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 الجغرافية االنتخابية لألحزاب في تركيا
 أ.م.د. مجيد حميد شهاب    م.م. محمد جواد شبع      م.م. صفاء مجيد المظفر

 قسم الجغرافيا -كمية اآلداب –جامعة الكوفة 

 المقدمة: 
 ةد  تخالتتاددا فتغرافيةدا فتيةايدةا لتعدد   ادن فتالفيدة  فتت ةلددا لفتتدم تادا تدد لةا اتا دا يددم تعد  غرافيةدا فتختباتدداع يداع غ

فتلي  فتيةايم فت فبلم لفتبااغم تل لتا لهذف ةعتا  على بصائص فتيكان ل لاهم يم فتختباتاع لفتاقاع  فتتل ةدا للعدةام 
 ختباتةا لع   فألصلفع تكل اا ح. فتختباتةا ليم تقلةص أل تلية  ع   فت لفئا فت فتعالةايم إخغاح 

تا ف فت افيا إتى فتك ف عن أهاةدا فتختباتداع يدم تاكةدا يدم ظدل فتتع  ةدا فتتدتةدا تعد  فختاداو فتيدةطاز لخظدام فتتدد  
ةا لقددد  اددداع يددد ايدددم عاددد  فتددداتلك ا لتعددد  يددداان فت يدددتلا فتتاكدددم تا دددااكا عددد   فكتدددا ادددن فألتددددف  فتعلااخةدددا لفإ فتلفتددد 

 تاكةا تع ز اافتل ان فتتطلا قا ز تاكةا إتى ت كةل ع ز تكلااع اخذ فتيتةخاع لتت  أتن. فتختباتاع فت
ةا ادددن يددد اةا( تيدددت  اخددد  فألتددددف  فإيددد اتكدددن صدددات  هدددذا فتختباتددداع فتكلةدددا ادددن ا دددااكا فألتددددف  لباصدددا  فإ

عل  أتةتددافتةةن لفتعلادداخةةن إتددى فتا ددااكا تيددت  يددرلط فتالييددا فتعيددكاةا فتايددةطاز علددى فتقددافا فتيةايددم لفتيددرلط  تصدد
 فتيلطا. 
 ف تالع هةكلةا فتتتث على ع ز ان فتفقافع .  لق   

لاها يم تلدة  فت لفئا فتختباتةا.  .1  الق  ليطح تاكةا لف 
 بصائص لتاكة  فتيكان.  .2

 فتتةاز فتتاتااخةا يم تاكةا . .3

 فتعلفال فتاللاز على فتختباتاع فتتاكةا.  .4

 ا.فتباةطا فتتدتةا يم تاكة .5

 اافتل فتختباتاع فتتاكةا. .6

 تتلةل فتختائج.   .7

ثرها  .1  توزيع الدوائر االنتخابية:  يمموقع وسطح تركيا وا 

% ادن ايداتا فتدت   3أت  أقطاا فت اق فألليط إذ تقد  يدم كدل ادن قدااتم ألالتدا ل يدةا ا ةقد  ادا ةقدا  ادن  تاكةاتع  
 قلدةمافقةا لتق  ا ةخا فيطختلل أكتا فتا ن فتتاكةا يدم هدذف فإغخلتم ألالتا لةطلق علةه فيم ت انيم أقصى فتطاف فت اقم 

أاددا فتغدددو فتاتتقددم اددن ايدداتا تاكةددا اددن غاددا فت دداق يعخدده ةرطددم ايدداتا لفيددعا اددن  ددته غدةدداز غتلةددا ةطلددق علةاددا فيددم 
لأااةخةدددا فألخايدددلل أل  يدددةا فتصدددرا  كادددا تتددد  تاكةدددا كدددل ادددن تلرااةدددا ادددن غادددا فت ددداال فتراتدددم لفتةلخدددان ادددن غادددا فتردددا  

ةافن ان غاا فت اق لفتعافق ليلاةا ان غاا فتغخل  لةقد  فتتتدا فأليدل  ادن غادا فت داال ادن تاكدما  لأذاتةغان لغلاغةا لف 
 :( 1 تةث ةخقيم يطح تاكةا فتى فألقيام فتتاتةا 2كم 779.452 تت ل تتلغ اياتا تاكةا  (ا1باةطا 
 .فتراتةا ألل ةاف إقلةم – 2.            فتيالل فت ااتةا إقلةم – 1
 .فتايتا فتراتةا إقلةم – 4.             فتيالل فتغخلتةا إقلةم –3
 .فتااتفعاع فتغتلةا فت ااتةا إقلةم – 6.             فتايتا فت اقةا إقلةم – 5
 .اخبفياع اا تةن فتخااةن إقلةم – 8.  فتااتفعاع فتغتلةا فتغخلتةا إقلةم –7 
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 (1خريطة )
 لتركيا الجغرافيالموقع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAGELLAN Geographix (800)929-4627 www.map.com                  فتاص ا :

 خصائص وتركيب السكان:      .2
ةع  يكان تاكةا  كغدو ان فتتاكةته فتغرافيةا فتيةايةا لتخت  هذا فألهاةا ان كلن فتع   فتيكاخم فتكتةا فتذي ةتلدغ عد   

إن فتتاكةتدا فتيدكاخةا تتاكةدا اعقد ز ل اكلخدا  ا2775الةلن خيداا تيد  إتصداوفع عدام  77يكان فتغاالاةا فتتاكةا تلفتم 
ا تةدث كاخدع اخداطق خفلذهدا ت دال أافيدم لفيدعا فت لتدا فتعلااخةداان ع افع فألعافقا فتتم ةاغ  أيتا  ت كةلاا إتى عاد  

ت ةلغ  إتصاوفع اياةا تع   فتيكان تي  فألعدافقا ألن فتتكلادا  ال تتكم فتع ة  ان فت عل  أياةقةال  ألالتاا  يةايم 
ا فتتاكةدا تدا  يدم تاكةددا تلد ف تكدل فألتدافك ترددض فتخظدا عدن أصدلتام فتعاقةدداا فتدذي ت ةلقدى فتقتدلل اددن كدل فألقلةداع ل باصدد

-27  فألكدداف %(ا ةلددةام 87-77( فن فألتددافك ة ددكللن أكتددا ت ددكةلا عاقةددا تليددكان  تددلفتم 1. ةظاددا اددن فتغدد لل  فألكدداف 
ا أاادددن%(. هخددداك أقلةددداع أبدددا : 5ا7  فتغلاغةدددلن%( ل 5ا7  فت ددداك %(ا 2  عا يدددات%(ا 3-2  فتدفدةدددلن(ا لدددم 37%

ا فألذاةدددداا فتتتااةدددداا فتقااةدددداتعدددد  فألقلةدددداع ل  الغةدددداهم اتدةلنتلرددددااا  ة دددداخةلنا أتتددددانا خةلنتليددددا أافاةددددلنا   ددددلاا ةلخددددان
 ا.       أقلةاع تاكة فتكادفبةاا فتتاكااخةاا قاغةدةافتا فأللدتكةاا فتراغادةا

إن فتتلدة  فتاكاخم تليكان ةاتتط عا ز تاتتلدة  فتاكاخم تلفعاتةاع فتت اةا تيتر ل فتالف  فتطتةعةا لااا ةطاأ ان ترةةا 
ليم تاكةا تةث تبتلدف فتبصدائص فتطتةعةدا تلاتدةط فتغرافيدما ةتتداةن علدى يدلو ذتدك  ايم ع   فتيكان ان تةن إتى أبا

طافيادا لهدذف ةدللا علدى تتداةن فتكلايداع فتيدكاخةا تدةن تلدة  فتظاهافع فتت اةا ذفع  فتع قدا تغدذ  فتيدكان تدةن  فبدل فتدت   لف 
إاا فألقاتةم فت فبلةا فألاتعا على  افألقاتةم فتائةياا إذ خغ  إن خصف فتيكان يم تاكةا ةتاكدلن يم فتاخطقا فتياتلةا فت فبلةا

(% ان اغالع فتيكان إاا فألقداتةم فألاتعدا فتيداتلةا 48.5يل    فتايتا ت رل أكلا ان لللم فتيكان تةث ت ةعةش علةاا

http://ar.wikipedia.org/wiki/2005
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ø¯Ù�Ù�Ø©_Ø§Ù�Ø¹Ø
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¢Ø³Ù�Ø§
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø£Ù�Ø±Ù�Ø¨Ø§
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø£Ù�Ø±Ù�Ù�Ù�Ø§
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ø£Ù�Ø±Ø§Ø¯
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ø£Ù�Ø±Ø§Ø¯
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ø£Ù�Ø±Ø§Ø¯
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ø¹Ø±Ø¨
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ø´Ø±Ù�Ø³
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø£Ø±Ù�Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ø§Ù�Ù�Ù�Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ø§Ù�Ù�Ù�Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¢Ø´Ù�Ø±
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¨Ù�Ø³Ù�Ù�Ù�Ù�
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø´Ù�Ø´Ø§Ù�Ù�Ù�Ù�
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/ØªØªØ§Ø±
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø£Ø°Ø±Ù�Ù�Ù�
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø£Ù�Ø²Ø¨Ù�
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/ØªØ±Ù�Ù�Ø§Ù�
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE&action=edit&redlink=1
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لهدذف فتتلدةد  غةدا فتاتدلفدن تعكيده فتظدالف  ا(% ةتاكد يةاا أكلا ان خصف فتيدكان32.6ت رل تت ل  للث اياتا تاكةا  
اتداع لخيدتا تصدلل كدل فتطتةعةا لفتذي فخعك  على فتتلفدن يم تلدة  فت لفئا فتختباتةا لخي  فتيكان فتا ااكةن يدم فتختب

 .(2 اا ح على ت ل  فألصلفع لخيتا كل تد  ان فتاقاع  فتتاتااخةا لهذف اا يخ تم علةا يم  فتفقافع فتقا اا

 (1غ لل  
 2775فتخيتا فتائلةا تلتاكة  فتقلام يم تاكةا تي  إتصائةاع 

 
 فتخيتا فتائلةا% قلةمفإ

 87-77 فتتافك
 37-27 فتكاف 
 3-2 فتدفدةلن
 2 فتعا 

 7.75 فت اك 
 7.75 تغلاغةلنف

     ..wwworg wikipedia :يلةاان فألتا يا يكان تاكةاا فتاليلعا فتتاز ا تتث اخ لا يم فتالق  فتتكتالخم فتاص ا:
 
 .الحياة البرلمانية في تركيا.3

عدن تاتادان  1876اخم فأللل يدم تاكةدا أطدلل تدااةر تاتاداخم يدم  فت داق فألليدط( يقد  تابدض فت يدتلا فتعلاد تاتلك   
يددم فتيددخا فتتاتةددا  لهددل فتاغلدد  فتعاددلام( لهددل ألل تاتاددان يددم فتاخطقدداا لتددذتك يددان ألل إاتافطلاةددا تتددى تددل تددم تكددن تتخددع 

 1876خظااًا تاتاعخى فتفخم تلكلاا يعخاا قد  فتبدذع بطدلفع فتتةداز فتتاتااخةدا .ياتتكلادا فتتاتااخةدا كادا فيدتالع ألل اداا يدم 
كاددا ةتدد لا قدد  تاعاعددع كايددتغاتا عالةددا تليددرلط فتبااغةددا لتتددى يددم هددذا فتتاتددا يددان فتطتةعددا فألااةددا فإقطاعةددا أل  كاخددع

