.ةدحاوةعفد�ÁÂايسلاحالصإلابمايقلاھنأطقف٪33.5دقتعcثيح،ةعرس�ملاتاحالصإلانولضفيالمjhأ
.ةيانعÀةيسايسلاتاحالصإلابموقتنأةيميلقإلاتاموك�`ا.qعبجي،z-اتلا�و

ةليلقلاتاونسلاتر�ظأدقف،رJد�Qللوطأةدمبلطتت��لاتاحالصإللمعدلانمدHزملاكانJنأن#حyzو
نأبجي،كلذعمو.ةلشافلاتاسايسلاهاجتاً$�صلقأاوحبصأةقطنملاءاحنأعيمجyzبابشلانأةيضاملا
مادتسموتÒثمýöنوJو،ةيجاتنإلازHزع!.qعلمع!��لاةبسانملاتايلآلاداجيإوحناً�جوم�#ك$Qلانوكي
.)عóرسلا(يداصتقالاومنلاقيقحتل
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https://www.arabbarometer.org/2021/09/in-surveys-tunisians-tell-of-continuous-economic-grievances/
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نأةساردلاجئاتن��وت،ةقطنملاءاحنأعيمجyzةي�وس�©اوةطساوللاً$#بكاًراش�ناكانJنأن#حyzو
.قايسلانعرظنلاضغÀ،لوبقمرمأوJةطساولامادختسانأنودقتعcالبابشلا

��لاتامد¸`ا.qعلوص�®لةطساولامادختسانأن#بيجتسملانم٪87.8ھعومجمامدقتعc،عقاولاyzو
.qعلوص�`ابقلعتياميف٪67.2ـبةنراقم،لوبقم$#غرمأوJاËhلعلوص�`ام�لقحيالدقنكلواjhودHري
.-إلوبقمرمأوJةطساولامادختسانأ٪30نمبرقيامدقتعc،ھسفنتقولاyz.اjhوقحتس��cلاةمد¸`ا
،ةرادإلاءوس.-إكلذمghم$#ثكوزعóو،اjhوقحتس��cلاتامد¸`ا.qعلوص�`ابرمألاقلعتيامدنعامدح
.ماعلاعاطقلالخاديرادإلاداسكلاو،داسفلاراش�ناو
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 pqrايسلا حالصإلاب مايقلا بجي

اًئ�شف اًئ�ش

 pqrايسلا حالصإلاب مايقلا بجي

ةدحاو ةعفد

ةباجإلا ضفر /فرعأ ال

 ؟كرظن ةbجو noإ برقألا و. ةيلاتلا تارابعلا نم يأ :6 ل$شلا
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ا�قحتسr Q¬لا ةمدg%ا e»ع لوص&ªل

 نم تس�ل ا�كلو ا�د4رت r¬لا تامدg%ا e»ع لوص&ªل

كقح

ادج لوبقم ام دح deإ لوبقم ام دح deإ لوبقم STغ ادبأ لوبقم STغ ةباجإلا ضفر /فرعأ ال

 فقاوملا 78 ةطساولا مادختسا لوبقملا نم ھنأ دقتع/ ىدم يأ noإ ،ةي�وس�Bاو ةطساولاب رمألا قلعتي امدنع :7 ل$شلا
  ؟ةيلاتلا



قلعتي اميف بابشلا تاروصت
 يداصتقالا مك67اب
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لامشوطسوألاقرشلاةقطنمyzبابشلاھجاوت��لاتايدحتلابعصأنمةدحاوÊzةلاطبلانأكشال
.-إبابشلانمددa`انيدفاولاقفدتةمواقمللمعصرفقلخ.qعتاموك�`اةردقمدعبناج.-إ.ايقHرفإ

.ة$#بكةHرJوجتا$#يغ!ذيفنتمتيملاميدحتلااذJرمتسcنأ�ßرملانمف،لمعلاقوس

الةلمت�©اتالخدتلانأنمدكأتلااًضيأم�ملانمھنأالإ،ةيلاغللةHرورضةعóرسلاتاحالصإلانأن#حyzو
ةدعتسم$#غلازتالايقHرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنمنأاميسال،دغلاتايدحتنعفرطلاضغ!
ىدتنملانعرداصرHرقت$#شc،عقاولايفف.$#بكل8شÀبلقتملالمعلاقوسyzة$#غتملافئاظولاعمملقأتلل
نآلاةدوجوم$#غفئاظوyzنولمعيسن#يلا�`اةيئادتبالاسرادملابالطنم٪65نأ.-إيملاعلايداصتقالا
3ذنمارمتسميدحتلااذJدعóو.ةلبقملاسم¸`اتاونسلاyzتاتو�ورلابةفيظونويلم85لادب�سامتµسو
لمش!��لاو،لمعلاقوسلةHرورضلاةيميداmألاجما$�لاءاغلإyzتاعماa`اضعÀرمتس!كلذعمو،دوقع
.تامولعملاايجولونكتلاجمyzجمارب

بجيھنإف،ن#يسµئرلاة�®صملابا�åأنمھيفبابشلادعcيدحتبرمألاقلعتيامدنع،فاطملاةياjhيفف
.دa`المحم.qعمjhادلبyzةيداصتقالاةمكو�`ابقلعتياميفمthاجايتحاومthاHولوأوم��`اصمذخؤتنأ

دو�a®ل$�كأزفاوحكانJنوكتنأبجيھنأنودقتعcاوناmاذإام.-إةراشإلان#بيجتسملانمةرامتسالاتبلط
دوجوةرورضباودافأن#بيجتسملانم٪69.4نأجئاتنلاتر�ظأ.ةاواسم$�كألخدلالعجþzبÆيوأةيدرفلا
.ةاواسم$�كألخدلالعجةرورضباودافأنمم٪28.7ـبةنراقم،ةيدرفلادو�a®ل$�كأزفاوح

سوريافةحئاجبÒسÀتمقافت��لاو،ةقطنملاyzةيلا�`اةبعصلاةيداصتقالاوةيعامتجالافورظللاًرظنو
نولمعóونوبيجتسcبابشلانأجئاتنلار�ظتو.ةيدرفلادو�a®ل$�كأةميقيطعcبابشلالازيال،انوروك

