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امللخَّص:
* عضوية االحتاد األورويب 

االحتاد  عضوية  إىل  يسعون  الذين  أولئك  معدل  اخنفض  سنوات،  ثالث  دام  توقف  بعد 
اليوم، تبلغ نسبة املؤيدين لعضوية تركيا يف  ابتداًء من  األورويب مرة أخرى إىل أقل من )50%( 
السنوات  أعلى معدل يف  إىل  العضوية  يعارضون  الذين  أولئك  )%49(. يصل  األورويب  االحتاد 
اخلمس املاضية بنسبة )%40(. وُيشار إىل أنَّ الدعم لعضوية االحتاد األورويب قِد اخنفض يف وقت 
التوتر يف السياسة اخلارجية، وشهدت عملية تقارب  إىل أن حتدَّ من  حتولت فيه احلكومة مؤخراً 
ا أدَِّت الطريقة اليت يُنظر با إىل أزمة أوكرانيا، ومناقشتها يف تركيا،  جديدة مع إسرائيل، وأرمينيا. ربَّ

فضاًل عن غزو بلد يريد االقرتاب من الغرب إىل عزلة طفيفة عن االحتاد األورويب.
* هل االقتصاد جاهز لالحتاد األورويب؟

يظنُّ اجلمهور أنَّ تركيا ليست مستعدة لالنضمام إىل االحتاد األورويب. إذ إنَّ ارتفاع معدالت 
األسباب  هي  األخرية  السنوات  يف  للفرد  الرفاهية  مستوى  وتراجع  العيش  سبل  وزايدة  التضخم 
احلقيقية لعدم االستعداد اقتصادايً لالحتاد األورويب. ومع ذلك، ما يزال نصف انخيب حزب العدالة 
والتنمية يظنًّون أنَّ االقتصاد جاهز لدخول االحتاد األورويب. وينخفض   هذا املعدل إىل )12%( 

لناخيب حزب الشعب اجلمهوري وحزب اجليد.

توجهات األتراك في االنتخابات المقبلة وتأثيرها على 
الشؤون الداخلية والخارجية

استبانة ميدانية
أوزر سنكار*

*  رئيس مركز ميرتوبول لألحباث.

 استبانة ُأْجرَيت مع ما جمموعه )1535( شخصاً يف املدَّة من )15-10( مارس 2022 عن طريق أخذ العينات الطبقية، 
وطريقة الرتجيح يف )28( مدينة أساسية؛ بناًء على )26( منطقة َوْفقاً لنظامNUTS2( ( يف مجيع أحناء تركيا.

وهو حبث ُأْجِرَي ابستخدام طريقة )استبانة اهلاتف مبساعدة الكمبيوتر( هبامش خطأ )+/- 2.5( يف حدود )0.95( من 
حدود الثقة.

وإنَّ هامش اخلطأ هو )اإلمجايل: +/- 2.5(، وحزب العدالة والتنمية )+/- 3.89(، وحزب الشعب اجلمهوري )+/- 
5.36(، وحزب احلركة القومية )+/- 7.72(، وحزب الشعوب الدميقراطي )+/- 7.75(، واحلزب اجليد )+/- 8.14(.
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* هل الدميقراطية من ضمن معايري االحتاد األورويب؟
الرأي السائد هو أنَّ دميقراطية تركيا -اليت ال يُنظر إىل اقتصادها على أنَّه جاهز لعضوية 
االحتاد األورويب- ليست كافية لالنضمام إىل االحتاد األورويب. يعتقد ما نسبته )%62( من الناس 
أنَّ الدميقراطية يف تركيا بعيدة عن معايري االحتاد األورويب. ويعتقد ما نسبته )%60( من انخيب 
حزب العدالة والتنمية أنَّ تركيا تتمتَّع ابلدميقراطية اليت هي ضمن معايري االحتاد األورويب. لكن هذا 
الرأي ينخفض   إىل )%10( من انخيب أحزاب املعارضة. إذ ترى مجيع قواعد األحزاب السياسية 
واجلماعات املرتددة خارج الكتلة احلاكمة أنَّ دميقراطية تركيا ال ترقى إىل معايري االحتاد األورويب 