 تا فإقطاعةا تإلاتافطلاةا ذفع فتطات  فتعاقم لفتاتع   فتقلاةاع ق  تعد   لافً  يد  فتتةداز فتتاتااخةدا يقد  كدان هخداك بدلف 
ت أ فتتاتاان ةكتي  أيايًا فغتااعةًا افيبًا عخ اا  اةافن فتتاكاع فتخفصاتةا فتاتدفة ز  فئم ان إن فتتالةل فتتاتااخم يةدعدع خ

 ا1927صاا ةالل فتاغتاد  فتدذي هدل فألبدا فكتيد  هلةتده يدان  لتدا قلاةدا كاخدع خقطدا فتتتدلل يدم هدذا فتعالةدا اغلد  
ا فتتد ةث علدى كدلن فتتاتادان الييداا إذ لعلى صعة  فتقاخلن فت يتلاي ةا  إن فتيدلطاع فتااخلتدا تلاغلد  لألعيدائه تتدا 

تتفدددلق فتاةئدددا فتت ددداةعةا فتتاكةدددا تفلقددداً  كتةدددافً  يدددم فتاغددداتع فألاتعدددا أي فتتصددداخا فتتاتااخةددداا لفتتاادددا فتتاتااخةدددا لفيدددتق تةا 
تددةن لهخداك تعددض فتال دافع فتيةايددةا فتتدم ت افإغدافوفع لتاةدا فتتتغدداق لتدق فتغتادداع يدم أي لقددع ةقداا فألعيداو ذتددك

أعةد  فختبدا  ختدل خصدف فألعيداو فتيداتقةنا لهدذف ةتدةن تدان فتتاتادان ةاتلدك  1987-1961يتةن عام  اتان فتتاتاان اليي
عيددلةا ايددتقلا لاتتايددا إتددى تدد  اددا ا لتكددن هخدداك خقةيدداً  تاددا ذكاخدداا إذ إن هخدداك تاكددا اعكليددا يددم فتالقددف فت يددتلاي 

لفتدذي اددخح فتاغلد  فتتددق يدم اااايدا فيددتق تةته قد  ختددى غاختداً  يددم  1924ل 1921تلتاتادان يفدم فتخظددام فتدذي ةاغدد  إتدى 
لختةغا تذتك أصتح فتاغل  اغا  لفت  ادن فتالييداع فتتدم ةاكدن إن تاداا  هدذف فتتدقا لاد  خااةدا فتيدةا ز  1961 يتلا 

 تةا إذ أصددتتع فتيددلطا فتخظاةددا تدد أع هةئدداع أبددا   كاتاةئددا فتتخفةذةددا لفتاةئددا فتقيددائةا( ت بددذ خصددةتاا يددم اااايددا فتيددتق
 .(3 فتتخفةذةا ايتقلا ت كل أكلا ليلتاً  عن فتيلطا فتت اةعةا لتصلع على ص تةاع اااا

 .العوامل المؤثرة عمى االنتخابات التركية:4
 هخاك اغالعا اتع  ز ان فتعلفال فتتم تللا على يةا فتختباتاع يم تاكةا ليلف ختةن أهم هذا فتعلفال لكاتتم:    

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ø´Ø±Ù�Ø³
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ø´Ø±Ù�Ø³
http://www/
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 :الحجاب قضية .1 . 4
قيةا فتتغا  يم تاكةا تةدف كتةاف تليغال فتيةايم تةن فتعلااخةةن ان غاا لتةن تد  فتع فتا لفتتخاةا فتتداكم  ت كل  

ان غاا أبا ا لتتاد ت كل فكتا عخ اا تكدلن هخداك قدافافع تتعلدق تفدتح طاةدق فتاتغتداع تل افيدا فتغااعةدا أل عخد اا تقدف 
ة ي  تاتخبتا فتعلااخةا إتى إ ااا أيلتتاا تتااةا علااخةا فتت  . لتالل اي تا فتتغا  يم تاكةا  فتتكلاا تغاخ  فتتغا  اا

% اددن فألتددافك ةلةدد لن إتردداو فتقدداخلن فتددذي ةتظددا 64لفتدد ز اددن فتايددائل فتتيايددا لفتب يةددا يددم فتتلدد  يعلددى فتدداغم اددن أن 
 اييددلخه تددل لةعتتالخدده ايدد تا تتعلددق تالةددا فتتلدد  فتعلااخةددا.% اددن فألتددافك ة 35فاتدد فو فتتغددا  يددم فتغااعدداع إت أن قافتددا 

ةا يد التاع ان فتالك  يم بيم فتيغال فتيةايم فت فئا يم تاكةا أن فتتغا  تم ةع  اغدا  اتد أ تلتقةد  تتعداتةم فت داةعا فإ
طلتداع فإةادانا ياتغاداع تترطةا اأ  فتااأز تل تتلل إتى الفغاا يةايةا تةن ان ةالن يةه اادف يةايةا لان ةالخده أتد  ات

ةا ت ةدت وم علدى تد  يد افتغااعةاع لطاتتداع اد فا  فتلاخلةدا إعد ن  عدم تةصدلتةا فإ فتعلااخةا تا  يم تغا  فتطاتتاع
 .(4 دعاام ا  علااخةا فت لتا على فتاغم ان أن فتراتتةا فتياتقا ان فألتافك ايلالن

فتقيدداةا فتتيايددا فتتددم يايددع خفيدداا علددى فتيدداتا اخددذ عددام  لكاددا اعددالف فةيدداً  أن قيددةا فتتغددا  يددم تاكةددا اددن
ا إذ ةتتاال علةاا كل ان ة عم "علااخةا أتاتلاك"ا لةخظا إتةاا  لادًا علدى أخادا ادن فأليدتا  فتائةيدا فتتدم تاد   أادن 1989

م. هدذف فتبدلف إيد اهد م فتخظدام فتعلاداخما لفيدتت فته تد با  افتت  ا ألن فتتغا  هل ان فأليتا  فتائةيا فتتدم تبد م هد ف
ا اغدم تقةقدا أن (5 ةايد اان فتتغا  ةك ف تطاةقا أل ت با  عن فتقلدق فتدذي ةيدالا فتخبتدا فتعلااخةدا ادن تليد  فتد فئاز فإ

% ادددن فت ددع  فتتاكددم فتايدددلما لةفيددا تاتتددداتم فتتبددتط فتتاكددم ل دددلقه اددن أغدددل فتلتدداق تاتاكددد  99م يةدده إيددد اتاكةددا تلدد  
ا فألتددف  فتيةايدةا يدم تاكةدا ت تعدااض فتتغدا  تكخادا يدم خفد  فتلقدع ت تتغداأ علخدا علدى فتد ياع لا  أن أغلتةد افأللالتةا

     عخه.
 :واالستقرار االجتماعي البطالةقضية . 2 .4

ا يدعن قطداع فتعادل  دا  أيدلأ يتداز تافغد  يدى فتيدخلفع  2771ختةغا تةداا فتقتصا ةا فتتم لقعع يم يتافةدا/  دتاط   
( لاعاد  DPT%ا طتقا تتقدااةا هةئدا فتتبطدةط فتتاكةدا  27ا تةث فاتف  يةاا اع ل فتتطاتا إتى اا ةقا  ان ةيخر األفتع ا 

(ا ادد  فتليدد  يددم فتعتتدداا أن هخدداك تيددااتا تددةن فألاقددام فتتددم تعلخاددا ليددائل فإعدد م فتتاكةددا عددن IDEفإتصدداو فتتاكددم  
ألاقام فتتم تعلن اياةا ان طاف اليياع فت لتاا تتةث ةظاا يااقا أع ف  فتتطاتا فتعااتةا يم أعقا  فألداا فتقتصا ةاا لف

ا ةةن عاطل يم تاكةداا  5,2ةق ا تالةلن عاالا يق  ذكاع صتف اةللةع لتاةع للقع للطن يم تقااةا تاا ا ت ن هخاك 
 فإتصداوفعخ داها اعاد   تتدمففتتطاتدا  أاقدام باآلليقا ل  اا ةةن 5.1لت تم أاقام هةئا فتتبطةط فتتاكةا تت ةا إتى أن فتاقم 

الةدلنا تةخادا  2.3 إتدى تةصدل أتدف 38فاتفد   2777 يدم عدامفتعداطلةن عدن فتعادل  فأليداف   تاكيدتاع((ا يدعن عد     فتتاكم
لادن فغاداتى هدذف فتعد  ا  دا ع اعد تع فتتطاتدا  االةلن 68.9 إتىتةصل  أتف 764فتاتخقلةن  فاتف  ع   فتيكان فتا خةةن 

تعدد   % 6.9 إتددىفتاخدداطق فتاةفةددا   يددما تةخاددا لصددل فتاعدد ل % 11.9  تتصددل فتددى % 7.2تخيددتا  فتتيددا فخبفايددا  يددم
غةددا تاصددلةن  % 56.8ا اددن يدداخام % 73ا تلرددع خيددتا فتددذكلا اددن فتاتعطلددةن 2777ليددى عددام  ا% 7.4دةددا ز تخيددتا 

عد   فتدذةن تدم  إنذا فتتةاخداع كادا ك دفع هد افألقدلعن ياص عادل اخدذ عدام علدى  % 37 على فت اا ز فتلاخلةاا تةخاا ةتتث
يدى  % 19.8فتدافعدا ل يدى  % 26.4لادن تةدخام  ا2777 يدمالةدلن  21.2 إتدىللصدل  أتدف  235تلظةفام فاتفد  تلفقد  

 .(6 يى فتب ااع% 48ل يى قطاع فتتخاو  % 5.8فتصخاعا ل
كدما لباصدا قطداع فت دتا  يدلفو ان هخا تع  ا كلا فتتطاتا لفت ز ان فتا اكل فتائةيدةا فتتدم ةعداخم اخادا فتاغتاد  فتتا 

طتقددا تتقددااةا ليددائل -% 67-47إت أن هددذا فتا ددكلا تظاددا تخيدد  تددةن  افتاةددف أل فتا ةخددا علددى تدد  يددلفو اتايظدداعيددم 
 يم اتايظاع  اق لغخل  تاكةا فتاتاباا ا  فتت ل  فتيلاةا لفتعافقةا لفإةافخةا. -فإع م فتتاكةا

 :عضوية تركيا باالتحاد األوروبي. 304
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أهاةا تاكةا القعا لالقفا لتااةبا ياتقا لتاتةداا إذ تعتتدا غيداف إيدتافتةغةا هاادا تدةن ألالتدا لفت داق فألليدطا لذتدك إن   
ليم تاتا فخيااااا إتى فتتتدا  فأللالتدم خايعدا  -تاذا فتبصائص-لان فتالك  أن تكلن تاكةا  اتاتاعخى فتغرافيم لفتلقايم

ردم أن ةخظدا إتدى ادا لافو تد ل ا فتتاتةدا لكةدف ةاكدن أن ةغعدل ادن تاكةدا صداتتا فتد لا غ ف تها لهدل كتلدف إيدتافتةغم ةخت
فتكتةددددا يددددم غعددددل اصدددداتته تعةدددد ز عددددن أي تا ةدددد  اتتاددددل يددددم اخطقددددا فت دددداق فألليددددط فتتددددم تعتتددددا إتدددد   اخاطقدددده فتددددل ث 

 فإيتافتةغةا لفتتةلةا إتى غاخ  كل ان اخطقا فتاتةط فتاخ ي لفتبلةج فتعاتم.
فخيددااااا يددتكلن أةيددا خايعددا غدد ف تدد لل فت دداق فألليددط فتعاتةددا فيددتخا ف إتددى فتددالفتط فتلقايةددا فتق ةاددا تةخاددا ليددم تاتددا  

هخداك  زبةدا لتةن  لل فتاخطقا لفيتخا ف إتى تغم فتاتدا تع فتتغااةدا فتتدم فاتفعدع ت دكل كتةدا اد  هدذا فتد لل يدم فتيدخلفع فأل
تددا  اددلقفام غةددا فإةغدداتم اددن ايدداتا فخيدداام تاكةددا ت تتددا ا لاددن تلددك فتع ةدد  اددن فأليددتا  فتتددم ةعلددل تاددا تعددض قددا ز فتت

ةا لتلقددل إالاددا فتعلادداخما لاخاددا اددا هددل ادداتتط تليددعةا يدد افأليددتا  اددا هددل ادداتتط تاتبلفةددا فتتااةبةددا تتاكةدداا لتالةتاددا فإ
 تقلق فإخيان لتاااش فتتاةاع فتعااا  فبلااا لاخاا اا هل ااتتط تاتاي تا فتقتاصةا.