Àب$#فوتو،دئاوفلالثم،ةبسانملازفاو�`ام�حنمدنعلضفأل8شµزملاو،ةبسانملالمعلاتائHصرفلانمد
نم$�كأ�ÿÂ¸÷لاومنلابنومتèhبابشلانمدHزملانأ.-إجئاتنلاهذJ$#ش!،كلذ.qعةوالعو.تاذلاقيقحتل
ةيعمتa©اةاواسملاميقلباقمةيدرفلادو�a®ل.qعأةميقاور�ظأثيح،عمتجمللةماعلاةيJافرلابم�مامتJا
الومش$�كألاوأ

ً
.
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 �Tكأ زفاوح كان� نوكت نأ بجي

ةيدرفلا دو��ªل

ةاواسم ²Tكأ لخدلا نأ بجي ةباجإلا ضفر /فرعأ ال

 ؟كيأر noإ برقألا �8 ن1تيلاتلا ن1ترابعلا نم يأ :8 ل$شلا

داصتقالا 34 ةلودلا رود
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بناوa`ادحأحرطمتياماًبلاغ،يداصتقالاماظنلاyzةلودلاھبعلتنأبجييذلارودلانعثيد�`ادنعو
ةيبلاغركذامنµب،ةياغلاهذ�لو.ن#نطاوملاةيJافرنامضلةلودلاھيفلخدتتنأبجييذلاىدملاوJو
لثمت��لاو–)8ل8شلا��yzوموJامك(ةيدرفلادو�a®ل$�كأزفاوحكانJنوكينأبجيھنأن#بيجتسملا
تغلبثيح،يموك�`الخدتلانولضفيمjhأ.-إاوراشأن#بيجتسملاةيبلاغنأالإ،$�كأةيلامسأررظنة�جو
نمدHزملالمحتةموك�`ا.qعبجي"نأ.-إعالطتسالاyzنوكراشملاراشأ.ن#كراشملانم٪77.3ةبس»
نمدHزملالمحتسانلا.qعبجي"ھنإاولاقنمم٪19.4ـبةنراقم،"عيمa`اةياعرنامضلةيلوؤسملا
."م�سفنأةلاعإلةيلوؤسملا

.هالعأي»ايبلامسرلا��yzوموJامسكع.qع،ةيدرفاjhوكنم$�كأةيعمتجماjhوك.-إجئاتنلاهذJليمتو
نونمؤيايقHرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنمyzبابشلاةيبلاغنأ��اولانم،ن#تلا�`ااتلmةسارددنعف

دو�a®لةبسانملازفاو�`ا.qعظاف�`اعمص¸Ùلmةياعرنامضمتيثيح،ةيJافرللن#عمساسأطخب
رمألاقلعتيامدنع$�كأيموكحرودةHؤرyzنوبغريبابشلانأ.-إجئاتنلا$#ش!،كلذ.-إةفاضإلاب.ةيدرفلا
ÓzامتجالامعدلاويرشÒلانمألاوةبسانملاةيJافرلانمضتنأنكمي��لاةماعلاتامد¸`ا$#فوتب
.ةيدرفلادو�a`اززعcيداصتقاماظننمضلمعلاءانثأيداصتقالاو

امJرJوجyzيmا$Qشالاz-امسأرلاشاقنلاحوضوبهالعأةروكذملاعالطتسالاجئاتنر�ظت،ةياghلاyzو
لامعأللةموك�`اةيكلمةداHزþzبÆيناmاذإامعنوبيجتسملالئسامدنع،عقاولايفف.z!ولويديألا
،هاندأي»ايبلامسرلا��yzوموJامك.اًبHرقتةقباطتمجئاتنلاتناm،ةصا¸`اةيكلملاةداHزوأةعانصلاو
فصنقرافب،ةصا¸`اةيكلملاةداHز٪44.8ديأامنµب،ةموك�`اةيكلمةداHزن#بيجتسملانم٪44.3ديأثيح
.ةHوئمةطقن

ةموك�`اةيكلمةداHزبنمؤت��لاةعومa©ا:ن#تµسµئرن#تعومجمىرننأاننكمي،جئاتنلاهذJةسارددنعو
ل8شÀتامد¸`امعدعمبنج.-إابنج،يmا$Qشالاداصتقالا$#ياعمباًساسأنمؤت��لاو،تاعانصلاولامعألل
yzقثتالىرخألاويدرفلاومنلابنمؤتةدحاو:رغصأن#تعومجم.-إةيناثلاةعومa©اميسقتنكمHو،سµئر
.اthاموكح
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الإ،مjhادلبتاداصتقانسحيسوم�فورظديفيسھنأنورييذلاراي¸`ااتراتخان#تعومa©االكنأضا$Qفاب
��لاةيداصتقالاتايدحتلاديقع!ىدم��وتةيكا$Qشالاوةيلامسأرلاميقلان#بتابلقتلاهذJدجاوتنأ
.ةقطنملاھجاوت
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ماعلا فرصلا 34و طيطختلا 34 تاDولوألا

.-إاوراشأن#بيجتسملانم٪62.6نأاًئجافمنكيمل،ةHولوألاھيطع!نأةموك�`ا.qعبجيامعم�لاؤسدنع
.-إبلاغلاyzكلذىزعcنأنكمHو.يداصتقالاومنلانمٍلاعىوتسملةHولوألايطع!نأبجيةموك�`انأ
.qعبسانتم$#غل8شÀرثؤت��لاةلاطبلاتالدعمعافتراعم،ةقطنملاyzةبعصلاةيداصتقالافورظلا
بجييداصتقالاومنلاقيقحتنأنودقتعcنيذلان#بيجتسملانمةيلاعلاةبسÆلاهذJرسفياموJو،بابشلا
.ةمدقملاyzنوكينأ

ناmنÞو.رارقلاعنصyzةكراشملانم$�كأىوتسمكانJنوكينأبجيھنأ.-إاوراشأنمم٪17.5كلذعبتو
اوعضون#بيجتسملانأ��اولانمھنأالإ،تاسايسلاعنصyzبابشلاتاوصأجامدانامضيرورضلانم
ةيقبتملا٪19.8نإف،كلذعمو.اjhو�جاوي��لاةيداصتقالاتابارطضالانممjhادلبجورخنامضل$�كأةميق
مjhدمةيلامجلضفتةعومجمونمألانمz-اعىوتسملضفتةعومجمن#باومسقنان#بيجتسملانم
.مthاعمتجمو
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ةحفصلا
25

