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حزب العدالة والتنمية :أسباب الصعود ،والقفزة
االقتصادية ،والمستقبل
أحمد حسن علي *

تركيا قبل صعود حزب العدالة والتنمية
عاشت تركيا منذ قيام اجلمهورية على يد مصطفى كمال أاتتورك يف عام  ١٩٢٣وحىت بداية
عهد تورغوت أوزال عام  ١٩٨٣يف ظل سياسات منغلقة اقتصادايً واجتماعياً وثقافياً؛ والسبب الرئيس
لسياسة االن�غ�لاق -حسب اعتقاد الكماليني -أن ال��دول��ة العثمانية ال�تي قامت على أس��اس اخلالفة
اإلسالمية لستة قرون عانت من مشكالت اقتصادية واجتماعية ،لوجود قوميات وأداين كثرية ،وأن
احلل كان يف انغالق تركيا على قومية واحدة ودين واحد ،واالكتفاء بقدرات البالد االقتصادية الذاتية
ب��دالً من االعتماد على ال��دول األوروب�ي��ة ال�تي سيطرت على االقتصاد العثماين منذ ح��رب القرم بني
العثمانيني والروس ( )١٨٥٦-١٨٥٣اليت تسببت يف استنجاد الدولة العثمانية ابلربيطانيني والفرنسيني
وحصلت على قروض كبرية مل تستطع تركيا تسديها؛ وابلتايل أعلنت اإلمرباطورية العثمانية افالسها يف
عام  ١٨٧٥وعدم قدرهتا على تسديد الديون األجنبية واحمللية.
وعلى إثر ذلك ،أتسست يف عام  ١٨٨١إدارة الدين العثماين ووضعت موارد الدولة العثمانية
حتت تصرف ه��ذه اإلدارة ال�تي منحت صالحيات واسعة ،وعلى الرغم من أن إدارة الدين العثماين
كانت جزءاً من وزارة املالية العثمانية إال أهنا عملت بنح ٍو مستقل متاماً ،وأتلف أعضاء جملس اإلدارة
يف إسطنبول من سبعة ممثلني للدول الدائنة (بريطانيا ،وفرنسا ،وأملانيا ،وإيطاليا ،وهولندا ،وبلجيكا
والنمسا) فضالً عن عضو عثماين مت تعيينه من قبل املصرف العثماين الذي كان بدوره خيضع للدول
السابقة اليت أودعت أمواهلا يف املصرف؛ وصارت إدارة الدين العثماين األداة الرئيسة للسيطرة املالية
األوروبية على اإلمرباطورية العثمانية ،حيث اختذت قرارات اقتصادية يف صميم احلياة االقتصادية تركت
أاثراً مدوية يف اجملتمع الرتكي وكانت أح��د أسباب التأييد الشعيب ال�واس��ع ألاتت��ورك ال�راف��ض للتحكم
األجنيب ابالقتصاد ضد السلطنة العثمانية اليت أيدت القرارات األجنبية يف التحكم ابالقتصاد الرتكي(.)1
لذا ع ّدت النخبة الكمالية أن سياسات احلروب والتورط يف مشكالت خارج تركيا دفاعاً عن
قوميات تركية ،أو قوميات مسلمة تسببت يف اهنيار الدولة العثمانية فضالً عن عدم حتديث تركيا ابلنحو
* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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املطلوب بسبب ع��دم اتباع العلمانية كمنهج أساسي يف احلياة الرتكية .وص��ار االعتقاد إبن خالص
تركيا يف تبنيها ملنهج القومية ال�واح��دة وال��دي��ن ال�واح��د والعلمانية «غ�ير اإلحل��ادي��ة» ،واالكتفاء ال��ذايت
ابجملاالت االقتصادية كافة ،هي األساس يف أن تصبح اجلمهورية الرتكية أكثر استقراراً سياسياً واقتصادايً
واج�ت�م��اع�ي�اً ،وص��ار ش�ع��ار احلمائية االق�ت�ص��ادي��ة أح��د األرك ��ان الستة للجمهورية (ال�ن�ظ��ام اجل�م�ه��وري،
والقومي ،والعلماين ،والشعبوي ،اإلصالحي ،واحلمائي) ،واستمرت عملية االنغالق الرتكي الداخلي
حىت الثمانينيات؛ خوفاً من استدراج تركيا للديون األجنبية ،وتكرار مأساة إدارة الديون العثمانية،
وفقدان تركيا لسيادهتا وكرامتها.
بعد عام  ١٩٥٠مرت تركيا أبزمات اقتصادية متكررة كل عشرة سنوات ،وكانت اخطرها يف
أواخ��ر السبعينيات؛ بسبب التوسع السريع يف الصناعة احلكومية ،مع ارت�ف��اع ح��اد يف االس�ت�يراد من
اخل��ارج أدت إىل أزم��ة يف م�ي�زان امل��دف��وع��ات ،وم��ع أن احلكومات الرتكية حينها خضعت لتوجيهات
صندوق النقد الدويل وقامت بتخفيض قيمة اللرية الرتكية وأجرت برامج تقشفية لتخفيف الطلب احمللي
على السلع األجنبية ،لكن الصعوابت االقتصادية بقيت مستمرة وس��ط استقطاب سياسي وشعيب
بني األحزاب اليمينية واليسارية أدت إىل تدخل اجليش بعد تدهور الوضع األمين يف أعوام (١٩٦٠
و ١٩٧١لتقود عمليات انقالب عسكري)(.)2
وب�ع��د ك��ل ان�ق�لاب عسكري ،مل تنجح احل�ك��وم��ات املتعاقبة يف حتقيق إص�لاح��ات هيكلية يف
مؤسسات ال��دول��ة وظلت تركيا تعاين م��ن عجز مزمن يف متويل امل�ش��اري��ع احلكومية ،وازادت الديون
األجنبية ،ومل تتخذ احلكومات الرتكية إجراءات كافية للتكيف مع آاثر الزايدة احلادة يف أسعار النفط
العاملية يف الفرتة - ١٩٧٤-١٩٧٣خالل احلرب العربية اإلسرائيلية ،-وقامت بتمويل العجز الناتج
عن ذلك بقروض أجنبية جديدة قصرية األجل ،وحبلول عام  ،١٩٧٩وصل التضخم إىل مستوايت مل
تصلها من قبل يف عهد اجلمهورية ،وارتفعت البطالة إىل حنو ( ١٥يف املئة) ،وكان القطاع الصناعي
مملوكاً للدولة فقط ويدار بطريقة سيئة وال يستخدم سوى نصف الطاقة األنتاجية ،ومل تتمكن احلكومة
من دفع حىت الفائدة على القروض األجنبية.
وزادت نسبة التضخم وارتفعت اىل معدالت عالية جداً بلغت ( ٦٠ابملئة) يف عام  ١٩٧٨مث
( ١٣٧ابملئة) يف بداية عام  ،١٩٨٠وارتفعت نسبة البطالة عشية االنقالب زهاء أربعة ماليني عاطل،
ومع حلول عام  ١٩٨٠بلغت الديون األجنبية حنو ربع الناتج احمللي اإلمجايل السنوي ووصل االقتصاد
الرتكي إىل أسوأ أزمة منذ سقوط اإلمرباطورية العثمانية ،ويف تلك املرحلة تولدت قناعة لدى قيادات
اجليش الرتكي والنخب الكمالية احلاكمة أبن أن تركيا لن تكون قادرة على احلفاظ على التنمية اخلالية
من األزم��ات االقتصادية املتكررة إال إذا أجرت تغيريات كبرية يف النهج الكمايل القائم على احلمائية
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االقتصادية واعتماد نظام السوق احلرة(.)3
وفضالً عن األزمة االقتصادية ،عانت تركيا أيضا من مشكلة اجتماعية كانت هلا انعكاساهتا
اخلطرية على الوضع االقتصادي وهي مشكلة االنفجار السكاين واهلجرة من الريف إىل املدن حبثاً عن
العمل واحلياة األفضل بعد اإلمهال احلكومي لسكان الريف ،واجلدير ابلذكر أن أكثر من ثلثي سكان
تركيا كانوا يقيمون يف األرايف حىت عام  ،١٩٥٠وخالل اخلمسينيات والستينيات شهدت املدن نسبة
هجرة كبرية ،فاجته معظم املهاجرين من الريف إىل املدن الكربى مثل إسطنبول وإزمري وأنقرة ،وأدت
اهلجرة إىل نتائج خطرية متثلت يف انتشار االحياء السكنية الفقرية حول تلك املدن اليت شهدت الكثري
من حوادث العنف يف السبعينيات فضالً عن ارتفاع نسبة البطالة فيها.
كانت اسرتاتيجية مصطفى كمال أاتتورك يف تغيري اجملتمع الرتكي من جمتمع يؤمن بسلطة اخلالفة
اإلسالمية وأتثري شيوخ الطرق الصوفية يف عهد العثمانيني إىل جمتمع يؤمن ابلعلمانية يف عهد اجلمهورية،
بطريقة (من األعلى إىل االدىن) ،مبعىن أن على النخبة الكمالية بناء طبقة اجتماعية علمانية يف املدن
األساسية متسك بزمام قيادة الدولة من ق�وات مسلحة ،وقضاء ،ومؤسسات حكومية ،ومؤسسات
تعليمية وإعالمية؛ وبتلك االسرتاتيجية ،أنشأ مصطفى كمال طبقة بريوقراطية مدنية وعسكرية تولت
حكم الدولة ،ولكن النخب الكمالية احلاكمة تركت سكان الريف للزمن على أمل أن تنشأ أجيال
جديدة تؤمن ابلعلمانية الكمالية عرب مؤسسات التعليم العامة من مدارس ابتدائية وحىت اجلامعات.
وما حصل خالل اخلمسينيات من القرن املاضي أن حكومة عدانن مندريس وألسباب انتخابية
عملت على كسب سكان الريف بتقدمي اخلدمات املمكنة مستفيدة من املساعدات املالية األمريكية