تقدد  تتلتددع هددذا فتايدد تا إتددى اددا ة ددته فتتلددم تاتغخددا عخدد  قطدداع لفيدد  اددن فت ددع  فتتاكددما ياعظددم فتيددتط عاع فتتددم 
أغاتادددا اافكدددد تتدددلث فتددداأي فتعدددام أل تلدددك فتتدددم أغاةدددع ادددن طددداف فتصدددتف فتتاكةدددا تلفيدددطا  دددتكا فتاعللااتةدددا  إختاخدددع(ا 

 .(7 خياام ت تتا  فأللالتم% ان فت ع  فتتاكم ةاة  فت75-65أليتع أن خيتا اا تةن 
ليدددم بتدددام هدددذف فتعددداض فتيددداة  ألتددداد قيددداةا فتا دددا  فتيةايدددم فتتاكدددم ةاكخخدددا فتقدددلل إن فتقيددداةا فت فبلةدددا لفتبااغةدددا     

إتدى تدتدم  عفتاتغتدا تتاكةدا ذهتد فتادا زتيالةان يم اا تةخااا ان خاتةا فتت لةا على اأي فتخاب . يخيتا كتةاز ان أصلفع 
تخاةا لفتيدعا ز تاعتتداا أخاادا تعاد ف تداتلقلف تغدلفا قيدةا تدق فتاداأز يدم فاتد فو فتتغدا ا لقطداع فت دتا  لفتدذي فتع فتا لفت

أصلفته تتد  فتع فتا ان تدا  فتلقدا يدم  بصدةا أا لغدان لفتخغداح  أعطىتياا كلةاف ان قيةا تف م فتتطاتا هل فآلبا 
 . فيطختللفتذي تققه يم ائايا تل ةا 

 
 ية في تركيا:.الخريطة الحزب5

  تاا ةلم:تتع   أيااو فألتدف  فتيةايةا لاياةاتاا يم تاكةا تكخاا يم فتخااةا تختام إتى غذلا يكاةا ةاكن تصخةفاا 
 :أحزاب اليمين. 1. 5
  :(ANAPتد  فتلطن فألم  . 1

 1983تلدداخم ت دداةن ف 6تدعااددا تلاغددلط ألدفلا ليدداد يددم فختباتدداع  1983أةدداا  27تددم ت ددكةل تددد  فتددلطن فألم يددم 
فخبفيدع  1999خةيدان  18% ادن فألصدلفع ليدم فختباتداع 45.14ت غلتةا ياتقا لفخفا  تاتيلطا تةث تصل على خيتا 

% ل بددل فتتاتاددان يدددم فتااكددد فتافتدد ا تكخدده  ددااك يدددم 13.2خيددتا أصددلفع فتالةدد ةن إتددى فتتدد  فأل خدددى تةددث تصددل علددى 
م تددد  فتةيدداا فتدد ةاقافطم لتددد  فتعاددل فتقددلام لتددد  فتددلطن فألما فتئددت ف فتتدداكم فتددذي تددم ت ددكةله تددةن أتدددف  ل لددا هدد

ا تلغادده فتفكددايإاددا  اقعدد ف يددم فتتاتاددان. 69لهددم فتتكلاددا فتتددم أ فاع  ددللن فتددت   اخددذ ذتددك فتلقددعا لةالددك فتتددد  تاتةددا 
ابتلفدا ةاةخةدا لةيدااةا  ةعتتا تد  فتلطن فألم يم ليط فتةاةنا لق  خغح أةام فد هااا تدعااا تلاغلط ألدفل يم غاد  يئداعي

لات ةخددا تتددع اظلتدده لتاكددن تددذتك اددن كيدد   ددعتةا لفيددعا. تكخدده لتدعااددا ةلادداظ يقدد  ذتددك فتددالح تااادداا فألاددا فتددذي تيددت  
 .(8 تاخفصال قا ته فتتاادةن اخه لفخياااام إتى أتدف  أبا 

 (:  DYPالطريق القويم ). 2
ان أداا يق فن  -  خه يم ذتك   ن ليط فتةاةن-فألما لةعاخم تد  فتطاةق فتقلةم ةالل ليط فتةاةن ا  تد  فتلطن 

يقد  ت دكل  افتالةاا لهل فألاا فتذي غعل فألصلفع تذه  إتى تد  فتعال فتقلام لتد  فتع فتدا لفتتخاةدا لفألتددف  فألبدا 
  فتطاةق فتقلةم ياد تد  اتاخيل ت ةلاا أاا دعةاه فتتاتم يام أتا  خصاع طلخالكان دعةاه فأللل 1983تدةافن  23يم  
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تد  ذتدك خغداح تداها  ااقعد ف يدم فتتاتادان 59%( تاصد  علدى 19.14تخيدتا غةد ز   1987يم ألل فختباتاع باياا عدام 
لأبددذ تددد  فتطاةددق فتقددلةم ةفقدد   ددعتةته تعدد  ارددا از يددلةاان  ةاةددال تدعااددا  يددم فختباتدداع فتتل ةددا تةددث يدداد تدداتااكد فأللل.

أادا  % يقدط.12تبط فتتاغد فتاطلل  ت بلل فتتاتاان إت تصدعلتا إذ تصدل علدى خيدتا تم ة 1999ليم فختباتاع  افتتد 
ةالدل تددد  فتطاةددق فتقدلةم ليددط فتةادةن ادد  تددد  فتدلطن فألما لةعدداخم تاتةدا ليددط فتةاددةن ادن أداددا يقدد فن ا يتلغاده ل ددعتةته

 .(9 اةا لفألتدف  فألبا فتالةاا فألاا فتذي غعل فألصلفع تذه  إتى تد  فتعال فتقلام لتد  فتع فتا لفتتخ
  :(MHPحزب العمل القومي ). 3

يا ددم أ ددتاك يددم كلةددا اددن فألعاددال فإغافاةددا ل فتغتةدداتع يددم صددفلف فتةيددااةةن اددن فتيايددا لفتطلتددا  –تددد  ةاةخددم
ا فتتاكةدا ةالدل تدد  فتعادل فتقدلام فتفكداز فتقلاةد الةعتتا تد  فتتاكا فتقلاةا خفيه ادن تاداز فتغاالاةدا فتتاكةدا افتغااعةةن

ةعددل  إتدى خقادا فت ددع  ادن يدائا فألتدددف  لتعلةدق فآلاددال  1999يدم فتدت  ا لةددا  تعدض فتادافقتةن أن خغاتدده يدم فختباتداع 
افتددذي 1969 ددتاط  9يددمتددد  فتعاددل فتقددلام ل ت ددك   اعلددى فتتاكددا فتقلاةددا يددم تددل تعددض فتا دداكل فتايتعصددةا يددم فتددت  

ل كلع فتتاكا فتقلاةدا ا (17 تم تدعااا أت  أاي ن تاكش اخذ فتيتةخةاع تتى لياتهةعتتا فات ف ف تلتاكا فتقلاةا يم تاكةا فت
لكاخدع خيدتا فألصدلفع فتتدم ا تتى فتةلم أتدفتا اتع  ز تتع أيااو ابتلفا فيتقاع يم فتخااةا تتع فيم تد  فتعال فتقلام

يددددم فختباتدددداع تعاددددل فتقددددلام قدددد  يدددداد تددددد  فل  اأكتددددا خيددددتا تصددددل علةاددددا تتدددى فتةددددلم 1999تصدددل علةاددددا يددددم فختباتدددداع 
اقعددد ف يدددم فتتاتادددان اددد  إتدددافدا فتااكدددد فتلددداخم يدددم فتاغلددد  تعددد  تدددد  فتةيددداا  129% تاصددد  علدددى 19.9تخيدددتا 1999

لةا  تعض فتاافقتةن أن خغاتده يدم فختباتداع  ةالل فتتد  فتفكاز فتقلاةا فتتاكةا يم فتت  اا يتلغاه فتفكايأاا ا فت ةاقافطم
فت ددع  علددى يددائا فألتدددف  لتعلةددق فآلاددال علددى فتتاكددا فتقلاةددا يددم تددل تعددض فتا دداكل فتعلةصددا ةعددل  إتددى خقاددا  1999

عااض تد  فتعال فتقلام تعدض فإصد تاع فت يدتلاةا الدل ادخح فتتقدلق فتلقايةدا تةكداف  يدم فتتدث لق  ا كا كلا فتتغا 
 يدم فن  دعتةتهلتكادن ا أللالتدم ااادا كدان فتدلانلفإع م لفتتعلةما كاا عااض اي  عقلتا فإعد فم لفتخصدةاع إتدى فتتتدا  ف

عد فم عتد  فن ألغد ن لأادلا أبدا ا تكخده كدان اتتاطئدا يدم الفغادا  فت ع  كان ةافا فألال فتلتة  يدم تدل ا دكلا فتتغدا  لف 
 .(11 هذا فتاعي ع

 
 :أحزاب اليسار. 2
 :(DSPحزب اليسار الديمقراطي ). 1 

اددن قتددل تلتخددع أغالةدد ا تعدداض تددد  فتةيدداا فتدد ةاقافطم 1985اخلن فأللل كدد 14تددم ت ددكةل تددد  فتةيدداا فتدد ةاقافطم 
% يقدط لتاتتداتم 8.5يلم ةتاكن ان تغالد فتتاغد فتختبداتم إذ خدال خيدتا  1987تف ل كتةا يم ألل فختباتاع باياا عام 

لهدم فتتدم اكختده  %ا11تاصد  علدى خيدتا  1991تكخده خغدح يدم فغتةداد فتتداغد يدم فختباتداع  اتم ةيتط   بلل فتتاتادان
لغداو فتقدتض علدى عتد  فن ألغد ن تدد  فتددعةم فتكا يدتاخم يدم عاد  فتئدت ف فتتداكم  اان كي  يتعا اقاع  يم فتتاتاان

تدعااا تلتخع أغالة ا لهل فألاا فتذي دف  ان  عتةا تدد  فتةيداا فتد ةاقافطما لألادا ذتدك خغاتدا تداهاف تتيدا  فتتدد  يدم 
ل ددكل تلتخددع أغالةدد   ااقعدد ف يددم فتتاتاددان 136% ادد  يددلدا تددد22.19فتااكددد فأللل تخيددتا  إذ تصددل علددى 1999فختباتدداع 