نامضبجيھنأن#بيجتسملانم٪50.5دكأ،ةموك�`اتاHولوأنمىرخأةعومجمنعم�لاؤسدنعامأ
فورظلان#سحت.-إةجا�®لبابشلااËhلوي��لاةميقلا.qعلدياذJو.ىوصقةHولوأmداصتقالارارقتسا
.م�لبقتسمدد��thلاةيداصتقالا

اليلقدHزيامراشأ،كلذ.-إةفاضإلا�و
ً

عمتجموحنمدقتلانوكتنأبجيةHولوألانأ.-إن#بيجتسملاع�رنع
ال،عالطتسالالالخ��اووJامك-ةاواسملائدابمعمقفاوتياموJو،لاملانمةيمJأ$�كأرا8فألاھيفنوكت

لقأعمتجموحنمدقتلاقيقحتلنوكتنأبجيةيسµئرلاةHولوألانأ.-إاوراشأنمم٪10ـباjhا$Qقادنعاميس
Ù¸عةوالعو.ةيناس»إ$�كأوةيصq.عو-كلذq.ولوأنأبةنيعلانم٪13.4دقتعا،ةقباسلاجئاتنلارارغHة
.نمألانامضةيمJأ.qعاودكأثيح،ةمHرa`اة�راحمنوكتنأبجيةموك�`ا

ن#سحتلاËhلع�#ك$Qلامthاموكح.qعنأنودقتع��cلاةيضقلا.-إةراشإلابنوبيجتسملاماق،كلذدع�و
قلختنأتاموك�`ا.qعھنأ.-إاوراشأن#بيجتسملانم٪45.4نأاًئجافمنكيملو.ةيداصتقالافورظلا
نأن#بيجتسملانم٪25.8دقتعóو.ةساردلاتاجرخمفلتخمعمقفاوتياموJو،لمعلاصرفنمدHزملا
الحهرابتعانكمييذلاو،�µÈÂئرلارو�©انوكينأبجيميلعتلاماظنحالصإ

ً
ز�جيھنأل،اياضقللدمألالHوط

.لبقتسملاyzلضفألمعصرفوحنلضفأل8شÀبابشلاولافطألا

.qعھنأ٪4.4دقتعóو،ةشµعملاةفل8تضفخبجيھنأن#بيجتسملانم٪13.2دقتعc،كلذ.qعةوالع
��لاةيضقلا.qعءوضلاطلسóوروعشلاسفنسكعcامJالكو،ةيلا�`اروجألاعفر.qع�#ك$Qلاةموك�`ا
لالقتسالانملوبقمىوتسمقيقحتبابشلا.qعابعصحبصأثيح،ةقطنملاyzبابشلامظعما��جاوي
ÀسÒعملافيلا8توروجألان#بتوافتلابµعھنأ٪11.2راشأو.ةشq.ةموك�`ا!÷aيذلا�"نجألارامث�سالاعي
cاسJمyzونتóزملاقلخوداصتقالاعHةيلا�`اروجألاعفرولمعلاصرفنمد.
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ةبترملا�yz#يلعتلاماظنلاءاجو،يموك�`اقافنإللةيمJأ$�كألاةHولوألاديدحتبنوبيجتسملاماق،كلذدع�و
ل�`حاتفمك،ميلعتلاحالصاyzبابشلامامتJاىدم.qعلديامم،ن#بيجتسملانم٪57.1ةبسÆب.-وألا
لايجألاتامكارتÊzمويلاةقطنملاyzةدئاسلااياضقلانأبابشلاكردHو.مjhادلبھجاوت��لاتايدحتلا
.qع�#ك$Qلادعc،كلذلو،ةدحاوةوطخyzاJوحمنكميالو،داسفلاوةرادإلاءوسنمادوقعلثمت،ةقباسلا
.اياضقلاهذ�ليدصتللاديجةوطخميلعتلاحالصا

جئاتنلاهذJر�ظتو.يموك�`اقافنإللةHولوأمJأmةي��لاةياعرلاماظن.-إن#بيجتسملانم٪17.8راشأو
ةيÆبلاyzةدئاسلاتاوجفلا.qعءوضلاطلس!امك،ةنسحمةي�åةياعرتامدخةHؤرyzبابشلاةبغر
م�aوددع.-إرظنلابمو�فمرمأوJو،يموقلانمألا.-إ٪6.8راشأ،كلذ.-إةفاضإلاب.عاطقلااذ�لةيتحتلا
.ةقطنملاحاتجت��لاة�®سملاتاعا�لا

yzرمتس!ةقاطلافيلا8تنأةقيقحنممغرلا.qع-٪4.2ةبسÆبةعÀارلاةبترملاyzةقاطلاتاجتنممعدءاجو
قرطلان#سحتل٪1.5وخانملا$#غتلةباجتسالاوةئµبلاةيام�`٪1.5اJالت.ةقطنملاءاحنأعيمجyzعافترالا
.هاندأي»ايبلامسرلا��yzوموJامك،تالصاوملاو
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انلمع اومعدا

اJذفنت��لاعóراشمللطقفتاع$�تلاعيمجمادختسامتي.)H"�:85-3884888رضلامقرلا(ةيح�ر$#غةمظنمÊzنشكآانيم
.!ري،انلمعوانفادJأوانتم�ملوحدHزملاةفرعمل.ايقHرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنمyzبابشلاةيمنتوحننشكأانيم
www.menaaction.orgتن$Qنإلا.qعانعقومةراHز

:ن#يسµئرن#جمانرب.qعاًيلاحنشكانيملمع!

vرفإلامشوطسوألاقرشلابابشدصرمHايق

ةي�#لجنإلاةغللابرابخألانمةعومجمنعةرابعوJو،Ózوبسأيرابخإص¸®م
ايعوبسأعزوت،ةقوثومرداصمنمةيك$Qلاوةيسرافلاوةيس»رفلاوةي�رعلاو