بداية عقد اخلمسينيات ملواجهة املد الشيوعي ،وأاتح��ت الفرصة ملمارسة بعض الشعائر الدينية مثل
إع��ادة األذان ابللغة العربية وخففت م��ن ضغوط النخب الكمالية ض��د الطبقات الدينية واحملافظة،
وابلنتيجة فاز مندريس يف ثالثة انتخاابت وصار معظم نواب الربملان من سكان الريف أو من احملافظني
يف املدن .وخالل  10سنوات من بداية  ١٩٥٠وحىت االنقالب العسكري األول يف  ،١٩٦٠نشطت
احلركات احملافظة يف الريف وبدأت اهلجرة إىل املدن الكربى؛ وكانت النتيجة والدة حركة اليمني الرتكي
احمل��اف��ظ ال�ق��ائ��م على احت�رام ال��دي��ن (وامل��ذه��ب احل�ن�ف��ي) وال�ط��رق الصوفية ويف ال��وق��ت نفسه التمسك
ابلعلمانية الكمالية غري امللحدة والسوق احلرة .يف مقابل ذلك ،نشطت حركة اليسار الرتكي القائمة
على الفكر االش�تراك��ي السياسي واالق�ت�ص��ادي واالجتماعي امل�ع��ادي للدين لكن مع االمي��ان ابلفكر
العلماين الكمايل إبقصاء الدين عن الدولة؛ وحصلت حالة من االستقطاب االجتماعي الشديد لدى
السكان بني مؤيدين حلكومة مندريس اليمينية احملافظة واملؤيدين حلزب الشعب اجلمهوري اليساري
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الكمايل متثلت يف مواجهات بني أنصار األح�زاب والتظاهرات الطالبية ،ابلتزامن مع أزمة اقتصادية
عصفت برتكيا بعد عام  ١٩٥٦واستمرت حىت االنقالب العسكري يف عام .)4(١٩٦٠
ومع هناية الستينيات ،انقسمت احلركة اليمينية على حركة ميني وسط حمافظ وميني متطرف،
وانقسمت احلركة اليسارية أيضاً على يسار وسط معتدل ويسار متطرف .وتسببت األزمات االقتصادية
واالجتماعية بتدهور الوضع األمين ،وانتشار ظاهرة العنف السياسي بني األحزاب اليمينية واليسارية
اليت أرادت كل منها السيطرة على الدولة وإدارهت��ا على وفق أيديولوجيتها؛ وقد قاد إىل التصادم بني
الطرفني ،وبلغت احداث العنف السياسي يف عامي  ١٩٧٨و ١٩٧٩ذروهتا ،وحتدثت الصحف الرتكية
خالل تلك الفرتة عن آالف القتلى من املدنيني وق�وات األمن بني عام  ١٩٧٨وحىت يوم االنقالب
يف عام .١٩٨٠
دور يف ال�ص�راع ابالعتصامات واملظاهرات انعكس سلباً على إنتاج
وك��ان للنقاابت العمالية ٌ
امل�ص��ان��ع ،وظ�ه��رت احل��رك��ات الطالبية ذات ال�ن�ش��اط��ات السياسية يف اجل��ام�ع��ات ال�تي ص��ارت مسرحاً
للصدام املسلح بني الطالب .وأدخلت الصراعات الدينية املذهبية (السنية -العلوية) والقومية (الرتكية
 الكردية) يف خضم هذه االزمات السياسية واالقتصادية ،وكانت من نتائج هذه الصدامات ظهوراجلمعيات ال�س�ري��ة املسلحة ال�تي بلغ ع��دده��ا يف مطلع السبعينيات ق�راب��ة أرب�ع�ين مجعية ت�ق��وم خبطف
املواطنني وإرهاهبم ،وقتل األجانب ،وسرقة املصارف ،وقطع الطرق اخلارجية ،واالعتداء على مقرات
األحزاب والصحف ،والتعرض للمناطق السياحية.
وم��ع هناية ع��ام  ،١٩٧٩ب��دأت االزم��ات الرتكية السياسية واالقتصادية واالجتماعية تسري يف
اجتاه احلرب األهلية مع إعالن الصحف اليومية عن قتلى يف الشوارع ابلعشرات؛ نتيجة العنف املسلح.
وتطورت األحداث إىل االغتياالت السياسية ابغتيال هناد ايرمي رئيس وزراء سابق (،)١٩٧٢-١٩٧١
يف متوز  ١٩٨٠من قبل منظمة يسارية؛ رداً على قراره خالل عهده إعالن االحكام العرفية يف جنوب
شرق تركيا ملواجهة احلركة الكردية(.)5
ويف شهر أيلول  ،١٩٨٠ق��اد اجليش عملية انقالب عسكري وأراد ه��ذه امل��رة تبين سياسات
اقتصادية جديدة تستطيع حل املشكالت االقتصادية واالجتماعية ،وكان تورغوت أوزال -الذي أصبح
يف  ١٩٧٩وكيالً يف وزارة حكومة سليمان دميرييل حىت االنقالب العسكري عام  -١٩٨٠معروفا آبرائه
اليمينية احملافظة يف حتويل تركيا إىل نظام االقتصاد احلر؛ فبعد االنقالب ،مت تعيينه انئباً لرئيس الوزراء
الرتكي بولند أولوسو يف احلكومة العسكرية ،ومسؤوال عن االقتصاد لتنفيذ اإلصالحات االقتصادية،
ولكنه استقال من منصبه ىف عام  ١٩٨٢بعد خالفات حول السياسة االقتصادية.
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ويف عام  ،١٩٨٢وضعت احلكومة العسكرية الرتكية دستوراً جديدا للبالد جعلت فيه الربملان
الرتكي مؤلفاً من ( )٥٥٠عضواً ينتخبون ملدة أربع سنوات بنظام التمثيل النسيب للقائمة املغلقة على
وفق طريقة ( Dهوندت) ،ولكن القانون االنتخايب اشرتط حصول أي حزب على ( ١٠يف املئة) على
األقل من األصوات املدىل هبا على املستوى الوطين لدخول الربملانُّ ،
وتعد أعلى عتبة انتخابية يف أي
نظام نسيب يف العامل .وكانت الفكرة من هذا القانون االنتخايب القضاء على األحزاب الصغرية والكثرية يف
الربملان اليت تتجه دائماً لتشكيل حكومات ائتالفية فاشلة كما حصل خالل الستينيات والسبعينيات؛
تفادايً لوقوع أزم��ات سياسية واقتصادية جديدة؛ وابلتايل جعل هذ القانون االنتخايب ثالثة أحزاب
كبرية يف الربملان ،وأعطى أحزاب ميني الوسط السيطرة على الربملان وتشكيل احلكومات املتعاقبة ممثالً
لسكان األرايف والطبقات احملافظة يف املدن ،فيما بقيت األح�زاب اليسارية يف املعارضة ممثلة حبزب
الشعب اجلمهوري مدعوماً من مجاهري النخب الكمالية يف املدن الكربى ،واملناطق الساحلية ،والطبقة
املتوسطة املهنية ،واألقلية العلوية.
وبعد أن رفع العسكر احلظر على األحزاب السياسية يف انتخاابت عام  ،١٩٨٣فاز تورغوت
أوزال زعيم حزب الوطن األم بنسبة ( )٤٥يف املئة من األصوات الكلية ،وصار رئيساً للوزراء حبكومة
منفردة وحبزب واح��د ،مستفيداً من العتبة االنتخابية العشرة ابملئة ،على الرغم من أن احلزب الشعيب
(وريث حزب الشعب اجلمهوري بعد حظره يف انقالب  )١٩٨٠فاز بنسبة ( )٣٠ابملئة من األصوات
مع احلزب القومي الدميقراطي ( )٢٣يف املئة.
وقاد أوزال اسرتاتيجية (استبدال سياسات االسترياد بسياسات تشجيع الصادرات) ،ولتحقيق
تلك االسرتاتيجية عمل على ختفيض قيمة اللرية الرتكية ،واتبع سياسة معدالت الصرف املرنة ،واحلفاظ
على أسعار الفائدة بنح ٍو اجي��ايب ،والرقابة الصارمة على العرض النقدي واالئتماين ،وإص�لاح النظام
الضرييب ،وتشجيع االستثمار األجنيب(.)6
وتركت سياسات أوزال أثراً إجيابياً على االقتصاد الرتكي؛ ويعزى السبب إىل االنتعاش السياحي
ورسوم خطوط أانبيب النفط من العراق ،ومع استقرار السوق الرتكية ،وعدم دخوهلا يف أزمة جديدة،
انلت تركيا اجلدارة االئتمانية يف أسواق رأس املال الدولية وبدأت االستثمارات األجنبية تتدفق بينما
كانت ضئيلة يف السبعينيات لكنها بقيت متواضعة حىت منتصف الثمانينيات ،وقد متكنت تركيا كذلك
م��ن االقت�راض م��ن االس �واق الدولية يف ح�ين مل يكن ابستطاعتها يف أواخ��ر السبعينيات س��وى طلب
املساعدة من صندوق النقد ال��دويل ،ومع اقرتاضها حصل تطور اقتصادي ّأدى إىل ازدايد ص��ادرات
السلع الرتكية.
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وك��ان لربانمج خفض النفقات العامة دور أس��اس يف حتقيق االستقرار االقتصادي ،وشهدت
قطاعات الصناعات التحويلية وقطاع اخلدمات الكثري من أتثري هذا االخنفاض يف الدخل ،وبني عامي
( )١٩٨٥ -١٩٨١منا الناتج القومي اإلمجايل احلقيقي بنسبة  ٣يف املئة سنوايً مدفوعاً ابلنمو يف قطاع
الصناعات التحويلية ،ومع وجود ضوابط مشددة على األرابح الصناعية ،زادت صادرات املصنوعات
وبدأ القطاع الصناعي ابالعتماد على القدرة الصناعية الرتكية بعد خفض قيمة اللرية اليت جعلت من