تكلاددا فئت يةددا ادد  تددد  فتعاددل فتقددلام لتددد  فتددلطن فألم لخغددح يددم تتقةددق تعددض فإصدد تاع فت يددتلاةاا تكددن فألداددا 
لقدد  أعلددن أغالةدد  أخدده  ام فتتاتاددانيفقدد ع فتتكلاددا  ددعتةتاا لأغلتةتاددا يدد 2771فتقتصددا ةا فتتددم أطاتددع تدداتت   اخددذ  ددتاط 

لفتغد ةا تاتدذكا أن فتتدد  عداش فختكايدا كتةداز تعد  اداض  ايةعتدل فتيةايا تعد  فتختباتداع خظداف تتاتتده فتصدتةا فتاتد هلاز
خائتددا اددن فتتدد  تة ددكللف تدتددا ةيددااةا  بددا تتددع قةدا ز إيددااعةل غددةم لدةددا فتبااغةددا فتيدداتقا  67أغالةد  تةددث فيددتقال ختددل 

 .(12 اا فتذي ت   أصلفع تد  فتةياا فت ةاقافطملهل فأل
 : (CHPحزب الشعب الجمهوري ).  2



 م2202/آذار                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  لةمج             2/ العدد
 م6/5/2229لكلية التربية األساسية  الثالثعدد خاص/ المؤتمر العلمي السنوي   

 253 

 دعاا  تاكةدايدم  لفتتاتادانةع  تد  فت ع  فتغاالاي ان أق م فألتدف  فتيةايةا فتتاكةا فتتم أخ د ع فتخظدام فتغاادلاي 
ا اصدطفى كادال فتداتلاكم علدى ةد  1923 فةلدلل 9أخ د  يدم تدااةر  اعلى بلفةدا تادافو تةياوفتتد  عتااز عن يتا أيام 

تددم ةكدن علدى فتيداتا فتيةايدةا يددل   اتددم فختبدا  عصداع إةخلخدل دعةادا تلتدد  1938لتعد  لياتده عدام  الكدان دعةاده فأللل
ختباتدداع خةاتةددا تةددث فختقلددع تاكةددا إتددى خظددام فألتدددف  فتاتعدد  ز لتددم إغددافو ألل ف 1946تددد  فت ددع  فتغااددلاي تتددى عددام 

عااا يم تااةر فتت   لياد فتتد  تاتيلطا ت غلتةا ياتقا. تكخه بيا فتختباتاع أاام فتتد  فت ةاقافطم فتدذي كدان ةتدعاده 
لتددم  1999تكخدده ي ددل يددم فختباتدداع  ا1967تتددى عددام  1957ا يتقددم يددم فتاعاايددا اددن عددام 1957عدد خان اخدد ا  يددخا 

% يقدددط ادددن فألصدددلفع اددد  أخددده كدددان فتفدددائد ت غلتةدددا لفيدددعا يدددم تعدددض 8.7ى ةيدددتط  أن ةتغدددالد فتتددداغد تةدددث تصدددل علددد
تد  فت ع  فتغاالاي هل تدد  ةيدااي فتتغدااا قدام تاةكدل يدم  توجهه الفكريأما ا فتاتايظاعا تذف يق  تقم بااق فتتاتاان

 .(13 لتلغااتاا ز تتلةةن بطاته فتيةايم للع  تاتتيان كايا  افئح فتاغتا  اااا كاخع أيكااهابةا فتيخلفع فأل
 :(YTPحزب تركيا الجديدة ). 3

ادددن قتدددل فتخدددلف  فتدددذةن فخ دددقلف عدددن تدددد  فتةيددداا  2772تادددلد  22 يدددم ت دددكلفتدددذي تدددم تددد تةف تدددد  تاكةدددا فتغ ةددد ز  
فتدد ةاقافطم تدعااددا إيددااعةل غددةم لدةددا فتبااغةددا فتيدداتق لتيددام فتدد ةن ألدكددان خائدد  ائددة  فتددلدافو لفتددذافع فألةاددن ألغالةدد  

لقدد   عددا هددلتو إتددى فتتغ ةدد   فبددل تددد   اإتددى كاددال  الةددش لدةددا فت ددللن فتقتصددا ةا فتيدداتق ليددتعا لدافو  بدداةنإيددايا 
فتةياا فت ةاقافطم لتبلم أغالة  عن قةا ز فتتد ا لعخ اا تم ةغد لف أذخدا صداغةا قداالف فتخفصدال لت دكةل تدد  ةاد ف إتدى 

تد ف فتتدد  يدم ت فةدا  ااام فقتصا ةا لتلية  خطاق فتتاةاع يةايةا للقايةايم تاكةا إتى فتتتا  فأللالتم لخقل فتت   إتى فأل
فألاا تافقا غذفتاا تكخه ياعان اا يق  تاةقده تعد  فخفصدال كادال  الةدش لدةدا فت دللن فتقتصدا ةا فتيداتق عدن فتتدد  التتقدا 

 . (14 اقع ف يم فتتاتاان 58 ة رل اً حاليو  إيااعةل غةم. هزعيمل اتتد  فت ع  فتغاالاي فتذي ةتدعاه  خةد تاةكل
 :يةساماإلحزاب .األ3
 :(SPحزب السعادة ). 1

عن تدتةن  2772تدةافن  22م فتذي تم تله تقافا أص اته اتكاا فت يتلا فتتاكةا يم ي اتابض تد  فتفيةلا فإ
اا لفتلداخم تدد  فتيدعا ز أت هاا تد  فتع فتا لفتتخاةدا تدعاادا اغد  طةد  أا لغدان لفتدذي ةالدل فتغخداح فتتغ ةد ي يدم فتتاكد

لق  فختب  أعياو فتتد  اغائم قلطدان دعةادا  افتذي كان ةالل فتغخاح فتتقلة ي لةقل ا خغم فت ةن أاتكان ان لافو فتكلفتة 
لةلع  فت لا فتائةيم يم يق فن فتتدد  ألصدلفته  ااقع ف يم فتتاتاان 46 تاتةا ةالكو ا2771تالد  27تام تع  ت كةله يم 

 فتا لفتتخاةا. لق  كان ةعتا  تد  فتيدعا ز علدى عدل ز خغدم فتد ةن أاتكدان إتدى فتخ داط فتيةايدم لقةدا ز فتتدد  لغل  تد  فتع
 ايم فتختباتاعا تكن تغخا فتختباتاع فتعلةا أص اع قافاف تع م أهلةا أاتكان تعيلةا فتتاتاان قتل أن ةددلل فتتظدا فتقداخلخم

لتددم ادد  فتتدداص علددى تليددة  فتتاةدداع فت ةاقافطةددا  لن فتايددا  تاتاتددا   هددذف لةلةدد  أعيدداو فتتددد  عيددلةا فتتتددا  فأللا 
   .(15 فتتم تقلم علةاا فتغاالاةا فتتاكةا ان علااخةا لخظام غاالاي لاا إتى ذتك

   :(AKPحزب العدالة والتنمية ).2
تكاا فت يتلا فتتاكةدا م فتذي تم تله تقافا ص ا ان اي اان قتل فتخلف  فتاخ قةن ان تد  فتفيةلا فإ هتم ت كةل  

اغد  تدد  لائدة  فت 2771    14 يدم ت دكل اا لكاخلف ةاللدلن غخداح فتاغد  ةن يدم تدد  فتفيدةلا2771تدةافن  22يم 
ةا يددم تاكةددا ألل دعددةم يدد اعادد ز إيددطختلل فتيدداتق لأتدد  فتتدداادةن يددم فتتاكددا فتيةايددةا فإ يقدد  فختبدد  لهددل طةدد  أا لغددان

م فتاعت ل يم تاكةاا لةتاص على أت ةيتب م فت عاافع فت ةخةا يم ي اتتد  فتغخاح فإة كل هذف ف اتد  فتع فتا اتلتد 
ما يال تد  ةتتام فتتاةاع فت ةخةا لفتفكاةا لاخفتح إي ابطاتاته فتيةايةاا لةلك  أخه ت ةتتذ فتتعتةا عن خفيه ت خه تد  

ته تلعلااخةددا لفتاتددا   فتتددم قااددع علةاددا فتغاالاةددا علددى فتعدداتم لةتخددم يةايدداته علددى فتتيددااح لفتتددلفاا لةلكدد  عدد م اعاايدد
فتتاكةاا كاا ةلة  فخياام تاكةا إتى فتتتا  فأللالتدما لةلكد  أخده يةلفصدل تطتةدق تاخدااج فإصد ح فتقتصدا ي فتدذي ةغداي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1923
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83
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تعدافق. لايدض فتتدد  أي عالةدا عيدكاةا يد  ف اتطتةقه يم تاكةا تتع إ افف صخ لق فتخق  فتد لتم اد  خقد ا تدتعض غلفختده
أهم ااةدفتده أخده ةدايض فتتعصد  تددعةم لفتد  تتدى فتخااةداالتعل  اعظدم  دعتةا تدد  فتع فتدا لفتتخاةدا فتغد ةا تات اغدا فأللتدى 

ليدداهاع فتظدالف فت لتةددا فتتدم فتتقطاددا قدا ز فتتددد  تدذكاو  دد ة  يدم لغددل  إاف ز  إتدى  بصدةا دعةادده اغد  طةدد  أا لغدانا
ةش تلصددلل إتددى فتتكددما فألاددا فتددذي فعتتددا تالاتددا فتفاصددا تبتتدداا إاكاخةددا فتتعدددا لتةددا تيددالاز يددتح فتاغددال تلتددد  يددم ف

اعت تددداب لتدددةن فتلتةددداع فتاتتددد ز فألااةكةدددا لفتردددا ا ادددن بددد ل  دددالط اعةخدددا تلتددددم تادددا هدددذا ةا ]إيددد الفتتلفيدددق تدددةن أتددددف  
عد  اد   ادن بد ل تيدلةق أخفيدام كايدلاةن فألتدف  يم تلغااتاا فتفكاةا لفتيةايةاا فألاا فتذي فيتلااا قدا ز فتتدد  إتدى أت

لفتردا ا لةعادل علدى تصدتةح فتصدلا فتخاطةدا فتاتتا تدا  يد ماعت تةن ةاكن أن ة دكللف خالذغدا اعتد ت ةغيدا فتفغدلز تدةن فإ
 .(16 تةن فتطايةن

 :(BBPحزب االتحاد الكبير ). 3
% لتدم 1.46علدى 1999فختباتداع  ميد تصدل لقد  ااتين ةادةغم ألغلل هدعةال ا 1993كاخلن فتلاخم  29 يم ت كل

ةتلقدد  تعددض فتاتللددةن فتيةايددةةن أن ةكددلن تتددد  فتتتددا  فتكتةددا  لاف  اةددتاكن اددن تغددالد فتتدداغد فتاطلددل  تدد بلل فتتاتاددان
أاتعدا  اتاتةدة درل ل  ام يدم تاكةدايد اةعتتا أت  أغختا فتتاكا فتقلاةا فتاعت تدا فتتدم تتاةدد تلغاادا فإو ااااا يم فتايتقتل

 .يم فتتاتاان اقاع 
 :(18)صغيرة أحزاب أخرى.  4

(ا LDPفتتد  فتلةتافتم فت ةاقافطم   (اGP  تد  فت تا  اخاا هخاك أتدف  يةايةا أبا  صرةاز تبلض فتختباتاع
ةتلق  فتاافقتلن و ا(DEHAP) 19  (ا تد  فتعال فت عتم فت ةاقافطمYP  (ا تد  فتلطنTKP  اكمفت ةلعم فتت الحزب