ً
.qع

.ن#ثحابلاوةيلودلاتامظنملاوتاسايسلاøz»اصوةيموك�`اتاسسؤملا

نكمHوةقيقدوةقوثومتاثيدحتبة�®صملابا�åأدHوزتوµÈÂ�Jئرلافد�لا
كلذyzامب،ةقطنملاyzبابشلابةقلعتملارومألاعيمجنأشÀاËhلإلوصولا
.تاءارجإذاختابلطتت��لامامتJالاطاقن

vبابشللنشكآانيمرشؤم

cسø.ةقلعتملاتانايبلاعيمجعيمجت.-إبابشللنشكآانيمرشؤم
كلذyzامب،ةيعرفتارشؤمنمفلأتيوJو.دحاورشؤمyzبابشلاب
ةكراشملاو،ةاواسملاو،تاHر�`او،ةيميلعتلاصرفلاو،يداصتقالاجامدإلا
.ةئµبلاو،ايجولونكتلاو،ة��لاو،ةيفاقثلاةكراشملاو،ةيسايسلا

www.menaaction.org/donate:انعقوم ةرا0ز لالخ نم انلمع اومعدا

ايق?رفا لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم بابشلا داقول اذام
بابشلا تاروصت ةرامتسا جئاتن
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http://www.menaaction.org/donate


 لوح بابشلا تاروصت
 ةيجرا48ا تاسايسلا



ةيسايسلا تافلاحتلا

ةحفصلا
29

لا داقول اذام
ابش

نم ب
لا ةقط

قرش وألا 
س

و ط
ايق?رفا لامش

ا جئاتن
امتس ت ةر

روص ا
لا ت

ابش
ب

ةسايسللبسانملاقفاوتلانامضةيمJأ.qعن#طشانلاون#ثحابلاون#يسايسلان#لل�©انمديدعلادكأ
ھجاوت،ايقHرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنمءاحنأعيمجيفف.اh/عشتاجايتحاعمةلودللةيجرا¸`ا
تايدحتلاةنزاوموةa`اعمبوجو.-إ$#شcامم،"ةلماشلاةنزاوملا"يدحتبلاغلاyzتاموك�`ا
اديدحتو،ةيسايسويa`ا

ً
ةيعامتجالاتايدحتلالمش!��لاو؛qzخادلانمألاةلضعمعم،ةينمألاةلضعملا

.اًيلحمةلودلاا��جاوت��لاةيسايسلاوةيداصتقالاو

ةيداصتقالاوةيسايسلاءافل�`انوكتنأبجي��لالودلا.-إةراشإلان#بيجتسملانمعالطتسالابلطو
.z-اتلاوحنلا.qعجئاتنلاتءاجو.م�لودلةيفاقثلاوةينمألاو

نمنوكتنأبجيمjhادلبلن#يسايسلاءافل�`ابرقأنأ.-إ٪15.4راشأ،ةيسايسلاتافلاحتلا.-إرظنلا�و
م�ضعبلبرعلابراقت.qعلديامم،0zيل¸`انواعتلاسلجملودكلذyzامب،ماعل8شÀةي�رعلالودلا
.تافلاحتلاهذJنمجتÆتدق��لاةيداصتقالادئاوفلاوضعبلا

yzةدحتملاتايالولاهاجتةيباطقتساتاروصتكلانJھنأن#حyzو.ةدحتملاتايالولل٪15.3كلذعبتو
.�ÁÂايسفيلحكاkhيمJأبنوف$Qعcسانلالازيالھنأالإ،ةقطنملا
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.-إرظنلاب1!افمرمأوJو،z-اوتلا.qع،٪7.7و٪8.8ةبسÆبةعÀارلاوةثلاثلاةبترملاyzايكرتوايسورتءاجو
،كلذعمو.ةHرامث�ساوةيحايسة�جوكاkhيبعش.-إةفاضإلابةقطنملاyzايك$Qليداصتقالاو�ÁÂايسلاذوفنلا
yzمJاس!��لاو،ايناركوأعمةيلا�`ابر�`ا.-إىزعcنأنكميةمدقتملاةبترملاهذyzJايسوردوجونإف
.ةيمانتملاةيملاعلااthوقبةقطنملانا8سكاردإىدمعافترا

م�لودنواع!ةداHزةقطنملانا8سدHري��لالودلا$�كأmةسما¸`اةبترملاةيدوعسلاةي�رعلاةكلمملاتلتحاو
$#مألاد�علاz-ومكحتحتةيدوعسلاةي�رعلاةكلمملل�ÁÂايسلاذوفنلايمانت.qعلديامم،ا�عمايسايس
،ةقطنملاyzةزرابةنا8مامودرصمتلتحاثيح،ن#بيجتسملانم٪4ةبسÆبرصماËhلتو.ناملسنبدمحم
Àرمتدق��لاتابارطضالانعرظنلاضغ¾hا.

،دHوسلاو،اس»رفلثمىرخأةي�وروألودو،ن#صلاو،ةدحتملاةكلمملاو،ايناملأىرخألانادلبلالمش!و
.ةي�ونa`ااHروكو،نابايلاو،)ة�راغملان#كراشملان#بةصاخ(اينابسÞو

يأعمةقالعيألJاجتواًيلخادرظنلا.-إةجاحبم�لودنأنودقتعcن#بيجتسملانم٪10نأركذلابريدa`او
.ةيجراختافلاحتيأبÒسÀأوسأعضوyzنوكتاماًمئادمJدالبنأمJداقتعانماذJعبHÆو.ةيÒنجأةلود

ةلوديأدجوتالھنأبداقتعالاعم،�"نجألالخدتلاب�"نجألافلاحتلانوط�ريامابلاغمjhإف،كلذ.qعةوالع
.ا�فاعضÞواJدراومجارختسااودارأاذإالإمkhلودعمنواعتلاyzبغرت
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ةيداصتقالا تافلاحتلا