تركيا أكثر قدرة على املنافسة اقتصاداي(.)7
وخضع النظام السياسي يف تركيا حلكم احلزب الواحد حزب الوطن األم بقيادة تورغوت أوزال
الذي ظل رئيساً للوزراء من  ١٩٨٣إىل  ،١٩٨٩وضم برانمج أوزال للتنمية االقتصادية تعزيز القيم
االجتماعية احملافظة واحرتام الدين كحرية اعتقاد ،ويف عهده ازدهر االقتصاد الرتكي ،وحتولت بلدات
صغرية مثل غازي عنتاب إىل مدن اقتصادية ،ولكن الكثافة السكانية يف تركيا ظلت املشكلة األساسية
يف توفري فرص العمل ،وعلى الرغم من جناح برانمج أوزال االقتصادي إال أنه مل يستطع التغلب على
مشكلة البطالة اليت ازدادت يف عهده؛ بسبب النمو السريع للقوى العاملة.
مل يستمر هذا االستقرار السياسي يف الثمانينيات يف عقد التسعينيات ،فبعد تويل أوزال لرائسة
اجلمهورية يف  ،١٩٨٩استمر حزبه منفرداً يف احلكم لغاية  ،١٩٩١وم��ع ع��ام  ١٩٩١ظهر حزب
الطريق القومي (مي�ين الوسط) بقيادة سليمان دميرييل لينافس ح��زب الوطن األم على أص�وات مجاهري
اليمني ال��وس��ط ،وب��دأت س�ن�وات احلكومات االئتالفية بفوز الطريق ال�ق��ومي بنسبة ( ٢٧يف امل�ئ��ة) من
األص�وات يف مقابل ( ٢٤يف املئة) للوطن األم ،ومع انقسام أص�وات اليمني الوسط يف تركيا -وهي
اليت تشكل نصف األص�وات تقريباً حىت اليوم -وبسبب عدم قدرة أحزاب ميني الوسط على التوحد
يف تشكيل سياسي واحد بقيادة واح��دة والسيما بعد وفاة تورغوت أوزال يف عام  ،١٩٩٣شهدت
تركيا من جديد عقد عدم االستقرار السياسي لغاية هناية عام  ٢٠٠٢وجميء حزب العدالة والتنمية.
وجلبت االنتخاابت املتتالية حتالفات حزبية قصرية األم��د انتهت ع��ام  ١٩٩٧إبرغ��ام اجليش
رئيس الوزراء جنم الدين أربكان زعيم حزب الرفاه على تقدمي استقالته ،وبعدها مت حظر حزب الرفاه
ال��ذي عاد للحياة السياسية ابسم حزب الفضيلة ،وبعد استقالة حكومة أربكان ،تشكلت حكومة
ائتالفية غري متصاحلة وكثرية املشكالت بني أعضائها ،وىف انتخاابت ع��ام  ،١٩٩٩تشكلت أيضاً
حكومة ائتالفية ضعيفة غري قادرة على العمل كفريق موحد.
خالل الثمانينيات والتسعينيات ،اعتمدت تركيا اعتماداً كبرياً على االستثمار األجنيب من أجل
النمو االقتصادي ،حيث جتاوزت التجارة ( ٤٠يف املئة) من الناتج القومي اإلمجايل ،ومل تكن مؤسسات
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الدولة الرتكية املالية واإلداري��ة متتلك الوسائل املالية الكافية لدعم النمو االقتصادي ،وكانت احلكومة
تعاين ابلفعل من عجز كبري يف امليزانية ،وحاولت التغلب على العجز ببيع كميات كبرية من السندات
ذات الفائدة العالية إىل املصارف الرتكية.
ويف عام  ،١٩٩٦ح� ّذر صندوق النقد ال��دويل من ح��دوث أزم��ة مالية يف تركيا بسبب العجز
امل��ايل ،و ّأدى املشهد السياسي غري املستقر يف تركيا إىل خ��روج العديد من املستثمرين األجانب من
البالد ،والحظ املستثمرون األجانب أن االضطراابت السياسية وحماوالت احلكومة للقضاء على العجز
يف امليزانية أهنا قامت بسحب ( ٧٠مليار دوالر) من رأس مال البالد يف غضون أشهر ،وقد ترك ذلك
فراغاً مل تتمكن املصارف الرتكية من سده ألن احلكومة مل تعد قادرة على تسديد سنداهتا ،ومع عدم
وجود رأس املال املطلوب مر االقتصاد الرتكي حبالة تباطؤ كبري(.)8
ويف تشرين الثاين  ،٢٠٠٠قدم صندوق النقد الدويل قرضاً لرتكيا بقيمة ( 11.4مليار دوالر)،
وابع��ت تركيا العديد من صناعاهتا اململوكة للدولة سعياً لتحقيق ال�ت�وازن يف امليزانية ،فمثالً مت وضع
إعالانت يف الصحف جلذب العروض على حصة ( )٪٥١يف اخلطوط اجلوية الرتكية ،ومع هناية عام
 ،٢٠٠٠ارتفعت البطالة بنسبة هائلة ،وحصل نقص حاد يف األدوية ،ومت التشديد على االئتماانت
املالية ،وازدادت الضرائب ،ومل تنجح جهود احلكومة االئتالفية على حتقيق االستقرار االقتصادي.
وىف شباط للعام  ،٢٠٠١وعلى إثر نقاش حاد يف اجتماع بشأن الوضع االقتصادي بني رئيس
الوزراء بولنت أجاويد مع الرئيس جندت سيزر ،قال أجاويد لإلعالم «إن هذه أزمة خطرية» ،وتسبب
تصرحيه ه��ذا ابمل�زي��د م��ن ال��ذع��ر يف األس �واق ،ونتجت ع��ن اخن�ف��اض يف األس�ه��م وارت�ف��اع سعر الفائدة
مبقدار ثالثة آالف ابملئة ،وجلأت احلكومة إىل تبادل كميات كبرية من اللرية الرتكية يف مقابل الدوالر
األمريكي؛ ما تسبب بفقدان البنك املركزي الرتكي مخسة مليارات دوالر من احتياطياته ،و ّأدى احلادث
إىل مزيد من االضطراابت االقتصادية .ويف األشهر الثمانية األوىل من عام  ،٢٠٠١خسر زهاء مخسة
عشر ألف شخص وظائفهم ،وارتفع الدوالر إىل مستوى غري مسبوق لتصل قيمة الدوالر الواحد إىل
مليون ونصف املليون لرية مسببة بغالء شديد يف األسواق(.)9
يف الشارع الرتكي ،تولدت قناعة أن االزمة الناجتة عن املشكالت السياسية واالقتصادية خالل
التسعينيات سببه الفساد املستشري ل��دى األح �زاب السياسية ،وكشف اهنيار س��وق األسهم عن أن
الوضع االقتصادي يف تركيا ليس هشاً للغاية فحسب ،بل يعتمد أيضاً اعتماداً كلياً على االستثمارات
األجنبية(.)10
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كيف صعد جنم حزب العدالة والتنمية يف عام ٢٠٠٢؟
بعد ان�ق�لاب ع��ام  ١٩٨٠وحظر األح �زاب ومنها ح��زب السالمة الوطنية ال��ذي أتس��س عام
 ١٩٧٢وهو حزب السياسي اإلسالمي جنم الدين أربكان ،الذي دخل العمل السياسي من جديد
ابسم حزب الرفاه ،وكان رجب طيب أردوغان من أعضاء حزب السالمة الوطنية ،وبعد احلظر صار
عضواً يف حزب الرفاه ،ويف عام  ١٩٨٥أصبح أردوغان رئيساً لفرع حزب الرفاه يف إسطنبول ،مث فاز
برائسة بلدية إسطنبول يف االنتخاابت احمللية ع��ام ١٩٩٤مم�ث�لاً عن احل��زب بنسبة ( ٢٥يف املئة) من
األصوات الكلية لسكان بلدية إسطنبول.
ومما جتدر إليه اإلش��ارة هنا أنه بعد عام  ،١٩٨٠أجرت احلكومة الرتكية إصالحات عامة يف
الدولة من خالل اتباع هنج ليربايل جديد يف الالمركزية اإلدارية؛ ونتيجة للسياسات اجلديدة بشأن الال
مركزية ومتكني احلكومات احمللية ،أخذت البلدايت تتحمل مزيداً من املسؤوليات يف تقدمي اخلدمات
العامة ،وأصبحت الشركات اخلاصة أطرافاً حامسة يف تقدمي اخلدمات العامة ألغراض استثمارية.
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وبذلك حتولت اإلدارة املركزية للدولة إىل إدارة ال مركزية من خالل سياسات اخلصخصة والال
مركزية يف احملافظات ،وصار هدف إصالح اإلدارة العامة أمراً جذرايً ألنه مل يغري اآللية العاملة لتقدمي
اخل��دم��ات فحسب بل نوعية اخل��دم��ات أي�ض�اً ،و ّأدى فتح القطاع العام على األس �واق إىل «تسليع»
اخل��دم��ات وحت��وي��ل امل�واط�ن�ين إىل زابئ��ن .وف�ض�لاً ع��ن ذل��ك وبسبب عجز احل�ك��وم��ة امل��رك�زي��ة ع��ن تقدمي
خدمات فعالة وكفوءة مع ميزانيات حمدودة للحكومات احمللية وض��رورة إرساء الدميقراطية من خالل
املشاركة العامة يف آليات صنع القرار أعيد ترتيب لوائح احلكومات احمللية يف الثمانينيات من خالل
قوانني جديدة ،وأصبحت بلدية إسطنبول منذ تلك الفرتة ذات سلطة سياسية واقتصادية(.)11
وعلى وفق نظام االنتخايب فإن الفائز أبكرب عدد من األص�وات -وإن كانت اقل من مخسني
ابملئة -حيظى برائسة البلدية دون مشاركة من بقية األح�زابُّ ،
وتعد االنتخاابت لرائسة البلدايت يف
تركيا انتخاابت حملية ،يقوم فيه رؤساء البلدايت مبهمة تقدمي اخلدمات لسكان احملافظات وال تشمل