أن تغتاد  أصدلفع فألكداف  يدم هددذا فتختباتداع يدم تدد  فتعاددل فت دعتم فتد ةاقافطم فتدذي يدداد يدم فتختباتداع فتيداتقا تخيددتا 
ت ختباتاع فتاتكداز تاتفداق كاادل إلدا اافغعدا فتاد عم لق  أص اع تغخا فتختباتاع فتعلةا قافاف ت هلةا بلض فتتد   ا4.7%

لاغدم أن  افتعام تاتاكم فتتاةةد صتةح قخا  ألغلل تاخ  فتتد  ان بلض فتختباتاع تيت  تتاةيده علدى فتخفصدال فتعاقدم
ا يعخددده تدددم 1999( كددان فتفدددائد يدددم تعددض فتاتايظددداع يدددم فختباتدداع HADEPتددد  فتعادددل فت ددعتم فتددد ةاقافطم أل ت ةلددده  

  %.17تاكن ان  بلل فتتاتاان تيت  ع م تصلته على خيتا ة
 . مراحل االنتخابات التركية:6

لتعد   اا لهدل فتعدام فتدذي فختقلدع يةده فتدت   إتدى فتتع  ةدا فتتدتةدا1957خةاتةدا اخدذ عدام  عالةا فختباتةدا 15 ا ع تاكةا 
تاتيدلطا يدل  ل لدا  تختباتداع تدم ةدتاكن ادن فتتفدا لطلفل هدذا ف اأبا فختباتاع تاكةا تائايا عت  فن كلل 2777فختباتاع 

فتتدد  فتد ةاقافطم تدعاادا عد خان اخد ا  اقاتةد   تدلتى 1967-1957أتدف  يقدطا لقد  تدم ذتدك يدت  ادافع. يفدم فتفتداز ادن 
تاكدن تدد  فتع فتدا تدعاادا يدلةاان  ةاةدال ادن فتتصدلل علدى فتتكلادا  1987-1967 فتتكدم لد ث ادافعا ليدم فتفتداز ادن

لفتتاعدث ت ختتداا أن غاةد   كان فتاخفا  تاتيلطا هدل تدد  فتدلطن فألم تدعاادا تلاغدلط ألدفل 1987ااتةنا لتع  عام   اتافا 
 .هذا فألتدف  أتدف  ةاةخةا

 
 
 
 
 
 
 

http://www.aljazeera.net/in-depth/turkish_election/2002/11/11-1-10.htm
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 :(27 تي  فتيخلفع لع   فتخلف  ليةاا ةلم قائاا تاألتدف  فتتم فخفا ع تاتيلطا

 بالسمطة أحزاب انفردت( 2جدول )

 لف فتخ ع   فتتد  فتيخا

 478 فتتد  فت ةاقافطم 1957

 497 فتتد  فت ةاقافطم 1954

 419 فتتد  فت ةاقافطم 1957

 247 تد  فتع فتا 1965

 256 تد  فتع فتا 1969

 212 تد  فتلطن فألم 1983

 282 تد  فتلطن فألم 1987

 :تاتختباتاع فتياتقا فتتم غاع يم تاكةا ليم فيتعافض تعض فإتصائةاع فتاتعلقا

 (3دول )ج
 (1995-1983النتائج التي حققتها األحزاب خال الفترات االنتخابية لمسنوات )

  فتتد 
 %فتخغاح خيتا

1983 1987 1991 1995 
 19.56 24.71 36.31 45.1 تد  فتلطن فألم

 17.71 27.75 24.74 37.5 تد  فت ع 

 - - - 23.3 فت ةاقافطم فتتد  فتقلام

 16.18 27.73 19.14 - فتقلةم تد  فتطاةق

 21.38 16.88 - - تد  فتاياا

 14.64 17.75 - - تد  فتةياا فت ةاقافطم 

فختباتةددددددددددددددددددداا قيدددددددددددددددددددم فتتتدددددددددددددددددددلث فتتاكدددددددددددددددددددما اخ دددددددددددددددددددلاز يدددددددددددددددددددم فتالقددددددددددددددددددد  فتتكتالخدددددددددددددددددددم:    إتصدددددددددددددددددددائةاعفتاصددددددددددددددددددد ا: 
http://www.aljazeera.net/NR/exere 

تةددث تصددل  1983فألصددلفع يددم فختباتدداع ( إن تددد  فتددلطن أتم فتتددل ااتتددا فتصدد فاز تخيددتا 3ةظاددا اددن فتغدد لل  
(%ادن فألصدلفع يدم تددةن تافغعدع هدذا فتخيدتا يددم فتختباتداع فألبدا  كدذتك فتتددال تاتخيدتا إتدى تدد  فت ددع  45.1علدى  

لتدم  1983% ادن فألصدلفع يدم فختباتداع 23.3فتد ةاقافطم تةخادا ة تدظ إن فتتدد  فتقدلام فتد ةاقافطم تصدل علدى خيدتا 
ألصدلفع يدم فتختباتداع فألبدا  تةخادا ة تدظ إن تدد  فتطاةدق فتقدلةم تدم ةتصدل علدى أي خيدتا ةتصل على أي خيتا ان ف

تةخاددا يددم فتختباتدداع فألبددا  تصددل علددى خيددتا اددن فألصددلفع كددذتك فتتددال تاتخيددتا إتددى تددد  فتةيدداا  1983يددم فختباتدداع 
ي ةتق م لتذتك تظاا أتدف  تقدلز لتتافغد  لتد  فتاياا لهذف ة ل على فن  عتةا فتتد  ليةطاته على فتياتا فتتاكةا هل فتذ

  :كاخع فألاقام ت ةا إتى أن 1999ليم فختباتاع أتدف  أبا  هذف اا تتةخه فتختباتاع فتتاكةاا 

 279126 :اغالع فتصخا ةق  

 37429127 :اغالع فتخابتةن 

 32589973 :اغالع فألصلفع 

 87.77 :خيتا فتا ااكا% 
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 1999 انتخابات( 4جدول )

 فألصلفع ع   فتفلد خيتا تاقاع ف ع   فتتد 

 6977322 22.17 136 فت ةاقافطم تد  فتةياا

 5594375 17.98 129 تد  فتعال فتقلام

 4797437 15.39 111 تد  فتفيةلا

 4114775 13.22 86 تد  فتلطن فألم

 3742317 12.73 85 فتقلةم تد  فتطاةق

 271275 8.72 81 فتغاالاي تد  فت ع 

ةاع فختباتةددددددددددددددددددداا قيدددددددددددددددددددم فتتتدددددددددددددددددددلث فتتاكدددددددددددددددددددما اخ دددددددددددددددددددلاز يدددددددددددددددددددم فتالقددددددددددددددددددد  فتتكتالخدددددددددددددددددددم:  : إتصدددددددددددددددددددائفتاصددددددددددددددددددد ا
http://www.aljazeera.net/NR/exere 

 
فتد ةاقافطم لدم  تدد  فتةيداات خيدتا فألصدلفعلفاتفعدع  1999يدم فختباتداع تتد تع  ألليداع( إن ف4ادن غد لل   ةظادا

فتيدداتقا فتتددم كاخددع تتتددل فتصدد فاز تخيددتا فألصددلفع لددم تددد  فتفيددةلا تةخاددا ة تددظ إن فألتدددف  تدد ا تددد  فتعاددل فتقددلام 
 كتد  فت ع  لتد  فتطاةق فتقلةم تافغعع خيتا فألصلفع فتالة ز تام. 

تدد  فتع فتدا لفتتخاةدا يدغل ( إن 2( لباةطدا  5ا يقد  ةظادا ادن غد لل  2772ان ت داةن فتلداخم فتلاتث أاا فختباتاع 
ااددا ةفددتح فتطاةددق أاددام تلتةدده تليددلطا تافددا ا تعدد  يددااخه أكلاةددا لفيددتا يددم يددلدف يدداتقا يددم فتختباتدداع فتتاتااخةددا فتتاكةدداا 

فتتاتادانا لاغددم ذتددك يددان فتتددد  ةلفغدده اعاكددا علددى عد ز غتادداع تكددم ةصددتح اقتددلت  فبددل فتالييددا فتيةايددةاا إذ فن ادد عةا 
غددانا اخدد  اددن فتتا ددح عااددا تاكةددا اددا دفل ةيددعى إتددى تظددا تددد  فتع فتددا لفتتخاةددا علددى أيددا  أن دعةاددها اغدد  طةدد  إا ل 

تلتاتاددان تيددت  إ فختدده تدداتتتاةض علددى فتكافهةددا ألخدداو ائايددته تتل ةددا إيددطختلل يددم فتتيددعةخةاع. كاددا أن فتتددد  يددةكلن أةيددا 
لقد  تقدق فتتدد  ذل فتتلغده  الي  اافقتدا  قةقدا لعدن كلد  ادن قتدل فتغدةشا فتدذي ةعتتدا تااةدا تل يدتلا فتعلاداخم يدم تاكةدا

اقعد ف  557ادن أصدل  363% ادن فألصدلفع  34تلقعدا يدم هدذا فتختباتداعا لذتدك تتصدلته علدى م ختةغدا غةدا اي افإ
( إن تددد  فتع فتددا لفتتخاةددا فكتيددح أكلددا اددن خصددف تاكةددا تةددث  ددالع فتصددلفع 2كاددا ةظاددا اددن فتباةطددا   ايددم فتتاتاددان(

لتادذا فتخيددتا اددن  غلتةددا يدداتقاا فتالةد ز تدده كدل اددن ليددط لغدا  تاكةددا لغدددو ادن غخلتاددا لكددذتك غددو اددن فتغخددل  فت داقم ت
فتتدددد  قدددا اف تافدددا ا علدددى ت دددكةل فتتكلادددا فتاقتلددداا لهدددم تاتدددا تدددم تعايادددا فتدددت   فتتدددم فعتدددا ع  أصدددتحا فألصدددلفع إغاددداتم

ان أاتعدا اقاعد  إيدايةا تكدم ةتقدق أكلاةدا فتلللدةن فتيدالاةا تترةةدا فت يدتلاا تةدث  أكلاكاا فخه ت ةتتاق إتى  افتئت ياع
لغددداو تدددد  فت دددع  فتغاادددلاي     ةتاتددد  تلللدددم فتاقاعددد  فتتاتااخةدددا ةاكخددده فغدددافو ترةةدددافع يدددم فت يدددتلا فتتاكدددمأن أي تدددد 

اقع ف يم فتتاتاان فتغ ة  فتذي يةيم  178% ان فألصلفع ل19.5فت تافكم فت ةاقافطم يم فتااكد فتلاخم تتصلته على 
تاذف فتتد  فقتصا على غدو ادن  داال غدا  ل داال  داق  ( إن فتالة ةن2تةث ة تظ ان باةطا   أةيا لااخةا ايتقلةن

لتدم ةتداتف فتتدظ فألتدددف  فتيدتا ع دا فتتاقةدا يدم  بددلل فتتاتادان ألخادا تدم تتصددل  اتاكةدا تاإيدايا إتدى غخدل  غددا  تاكةدا
ألصدلما على فتخصا  فت يتلاي لهل ع از تاتائا ان فألصلفع. لق  أغاةع فتختباتاع قتل لااخةا ع ا  ااًف ان الع ها ف