لودلاتلتحا،اًيداصتقاا�عمفلاحتلاةقطنملالود.qعبجي��لالودلاديدحتبرمألاقلعتيامدنع

نم٪27.3دقتعcثيح،ةمئاقلاyz.-وألاةبترملا،0zيل¸`انواعتلاسلجملودكلذyzامب،ةي�رعلا
ةي�رعلاةكلمملل٪9.9كلذyzامب(لودلاهذJعماًيداصتقافلاحتتنأبجيمjhادلبنأن#بيجتسملا
.)صوص¸`اھجو.qعتارامإلاوةيدوعسلا

لودلةيلاملاوةيداصتقالاةردقلا.-إىزعcُنأنكمHو،ةيسايسلاتافلاحتلالوحمJرظنتا�جوھبشcاذJو

لودنأاًضيأركذلابريدa`انمو.اthاداصتقاعóونتةداHز.qعلمع!اjhألرضا�`اتقولاyzةصاخ،جيل¸`ا

مthاروصت.qع$#ثأتھلنوكينأنكمياموJو،كانJلمعلاوشµعللي�رعلابابشللةبذاجة�جودع!جيل¸`ا
Jان.

ةيداصتقالااthوقىدم.qعلديامم،ةدحاوةلودلةبس»$�كأm٪19.4ةبسÆبةيناثلاةبترملان#صلاتلتحاامك
ن#بيجتسملانم٪8.2ةبسÆبةثلاثلاةبترملاyzايكرتتءاجو.باذجيداصتقاكHرشكاkhنا8مر�ظHو،ةيملاعلا
ايكرت.-إي�رعلابابشلانمديدعلارظني،عقاولاyzو.رامث�سالابذجyzةقطنملاyzةرثؤمايكرتلازتالثيح
.ةرýaلل�Ñحولمعللةباذجة�جواjhأ.qع

ن#بيجتسملانمطقف٪7.6ىأرثيح،ةمئاقلاهذyzJء�2ÂلاضعÀةضفخنمةبترمةدحتملاتايالولاتلتحاو
ةدحتملاتايالولانأةقيقحنممغرلا.qعاذJ.م�لودلةيمJأ$�كألايداصتقالافيل�`انوكتنأبجياjhأ
.ملاعلاyzداصتقا$�كألازتالو،ةقطنملالودعمةر�`اةراجتلاتايقافتانمديدعلااèhدل
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٪3.6بناج.-إ٪4.6ةبسÆباينابسÞوايلاطيÞواس»رفكلذyzامب،ةي�وروألالودلاةدحتملاتايالولادعÀءاجو
z-اوحراشأو.z-اوتلا.qع،ايسور.-إ٪2.5ونابايلا.-إن#بيجتسملانم٪3.2راشأمث.ديدحتلاھجو.qعايناملأل

٪5.4دقتعcامنµب،لHزا$�لاو،ايسµنودنÞو،اي�#لامو،ةروفاغنسو،ةي�ونa`ااHروكلثمىرخألود.-إ11.3٪
.ي!اذلايداصتقالاءافتكالاوحنيدجل8شÀلمع!نأبجيمjhادلبنأن#علطتسملانم
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اينمأفلاحتتنأبجيمjhادلبنأن#بيجتسملانم٪15.2و٪16.9دقتعc،ةينمألاتافلاحتلا.-إرظنلاب
،ملاعلاyzشويa`اىوقأنمن#نثان#تلودلاىدلنأام�و.z-اوتلا.qع،ايسوروةدحتملاتايالولاعماHركسعو
اميسال،نيدلبلانيذJعم$�كأةHركسعوةينمأتاقالعةHؤرyzنوبيجتسملابغرينأبرغتسملانمسµلف
.ة�®سملاتاعامa`اراش�نابناج.-إةقطنملاyzتاعارصلاوبور�`ام�aوددع.-إرظنلاب

سلجملود.-إ٪5.7راشأامك،رصمل٪6.6بناج.-إ،ماعل8شÀةي�رعلالودلا.-إz11.5٪-اوحراشأو
yzاًرخؤمةي�رعلاشويa`اةكراشم.-إكلذىزعóُو.ةيدوعسلاةي�رعلاةكلمملاةصاخو،0zيل¸`انواعتلا
yzي�اJرإلاشعادميظنتمزJيذلافلاحتلاyzم�مرودلمh/علكلذyzامب،ةHركسعلاتافلاحتلانمديدعلا
،ي�اجيإل8شÀةقطنملاشويa`انمديدعلا.-إرظنُي،كلذ.-إةفاضإلاب.�3ÂاملادقعلاyzاHروسوقارعلا
.ي»درألاويرصملان#شaµ`ااديدحت
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نيذلان#بيجتسملانم٪6.5ةبسÆبةيلاعةبترمايكرتتلتحا،ةيداصتقالاوةيسايسلااkhيمJأرارغ.qعو
ايكرتتايلمعالول.qعأةبس»نوكتسناmام�رلو.م�لودل�µÈÂئرلايركسعلافيل�`اايكرتنوكتنأنودHري
.دالبلاءاحنأعيمجyzعقاوملانمديدعلاyzاthاوقدجاوتعممويلا�Ñحدتمت��لاو،اHروسyzةHركسعلا
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ةي�رعلالودلاعماًيفاقثفلاحتتنأبجيمjhادلبنأن#بيجتسملانم٪37.2دكأ،ةيفاقثلاتاقالعللةبسÆلاب
-ةدحتملاةي�رعلاتارامإلاو،ةيدوعسلاةي�رعلاةكلمملاو،نانبلو،ندرألاو،قارعلاو،رصمكلذyzامب،ىرخألا
mركذمت��لالودلا$�كأJو.اHÆعبJامب،لماوعلانمديدعلانماذyzسلانونفلاكلذµىقيسوملاو،ةيئامن،
ميقلاونيدلاةيمJأوJورخآلماعكانJو.ةك$QشملاةغللاقايسةيمJأىدمنعكيJان،بتكلارش»و،نفلاو
.اضيأةنيدلا

لمشو،ةفلت¸©ام�لودلايفاقثءافل�`امJأي»اثنوكتلةي�رغلاا�وروألودن#بيجتسملانم٪17.6ركذامك
.ادنلنفودHوسلاةصاخ-ةيفاندنكسالالودلاو،اينابسÞو،ةدحتملاةكلمملاو،ايلاطيÞو،اس»رفو،ايناملأكلذ