ه��ذه االن�ت�خ��اابت ان�ت�خ��اب احمل��اف�ظ�ين ال��ذي��ن يتم اخ�ت�ي��اره��م م��ن قبل رئ�ي��س اجل�م�ه��وري��ة يف مهمة رمزية
لإلشراف على تطبيق قرارات احلكومة .وجرت أول انتخاابت حملية يف عام  ١٩٨٤بعد انقالب عام
 ١٩٨٠وف��از برائسة بلدية إسطنبول ب��در الدين داالن عن ح��زب الوطن األم بنسبة ( ٤٩يف املئة)
من األصوات الكلية ،مث فاز نور الدين سوزون يف االنتخاابت التالية عام  ١٩٨٩عن حزب الشعب
الدميقراطي االجتماعي (وريث حزب الشعب اجلمهوري) بنسبة ( ٣٥يف املئة) ،ويف عام  ١٩٩٤فاز
رجب طيب أردوغان بنسبة ( ٢٥يف املئة) عن حزب الرفاه(.)12
ُّ
ويعد بدر الدين داالن (من ميني الوسط احملافظ) ذا شأن كبري يف تطوير مقاطعة إسطنبول؛
بسبب حتسن االق�ت�ص��اد ال�ترك��ي خ�لال الثمانينيات يف عهد رائس��ة ت��وغ��وت أوزال ،وت��وف��رت األم �وال
الكافية لتطوير إسطنبول وتقدمي اخلدمات وإنشاء الطرق؛ فبني اعوام ( ،)١٩٨٨ -١٩٨٤مت إنشاء
حوايل ( ٣٤٧كيلومرتا) من الطرق الرئيسة مثلت مخسني يف املئة من متطلبات الطرق اجلديدة ،وقد
قاد مع خلفه نور الدين س��وزون مشروعاً لتنظيم شواطئ إسطنبول ،لكن تطلب منهما إزال��ة املنازل
اخلشبية القدمية للسكان الذين معظمهم من الفقراء إلنشاء بعض الطرق السريعة؛ وتسبب ذلك يف
محلة احتجاجات واسعة .وعمل داالن على مد أانبيب صرف صحي عمالقة لبعض مناطق إسطنبول،
ومبوازاة هذا العمل سعى إىل مشروع نقل املياه من على بعد ( ١٠٠كيلومرت) شرق املدينة من جمموعة
أهنار صغرية.
بعد داالن توىل سوزون رائسة بلدية إسطنبول وكشف عن خمطط إلمداد الغاز الطبيعي على
نطاق واسع داخل املدينة ،مع إنشاء طرق جديدة ،ويف تلك املدة بدأت هجرة واسعة من داخل تركيا
ابجتاه إسطنبول حبثا عن العمل ،ما جعل من مشاريع التنمية أكثر صعوبة يف التحقيق ،وأن ميزانية
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إسطنبول ( 1.2مليار دوالر) مل تكن كافية لتحقيق مشاريع ملدينة مرتامية األط �راف ،مثل إص�لاح
شبكات املياه ،والصرف الصحي ،والكهرابء ،والغاز ،والطرق ،وتكرير القمامة.
ومع بداية التسعينيات بدأت مرحلة االنكماش االقتصادي الرتكي مث االزمة املالية ،ومل يستطع
نور الدين سوزون احلصول على امليزانية الكافية لتحقيق املشاريع اخلدمية أو إقناع الشركات االستثمارية
األجنبية للعمل يف إسطنبول ابلنحو الذي حيقق إجنازات جيدة والسيما بعد محلة إعالمية شديدة ضد
إدارة سوزون (التابع ليسار الوسط) بتهم الفساد من قبل إعالم ميني الوسط احلاكم ،وسط استقطاب
سياسي واجتماعي ب�ين اليمني وال�ي�س��ار ،انتهت مبحاكمة أح��د امل��دي�ري��ن التنفيذيني يف رائس��ة بلدية
إسطنبول بتهمة الرشوة؛ وعلى أثرها خسر سوزون يف انتخاابت  ،١٩٩٤وفاز رجب طيب أردوغان(.)13
العامل الرئيس يف جن��اح محلة أردوغ ��ان الن�ت�خ��اابت البلدية ه��و وص��ول��ه إىل الطبقة املنخفضة
الدخل لتصبح مجهوره املستهدف يف مدينة إسطنبول مستخدماً املنظمات النسائية اليت كانت هلا دور
مؤثر يف النجاح ،وقد أاتح هدف أردوغ��ان يف الوصول إىل هذا اجلمهور اجلديد -املهمش -اجتاهاً
ج��دي��داً للتواصل ب�ين رئيس البلدية وطبقة ال��دخ��ل األدىن م��ن احملافظني واملتدينني ،وه��و م��ا مل يفعله
منافسوه من األح�زاب االخ��رى العلمانية ،وكانت هذه االسرتاتيجية اجلديدة تتعلق ابلذهاب مباشرة
إىل ابب الناخبني يف املناطق الفقرية والتحدث إليهم ومناقشة مطالبهم ومظلماهتم إبسلوب «رجل
حمافظ» والتواصل املباشر معهم من خالل مناقشتهم حول مشاريع املدينة وسكاهنا ،وقد حقق هذا
النهج جناحاً حبواره مع اجملتمعات املهمشة وحشد أكرب قدر ممكن من األصوات(.)14
يسكن يف إسطنبول ح �وايل  ٢٠يف املئة م��ن سكان تركيا وتضم ه��ذه احملافظة  ٣٠ابملئة من
ثروات البالد؛ لذا كانت رائسة بلدية إسطنبول داعماً للفوز برائسة احلكومة ،ويف الواقع ،بدأت شعبية
أردوغان منذ عام  ١٩٩٤عندما مت انتخابه رئيسا لبلدية إسطنبول ،وخالل فرتة رائسته للبلدية حقق
أردوغان إجنازات نوعية ألكرب مدينة تركية ،األمر الذي أكسبه شعبية كبرية يف عموم تركيا .وحينما مت
انتخابه توقع الكثري من السكان أنه سيحظر الكحول ويفرض الشريعة اإلسالمية وسيفشل بشكل
ذريع بسبب األزمة االقتصادية وعدم وجود األموال الكافية لتحقيق مشاريع خدمية ،وبدالً من ذلك،
اتبع أردوغان خالل السنوات األربع من رائسته للبلدية سياسة براغماتية تناولت العديد من املشكالت
املزمنة يف املدينة ،مبا يف ذلك التلوث ونقص املياه وحركة املرور بعد أن حصل على استثمارات أجنبية
أجنحت مشاريعه اخلدمية.
أسس أردوغان شركات عملت يف قطاع اخلدمات تغطي احتياج املدينة كشركات املياه والكهرابء
والطرق والصرف الصحي والنظافة العامة ومكافحة التلوث وغريها من اخلدمات ،وأنشأ جملساً تنسيقياً
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ضم مجيع الشركات العاملة وأشرف بنفسه على حل مشكالت الربامج وحل النزاعات بينها ،فتوجه
ملكافحة مشكلة التلوث يف إسطنبول بسبب استخدام السكان للفحم احلجري وما ينتج عنه من آاثر
سلبية على البيئة ،فعمد أردوغان إىل استخدام شركات مدت أانبيب الغاز الطبيعي الستخدامه بدالً
من الفحم؛ مما ساهم كثرياً يف حل مشكلة التلوث.
وك��ان نقص مياه اإلسالة من املشكالت املزمنة العتماد املدينة على أربعة س��دود جتمع مياه
األمطار وال تكفي احتياجات السكان وه��ذا األم��ر جعلهم يقفون يف طوابري أم��ام حمال توزيع املياه،
وحلل هذه املشكلة ،عمل على بناء سدود صغرية وشق قنوات تصب املياه يف تلك السدود ،وخالل
أربعة سنوات متكن من توفري مياه اإلسالة بنح ٍو مستمر للمنازل يف إسطنبول.
وكانت ضفيت إسطنبول تعاين أيضاً من مشكلة انتشار القمامة واملخلفات غري الصحية ،ويف
االحياء انتشرت تالل من القمامة على الشوارع ويف األزقة مع ما لديها من روائح كريهة ومناظر مقرفة.
وللتخلص من القمامة ،اعتمد أردوغ��ان على شركات تدوير القمامة خارج إسطنبول إذ كانت تقوم
بتدوير آالف األطنان يومياً .وأخرياً ،كافح الفساد يف مؤسسات بلدية إسطنبول وعمل على تسهيل
تعامالت السكان الرمسية.
قل بنح ٍو كبري من
وحينما ترك أردوغان منصبه كرئيس لبلدية إسطنبول ،كان تلوث اهلواء قد ّ
خالل استخدام الغاز الطبيعي ،وخفت مشكلة زمحة امل��رور إبنشاء بعض الطرق السريعة وأكثر من
مخسني جسراً على الطرق ،وقلت مشكالت الفساد يف مؤسسات البلدية بعد اختاذه إلجراءات وقائية،
وسدد جزءا كبريا من ديون بلدية إسطنبول بقيمة ملياري دوالر ،واستثمر أربعة مليارات دوالر أخرى
يف املدينة(.)15
وجت��در اإلش��ارة هنا إىل أن سنوات التسعينيات يف تركيا شهدت أزم��ة اقتصادية لعدة أسباب
أبرزها :أن العراق خالل الثمانينيات واجه صعوبة يف استخدام اخلليج لتصدير النفط بسبب احلرب مع
إيران فلجأ إىل االعتماد على تركيا يف تصدير النفط اخلام بعد متويله ملشروع خط األانبيب من كركوك
إىل املوانئ الرتكية؛ وابلتايل استفادت تركيا ابحلصول على رسوم كبرية إضافة إىل إمداداهتا احمللية من
النفط ،ولكن بعد احتالل صدام حسني للكويت عام  ١٩٩١وجدت تركيا نفسها مضطرة للخضوع
لقرارات األمم املتحدة بفرض عقوابت دولية على العراق ،تضمنت إغالق خط أانبيب نفط كركوك
ما يعين ذلك خسائر لالقتصاد الرتكي.
وللتغطية على اخلسائر ،أصدرت احلكومة الرتكية يف تلك الفرتة ما بني عامي  ١٩٩٢و١٩٩٣
13