لذتددك عقدد  فخاةدداا فتتكلاددا فتئت يةددا تيددت  اددا  فا  فبلاددا اددن صددافعاع إيددايا تلتاتددا فتصددتةا فتيددةئا فتتددم ةعدداخم اخاددا 
ائة  فتلدافو تلتخد  أغالةد  فتدذي قداا فعتددفل فتعادل فتيةايدم. كاخدع فتادةادا يا تدا تاتخيدتا ألتددف  فتئدت ف فتتداكما إذ تدم 

% ادن فألصدلفعا اغدم أخده كددان 1.2تدذي ةتدعاده تلتخدع أغالةدد   ائدة  فتدلدافو( إت علدى ةتصدل تدد  فتةيداا فتد ةاقافطم ف
% ادن فألصدلفع ل بددل فتتاتادان يدم فتااكددد 22.1أي قتدل لد ث يددخلفع تةدث تصدل علددى  1999فتاختصدا يدم فختباتدداع 

ةن تاددذف فتتددد  يددم  دداق ةتاكددد فتالةدد  %17أاددا تاتخيددتا تتددد  فتطاةددق فتقددلةم يقدد   ددااف علددى تغددالد خيددتا  افأللل  خددذفك
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لتددم ةكددن تددد  ائددة  فتددلدافو لتةدد ف يددم هدةاتدده ليددقلطها يقدد  كددان تددد  فتعاددل فتقددلام تدعااددا  لتددع  الغخددل   دداق تاكةددا
فختباتداع أادا  ا% ادن فألصدلفع17.9علدى  1999يدم فختباتداع  تصدلتاغلم ةالي إتى فتتيدةض كدذتكا يدم تدةن كدان 

لةتاكدد فتالةد ةن تادذف فتتدد  يدم  داال  داق تاكةدا  % يقدط8.3ختباتم لكي  يق  ي ل تتى يم فغتةاد فتتاغد فت 2772
تدعااا ايعل  ةلااظ يق  كاخع ا ياز تكل اعخى فتكلااا ألن فتتد  كان ق  ياد « فتلطن فألم»فاا تد   (ا2فخظا باةطا  
لتكخدده يددم هددذا فتادداز  ااددافعتدداتتكم تافددا اا ل ددااك يددم فتتكلادداع فتئت يةددا فتاتعاقتددا عدد ز  1987ل 1983يددم فختباتدداع 

 ا%2.5كاا فخبفيع خيدتا تدد  فتيدعا ز تدعاادا اغدائم قلطدان إتدى  ا%5.1فخبفض إتى خيتا تم ةكن تةتبةلاا أت  لهم 
لتابيع هذا فتختائج عن فيتقاتا كل ان دعةم تد  فتعال فتقلام  لتع تاغلم لدعةادا تدد  فتطاةدق فتقدلةم تاخيدل ت دةلا 

 اعل  ةلااظا لكدان تلتخدع أغالةد  قد  صداح يدم لقدع يداتق ت خده يدةعتدل فتيةايدا تعد  فتختباتداعلدعةم تد  فتلطن فألم اي
لةدددا  فتع ةددد  ادددن فتادددافقتةن أن فتقتصدددا  فتاتدددا ي تعددد   لاف ائةيدددةا يدددم ت دددكل فتباةطدددا فتيةايدددةا فتتدددم فيادتادددا فتختباتددداع 

لكاخع دتدفت  2771فتقتصا ةا فتتم فخ تعع يم يتافةا ا ألن فت ع  فعتتا فتئت ف فتتاكم هل فتايئلل عن فألداا زبةا فأل
% ان قةاتاا أاام فت لتاا 57ا يق  يق ع فتلةاز فتتاكةا 1999عخةفا ياقع أيافاا لت لةافته فتدتدفل فتذي تعاض ته تاكةا عام 

تدا يدم فتتلد  إتدى أقصدى لفاتف  فتتيبم ت كل هائلا لفيطا فتخا  إتدى إغد ق اصداخعام لاعداالام لدف  فتفقدا لفتغدلع لفتتطا
 .(21 ا تق ا كتةا ان فتتذا لفتتاق لفألاةاكةالق  تاةدع ا ل  فتفعل فتعاتاةاا لباصا فتلالتةا  ات 

 (5جدول)
 2002نتائج انتخابات 

 فألصلفعخيتا  فتتد 
 %34 تد  فتع فتا لفتتخاةا

 %19.5 تد  فت ع  فتغاالاي 
 %1.2 تد  فتةياا فت ةاقافطم

 %8.3 تقلامتد  فتعال ف
 %5.1 تد  فتلطن فألم

 %17 تد  فتطاةق فتقلةم
 %2.5 تد  فتيعا ز

 .http://www.albayan.co.ac   ختائج فتختباتاع فتتاكةاا قيم فتتتلث فتتاكما اخ لاز يم فتالق  فتتكتالخم: فتاص ا:

        
 
 
 
 
 
 
 
 (2باةطا  

 2772اكةا فتفائدز يم فختباتاع فتتلدة  فتغرافيم تةصلفع فتختباتةا تةتدف  فتت
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 http://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_general_election,_2007فتاص ا :  تكا فتاعللااع فتختاخةع : 
 يكاخع فتختةغا فتخاائةا تةصلفع كاا ةلم : 2777تالد عام  22إاا فختباتاع

 التركية 2007( نتائج انتخابات 6جدول )
 ع   فتاقاع  صلفعفألخيتا  فتتد  ع
 341 %46.6 (  طتد  فتع فتا لفتتخاةا  تد  لي 1
 112 %27.8 تد  فت ع  فتغاالاي  ةياا فقصائم( 2
 77 %14.3 فتقلاةا تد  فتتاكا 3
 24 %14.3 فتتد  فتكا ي  تا تلف كايتقلةن( 4
 3 %5 ايتقلةن 5
 - %3.9 تد  تاكةا فتايةئا 6
 - %3.8 فتايتقلا تد  تاكةا 7
 - %2.78 فتيعا ز تد  8
 - %7.28 فتعاال تد  9
 - %7.47 فت ع  تد  إع و 17
 - %7.16 لفتتياان تد  فتتاةا 11
 - %1.48 فت ا  فتتد  12
 - %5.3 فت ةاقافطم فتةياا  فتتد  13
 - %7.79 فت ةاقافطم فتتد  فتلةتافتم 14
 - %7.79 فتعال تد  15
 - %7.23 فتتاكم فتتد  فت ةلعم 16

 http://www paldf.netفتاص ا : ختائج فتختباتاع فتتاكةا ا  تكا يليطةن تلتلفا ا  تكا فتختاخةع : 
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 2777التوزيع الجغرافي لألصوات االنتخابية لألحزاب التركية الفائزة في انتخابات (  3باةطا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_general_election,_2007فتاص ا :  تكا فتاعللااع فتختاخةع : 
لفتتخاةددداا فتدددذي ةقدددل ا ائدددة  فتدددلدافو فتتاكدددم فتتددداتم خغدددح يدددم  تدددد  فتع فتدددا ( إن3( لباةطدددا  6ةظادددا ادددن فتغددد لل  

لتصدل تدد  فتع فتدا لفتتخاةدا علدى .فتتاتاانا لةقل  تاكةا ذفع فتتلغده فتعلاداخم تليدخلفع فتباد  فتاقتلدام فتتتفاظ ت غلتةا ي
(  إن تد  فتع فتا لفتتخاةا فكتيح أكلا ان ل ث فاتاع تاكةا تةث 3لةظاا ان فتباةطا   ان أصلفع فتخابتةن %(46.6 

 الع فألصلفع فتالة ز ته كل ان  اال ل اال  اق ليط لغا  تاكةا لغدو ان غخلتادا لكدذتك غددو ادن فتغخدل  فت داقم 
لتصدل تدد    اقعد فً  (557 خائتدًاا ادن أصدل  (341 ةصدل إتدى    خدلف  فتتدد  يدم فتتاتادان  ا ادا ةعخدم أنت غلتةا يداتقا

 علدددىتصدددل ا 1957ل 1923عددداام  فت دددع  فتغاادددلايا لهدددل فتتدددد  فتدددذي يدددةطا علدددى فتيددداتا فتيةايدددةا فتتاكةدددا تدددةن
إن فتالة ةن تاذف فتتد  فقتصدا علدى غددو ادن  اقع  (112  ان فألصلفعا تةصل ع   اقاع ا يم فتتاتاان إتى %(27.8 

ادن أصدلفع  %(14.3 أادا تدد  فتتاكدا فتقلاةدا يتصدل علدى .تاكةا تاإيايا إتى غدو ان غخل  غدا  تاكةدا  اال غا 
 فتتدد  فتكدا ي  تا دتلف كايدتقلةن(إادا  إن فتالة ةن تاذف فتتد  فقتصالف غدو ادن غخدل  تاكةداا  اقع فً ( 77 فتخابتةنا أي 
إن فتالةد ةن تادذف فتتددد  فقتصدالف يدم تعدض أغدددفو   فتغ ةد  ا اعظااددم ادن فألكداف ا إتدى فتتاتاددانقعد ا (24  يتصدللف علدى 

خيدتا  فألبدا لتم تتقق فألتدف  فتتاكةدا  ( اقاع ا3(  غةاهم  ايتقلةن(ا ل 2فتغدو فتغخلتم فت اقم ان تاكةا تتظ باةطا  
ا إغددددافو هددددذا قدددد   عدددا ائددددة  فتتكلادددا فتتاكةدددداا اغددد  طةدددد  أا لغدددانا ل فتع ددداز يددددم فتاائدددا فت داددددا تتالةلادددا يددددم فتتاتادددان

لكددان قدد  تددم فتدد علز .فتغاالاةددا تعدد اا ايددض فتغددةش لفتاعاايدداا تا ددةح لدةددا فتبااغةددا عتدد  فن غددللا تائايددا فتختباتدداعا
فتتاتاددان اددافاًفا اددن فتالفيقددا علددى اا ددح فتتكلاددا تلائايدداا تخقيددام  ت ختباتدداع كابدداق اددن أداددا يةايددةا تعدد  عدد م تاكددن

فتغددذلا  لدع فألتددف  فتعلااخةدا لفتغددةش صدات  فتخفدلذ فتقدليا علدى إعاقدا تا دةح غدللا ذيلقد  عا.فتتاتادان تلغاداع خدلف 
 ا"لقتدل إعد ن فتختدائج فتخاائةدا تختباتداعا أعلدن دعدةم "فتتدد  فتد ةاقافطم.ةاا اعتتاةن أن فتعلااخةا فتتاكةا يم بطاي افإ

لكاخددع اافكددد فتقتددافع قدد  يتتددع أتلفتاددا صددتاح .ئددافيددتقاتته تعدد اا ي ددل فتتددد  يددم تغددالد تدداغد فتع دداز يددم فتاا أغددااتادد  
اااادده الفغادا غالددا اددن فتتتد ةاعا لأهااددا فتختباتدداع  تختبددا  تاتاددان غ ةد  يددةكلن اددن 2777/تادلد/22فتالفيددق  فألتد 
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صدخا ةق  ليتتدع.يدم فتاغتاد  فتتاكدم يد مفتاتاا لن فألكداف ا لفتخقيدام فتاتدفةد  تدلل  لا فإ فتائايةاا لفتعخف فتذي ةااايه
فتدت  ا يدم فتيداعا فتيداتعا صدتاتًا تاتتلقةدع  اقاطعدا يدم  داقم 32أتدف صدخ لقا الدعدا يدم  167فتقتافعا فتتداتغ عد  ها 