أبغلبية كبرية.
* هل مييِّز االحتاد األورويب؟

هناك وجهة نظر يُعبَّ عنها مراراً وتكراراً مفادها أنَّ االحتاد األورويب يعامل تركيا معاملة خمتلفة 
عن البلدان املرشحة األخرى ومييِّز ضدها، ال سيَّما على أسس دينية وثقافية. ويبدو أنَّ حوايل ثالثة 
ا أرضية يتفق عليها الناس من خمتلف األحزاب السياسية،  أرابع اجملتمع يتبنون هذا الرأي. إذ إنَّ
واليت مييِّز فيها االحتاد األورويب ضد تركيا متييزاً كاماًل تقريباً. يبدو أنَّ هناك اتفاقاً اتماً بشأن هذه 

املسألة بي املعارضة الرئيسة وانخيب األحزاب احلاكمة.
* هل سيقبل االحتاد األورويب برتكيا عضوًا؟

ا يكون أحد أسباب التصور املرتفع للتمييز هو توقع عدم قبول االحتاد األورويب لرتكيا  ربَّ
كعضو. إذ يعتقد ما نسبته )%29( فقط من اجملتمع أنَّ االحتاد األورويب سيجعل تركيا عضواً 
كامل العضوية حينما تكون جاهزة. ومع ذلك، فإنَّ كتلة كبرية جداً تبلغ )%63( ترى أنَّ االحتاد 
األورويب لن جيعل تركيا عضواً، حىت لو كانت مجيع الشروط جاهزة. يف هذا الصدد، هناك إمجاع 
يعزل مجيع انخيب األحزاب السياسية. يعتقد أكثر من نصف انخيب حزب الشعوب الدميقراطي أنَّ 

االحتاد األورويب سيأخذ تركيا كعضو.
* هل هدف احلكومة هو االحتاد احلكومي؟ 

إذن، هل هتدف احلكومة إىل جعل الدولة عضواً يف االحتاد األورويب؟ يرى )%60( من 
اجلمهور أنَّ احلكومة ليس لديها هدف العضوية يف االحتاد األورويب. واملثري لالهتمام أنَّ )45%( 
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من انخيب حزب العدالة والتنمية يؤيِّدون هذا الرأي. يف حي صرَّح )%41( من حزب العدالة 
والتنمية أبنَّ حكومتهم تستهدف عضوية االحتاد األورويب، وأنَّ هذا املعدل ينخفض   إىل )19%( 

حلزب الشعب اجلمهوري، و )%16( حلزب اجليد.
* هل جيب أن ترتك الناتو؟

ال يتقبَّل اجلمهور الرتكي االنسحاب من عضوية الناتو، اليت بدأ احلديث عنها يف مجيع أحناء 
العامل مع اندالع حرب أوكرانيا. إذ يؤيِّد )%60( من اجلمهور بقاء تركيا يف الناتو. وتبلغ نسبة 

الراغبي يف مغادرة الناتو )28%(.
ومن املثري لالهتمام أنَّه بعد هجوم روسيا على أوكرانيا، مل تكن هناك زايدة كبرية يف إصرار 
تركيا على البقاء يف الناتو، مع تزايد وجهات النظر األوروبية أبنَّ الناتو يوفر الردع واألمن ضد روسيا. 
على العكس من ذلك، اخنفضت الرغبة يف البقاء يف الناتو من )%61( يف يناير إىل )60%(، 
وزاد الراغبون يف مغادرة الناتو )4( نقط مقارنة بشهر يناير. ومع أنَّ هتديد روسيا أبزمة أوكرانيا زاد 
زايدة كبرية مقارنة ابلشهر السابق، فحقيقة أنَّ الرأي حول البقاء يف الناتو مل يزداد، إذ ميكن تفسريه 
حبقيقة أنَّ الناتو قِد اْسُتْشِهَد به كأحد أسباب احلرب يف أوكرانيا، ولقي هذا الرأي قبواًل واسعاً يف 