مركز البيان للدراسات والتخطيط

سندات دولية بقيمة ( 7.5مليار دوالر) بعد رفع أسعار الفائدة احمللية وحشد املقرتضني من القطاع
اخل��اص ،لكن اق�تراض احلكومة من اخل��ارج وابستشعار فرص الربح السهلة خالل هذه الفرتة جعلت
املصارف التجارية الرتكية تستعني أبسعار الفائدة العاملية وتقرض أبسعار أعلى يف تركيا دون خوف
من اخنفاض قيمة العملة؛ ونتيجة لذلك ارتفعت الديون اخلارجية الرتكية قصرية األجل ارتفاعاً حاداً
وتضاءلت الثقة اخلارجية والداخلية يف قدرة احلكومة على إدارة األزمة الوشيكة يف ميزان املدفوعات؛
مما زاد من الصعوابت االقتصادية.
و ّأدى النزاع احل��اد بني رئيسة ال��وزراء اتنسو تشيلر ( )١٩٩٦-١٩٩٣وحمافظ البنك املركزي
الرتكي إىل تقويض الثقة يف احلكومة بسبب إص�رار رئيسة ال��وزراء على استثمار العجز امل��ايل يف بيع
أدوات الدين احلكومي إىل البنك املركزي ب��دالً من العمل ابق�تراح البنك املركزي يف إص��دار مزيد من
السندات احلكومية ،وبسبب ذلك النزاع استقال حمافظ البنك املركزي يف صيف  .١٩٩٣ويف بداية
عام  ١٩٩٤صنفت وكاالت االئتمان الدولية تركيا إىل ما دون درجة االستثمار ،مسببة أيضاً استقالة
حمافظ البنك املركزي الثاين.
وانعكس القلق املتزايد من الفوضى يف السياسة االقتصادية إىل قيام مالكي األصول احمللية بتحويل
ودائعهم من اللرية الرتكية إىل العمالت األجنبية حلماية استثماراهتم .وحبلول هناية عام ١٩٩٤كان حنو
مخسني يف املئة من إمجايل الودائع على شكل ودائع ابلعملة األجنبية بعد أن كانت واحد يف املئة يف
عام  ،١٩٩٣وتسبب ختفيض وكاالت التصنيف االئتمانية لتقييمها مع تضاؤل الثقة ابحلكومة الرتكية
إىل ارتفاع العجز يف ميزانية احلكومة إىل  ١٤يف املئة من الناتج احمللي اإلمج��ايل لعام  ١٩٩٤مسببة
هروب رؤوس األموال على نطاق واسع واهنيار سعر الصرف ،وكان على احلكومة التدخل من خالل
بيع احتياطياهتا من العملة األجنبية لتدارك هبوط اللرية الرتكية؛ ونتيجة لذلك ،اخنفضت االحتياطيات
من ( 6.3مليار دوالر) يف هناية عام  ١٩٩٣إىل ( 3مليارات دوالر) يف هناية آذار  ،١٩٩٤ويف هناية
نيسان أبريل (أي خالل أول شهر لتويل أردوغان رائسة بلدية إسطنبول) اضطرت احلكومة إىل اإلعالن
عن برانمج تقشف بعد أن اخنفضت قيمة اللرية بنسبة ( ٧٦يف املئة) من هناية عام  ،١٩٩٣وحصلت
احلكومة الرتكية على قرض مببلغ ( ٧٤٠مليون دوالر) من صندوق النقد الدويل يف نيسان  ١٩٩٤بعد
إجراء زايدة حادة يف أسعار منتجات مؤسسات القطاع العام ،والتخفيض يف نفقات امليزانية ،وااللتزام
برفع الضرائب ،والتعهد بتسريع خصخصة املؤسسات االقتصادية احلكومية(.)16
وق��د جنحت احل�ك��وم��ة ابلفعل يف حتقيق ف��ائ��ض صغري يف امل�ي�زان�ي��ة خ�لال ال�رب��ع ال�ث��اين م��ن عام
١٩٩٤؛ ويرجع ذلك أساساً إىل ارتفاع الضرائب ،غري أن تباطؤ اإلنفاق احلكومي وفقدان الثقة احلاد
يف األعمال التجارية وما جنم عن ذلك من اخنفاض يف النشاط االقتصادي ،خفض من قيمة اإليرادات
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الضريبية ،و ّأدت األزمة املالية إىل اخنفاض الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي بنسبة مخسة يف املئة يف عام
 ١٩٩٤بعد أن منا االقتصاد سريعاً خالل عامي  ١٩٩٢و.١٩٩٣
وأظهر حبث شامل يف جملة االقتصادات النامية من قبل الدكتور مييت فريدون من جامعة غرينتش
الربيطانية إلدارة األعمال ،أن هناك أدلة إحصائية تشري إىل أن أزمات العمالت يف تركيا خالل هذه
الفرتة ترتبط بظروف السيولة العاملية واالختالالت املالية ،وتدفقات رؤوس األموال اخلارجية ،ونقاط
الضعف يف القطاع املصريف .ويف هذا البحث أشار الدكتور فريدون إىل أن األسواق املالية والتجارية
الناشئة -مثل تركيا -ختضع لفرضية وج��ود عالقة سببية بني ضغوط املضاربة وتقلبات سعر الصرف
احلقيقي ،وهشاشة القطاع املصريف ،ومستوى االحتياطيات الدولية يف تركيا(.)17
ويف تلك األج �واء االقتصادية ،استلم أردوغ��ان رائس��ة بلدية إسطنبول مبيزانية ختضع للديون
وحاجة كبرية للحصول على األم�وال لتنفيذ برامج اخلدمات العامة اليت تشمل تقدمي خدمات املياه
والكهرابء والنقل والطرق والعمل االجتماعي وغريها؛ وسبب تدهور الوضع اخلدمي يف إسطنبول مل
مر
يكن بسبب سوء اإلدارة فقط وإمنا لعدم وجود ما يكفي من األموال للقيام مبشاريع خدمية كما ّ
ذك��ره ،ومل يكن رؤس��اء البلدايت يعتمدون فقط على ميزانية الدولة لتغطية مشاريع البلدية ،بل على
عالقات رئيس البلدية الشخصية مع رجال االعمال واصحاب رؤوس األموال احمللية واألجنبية.
وخ�لال ب��داي��ة التسعينيات ،أرادت بعض ال��دول وال�ش��رك��ات ال�ك�برى األوروب �ي��ة االستثمار يف
إسطنبول كوهنا مركزاً كبرياً يف املنطقة بني البلقان والشرق األوسط واجلمهورايت الرتكية ،ورأت أن هناك
إمكاانت اقتصادية ملدينة إسطنبول فضالً عن املوقع الطبيعي واجليو سياسي وهي م�زااي سوق كبرية
لوجود قوة عاملة مؤهلة ورخيصة واقتصاد ليربايل؛ لذا قررت تلك االطراف زايدة استثمارها يف إسطنبول
بعد تويل أردوغان لرائسة البلدية.
وحصلت إسطنبول على أعلى مستوى من االستثمارات األجنبية مقارنة ببقية احملافظات الرتكية
مبعدل ( ٧٥ابملئة) من إمجايل االستثمارات الرأمسالية يف تركيا ،و ( ٦٣ابملئة) من إمجايل عدد الشركات
االستثمارية ،وقسمت ه��ذه ال�ش��رك��ات على النحو اآليت 2.6( :ابمل�ئ��ة) يف القطاع ال��زراع��ي ،و(٢٦
ابملئة) يف القطاع الصناعي ،و( ٧١ابملئة) يف قطاع اخلدمات ما يعادل نسبة ( ٩٢ابملئة) من رأس
املال املستثمر املخصص للخدمات يف تركيا ،وتوزعت شركات االستثمار األجنبية حسب املنشأ بنسبة
( ٥٩ابملئة) من دول منظمة التعاون والتنمية (تشمل  ٣٥دولة أغلبها من الدول األوروبية مع الوالايت
املتحدة) ،و( ٢٠ابملئة) من الشرق األوسط والدول اإلسالمية؛ وبدا واضحاً ان الدول األوروبية تسعى
(.)20( )19( )18
لدعم قطاع اخلدمات يف عهد أردوغان لرائسة بلدية إسطنبول
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ويف ع��ام  ،١٩٩٦ازدادت ح��دة ال�ت��وت��ر السياسي يف تركيا م��ع ت��ويل ح��زب ال��رف��اه السلطة يف
حكومة ائتالفية مع حزب الطريق القومي كوهنم أول رئيس وزراء إسالمي التوجه يف تركيا منذ سقوط
الدولة العثمانية ،وكان هذا يتعارض مع مبدأ العلمانية يف الفصل بني الدين والدولة ،وبعد ستة أشهر-
يف  -١٩٩٧متت االطاحة أبربكان ،وتعرضت بعض اجلماعات اإلسالمية حلملة حماكمات منظمة.
وبعد حل حزب الرفاه يف عام  ،١٩٩٧انضم أردوغان إىل حزب الفضيلة (وريث الرفاه) .ويف
تلك األجواء يف عام  ،١٩٩٧أدىل أردوغان خبطاب عام يف مقاطعة جبنوب شرق تركيا ندد إبغالق
حزب الرفاه وتال أبيات شعرية من قصيدة تعود إىل حرب االستقالل الرتكية بقيادة مصطفى كمال
أاتت��ورك «املساجد ثكناتنا ،وقباهبا خوذاتنا ،وم��آذهن��ا حرابنا» .رأت النخب الكمالية والعسكر يف
هذا اخلطاب اإلسالمي هجوماً على الدولة الكمالية ،وحكمت حمكمة أمن الدولة على أردوغان يف
 ١٩٩٨ابلسجن ملدة  ١٠أشهر ،وكتبت بعض الصحف الرئيسية يف ذلك الوقت «من اآلن فصاعداً،
ال ميكن ألردوغان أن يتوىل أي وظيفة حكومية».
وك��ان��ت قضية خ�ض��وع أردوغ ��ان إلج �راءات قضائية ال�تي انتهت بسجنه ومنعه م��ن العمل يف
وظائف حكومية أو الرتشيح لالنتخاابت العامة والتشهري به يف وسائل اإلعالم ،سبباً آخر يف زايدة
شعبيته بني اليمني احمل��اف��ظ ،حيث متت اإلش��ادة بنزاهته واخ�لاص��ه ومهنيته وجن��اح��ه ،وم��ن مث اعتباره
مير أبزمة تكرب يوماً بعد آخر.
ضحية فساد أحزاب احلكومة يف وقت كان االقتصاد ّ