 ؟كدلبل  يركسع / s¬مأ فيلح برقأ نوكت نأ بجي ةلود يأ ،كرظن ةbجو نم :17 ل$شلا
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اًرظن،م�لودلةيمJأ$�كألاyzاقثلافيل�`ااjhورينيذلان#بيجتسملانم٪6.9ةبسÆبايكرتكلذدعÀءاجو
.qعةعðاشتحبصأ��لاةينوHزفلتلاجما$�لاةصاخو،ةقطنملاءاحنأعيمجyzةيبعشلاةفاقثلاyzايكرت$#ثأتل
تالجما$�لاهذJلثمنأن#حyzو.�3Âاملادقعلالالخعساوقاطن

ُ
Òعثq.زفلتلاتاونقلاHامكةي�رعلاةينو

mتناyzالإ،قباسلا
ّ

.اماعونا¸òرمتابدقyzاقثلا$#ثأتلانأ

ةيحاننمو.ةقطنملاyzةكرحتملاموسرلاضورعةيبعشةداHز.-إرظنلابةصاخ،نابايلا.-إz4.5٪-اوحراشأو
ةينوHزفلتلاجما$�لاراش�نانممغرلا.qعادنكوةدحتملاتايالولا.-إن#بيجتسملانمطقف٪4راشأ،ىرخأ
z-اوحراشأو.ةيمويلاةاي�`اyzةي�#لجنإلاةغللامادختساكلذكوةقطنملاءاحنأعيمجyzةيكHرمألامالفألاو

.اي�#لامو،ناريÞو،دن�لاو،ادنلHزوينكلذyzامب،ىرخألود.-إ16.1٪
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 ؟كدلبل  يركسع / s¬مأ فيلح برقأ نوكت نأ بجي ةلود يأ ،كرظن ةbجو نم :18 ل$شلا
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yzملاعلاءاحنأعيمجyzرشÒلاعيمج.qعقيمعل8شÀرثؤتس��لاثادحأللدحاوبÒسكانJناmاذإ"
،اً$#بكمأناmاًباش،انمدحاولq.mع$#يغتلااذJبقاوعرثؤتس.خانملا$#غ!كلذنوكيسف،ةمداقلادوقعلا
تحبصأ."فاطملاةياyzjhاًعيمجانبق�®يسھنكل،$#ثأتلاسفنبوأتقولاسفنyzسµلام�ر.اً$#قفمأاًينغ
mةصصختملا،شابطالورةروتكدلاتاملyzرظنلاءاي�#فلاHلة®aادجةم�م،ةيلوألاتاميسyzقرشلاةقطنم
مthدايقىدم،نايحألانم$#ثكyzو،بابشلاةكراشمىوتسمعافتراعمو.اًرخؤمايقHرفإلامشوطسوألا
`aانملالمعلادو�àzyzةعومجملوحبابشلاتاروصتسايقبةساردلاتماق،ةقطنملاءاحنأعيمج
.àzانملالمعلاوخانملا$#غ!وةئµبلابةقلعتملااياضقلانمةعونتم

ةيمJأÊzنوضراعملااJراثأ��لاةيسµئرلاطاقنلاىدحإنإف،ةئµبلاةيامحتاسايسنعثيد�`ادنع
،ايقHرفالامشوطسوألاقرشلاةقطنميفف.ةئµبلا.qعه$#ثأتنعرظنلاضغÀ،يداصتقالاومنلاقيقحت
دح.-إائجافمناmو.رHرقتلااذyzJانيأرامك-تاHولوألامJأدحألثمتوةميسجةيداصتقالاتايدحتلادع!
ول�Ñح،ةHولوألاىطع!نأبجيةئµبلاةيامحنأاوركذ)٪49.8(ن#بيجتسملافصننمبرقيامنأىرننأام
ومنلانوكينأبجيھنأ.-إ٪40.1راشأامنµب،فئاظولاضعÀنادقفويداصتقالاومنلاؤطابتyzتÒبس!
.امدح.-إكلذبÒسÀةئµبلاتناعول�Ñح،تاHولوألاسأر.qعلمعلاصرفقلخويداصتقالا

$#غcدقيداصتقالاومنلاقيقحتنأنممغرلا.qعف،هراثآوخانملا$#غتبةيارد.qعسانلانأماقرألاهذJر�ظت
صرفويداصتقالاومنلابةي�4تللةيفاmةجردبن#قثاون#بيجتسملافصنناmھنأالإ،ني$#ثكلا$#كفت
.لمعلا

49.8

40.1

10.1

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0
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 سأر e»ع لمعلا صرف قلخو
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ام دح deإ كلذ بÀس!

ةباجإلا ضفر /فرعأ ال

نايحأ صاG¯ألا ام�® n8دي ناترابع 8£ي اميف :19 ل$شلا
ً

 ةbجو نم برقأ م��م يأ .يداصتقالا ومنلاو ةئ�بلا ةشقانم دنع ا
  ؟كرظن
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نم)Ñ)64.4٪#ظعلاةيبلاغلاتركذ،اًيص¸Ùم�لةبسÆلابةم�مخانملا$#غ!ةيضقتناmاذإامعم�لاؤسدنع
.امدح.-إم�مھنأ.-إاوراشأنمم٪26.5مËhلي،اًيص¸Ùم�لةبسÆلاباًدجم�مخانملا$#غ!نأن#بيجتسملا
�Ñحو�#يلقإلان#Hوتسملا.qعاJ$#ثأتوةيملاعلااياضقلاهذJهاجتÓzولانمٍلاعىوتسم.qعلدياذJو
.�ïطولا

اوركذنمم٪5.1ن#بن#مسقم،م�لةبسÆلابام�مسµلخانملا$#غ!نأ.-إطقف٪6.8راشأ،ىرخأةيحاننمو
طسوتمباسحدنع،ماعل8ش�و.قالطإلا.qعم�م$#غھنأ.-إاوراشأنمم٪1.7وامدح.-إم�م$#غھنأ
.-إتانايبلا$#ش!،اًيص¸Ùم�لةبسÆلابم�مرمأوJخانملا$#غ!نأبابشلادقتعcىدميأ.-إ؛ةجردلا
."امدح.-إم�م"و"اًدجم�م"ن#باميواسcاموJو،)٪87.25(4نم3.49ةجردطسوتم

