
السلطة بين يديكم
دليل االنتخابات الفيدرالية

ما المهم بالنسبة لك؟
يساعدك فهم ما يجري في عالم السياسة على اتخاذ خيارات 

أفضل، فّكر في األمر على النحو التالي: ما هي القضايا الكبيرة 
التي تؤثر على حياتك؟ ماذا عن مجتمعك المحلي؟ و ماذا عن 

كندا، هذا البلد الكبير و العظيم الذي ندعوه وطننا. أن فهم ما 
المهم بالنسبة لك و من ثم ربطه بالسياسة هو طريقة مفيدة 

لكي تقّرر لمن تمنح صوتك.
إن القضايا الثالث األهم التي يقول الكنديون إنها ستؤثر على 

تصويتهم في االنتخابات الفيدرالية لعام 2019 هي:

(Abacus Data 2019 وفقا ل)
الرعاية الصحية  تكاليف المعيشة 

ما هي القضايا الثالث األهم بالنسبة لك؟

عندما يتعلق األمر بهذه القضايا،
ما الذي تتمنى أن تعرفه أكثر؟

لماذا؟

تغير المناخ

إعرف ماذا تريد
لسَت بحاجة إلى أن تكون خبيًرا في 

السياسة لتصّوت، لكن معرفة هويتك 
السياسة الخاصة سيساعدك في ذلك. 

لكل شخص مشكلة تسبب له الضيق أو 
أمٌر يأمل أن يتحقق. في كلتا الحالتين، 
فأنت لديك الحق و السلطة النتخاب 

حكومة تتفهم تجاربك و ستحقق آمال 
الكنديين و أحالمهم.

يقول 40% من الكنديين إنه 
من المحتمل جًدا أو الى حد ما 
أن يغّيروا الحزب الذي يدعمونه 

قبل انتخابات هذا العام.

(Abacus Data 2019 وفًقا ل)



استخدم الموقع اإللكتروني لبرامج األحزاب السياسية التابع لهيئة اإلذاعة الكندية CBC Party Platform لمقارنة األفكار 
و الوعود التي التزم بها كل حزب فيدرالي. اّطلع عليها على الرابط التالي:

Left/Progressive

حل اليساريين:

تدفع الحكومة لتأمين مساكن 
غير ربحية أو تعاونية أو عامة 

بأسعار معقولة

حل المعتدلين:

تعمل الحكومة مع المطورين 
العقاريين لتخصيص عدد معين 

من الوحدات السكنية بأسعار 
معقولة.

حل اليمينيين:
سيؤدي توفير إعفاءات ضريبية 

للمطورين العقاريين من أجل بناء 
المزيد من المساكن إلى زيادة 

العرض و خفض التكلفة.

ُيعّرف بعض األشخاص المشهد السياسي أو " األطياف السياسية" مستخدمين مصطلحي " اليسار" و "اليمين". 
ولكن في نهاية المطاف فإن األمر أكثر تعقيًدا من طرٍف أول يقابله طرٌف ثاٍن.

بعبارات بسيطٍة جًدا، هذا ما يعنيه الناس عندما يتحّدثون عن اليسار و اليمين:

قد يكون هذا مربٍكا ألن أسماء األحزاب قد تحتوي على بعض هذه الكلمات، لكن اسم الحزب و سياسته ال 
تنحصران دائًما في أحد الطرفين، "اليسار" أو "اليمين".*

بالعودة إلى القضايا الثالث في الصفحة السابقة، فّكر في بعض الحلول التي قد يقّدمها السياسيون وضعها 
في القائمة أدناه.

اليسار:
تضطلع الحكومة بدور مهم من 

أجل توفير حياة أفضل للناس. 
ُيسمى "اليسار" أحياًنا تقدمًيا أو 

ليبرالًيا.

أما األشخاص الذين هم في 
الوسط، فيدعون "الوسطيين" 

أو " المعتدلين".

اليمين:
دعم السوق الحر هو أفضل 

طريقة لتوفير حياة أفضل للناس. 
في بعض األحيان، ُيدعى "اليمين" 

محافًظا.

علي سبيل المثال: القدرة على تحّمل تكلفة السكن

اليساريين: اليمينيين:

إيجاد هويتك السياسية

لحسن الحظ فهناك أدوات رائعة لمساعدتك في ذلك!

إن كندا بلد يتكون من العديد من األمم. ما الذي يربطنا ببعضنا البعض؟ من لديه صوت مسموع، و من لديه السلطة في 
صنع القرار، و بشأن ماذا؟ هذه بعض األسئلة الكثيرة التي يجب أخذها في االعتبار عند البحث عن هويتك السياسية.
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