وع�ل��ى أرض ال�واق��ع ص��ار السياسيون األت �راك يتصرفون بسلوكيات مذمومة جمتمعياً ،وأصبح
فساد املسؤولني حممياً حبكومات ائتالفية ،مبعىن أن مسألة أخالقيات السياسيني غري املنضبطة يف تلك
السنوات كانت نتيجة للنظام الذي حيميهم ،وتسببت االضطراابت املستمرة يف تشكيل حكومات من
أح�زاب ائتالفية متقلبة يف حتالفاهتا ال تعمل على خدمة انخبيها ،وختشى فقط من إج�راء انتخاابت
مبكرة وخسارة امتيازاهتا ،ومن مث صرفت النظر عن تطوير االقتصاد بسبب اخلالفات السياسية والفساد
املستشري؛ وهنا تولدت قناعة لدى اجليش ورئيس اجلمهورية أن االقتصاد لن يتطور أبداً من دون نظام
سياسي أكثر استقراراً بتشكيل حكومة من حزب واحد(.)21
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انتخاابت عام :٢٠٠٢
مت أتسيس حزب العدالة والتنمية يف عام  ٢٠٠١من قبل جمموعة واسعة من السياسيني من
خمتلف األحزاب ومنهم عدد من السياسيني اجلدد ،إال أن جوهر احلزب تشكل من الفصيل اإلصالحي
الذي انشق عن حزب الفضيلة اإلسالمي بقيادة رجب طيب أردوغان وعبد هللا غول وبولنت أرنيتش،
وانضم أعضاء ابرزون من حزب الوطن األم احملافظ الذي أسسه تورغوت أوزال ،مع أعضاء آخرين
معروفني من حزب الطريق القومي احملافظ أيضاً إىل حزب العدالة والتنمية.
وأع�ل��ن احل��زب يف وس��ائ��ل اإلع�ل�ام قبل ان�ت�خ��اابت  ٢٠٠٢أبن��ه ليس ح �زابً إس�لام�ي�اً ب��ل حزب
دميقراطي حمافظ يف القضااي األخالقية واالجتماعية ،وحرص احلزب على أالّ يستخدم الشعارات الدينية
يف خطاابته السياسية ،وأكد أنه حيرتم احلرايت الدينية والفكرية ،ويبين سياساته على التسامح واحلوار،
وع��دم معارضته للعلمانية ،وي��ؤي��د ان�ض�م��ام تركيا إىل االحت��اد األورويب ،وأن��ه س�ي�واص��ل تطبيق برانمج
اإلصالح االقتصادي حتت إشراف صندوق النقد الدويل ،ورفض احلزب التعصب لزعيم واحد ،ووعد
بدميقراطية واسعة النطاق يف تركيا.
لقد اختلف ذلك اخلطاب السياسي حلزب العدالة والتنمية قبل توليه احلكم هناية عام ٢٠٠٢
عن خطاب ح��زب الفضيلة التابع لنجم الدين أربكان ال��ذي اعتمد على خطاابت اسالمية معادية
للغرب ومنتقدة للعلمانية ،ورافضة ضمنياً النضمام تركيا لالحتاد األورويب .وإن الربانمج األنتخايب حلزب
العدالة والتنمية ركز على جناح أروغان يف بلدية إسطنبول ،وفشل األحزاب احلاكمة اليمينية واليسارية
اليت تسببت يف األزمة االقتصادية وموجات الغالء واهنيار قيمة العملة الرتكية وفساد هذه األحزاب.
وقدم احلزب نفسه ممثالً حقيقياً لناخيب ميني الوسط الذين يشكلون األغلبية بعده حمافظاً ودميقراطياً.
وقبل االنتخاابت ،أشارت استطالعات الرأي كافة إىل أن حزب العدالة والتنمية سيفوز بنسبة
 ٣٠يف املئة من األص �وات ،وك��ان لقرار جلنة االنتخاابت العليا بعدم أهلية أردوغ��ان لعضوية الربملان
واض�ط�راره إىل االستقالة من احل��زب كعضو مؤسس بسبب احلظر القانوين ،دور مهم يف نيله لعطف
الناخبني؛ وابلتايل زادت من شعبية احلزب.
ومتكن حزب العدالة والتنمية من كسب معظم أصوات انخيب حزب الفضيلة اإلسالمي الذي
حصل على ( 15.4ابملئة) من أصوات انتخاابت  ،١٩٩٩مع جزء كبري من أصوات انخيب حزيب ميني
الوسط حزب الوطن األم وحزب الطريق القومي اللذين حصال على ( )13.2و( )١٢ابملئة يف انتخاابت
 ١٩٩٩على التوايل ،وحينما أدخلت عتبة العشرة ابملئة ،استفاد منه حزب العدالة والتنمية ومت استبعاد
مجيع األح�زاب الفائزة ابستثناء حزب الشعب اجلمهوري ،وحصل حزب العدالة والتنمية على ٣٦٣
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مقعدا يف الربملان ،أي :ما يعادل ( ٦٦ابملئة) من األصوات الكلية ،فيما كانت أصوات انخبيه احلقيقية
( 34.3ابملئة) ،ومتكن من تشكيل احلكومة منفرداً؛ وجاءت نتائج االنتخاابت عام  ٢٠٠٢كما أييت:
 ٪انتخاابت 2002

 ٪انتخاابت ٢٠٠٧

اسم احلزب
(إسالمي)

34.3

46.4

(يسار الوسط)

19.4

20.8

حزب الطريق القومي

(ميني الوسط)

9.5

5.4

حزب احلركة القومية

(قومي تركي)

8.4

14.3

(كردي)

6.2

3

حزب الوطن األم

(ميني الوسط)

5.1

--

حزب الفضيلة

(إسالمي)

2.5

2.3

حزب اليسار الدميقراطي (يسار الوسط)