وسائل اإلعالم الرتكية.
* هل )الصني، وروسيا، وأمريكا( هم االحتاد األورويب؟ 

الكتلة  هي  اخلارجية  عالقاهتا  األولوية يف  تركيا  تعطيها  أن  اليت جيب  ابلكتلة  يتعلق  فيما 
الثاين )يناير(- إىل هذا األمر، وإن كان ذلك  إذ أشارت األغلبية -يف كانون  الصينية،  الروسية 
بامش ضئيل. يف تركيا، اليت حتافظ على عالقات وثيقة مع الكتلة الغربية على الصعيدين األمين   

واالقتصادي لسنوات فضَّل )%39( االقرتاب من روسيا والصي، يف حي فضَّل )%38( االقرتاب 
من االحتاد األورويب الوالايت املتحدة.

الصينية  الروسية  الكتلة  إعطاء  يريدون  الذين  أولئك  بنحو )10( نقط يف  اخنفاض  هناك 
الذين يريدون  أولئك  تبلغ نسبة  الشهر بعد األزمة األوكرانية.  السياسة اخلارجية هذا  األولوية يف 
إعطاء األولوية للعالقات مع روسيا والصي )%30(، يف حي تبلغ نسبة أولئك الذين يفضلون 
إعطاء األولوية لالحتاد األورويب والوالايت املتحدة )%39(. يف حي أنَّ التفضيل الغريب ال يتغري، 
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وهناك اخنفاض يف التفضيل الروسي الصيين. يرجع هذا اخنفاض -إىل حدٍّ كبري- إىل هجوم روسيا 
على أوكرانيا. وهذه نتيجة موازية للزايدة يف إدراك التهديد من روسيا. 

ومع ذلك، فوي مجيع األحوال، ميكن القول إنَّه ما يزال هناك شك قوي من الغرب. إذ 
يتجاوز الناخبون الذين يريدون إعطاء األولوية للعالقات بي االحتاد األورويب والوالايت املتحدة 

)%50( فقط يف حزب الشعب اجلمهوري، وحزب الشعوب الدميقراطي.
* التهديد األكرب

ا أكب هتديد لرتكيا. مقارنة بشهر يناير، فقِد ارتفع معدل  يُنظر إىل الوالايت املتحدة على أنَّ
إىل  لتصل  نقط   )4( بقدار  لرتكيا  األكب  التهديد  املتحدة هي  الوالايت  أنَّ  يرون  الذين  أولئك 

.)52%(
من انحية أخرى، ارتفع التهديد الروسي الذي كان )%5( يف يناير، إىل )%19(؛ بسبب 
أتثري حرب أوكرانيا. لقد زاد زايدة طفيفة، وتصور التهديد الروسي التارخيي للجمهور الرتكي، لكنَّه مل 
يصل بعد إىل مستوى الوالايت املتحدة. يف حي يرى أكثر من نصف اجلمهور أنَّ الوالايت املتحدة 
األمريكية -حليفة الناتو- هي التهديد األول، وأنَّ تصور التهديد بشأن روسيا -اليت حاولت غزو 
أراضي الدولة اجملاورة، ولديها اتريخ من االحتالل على األراضي الرتكية- ما يزال حمدوداً. هذا إجناز 

لـ«الدبلوماسية العامة« الروسية.
ُيشار إىل أنَّ التهديد اإلسرائيلي الذي بلغ )%10( يف كانون الثاين )يناير( اخنفض إىل 
اإلحساس  من  قلَّل  قد  إسرائيل  مع  والزايرات  احلكومات  بي  احلوار  بدء  أنَّ  يبدو  إذ   .)2%(

ابلتهديد بسرعة.
عضوية لالحتاد األورويب

بلغت نسبة التأييد لعضوية االحتاد األورويب )%49( ابتداًء من مارس 2022، وِقيَس أولئك 
األكثر دعماً لعضوية االحتاد األورويب على قاعدة حزب الشعوب الدميقراطي بنسبة )%71(.  من 