Àط،كلذدع
ُ
قلقلاعفادبتاءارجإيأ،ماظتنابنوذختيوأ،اوذختادقاوناmاذإامحيضوتن#بيجتسملانمبل

Àاوحركذف.خانملا$#غ!نأش-z31.2٪أjhتاءارجإنوذختيوأاوذختامÀقلقلاعفادبمظتنمل8شÀغ!نأش#$
ةبسÆلابةيمJأتاذةيضقàzÊzانملا$#غتلانأ.-إاوراشأنيذلاكئلوألةHوئملاةبسÆلاعمةنراقملا�و.خانملا
نمددع.-إكلذىزعcُنأنكمي،تقولاسفنyzو.اًعقوتمناmاممامدح.-إلقأةبس»هذ�ف،اًيص¸Ùم�ل
yzصقنكانJنوكيدق)ب(وأةقطنملاyzةضفخنممظنملاطاشÆلاتاHوتسمدع!)أ(:كلذyzامببابسألا
.àzانملالمعلاyzةكراشمللبابشللةحاتملاصرفلا

$#غتلانأشÀقلقلاعفادبتاءارجإلاذاختاباًمامتJا$�كأاوحبصأمjhأن#بيجتسملانم٪49.6دافأ،كلذعمو
نيذلاكئلوأرابتعالان#عÀذخأنامدنعةصاخ،ةيندملاةيلوؤسملانملئاJىوتسم.qعلديامم،àzانملا

عيمجyzلماmل8شÀةرش�نمتسµلةيندملاةيلوؤسملانأن#حyzو.ةمظتنمتاءارجإنوذختيمjhأباوحرص
تامدنع-بابشلانأالإ،ةقطنملاءاحنأ

ُ
تاءارجإذاختاyzنوبغارونودعتسممjhأاور�ظأ–م�لةصرفلاحنم

Àلالئاسملانأش��thنا8سلامومعم.

 ³2كأ نم ةدحاو �8 ايق�رفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم نأ noإ ةفلتخم تامظنم نم ةدراولا ر�راقتلا 12ش/ :20 ل$شلا
 �8 ام .ي¸املاوي¸اذغلا نمألاو ثولتلاو تاباغلا قئارحو تاناضيفلاو فاف¶Fا لثم- خانملا 12غ/ نم ملاعلا 78 اًررضت قطانملا

 ؟ايصG¯ كل ةبسºلاب ¹8انملا 12غتلا ةيضق ةيم.أ
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ن#مت�ماوسµلوخانملا$#غ!نأشÀقلقلاعفادبتاءارجإنوذختيالمjhأطقف٪12.8حرص،ىرخأةيحاننمو
خانملا$#غ!.-إنورظنينيذلاكئلوألةضفخنملاةHوئملاةبسÆلاعمةضفخنملاةبسÆلاهذJقفاوتتو.كلذب
.اًيص¸Ùم�لةبسÆلابةم�م$#غةيضقھنأ.qع

Àلاكولسلابةقلعتملاتارابعلانمددععمم�قافتاىدم.-إنوبيجتسملاراشأ،كلذدعÒبلاويرشµالوأ.ةئ
ً

،
،ةدشÀنوقفاويمjhأ٪37.8ركذ،ديجةايحبولسأنمءزجوJةرايسكالتماناmاذإامعم�لاؤسدنع
الھنإف،ةقطنملاyzماعلالقنلاةمظنأتاHوتسمفعضلاًرظنو.امدح.-إاوقفاونمم٪38.7.-إةفاضإلاب
ةاي�`انمأزجتيالءزجاjhأ.qعاًضيأاËhلإرظنُيلب،بسحفةديجةايحبولسأنماءزجةرايسلا$�تع!
تاثاعبنالاتالدعمتاذةنيýaلاتارايسلاوأةيئا�ر�كلاتارايسلامادختسافالخب،كلذ.-إ.ةيمويلا
لمعلانإف،كلذل.ةقطنملاyzرخآ.-إنا8منملاقتناللرخآرايخيأبابشلامامأدعcمل،ةضفخنملا
.ةيساسأةوطخÊzةلاعفةماعلقنتا8بشءانبف،خانملا$#غ!ةيمتحة�جاوماندرأاذإيرورضÓzامa`ا

هذJعمن#بيجتسملااثلثقفاو،ةي�يبرارضأyzتÒبس!اذإم�فئاظونوك$Qيساوناmاذإامعم�لاؤسدنعو
نمھنأف،رخآلابناa`ا.qعو.ةيندملاةيلوؤسملاباHًوقاًساسحÞوÓzولانمٍلاعىوتسمسكعcامم،ةرابعلا
ةردنلاًرظنقالطالا.qعاوقفتيملنمم٪8.7ـلاوامدح.-إاوقفتيملنمم٪20.1ـلا.qعموللاءاقلإبعصلا
.ةقطنملاءاحنأعيمجyzلمعلاصرف

yzق�`ارشÒلل"نأةثلاثلاةرابعلاتلاقثيح،ةعيبطلاyzرشÒلارود.qعةعÀارلاوةثلاثلان#ترابعلاتزكرو
يفكيامبةHوقةعيبطلا"نأ.-إةعÀارلاةرابعلاتراشأامنµب،"مthاجايتحابسانتلةيعيبطلاةئµبلاليدع!
ثيح،ةتوافتمتاجردبن#بيجتسملانماًيÒس»ةيلاعةبس»تقفاوو."ةثيد�`اةيعانصلالودلا$#ثأتة�جاومل
.-إعفترملاىوتسملااذJىزعcنأنكمHو.ةعÀارلاةرابعلاعم٪45.8قفاووةثلاثلاةرابعلاعم٪51.9قفاو
.قايسلااذyzJميلعتلاتاHوتسمضافخنابناج.-إةدئاسلاةئطا¸`اميJافملانم$#بكمكدوجو
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،ةئµبلالجأنمةيص¸Ùتاي�4تميدقتبرمألاقلعتيامدنعن#بيجتسملااياونة$#خألاةرابعلاتساقو
امنµب.امدح.-إنوقفاويمjhأاوراشأنمم٪18.4.-إةفاضإلابةدشÀنوقفاويمjhأطقف٪7.9حرصف
ةHوئملاةبسÆلاعمماعل8شÀةليلقلاةبسÆلاهذJقفاوتتو.امدح.-إاوضراع٪27.3وةدشÀ٪42.6ضراع
نكمي،لاونملااذq.Jعو،ةئµبلابمامتJالاعفادبةمظتنمتاءارجإنوذختيمjhأ.-إاوراشأنيذلاكئلوأل
.ةئµبلاةامحمjhأ.qعمËhلإةراشإلا
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  ؟ةيلاتلا تارابعلا نم ل� o£ع قفاوت ىدم يأ noإ :22 ل$شلا
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ط.àzانملالمعلاقايسyzاياونلا.qع$�كأل8شÀةساردلاهذJنم$#خألامسقلازكر
ُ
ن#بيجتسملانمبل