1.2

--

أقل من  1ابملئة لكل منها

أقل من  1ابملئة لكل منها

حزب العدالة والتنمية
حزب الشعب اجلمهوري

حزب الشعوب الدميقراطي

جمموعات من األحزاب والشخصيات املستقلة

Source: Statistical Yearbook of Turkey 2002-2007

كيف استطاع حزب العدالة والتنمية حتقيق القفزة االقتصادية؟
مع بداية القرن احلايل ،عدَّت املؤسسات االقتصادية العاملية تركيا واحدة من أفضل األسواق
الناشئة ال�تي متتلك بعض خصائص السوق املتقدمة ،ولكنها ال تفي ابملعايري املطلوبة لتكون ضمن
األسواق املتطورة .وكانت صحيفة نيويورك اتميز قد نشرت تقريراً اقتصادايً يف عام  ١٩٩٧تسلط فيه
ال�ض��وء على كتاب اقتصادي بعنوان (العشرة الكبار) لألكادميي األمريكي وع��امل االقتصاد جيفري
غارتن -اليهودي األصل -وعميد كلية اإلدارة -حينها -جبامعة ييل األمريكية املعروفة.
حتدث غارتن عن أكرب االقتصادات الناشئة هناية التسعينيات ،وأشار إىل أن هناك عشر أسواق
انشئة كبرية ستغري وج��ه االقتصاد والسياسة العامليني ،وه��ي (ال�ص�ين ،واهل�ن��د ،واملكسيك ،وال�برازي��ل،
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واألرجنتني ،وجنوب أفريقيا ،وبولندا ،وإندونيسيا ،وكوراي اجلنوبية ،وتركيا) .ورأى التقرير أن كل سوق
انشئة كبرية مهمة ل�ل��والايت املتحدة يف م��دى أتثريها على املصاحل األمريكية؛ ل��ذا ف��إن ال��دول الغنية
واملؤسسات العاملية سرتغب يف االستثمار فيها بعد االزمة االقتصادية املكسيكية عام .١٩٩٥
يف تلك املرحلة بلغ ع��دد سكان تركيا  ٦١مليون نسمة وه��ي ث��روة سكانية هائلة ،مع موقع
اسرتاتيجي يف العامل يرتبط مع الشرق األوسط ودول البلقان وروسيا وأواسط آسيا ،وهي أيضاً عضو يف
منظمة حلف مشال األطلسي ،وعضو يف االحتاد اجلمركي األورويب .ولرتكيا -حسب رأي غارتن -أمهية
كبرية ابلنسبة ألمريكا كحليف اسرتاتيجي يف منطقة إسالمية شديدة التقلب ،وأن الوالايت املتحدة
تعول عليها لتكون سداً ضد انتشار «األصولية اإلسالمية» بعد زوال خطر التوسع الشيوعي ،وهي من
بني أكثر الدول الصناعية خارج أمريكا وأورواب والياابن جناحاً ،وتطمح إىل أن تكون مركزاً اقتصادايً
للمنطقة الشاسعة اليت حتيط هبا.
وركز غارتن على روابط تركيا التأرخيية العرقية والدينية القوية مع الدول اجمل��اورة لبعدها العثماين
«السين» ،فضالً عن أسواقها الكبرية ،وخربهتا التجارية الواسعة فكل هذه األمور تضعها يف وضع جيد
لتحقيق هدف التوسع االقتصادي ،وأن أكرب فائدة للوالايت املتحدة وأورواب يف وقوف تركيا أمام احلركات
اإلسالمية املتطرفة ،شريطة أن حتصل على قفزة اقتصادية بعد وضع سياسات اقتصادية انجحة (.)22
ويرى خرباء اقتصاديون أن تلك السياسات االقتصادية الناجحة يف حزب العدالة والتنمية اليت
حققت جناح حكومات أردوغان املتعاقبة ،كانت بسبب أربع سياسات أساسية :األوىل :إعادة هيكلة
مؤسسات الدولة إدارايً مبا يضمن مكافحة الفساد املستشري منذ تويل احلكومات االئتالفية اليت وفرت
احلماية للمسؤولني الفاسدين واتباع آليات جديدة لتسهيل االستثمار .والثانية :خصخصة قطاعات
واسعة من مؤسسات الدولة االقتصادية وطرحها لالستثمار األجنيب مع عروض مغرية .والثالثة :سياسة
االقت�راض اخلارجية س �واء أك��ان��ت للحكومة أو للقطاع اخل��اص ال�ترك��ي م��ع م�ع��دالت ف��ائ��دة مشجعة.
والرابعة :اتباع سياسات مالية ونقدية صارمة ،واحلفاظ على قيمة اللرية الرتكية(.)23
وحبسب تقرير صندوق النقد ال��دويل عن تركيا ،فإنه بعد تشكيل حكومة مستقرة من حزب
واح��د بقيادة ق��وي��ة ،ب��دأت التدفقات املالية األجنبية إىل تركيا ع�بر أرب�ع��ة ط��رق ه��ي( :االس�ت�ث�م��ارات
األجنبية املباشرة ،والقروض الطويلة والقصرية املدى من حكومات أجنبية إىل احلكومة الرتكية ،وقروض
املؤسسات املالية األجنبية للمصارف الرتكية لتحقيق مشاريع استثمارية ،واالستثمارات يف االسهم
والسندات الرتكية)(.)24
وخ�لال ف�ترة حكومة ح��زب ال�ع��دال��ة والتنمية األوىل ( )٢٠٠٧ - ٢٠٠٢من��ا ال��دخ��ل القومي
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مبعدل سنوي متوسط يبلغ حوايل ( ٧ابملئة) ،واخنفض التضخم من حوايل ( ٣٠ابملئة) يف عام ٢٠٠٢
إىل ( ٧.٧ابملئة) يف عام  ٢٠٠٥قبل أن يرتفع مرة أخرى إىل ( 9.7ابملئة) يف عام ٢٠٠٦؛ وبفضل
االن�ض�ب��اط امل��ايل املستمر وارت �ف��اع م�ع��دالت ال�ن�م��و؛ واحل�ف��اظ على قيمة ال�ل�يرة ال�ترك�ي��ة ،استمر النمو
االقتصادي واخنفض التضخم (تقرير صندوق النقد الدويل .)25()٢٠٠٧
وعلى الرغم من األداء االقتصادي اجليد ،إال أن هناك مؤشرات على نقاط ضعف يف هيكلية
العمل االقتصادي اليت مل يتم احلديث عنها يف وسائل اإلعالم عند تقييم السياسة االقتصادية حلزب
العدالة والتنمية ،ومن بني هذه املؤشرات زايدة العجز يف احلساب اجلاري ،واخنفاض معدالت االدخار،
حيث ارتفعت نسبة العجز يف احلساب اجلاري إىل الناتج القومي اإلمجايل من أقل من (واحد ابملئة)
يف عام  ٢٠٠٢لتصل إىل ( 7.3ابملئة) يف عام  ،٢٠٠٧واخنفض معدل االدخ��ار الوطين من الناتج
احمللي اإلمجايل من ( ٢١ابملئة) يف عام  ٢٠٠٢إىل ( ١٦ابملئة) يف عام .٢٠٠٦؛ وتشري كل من هذه
االجتاهات إىل زايدة يف االعتماد على التمويل اخلارجي؛ ولذلك ،فإن تركيا معرضة بشدة للتغريات
السلبية يف ظروف التمويل اخلارجي (تقرير صندوق النقد الدويل .)٢٠٠٧
واجلدول اآليت يوضح مدى اعتماد االقتصاد الرتكي على التمويل اخلارجي مع األخذ ابحلسبان
أن تركيا س��ددت ك��ل م��ا ك��ان بذمتها م��ن ال�ت�زام��ات مالية إىل ص�ن��دوق النقد ال ��دويل ،وختلصت من
تدخالت صندوق النقد يف السياسية االقتصادية الرتكية ،ولكن مع التخلص من ديون صندوق النقد
كانت الديون األجنبية تزداد ابلتزامن ،كما هو موضح يف اجلدول (األرقام ابملليار دوالر)(.)26
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ويطلق بعض االقتصادين على التمويل االجنيب اخلاص ابألموال الساخنة؛ ألهنا أموال تتواجد
داخل سوق انشئة على شكل ودائ��ع مصرفية؛ هبدف االستفادة من أسعار الفائدة العالية ،أو حني
املضاربة يف البورصات ببيع وش �راء األسهم أو بيع وش �راء ال��دوالر وال�ي��ورو يف األس �واق احمللية؛ وهلذه
األموال امهية خطرية ،إذ إهنا قادرة على توجيه الوضع االقتصادي احمللي يف اجتاهات إجيابية أو سلبية،
لذا فإن وجودها يف املصارف احمللية ذات أتثري شديد اإلجيابية على االقتصاد ألهنا توفر السيولة الكافية
لتحقيق املشاريع االقتصادية الناجحة؛ وابلتايل حتقق حتسناً جيداً يف النمو االقتصادي ،وتوفر الطمأنينة
املطلوبة الستقرار االقتصاد احمللي بوجود احتياطي كبري من العمالت الصعبة.
ولكن عند حدوث أي أزمة سياسية أو أمنية وشعور أصحاب رؤوس األموال ابخلطر ،تنسحب
ه��ذه األم �وال فجأة من األس �واق احمللية ،وحينها خيتل ال�ت�وازن االقتصادي بنح ٍو مفاجئ؛ مما يسبب
أزمات اقتصادية شديدة ،وهذا ما حصل يف االقتصاد الرتكي عام  ١٩٩٩وعام  ٢٠٠١بعد التصريح
الشهري لرئيس ال��وزراء الرتكي بولنت أجاويد إىل وسائل اإلع�لام عن وج��ود أزم��ة داخ��ل احلكومة ويف
االقتصاد الرتكي.