انحية أخرى فإنَّ ما نسبته )%40( من الناخبي يعارضون عضوية االحتاد األورويب. 
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أتعتقد أنَّ تركيا جيب أن تكون عضواً يف االحتاد األورويب أم ال تعتقد؟
نعم، ينبغي               49،4

ال، ال ينبغي           40،3
ال فكرة/ ال إجابة          10،4

“)إذا كانت هناك انتخاابت برملانية يوم األحد، فأليِّ حزٍب ستصوِّت؟(« التوزيع َوْفق 
السؤال )-%(

اجملموع ال فكرة/ ال إجابة ال، ال ينبغي نعم، ينبغي
100 12،0 92،2 38،7 حزب العدالة والتنمية
100 8،3 24،2 67،5 حزب الشعب اجلمهوري
100 5،0 51،4 43،6 حزب اجليد
100 6،8 22،0 71،2 حزب الشعوب الدميقراطي
100 4،5 48،5 47،0 حزب احلركة القومية
100 42،1 57،9 حزب السعادة
100 17،2 10،3 72،4 حزب الدميقراطية والتقدم
100 9،3 31،5 59،3 أحزاب أخرى
100 15،4 45،2 39،4 ليس لدي قرار
100 10،3 55،2 34،5 تصويت احتجاجي
100 27،8 31،9 40،3 ال يوجد جواب
100 10،4 40،3 49،4 املتوسط احلسايب
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دعم عضوية االحتاد األورويب على مر السنني
يف أذار )مارس( 2005 حينما بدأت مفاوضات العضوية الكاملة، كان التأييد لعضوية 
االحتاد األورويب نسبته )%75(. وكانت هذه النسبة تتبع تقلبات الرسم منذ ذلك احلي.  إذ بلغت 

يف آذار )مارس( 2022 نسبة التأييد لعضوية االحتاد األورويب )49%(.
أتعتقد أنَّ تركيا جيب أن تكون عضواً يف االحتاد األورويب أم ال تعتقد؟

رسم بياين للمقارنة )-% (
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هل تعتقد أنَّ االقتصاد الرتكي جاهز لالنضمام إىل االحتاد األورويب؟
يف حي يعتقد )%28( من الناخبي أنَّ االقتصاد الرتكي جاهز لدخول االحتاد األورويب، 

يعتقد )%63( أنَّه ليس كذلك.
نعم                                                          28،2

ال              63،2
ال فكرة/ ال إجابة                    8،6

“)إذا كانت هناك انتخاابت برملانية يوم األحد، فأليِّ حزٍب ستصوت؟(« التوزيع َوْفق 
السؤال )-%(  

اجملموع ال فكرة/ ال إجابة ال، ال ينبغي نعم، ينبغي
100 11،2 37،4 51،4 حزب العدالة والتنمية
100 5،2 82،5 12،3 حزب الشعب اجلمهوري
100 1،8 86،2 11،9 حزب اجليد
100 7،9 76،3 15،8 حزب الشعوب الدميقراطي
100 4،5 54،5 40،9 حزب احلركة القومية
100 89،5 10،5 حزب السعادة
100 13،3 66،7 20،0 حزب الدميقراطية والتقدم
100 67،9 32،1 أحزاب أخرى
100 17،0 54،8 28،2 ليس لدي قرار
100 4،8 66،9 28،3 تصويت احتجاجي
100 25،0 52،8 22،2 ال يوجد جواب
100 8،6 63،2 28،2 املتوسط احلسايب



10

مركز البيان للدراسات والتخطيط

هل تعتقد أنَّ الدميقراطية يف تركيا على مستوى معايري االحتاد األورويب؟
نسبة األشخاص الذين يعتقدون أنَّ الدميقراطية يف تركيا على معايري االحتاد األورويب هي عند 
مستوى )%31(. يف حي يعتقد ما نسبتهم )%62( أنَّ دميقراطية تركيا ليست كالدميقراطية اليت 

هي ضمن معايري االحتاد األورويب.
نعم، أعتقد                                                        31،2