وJامك.ةئµبلاةيام�`تاءارجإلانمةعونتمةعومجمبمايقلاyzھيفنوركفيدقيذلاىدملا.-إةراشإلا
اذJلمعأدق"و"ء�2ÂلااذJلمعأس"ن#بامن#بيجتسملااياونفيÆصتنكمي،هاندأي»ايبلامسرلا��yzوم
.4نم3.35غلبةجردطسوتمب،"ء�2Âلا

حيباصمءارشل3.7ھيلي،3.8غلبةجردطسوتمبمادختسالامدعةلاحyzراونألاءافطإ.-وألاةبترملاyzءاجو
و،كي�سالبلارHودتةداعÞوةي�يبلااياضقلالوحتالمحyzةكراشملانمل8ل3.4و،ةقاطللةرفومةيئا�ر�ك

.لمعلاyzتاجاردلابوكروأ�2ÂملاوةHوضعلاةمعطألاءارشلل3.0و،ماعلالقنلالئاسومادختسال3.2
ھنإف،ةيمويلاتايكولسلاهذq.JعزكرتةلاعفةماعتالمحذيفنتمتلاحyzھنأyzجئاتنلاهذJةيمJأنمكتو
.تايكولسلاهذh¾ما�Qلاللديدشدادعتسا.qعسانلاةماعنم$#بكءزجنوكيس
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 =1 ؛ءrs¼لا اذ. لمعأس =4 ؛لدعملا[ ؟ةئ�بلا ةيامFB كلذب مايقلا 78 ركفت دق ىدم يأ noإ ي�a2خأ ،8£ي امم ل$ل :23 ل$شلا
 ءrs¼لا اذ. لمعأ نل ديكأتلاب
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ةيلمعلا ةلاFBا :27 ل$شلا

بيجتسملا دلب :28 ل$شلا
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أ
ُ
ةقطنمنمبابشلانمةعومجمنمنشكآانيمةمظنمت�ش»
ةممصمةيح�ر$#غةمظنمÊzو،ايقHرفالامشوطسوألاقرشلا
ل8شÀطسوألاقرشلاوطسوألاقرشلابابشقوقحنععافدلل
اياضق.qع�#ك$Qلابموقتو،بابشلانمبابشللنشكآانيم.ماع
.ناس»إلاقوقحوةيطارقميدلاوةرصانملاوةماعلاتاسايسلا

ة�®صمبا�åأmبابشللةفدا�لاةكراشملابنشكآانيمنمؤت
ملاعلاءاحنأعيمجyzنارقألانمانتكبشمدختس»نحن.ن#لعافو
مJدHوزتمتي.ن#طشانلاوءا$�¸`انمةلعفملاانتكبشنوكنل
لالخنمانتطش»أوانجماربyzةمJاسمللةصرفلاوةحاسملاب
انيمyzلصاوتلاةكبشميمصتمت.ھجراخوتن$Qنإلا$�عاندجاوت
.فداJل8شÀبابشلاكارشإلنشكأ

ثحبلاyzةيلمعلاة$�¸`اوةيميداmألاطاسوألان#بنشكآانيمعمجت
yz.ةفا��لاو،مالعإلاو،ناس»إلاقوقحو،ةرصانملاوليلحتلاو
2250مقرةدحتملاممأللماعلانمألاسلجمرارقدع�و،ة$#خألاةنوآلا
Àنمألاومالسلاوبابشلانأش،mناJاكانJممامتQبابشلابديا�،
نألواحن،نشكآانيمï�.yzمأروظنمنمبلاغلاyzكلذناmنÞو
،ةيطارقميدلاو،تاHر�`اوناس»إلاقوقحجمدلكلذزواجتن
نأ.-إصاخل8شÀاذJعجرHو.ةيل8ي�لاوةيسايسلاتايدحتلاو
ن#شم�منولازيالايقHرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنمyzبابشلا
قرشلاyzاوأش»واودلودارفأنمانقHرفنوكتي.ن#طرخنم$#غو
لماعتلاةيفيكاوم�فو،تايكيمانيدلاهذJاوشاعz-اتلا�و،طسوألا
.م�عم

طسوألاقرشلانموyzتاوصألان#كمتyzةرذجتمنشكآانيم
yzةقطنملاyzبابشلاجامدإلدو�a`اةدايقلايقHرفإلامشو
$�عبابشلاةكراشملصرفلاعيسوتعم،رارقلاعنصوتاسايسلا
ةسايسلاجماربنمجHزموبابشلا.qع�#ك$Qلالالخنم.عمتa©ا
اýaًننشكآانيمرفوت،ناس»إلاقوقحوةيطارقميدلاوةرصانملاو
تال.ةقطنملاyzاياضقلاةa`اعملاً�#متمواًدHرف

ُ
كم
ّ

ءا$�¸`اان�صنمن
،ةقطنملانمبابشلاءا$�¸`ااًضيألب،بسحفةقطنملاyzبابشلا
نمكلذاننكميس.ةيلا�`ابيلاسألااËhلإرقتفت��لاة$�¸`ارفويامم
.عيمa®لنشكآانيمنأÊzو:ةيËhجوتلاانئدابمدحأقيقحت
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