اا دح ايدتقلا  777إتدى غاخد   تدتدًاا 14لتد أ فتقتدافع تعد  خااةدا فتتاد ع فتختباتةدا ايداو فتيدتعا لة دااك يةادا .فتاتلدم
الةددلن خيددااا لغدداتتةتام اددن  73عدد   فتيددكان فتتدداتغ  لةددلن خابدد ا اددن إغادداتما 42.5ةتخاييددلن تلتصددلل علددى أصددلفع 
 . ايةتةاا لأقلةاع عاقةا أبا ا كاألكاف  فتايلاةنا ا  لغل  أقلةاع أااةخةا

( خ تددظ إن تددد  فتع فتددا لفتتخاةددا فكتيددح أكلددا اددن خصددف تاكةددا اددن تةددث 2( ادد  باةطددا  1لعددن أتاقااخدده باةطددا  
لتصددل علددى خيددتا عاتةددا غدد فً  تةخاددا  2772تدده أكلددا اددن فختباتدداع  نكددان فتالةدد ل  2777م فختباتدداع فتالةدد ةن تددها تةخاددا يدد

كان فتالة ةن تاذف فتتد  فقتصا على غدو ان  اال غا  ل اال  2772ة تظ إن تد  فت ع  فتغاالاي يم فختباتاع 
ةن تادذف فتتدد  فقتصدالف يقدط علدى غددو ادن يان فتالةد 2777 اق تاكةا تاإيايا إتى غخل  غا  تاكةاا إاا يم فختباتاع 

يددان  2772يددم فختباتدداع  أاددا تاتخيددتا تتددد  فتطاةددق فتقددلةم دداال غددا  تاكةددا تاإيددايا إتددى غدددو اددن غخددل  غددا  تاكةدداا 
تددم ةكددن تاددم أي خيددتا يددم فألصددلفع  2777فتالةدد ةن تاددذف فتتددد  تاكدددلف يددم  دداق لغخددل   دداق تاكةدداا تةخاددا يددم فختباتدداع 

يان فتالة ةن تاذف فتتد  تاكددلف يدم  داال  داق  2772يم فختباتاع تد  فتعال فتقلام تة بللف فتتاتاان ا إاا فتالة ز تام 
 2777تم ةكن تام أي خيتا يم فألصلفع فتالة ز تة بللف فتتاتاان. تةخادا ظادا يدم فختباتداع  2777تاكةاا إاا يم فختباتاع 

ا  فتتدد  فتكدا ي  تا دتلف كايدتقلةن(صالف يدم غددو ادن غخدل  تاكةداا إادا ا فتالة ةن تاذف فتتد  فقت  تد  فتتاكا فتقلاةا
 فتالة ةن تاذف فتتد  فقتصالف يم تعض أغدفو فتغدو فتغخلتم فت اقم ان تاكةا. 

 الةلن عام 42.5لصل إتى تةث فتيةايةا فتتاكةا فد ةا  ع   فتخابتةن  ان فتال افع فتاقاةا فألبا  فتاااا يم فتتةاز

 .1957كان فتع   تيعا ا ةةن خاب  عام  تةخاا 2777 
 . تحميل النتائج:3

أل فت لتم لةاغ  ذتك  مقلةافإز فتع ة  ان فتقياةا يلفو على فتايتل  فتتاكم أل بةا تلةا ختائج فتختباتاع فتتاكةا فأل  
ا تفدلق كايدا فتتلقعداعا 2777-2772فختباتداع قد  تقدق يدلدف كايدتا يدم  ةايد افإتد  فتع فتا لفتتخاةا ذف فتاةدلل  إن إتى

% ادن فألصدلفع 46.6تةصدل  2777لفاتفد  يدم فختباتداع  2772يم فختباتداع  % ان أصلفع 34.3تص  فتتد   تةث
 فتخابتةن فتذةن أ تلف ت صلفتام يم هذا فتختباتاع. 

 : م لفت لتم قلةاعلى فتايتل  فتتاكم لفإز بةا فتختباتاع فألليةاا ةلم خق م تتلة  ت تتع 

 لت د  تتع فتختةغا على فتايتل  فتتاكم فيفاع فتختباتاع فتتاكةا عن فتختائج فتتاتةا: د أ
عد   خدلف  فتتدد  يدم فتتاتادان ةصدل  ادن أصدلفع فتخدابتةنا ادا ةعخدم أن %(46.6  تصل تد  فتع فتا لفتتخاةدا علدى

التصل تد  فت ع  فتغاالايا لهل فتتد  اقاع  فتتاتاان فتتاكم اقع ًفا هم إغااتم (557 خائتًاا ان أصل  (341 إتى 
ادن فألصدلفعا تةصدل عد   اقاعد ا  %(27.8  ا علدى1957ل 1923عاام  فتذي يةطا على فتياتا فتيةايةا فتتاكةا تةن

إادا  اقعد فً (77 ادن أصدلفع فتخدابتةنا أي  %(14.3 أاا تد  فتتاكا فتقلاةا يتصدل علدى ا اقع  (112  يم فتتاتاان إتى
( غةداهم  ايدتقلةنل  ا اعظاام ان فألكاف ا إتدى فتتاتادان فتغ ةد قع ا (24  يتصللف على   تلف كايتقلةن(فتتد  فتكا ي  تا 

خيتا فتع از يم فتاائا فت دادا تتالةلادا يدم فتتاتادانا لفتغد ةا تاتدذكا أن هدذا  فألبا لتم تتقق فألتدف  فتتاكةا  اقاع . (3 
تصددل علددى فتخيددتا فتاقددااز تدد بلل ةع ددا تدتددا تددم  إتدد  لاددن لددم يددعن ع ددا تدتددا تاكةدداا  بايددافتختباتدداع قدد   ددااك يةاددا 

فتتاتاانا لهل أاا ةتال يم ت  ذفته فتع ة  ان فتد تتعا باصدا لفن تعدض هدذا فألتددف  كدان تادا تدااةر طلةدل يدم فتعادل 
% اددن 5.7علددى تدعاادا تلتخددع فغالةد  ائددة  فتددلدافو فتايدتقةلا فتددذي تدم ةتصددل يدل   فتدد ةاقافطمفتيةايدم كتددد  فتةيداا 

 . فألصلفع
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لادن لددم يدد لتى  تتع هددذا فتختدائج تتالددل يددم فن فت ددع  فتتاكددم قد  قددام تعالةددا ترةةددا يةايدم لفيددعا فتخطدداق اددن بدد ل 
صددخا ةق فتختبددا ا ياددذا فتتدددف  فتق ةاددا فتتقلة ةدداا لفتتددم فتتكدداع فتعاددل فتيةايددم علددى ادد   اددا ةقددا  اددن اتدد  قددانا تددم 

تتةاز فتيةايةا فتتاكةا على ا   فتيخلفع فتقا ااا يام تم تباق ان خطاق فتتكم يتي  تل باغع تااة اا تاااا ان لفق  ف
ادن فتتاتادانا تةدث فخادا تدم تتصدل علددى فتخيدتا فتاقدااز تلتالةدل يةدها لادن لددم يد لا فتاعاايدا فتتاتااخةدا صداا ةقتصدا علددى 

 تد  فت ع  فتغاالاي. 
م عد   فألصدلفع فتتدم تصدل علةادا تدد  فتع فتدا لفتتخاةدا اقااخدا تداتتد  فتدذي فت تتا فتلاخةا تتالل يم فتفااق فتكتةا ي

% ااددا تصددل علةدده تددد  فت ددع  فتغااددلايا لتقدد  عتددا دعددةم هددذا فتتددد   ةخةددد 97ةلةددها تةددث تدةدد  هددذا فألصددلفع علددى 
از طلةلداا لادن لدم يتدد  تاةكال عن هذف فتلي  تقلته فخه أللل ااز ةاخح فت ع  فتتاكم لقته تاذف فت كل تتد  لفت  اخدذ يتد

فن  إتفتع فتا لفتتخاةا ةتات  ت غلتةا ااةتا يم فتتاتاان تياع ا على تخفةذ فتيةاياع فتتم ةا  فخاا ا ئاا تلظدالف فتتاكةداا 
فن ةيدتب ااا فتتدد  يدم تعد ةل فأليد  فتتدم ةقدلم علةادا فتخظدام فتيةايدم فتتاكدما  إاكاخةدافتابدالف ادن  ألااع فألغلتةاهذا 
يدعن اغد  طةد  فا لغدان د دعدةم تدد  فتع فتدا لفتتخاةدا د يدعى فتدى تا ئدا هدذا فتابدالف فذ أكد  فتتتددفم ت يد  فتخظدام  لتدذتك

فتقتصدددا ي فتددذي ة دداف علةدده صددخ لق فتخقددد   فإصدد حفتعلادداخم تيددتاا ةددخص علةدده فت يددتلاا لأكددد  علددى الفصددلا تاخددااج 
تاخيداام تاكةدا فتدى فتتتدا  فأللالتدما ليدتح فتاغدال  فإيدافعفت لتما كاا أعا  يم تصاةتاع صدتفةا عدن اغتدا تدتده يدم 

 فتيتلااافع فألغختةا.  أاام
تدد لا تددلل فن هددذا فتلقددا فتكتةدداز فتتددم اختاددا فت ددع  فتتاكددم تتددد  فتع فتددا لفتتخاةددا تاددا فيددتتقاقاع كتةدداز فتلاتلددا فت تتددا 

تا فتتدم تعة داا قطاعداع كتةداز ادن فت دع  فتتاكدما فتقتصدا ةا لفتاعة دةا فتتاتردا فتصدعل  فألليداعلصعتاا باصدا يدم ظدل 
ا فن لفتدائة  فتتداتم لل خائد  فا لغدان يدم ائايدا فتتدد غدفن  عتد  أعلدنلهل فألاا فتذي ت اكه قةا فع هدذف فتتدد ا تةدث 

ع ةد  على فت ع  فتتاكم فن ةعطم فتتد  فتفاصا تع ق فتا ك ع فتتم تلفغه تاكةداا لةلفغده فتتدد  يدم القعده تاتيدلطا فت
ان فتا ك ع فت فبلةا لفتبااغةا تاترا فت قدا كعصد ح خظدام فتتعلدةما لفتع قداع اد  فتتتدا  فأللالتدم لقيدةا فتخيداام فتدى 

لفتتلةفدةلخم تاتلرا فتكا ةاا لفتقياةا فتاتعلقدا تاختاداك تقدلق فإخيدانا لهدذا فتقيداةا  فإذفعمفتتتا ا لفتيااح تاتتعلةم لفتتث 
فألاددا فتددذي ةيدد  فتتددد  لقا تدده علددى اتددك فتتغاتددا فتعالةددا  لف  فاتادداا اليددا ت قددا يددم فتتعااددل اعاددا تتتدداق فتددى بطددلفع 

 تتياتاتاا فتاعق ز لاترةافتاا فتع ة ز. 
م تعخددم فتخظددا فتددى قلةاددإن قددافوز ختددائج هددذا فتختباتدداع ل تتتاددا علددى فتايددتل  فإ مقلةاددفإلاخةددا د فتدد تتع علددى فتايددتل  