ال، ال أعتقد                   61،7
ال فكرة/ ال إجابة              7،0

“)إذا كانت هناك انتخاابت برملانية يوم األحد، فأليِّ حزٍب ستصوت؟(« التوزيع َوْفق 
السؤال )-%(  

اجملموع ال فكرة/ ال إجابة ال، ال ينبغي نعم، ينبغي
100 8،4 31،3 60،3 حزب العدالة والتنمية
100 5،8 81،7 12،5 حزب الشعب اجلمهوري
100 0،9 88،9 10،1 حزب اجليد
100 7،3 79،1 13،6 حزب الشعوب الدميقراطي
100 36،9 63،1 حزب احلركة القومية
100 84،2 15،8 حزب السعادة
100 20،7 75،9 3،4 حزب الدميقراطية والتقدم
100 1،9 75،9 22،2 أحزاب أخرى
100 12،2 52،7 35،1 ليس لدي قرار
100 7،6 66،9 25،5 تصويت احتجاجي
100 15،3 54،2 30،6 ال يوجد جواب
100 7،0 61،7 31،2 املتوسط احلسايب
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توجهات األتراك يف االنتخاابت املقبلة وأتثريها على الشؤون الداخلية واخلارجية .. استبانة ميدانية

هل تعتقد أنَّ االحتاد األورويب مييِّز ضد تركيا أثناء عملية العضوية؟
تبلغ نسبة أولئك الذين يعتقدون أنَّ االحتاد األورويب مييِّز ضد تركيا يف عملية العضوية هي 

)%73(. يف حي ال يعتقد ما نسبتهم )%21( بوجود متييز.
نعم، أعتقد                                                                                                                        72،7

ال، ال أعتقد                                                20،8
ال فكرة/ ال إجابة                 6،5

“)إذا كانت هناك انتخاابت برملانية يوم األحد، فأليِّ حزٍب ستصوت؟(« التوزيع َوْفق 
السؤال )-%(  

اجملموع ال فكرة/ ال إجابة ال، ال أعتقد نعم، أعتقد
100 6،5 15،5 78،0 حزب العدالة والتنمية
100 4،9 27،2 67،9 حزب الشعب اجلمهوري
100 1،8 20،7 77،4 حزب اجليد
100 5،1 37،5 57،4 حزب الشعوب الدميقراطي
100 6،1 12،1 81،8 حزب احلركة القومية
100 10،5 89،5 حزب السعادة
100 13،8 86،2 حزب الدميقراطية والتقدم
100 16،7 83،3 أحزاب أخرى
100 14،4 18،6 67،0 ليس لدي قرار
100 6،2 18،6 75،2 تصويت احتجاجي
100 19،7 12،7 67،6 ال يوجد جواب
100 6،4 20،8 72،7 املتوسط احلسايب
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

 “أتعتقد أنَّ تركيا جيب أن تكون عضواً يف االحتاد األورويب أم ال تعتقد؟« التوزيع َوْفق 
السؤال%. 

اجملموع ال فكرة/ ال إجابة ال، ال أعتقد نعم، أعتقد
100 3،7 24،9 71،4 نعم، ينبغي
100 5،5 16،8 77،7 ال، ال ينبغي
100 24،2 16،5 59،3 ال فكرة/ ال إجابة
100 6،4 20،8 72،7 املتوسط احلسايب

هل تعتقد أنَّ االحتاد األورويب سيقبل برتكيا كعضو إذا كانت كل الشروط جاهزة؟
يعتقد )%29( أنَّ االحتاد األورويب سيأخذ تركيا كعضو إذا كانت مجيع الشروط جاهزة. 
يف حي )%63( من الناخبي يعتقدون أنَّ االحتاد األورويب لن يقبل تركيا كعضو، حىت لو كانت 

الشروط جاهزة.
نعم                                                                   29،0

ال                                                                                                                          63،2
ال فكرة/ ال إجابة                   7،8
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توجهات األتراك يف االنتخاابت املقبلة وأتثريها على الشؤون الداخلية واخلارجية .. استبانة ميدانية

“)إذا كانت هناك انتخاابت برملانية يوم األحد، فأليِّ حزٍب ستصوت؟(« التوزيع َوْفق 
السؤال )-%(  

اجملموع ال فكرة/ ال إجابة ال نعم
100 8،4 64،9 26،7 حزب العدالة والتنمية
100 5،8 62،9 31،3 حزب الشعب اجلمهوري

100 4،1 79،3 16،6 حزب اجليد
100 9،1 37،5 53،4 حزب الشعوب الدميقراطي 

100 73،8 26،2 حزب احلركة القومية
100 26،3 42،1 31،6 حزب السعادة
100 3،3 66،7 30،0 حزب الدميقراطية والتقدم

100 1،9 72،2 25،9 أحزاب أخرى 
100 11،2 63،1 25،7 ليس لدي قرار
100 8،9 65،1 26،0 تصويت احتجاجي
100 18،1 52،8 29،2 ال يوجد جواب 

100 7،8 63،2 29،0  املتوسط احلسايب
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

هل تعتقد أنَّ هدف احلكومة هو جعل تركيا عضواً يف االحتاد األورويب؟
أولئك الذين يعتقدون أنَّ احلكومة ال هتدف إىل جعل تركيا عضواً يف االحتاد األورويب هم 

عند مستوى )%60(. يف حي يعتقد ما نسبتهم )%28( أنَّ احلكومة لديها مثل هذا اهلدف.
نعم                                                         28،2

ال                                                                                                               59،9
ال فكرة/ ال إجابة                                      11،9

“)إذا كانت هناك انتخاابت برملانية يوم األحد، فأليِّ حزٍب ستصوت؟(« التوزيع َوْفق 
السؤال )-%(  

اجملموع ال فكرة/ ال إجابة ال  نعم 
100 14،0 44،9 41،1 حزب العدالة والتنمية
100 12،2 69،1 18،7 حزب الشعب اجلمهوري
100 2،3 81،7 16،1 حزب اجليد
100 14،7 62،7 22،6 حزب الشعوب الدميقراطي 
100 6،2 50،8 43،1 حزب احلركة القومية
100 47،4 52،6 حزب السعادة
100 3،3 73،3 23،3 حزب الدميقراطية والتقدم
100 5،6 74،1 20،4 أحزاب أخرى 
100 17،6 53،2 29،3 ليس لدي قرار
100 11،6 63،0 25،3 تصويت احتجاجي
100 21،1 47،9 31،0 ال يوجد جواب 
100 11،9 59،9 28،2  املتوسط احلسايب
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توجهات األتراك يف االنتخاابت املقبلة وأتثريها على الشؤون الداخلية واخلارجية .. استبانة ميدانية

هل جيب على تركيا اخلروج من الناتو؟
قال ما نسبته )%60( من الناخبي أنَّ تركيا جيب أن تبقى يف الناتو، يف حي أيَّد )28%( 

مغادرة الناتو.
جيب البقاء يف الناتو                                                                                                               59،6

جيب اخلروج من الناتو                                         27،8
ال فكرة/ ال إجابة                                   12،6

جدول للمقارنة )-%( 

أذار 
22

كانون 
الثاين 22

حزيران 
21

أيلول 
20

كانون 
األول 19

متوز 
19

متوز 
17

حزيران 
17

كانون 
االول 16

آب 
 16

كانون 
االول 13

59،6 60،5 66،9 61،6 57،9 54،4 51،6 55،3 65،7 51،1 49،2 جيب البقاء

27،8 24،0 19،7 22،0 28،4 26،9 25،3 25،8 17،2 28،3 27،2 جيب اخلروج

“)إذا كانت هناك انتخاابت برملانية يوم األحد، فأليِّ حزٍب ستصوت؟(« التوزيع َوْفق 
السؤال )-%(  