 إيددايا لفتعدافق ز  ددا ع فتاردا  لفتتتدداةنبةدا فتتدم غدداع ادلباف يدم فتاخطقدداا يفدم بدد ل فتفتداز فأل فألبددا اع ختدائج فتختباتد
علدى فألغلتةدا أل علدى أكتدا خيدتا  فألاتد م يدم فتد لل يد اةغاد  تةخادا هدل تصدلل فتتةداا فإ لادا افتى تاكةا فختباتاع خةاتةا

فخده ةتقدى تلتغاتدا فتتاكةدا  تتتادا  إتفتيةايدما  يد مفيدتا تتةداا فإفتذي ةعخم صعل ف ايتااف ل  فألااان أصلفع فتخابتةن 
م يدددم تاكةدددا اتددد ل ز فتدددى تددد  كتةدددا اقااخدددا تددداتتتاةن يدد افتباصددا يدددم هدددذف فتيدددةاق تةدددث فن  اغدددا فتتيدددااح اددد  فتتةددداا فإ

تكتةداا لادن لدم ياتلفيدح فن ةا فتلفيدتا هدذف فتخصدا فيد اا لا  ذتك تقق تد  فتع فتا لفتتخاةدا تاةلتده فإلفتعافق لفتارا 
م ةتات  تلقل يةايم لفيح اقااخا تاتقل  فتيةايةا فألبا  يم  لل فتاخطقاا قلةافتيةايم على فتايتل  فإ مي افإفتتةاا 

ةيتتق ق ا ان فتت ال لفت افيا فتاتصدايا تلتعاادل اد  هدذا  اااا فبتلفع  اغاع فتتيااح لفتتيةةق على هذف فتتةااا لهل اا
خااا باصا فتظاهاز فتع ةد  ادن  ميد افإتفداض علدى فتتةداا  أخادافت عل  يم هذا فتاخطقا ان فتعداتما كادا  إاف زتعتا عن  لف 

لأياتةته يم فتعال فتيةايما لاتادا ةكدلن فتخادلذق فتتاكدم فتاعتد ل فتدى تد   أطالتاتهفتيتتقاقاعا باصا يم اغال تطلةا 
ا هااددا يددم هددذف فتاغددال باصددا لفخدده فكتيدد  فتع ةدد  اددن فتبتددافع فتعالةددا علددى تعةدد  لفتددذي ةاللدده تددد  فتع فتددا لفتتخاةددا خالذغدد

ا كاتبتاز فتغدفئاةا على أبا  ةاإي از يم خطاق فتتعاال ا  قلفع  فتعال فتيةايما لفيتفا  ان بتافع بةا ا   فتيخلفع فأل
يددم فتغدفئددا يددم فتلااخةخدداع  فإخقدداذيددتةل فتالددالا ياتاقااخددا تددةن تصدداةتاع أا لغددان تعدد  يددلد تدتددها لتصدداةتاع قددا ز غتاددا 
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تليح ذتكا كاا أن تعاطم فتتد  ا  ا كلا فتتغا  يم تاكةا تليح لتلك  على فن فتتد  ق  عاف أيلل  فتتعاادل اد  
 . فت ةاقافطمهذا فتا كلا يم خطاق قلفع  فتعال 

ظالف فت لتةا فتاتةطا تاتعالةا فتختباتةا يم تاتتط هذا فت تتع تات :لاتلا د  تتع فتختباتاع فتتاكةا على فتايتل  فت لتم
تصداق يد افتعداتما لت دلةه فتقدةم فإ أختداولفتايلاةن يدم كايدا  ي متاكةاا لهم تتالل يم هغاا  ايا على فإ ةا فتيداتا لف 

لا  ذتدك لفتبااغم ا  مهل ايلما كاا فخاا تاع يم خطاق تالا إع اةا ايتااز على فتايتل  فت فبل تكل اا فإاها تااا 
خادام فتدى اقاعد  فتتاتادان تدة  يدم تاكةدا يتيد  يد ايق  تالع صخا ةق فتقتافع االلم هذف فتتةاا فإ ةن ةبدا أيدم  لتتدةن  لف 

م تعتدددا يدددم القفادددا هدددذف عدددن ا هدددا فتاتا دددا علدددى هدددذا يددد ايدددم ذفع فتلقدددعا فألادددا فتدددذي ةعخدددم فن فت دددعل  يدددم فتعددداتم فإ
فتصددتةح علددى فتايددتل  فتدد لتما  إطدداااةا تلظةددف فتدددبم فتايددم فت ددعتم يددم يدد اةيددت عم اددن فتدد لل فإ فتتادد عا لهددل اددا

ةيددداح فتافقةدددا لفتاتتيدددازا لفن علدددى فتددد لل  تاأليددداتة  دددئلخام فتيةايدددةا  إ فازلفتايدددلاةنا لقددد اتام علدددى  يددد متقةقدددا فإ لف 
ليقدددا   ةاقافطةدددااايدددا تقلقاددا فتةا يدددم اايدد اهخددا لهخددداك فن تعتددداف تتددق فت دددعل  فإ  ةاقافطةدددافتتدددم تايدد  تدددلفو فت فألبددا 

 إاف تااا لفن هذف هل فتطاةق تتتقةق فألان لفتي م لفتتيااحا لفتتلفا تةن فتتياافع. 
لةتقدى فن خ دةا فتدى  تتدا هدذف فتتد ث تاتخيدتا تلع قداع فتتاكةددا فتعاتةداا يليقدا تا لغدانا يدعن تاكةدا تدن تقدلم تد ي اتددا افع 

فت لل فتعاتةا تداام فتاتا از يم هذف فت  نا يعذف أبذع فتاتا از يعن كل بطلز عاتةا يدةكلن تم ت بذ  تغاا فت لل فتعاتةاا اا
فتع قدداع  ف  فازل  إقااددااقاتلاددا ع دداز بطددلفع تاكةدداا لاددن لددم يعلددى فتدد لل فتعاتةددا فن تتلصددل فتددى الةددا ا ددتاكا ا ئاددا 

 فتغ ة ز.ةا لفت لتةا قلةافتعاتةا د فتتاكةا على أي  تت وم لفتاترةافع فإ
فتيةايم يم تاكةا تابض عن تدتان ايدتق نا فأللل تدد  فتيدعا ز تائايدا  ي مأن تد  فتفيةلا فتذي كان ةالل فإ

اغائم قلطان لةعتتا فات ف ف تائة  فتلدافو فأليدتق خغدم فتد ةن أاتكدانا لةالدل فتتةداا فتاتدايظ. لت دةا فتيدتفتاوفع إتدى عد م 
% إت إذف تتدداتف ادد  تددد   بددا. لفتلدداخم تددد  فتع فتددا لفتتخاةددا فتددذي تدعااددا 17ا قدد از فتيددعا ز علددى فتتصددلل علددى خيددت

 لةاكخخا تلبةص أيتا   عتةا فتاغل كاآلتم: اأا لغان لةالل فتغخاح فألكلا  تاتا لفعت فت
 فتخغاح فتكتةا فتذي تققه ياتقا تةخاا كان عا ز إيطختلل ااا غعل فت ع  ةتته لةلق ته. -ألت
 دا فت فئم يم ابتلف بطاتاته لتتاكاته تلطتقا فتليطى فتتم ت لاع ان فألداا فتقتصا ةا ت كل كتةا.فختةا -لاخةا
م لتعدض أعيدائه ادن اخاهيدا فتاتدا   فتائةيدةا فتتدم يد افيتفا ته ان فألبطاو فتتم لق  يةادا تدد  فتايداا فإ -لاتلا

ياتطتقددا فتات ةخددا يددم تاكةددا ت تلةدد  الددل هددذا  ا  ل  فت ددع ةا تكيدديدد اةقددلم علةاددا فتخظددام فتغااددلاي لفيددتب فم فتاقددلتع فإ
لةلكدد  أا لغددان اخددذ ت ددكةله  ةا.يدد افتاقددلتع فتات دد  ز تعدد  تغاتددا أاتكددان فتتددم أ ع إتددى تيددةةق فتبخدداق تددلل فتتاكدداع فإ
علدى فتتافاده تعلااخةدا  ةاا ا د  فإيد اتتد  فتع فتا لفتتخاةا أخه أت ث ترةةاف غذاةا يم أيكدااا ليدللكه لأن تدتده تدة  تدتدا 

فت لتا لتاتةته تايداعم تاكةدا تخةدل عيدلةا فتتتدا  فأللالتدم ت داط أت تتعدااض اد  فتاصداتح فتلطخةداا لفتعادل علدى غدذ  
كاا أك  يدم تاخدااج تدتده أخده يدة في  عدن يدالاز تليدة  تاةدا فتتعتةدا  افتيتلااافع فألغختةاا لتاقةا فتقتصا  فتتاكم فتتا

 خح فتتاةا يم فتلتا  تلاتتغتاع لغةاهنا ا  فتتاص على ع م فيتر ل فتقةم فت ةخةا ألغافض يةايةا.فت ةاقافطما لا
اغم كااةدااتةا أا لغان يال ةلك  أن تاكته ت تقلم على يةا ز اغل لفت  لفتتعص  إتةده تتدى فتخااةداا لفألصدل  -افتعا

لددى كيدد  ل  فت ددع  للقتددها باصددا تعدد اا أصدد اع تغخددا هددل فيددتاافا فتفكدداز  لن فاتتدداط تاأل ددباص. هددذف فتالقددف يدداع  ع
يق  يعى تد  فتيعا ز اد  تددتةن  افتختباتاع فتتاكةا فتعلةا قافاف تع م أهلةا أا لغان تبلض فتختباتاع فتاتكاز هل لأاتكان

فتتددم تاخدد    بدداةن إتددى ت غةددل فتختباتدداع تتددى ةتخيددى تلتاتاددان فتقةددام تددتعض فإصدد تاع يددم فت يددتلا تكددم تدددلل فتعلفئددق
أاتكان ان  بلته فتتاتاان لان لم قةا ته تتدد  فتيدعا زا غةدا أن أا لغدان تدم ةلةد  هدذا فتتاكدا اد  فتعلدم ت خده كدان تعاكاخادا 

 أن تلاا ختائج إةغاتةا تاتخيتا ت بلته فتتاتاان تل أة ها هل لاياقه.
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اةداا ليددط فتةادةن يدم تاكةداا يدعذف تاكدن أتدد  ةدا  اافقتدلن أن صدعل   دعتةا تددد  فتع فتدا لفتتخاةدا ةعدل  إتدى فخ -باايدا
غةدا أن فتتدد  ةلكد   اقا ز فتةاةن ان تلتة  صفليه يذتك ةل ي إتدى عدل ز فألصدلفع فتتدم ذهتدع إتدى تدد  فتع فتدا لفتتخاةدا

ن يم تلتة  لق  ةخغح أا لغا ا فئاا أخه ت ةختام إتى يئا اعةخا ان فت ع ا لأن أتلفته افتلتا تكل فأليكاا فتةاةخةا لفتةيااةا
 صفلف ليط فتةاةن تتع اظلته ااا ةتةح ته  عتةا تم ةتصل علةاا دعةم ان قتل.

ةيددداف إتدددى ادددا يدددتق أن فت دددعلا فتيدددائ  تاتخقادددا ادددن غدددافو فيدددتاافا فألدادددا فتقتصدددا ةا لتددد هلا فألليددداع فتيةايدددةا   
م تاكةدا ادن فيدطاا ا ييدح فتاغدال أادام لفألتلفل فتغتااعةا ت   فت ع  فتتاكما يي  عاا تتعاض ته فألتددف  فت ةخةدا يد

 . تد  فتع فتا لفتتخاةا تلفلد يم فتختباتاع
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