اجملموع ال فكرة/ ال إجابة جيب اخلروج جيب البقاء
100 15،5 25،4 59،1 حزب العدالة والتنمية
100 8،9 32،2 58،9 حزب الشعب اجلمهوري
100 8،7 33،5 57،8 حزب اجليد
100 8،0 24،6 67،4 حزب الشعوب الدميقراطي 
100 19،7 80،3 حزب احلركة القومية
100 36،8 63،2 حزب السعادة
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

اجملموع ال فكرة/ ال إجابة جيب اخلروج جيب البقاء
100 20،7 24،1 55،2 حزب الدميقراطية والتقدم
100 33،3 66،7 أحزاب أخرى 
100 22،9 21،8 55،3 ليس لدي قرار
100 12،4 37،9 49،7 تصويت احتجاجي
100 29،2 9،7 61،1 ال يوجد جواب 
100 12،6 27،8 59،6  املتوسط احلسايب

الوالايت املتحدة واالحتاد األورويب أم روسيا والصني؟
 تبلغ نسبة الذين يقولون إنَّ على تركيا أن تعطي األولوية لالحتاد األورويب والوالايت املتحدة 
ا جيب أن تعطي األولوية لروسيا  يف عالقاهتا اخلارجية )%39(، يف حي أنَّ نسبة الذين يقولون إنَّ

والصي تبلغ )30%(.
االحتاد األورويب-أمريكا                                                                                                    39،3

روسيا-الصي                                                                    29،5
ال فكرة/ ال إجابة                                                             31،1 

جدول للمقارنة )-% (

اذار 22 كانون الثاين 22
39،3 37،5 االحتاد األورويب–الوالايت املتحدة األمريكية
29،5 39،4 روسيا–الصني
31،1 23،1 ال فكرة/ ال إجابة
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توجهات األتراك يف االنتخاابت املقبلة وأتثريها على الشؤون الداخلية واخلارجية .. استبانة ميدانية

“)إذا كانت هناك انتخاابت برملانية يوم األحد، فأليِّ حزٍب ستصوت؟(« التوزيع َوْفق 
السؤال )-%(  

اجملموع ال فكرة/ ال إجابة ال، ال ينبغي نعم، ينبغي 
100 37،5 33،8 28،7 حزب العدالة والتنمية
100 22،4 22،7 54،9 حزب الشعب اجلمهوري
100 17،5 47،5 35،0 حزب اجليد
100 11،3 18،1 70،6 حزب الشعوب الدميقراطي 
100 31،8 34،8 33،3 حزب احلركة القومية
100 36،8 31،6 31،6 حزب السعادة
100 28،6 21،4 50،0 حزب الدميقراطية والتقدم
100 22،2 44،4 33،3 أحزاب أخرى 
100 47،3 22،9 29،8 ليس لدي قرار
100 49،0 22،8 28،3 تصويت احتجاجي
100 46،5 23،9 29،6 ال يوجد جواب 
100 31،1 29،5 39،3  املتوسط احلسايب
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

أكرب هتديد
 يرى )%52( من الناس أنَّ أمريكا هي أكب هتديد لبلدهم. وتلي روسيا الوالايت املتحدة 

بنسبة )%19(. يف حي يرى )%4( من الناس أنَّ كلَّ الدول تشكل هتديداً.
من أيِّ دولة أييت التهديد األكرب لرتكيا؟ )السؤال مفتوح(

 جدول للمقارنة )-% (

أذار 22 كانون الثاين 22
51،7 48،4 أمريكا
19،4 5،1 روسيا
2،5 3،2 يوانن
1،9 9،9 إسرائيل
0،9 0،6 الصي
0،7 0،8 االحتاد األورويب
0،6 4،8 الدول العربية
0،5 2،5 سوراي
0،5 1،7 إنكلرتا
0،4 0،8 ايران
0،9 0،6 ال توجد دولة 
3،6 2،9 اجلميع
1،1 3،6 أخرى 

15،3 15،0 ال توجد فكرة/ ال جواب
100 100 اجملموع

https://www.metropoll.com.tr/upload/ مرتوبول:  موقع  املصدر: 
content/files/1907-ab-ve-nato-tn_mart22.pdf