ومن املالحظ أن هذه األموال األجنبية قادمة من الدول الغربية بنسبة ( ٨٥ابملئة)؛ ويف ذلك
حتقيق ل��رؤي��ة األك��ادمي��ي األمريكي جيفري غ��ارت��ن ال��ذي طلب دع��م االقتصاد ال�ترك��ي ابلتمويل ،ومن
الالفت لالنتباه أن احلكومات الرتكية االئتالفية قبل  ،٢٠٠٢حاولت احلصول على متويل أجنيب،
ولكنها عجزت يف اقناع املستثمرين األجانب ،ومبراجعة تقديرات شركات التصنيف االئتمانية العاملية
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مثل( :فيتش ،موديز ،إس آند يب) يف تقييم ملخاطر االئتمان سواء أكان املقرتض مؤسسات حكومية
تركية أم قطاعاً خاصاً تركياً ،والتنبؤ ابلقدرة على تسديد الديون أو التخلف عن السداد ،نالحظ أن
التصنيفات االئتمانية بني أع�وام ( )٢٠٠٠-١٩٩٧كانت بني مستقر واجي��ايب .وخالل عام ٢٠٠١
و ٢٠٠٢ك��ان��ت التصنيفات ضمن حقل السليب بسبب األزم��ة السياسية واالق�ت�ص��ادي��ة ،م��ع األخ��ذ
ابحلسبان أن حزب العدالة والتنمية توىل حكم البالد يف تشرين الثاين.٢٠٠٢
حتول التصنيف االئتماين من سليب بداية عام  ٢٠٠٣إىل مستقر وإجيايب
وبدءاً من عام ّ ٢٠٠٣
خالل السنوات املتتالية حىت عام - ٢٠٠٧هناية الفرتة األوىل حلكومة العدالة والتنمية اليت استطاع
فيها حتقيق القفزة االقتصادية األوىل -وعلى ذلك ،مل يكن لدى شركات التصنيف العاملية ما مينع من
متويل االقتصاد الرتكي ابلديون واالستثمارات املباشرة خالل  ١٩٩٧وحىت  ،٢٠٠٠ألن تركيا كانت
ق��ادرة على تسديد الديون األجنبية وابت��ت تركيا س��وق انشئة مشجعة لالستثمار .والظاهر أن��ه كان
هناك توجه سياسي غريب لعدم اقراض تركيا يف عهد احلكومات االئتالفية العلمانية ،وإقراضها يف عهد
حكومة حزب العدالة والتنمية ألسباب سياسية ذكرها جيفري غارتن ،وهو ما مل يدركه حينها رئيس
الوزراء الرتكي بولنت أجاويد حينما خرج غاضباً من اجتماع مع رئيس اجلمهورية جندت سيزر الذي
انتقد بشدة اجاويد على تقصري حكومته وعجزها يف جذب رؤوس األموال األجنبية(.)27
إن رؤوس األم�وال األجنبية اليت قامت بتمويل االنتاج الرتكي احلكومي واخل��اص منذ ٢٠٠٣
تعمل على وفق آلية يشرحها الربوفسور داين رودري��ك ،األستاذ يف العالقات االقتصادية الدولية يف
كلية جون كيندي للدراسات احلكومية يف جامعة هارفارد األمريكية الذي يقول فيها :إن إنتاج دوالر
واحد من الناتج احمللي اإلمجايل الرتكي يتطلب متويل خارجي بقيمة  ٢٧دوالراً وهو ما يسبب عجزاً يف
احلساب اجلاري الرتكي مع تسديد القروض قصرية األجل املستحقة .ويرى أن املستفيدين من التمويل
األجنيب مصارف وشركات تركية على املديني القصري والطويل(.)28
ويف القطاع اخلاص الرتكي ،ميثل قطاع التمويل والسيما املصارف الرتكية املستفيد االكرب من
الديون األجنبية الطويلة األج��ل للقطاع اخل��اص ،وب��دوره��ا قامت املصارف الرتكية بدعم املستهلكني
والشركات من هذا املصدر وأتيت قطاعات البناء والعقارات يف املرتبة الثانية يف ديون القطاع اخلاص
طويلة األجل ،فشركات البناء والعقارات اليت هي يف منافسة حادة فيما بينها اقرتضت لبناء انطحات
السحاب واجملمعات السكنية ومراكز التسوق والفنادق .ويف املرتبة الثالثة قطاع النقل ،مبا يف ذلك
شركات الطريان املدين مثل اخلطوط اجلوية الرتكية وغريها .ويف املرتبة الرابعة تتحمل شركات املعلومات
واالتصاالت جزءاً من الديون .واستخدمت صناعات املعادن وصناعات األغذية وقطاع املنسوجات
أيضاً جزءاً من الديون األجنبية(.)29
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ورأى رودري��ك أن النمو االق�ت�ص��ادي املرتفع بتمويل أجنيب م��ع أس�ع��ار ف��ائ��دة منخفضة وبقاء
العملة الرتكية قوية سيبقي نسب الدين مستدامة ،ولكن إذا ما جفت مصادر التمويل قصرية األجل
فإن النمو االقتصادي سيتباطأ والسيما إذا اخنفضت قيمة اللرية؛ وابلتايل ستعاين تركيا من مشكلة
الديون غري املستدامة .ويقصد ابلديون غري املستدامة أن تكون تكاليف خدمة الدين كبرية لدرجة أن
اإلي�رادات القادمة غري كافية ملواصلة خدمة الدين واحلفاظ على التكاليف األساسية للمعيشة يف آن
واحد ،وبعبارة أخرى :إن املبالغ املطلوبة (لتسديد القروض مع الفوائد املرتتبة عليها أو أصل السندات
املستحقة مع فوائدها) أك�بر من اإلي �رادات القادمة (لتسديد القرض مع فوائدها ويف الوقت نفسه
تسديد تكاليف املعيشة).
َّ
وعد رودريك أن احلكومة الرتكية خالل السنوات االخرية محّلت بعض النتائج السلبية لسياسة
التمويل اخلارجي على «األع��داء اخلارجيني» ،وقامت إببعاد املسؤولني التكنوقراط االقتصاديني مثل
علي ابابج��ان ،ومل تتعامل على وف��ق سيادة القانون ،بل فرضت بعض اإلج �راءات «التعسفية»؛ مما
جيعل التنبؤ صعباً مبا ستؤول إليه األمور ،وفضالً عما مت ذكره فإن اتباع سياسة السيطرة املركزية أفقدت
اهليئات املستقلة استقالهلا مثل الضغط على البنك امل��رك��زي يف مسألة حتديد سعر ال�ف��ائ��دة؛ لذلك
وحسب رأي داين رودري��ك -فإن تركيا يف قائمة البلدان املعرضة خلطر االضطراب امل��ايل؛ وابلتايلجتازف تركيا ابلعودة إىل أتريخ مشابه ملنتصف القرن التاسع عشر حينما اقرتضت الدولة العثمانية مبالغ
كبرية من أورواب ودخلت يف حرب مع روسيا انتهت إبعالهنا لإلفالس ،ففي عام  ٢٠١٥بلغت ديون
الدولة الرتكية ما عدا ديون القطاع اخلاص الرتكي -من (  397.8مليار دوالر) لرتتفع إىل (410.4
مليار دوالر) هناية .)30(٢٠١٦
السنة

الدين اخلارجي ابملليار دوالر

2015

397.8

2016

410.4

املصدر :موقع املخابرات املركزية األمريكية-املكتبة
وع�ل��ى وف��ق امل�ع�ه��د اإلح�ص��ائ��ي ال��وط�ني ال�ترك��ي ،ف��إن احل�ك��وم��ة ال�ترك�ي��ة ق��د أن�ف�ق��ت م��ن األم �وال
االستثمارية يف السنوات األوىل من حكم حزب العدالة والتنمية ،حنو ( ١٠٠مليار دوالر) على مشاريع
البنية التحتية ،و( ٣٥مليار دوالر) على املطارات وش�راء الطائرات؛ لتمكني اخلطوط اجلوية الرتكية
ابلسيطرة على أسواق السفر ،ومت إنفاق ( ١٠مليار دوالر) إلنشاء طرق سريعة تربط املناطق الصناعية
يف مشال البالد إىل أزمري يف الغرب .وتضاف تلك املبالغ إىل ( ٥٨٣مليار دوالر) على مشاريع البناء
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يف السنوات اإلحدى العشرة األوىل حلكومة العدالة والتنمية برائسة أردوغان(.)31
وعلق رئيس ال��وزراء الرتكي بن علي يلدرمي لصحيفة فاينانشيال اتمي��ز عن اإلن�ف��اق الكبري يف
املشاريع الضخمة ابلقول« :نصنع السياسة مبشاريع الطرق السريعة واملياه وإذا مل ِ
نف بوعودان فإنه
لن يتم إعادة انتخابنا» .ولكن املشكلة أن كثرياً من الشركات املعنية قد اقرتضت ديوان أجنبية شأهنا
شأن الدولة الرتكية ،وأن عدم االستقرار السياسي ،واالنكماش االقتصادي ،والتخفيض من التصنيف
االئتماين بعد حماولة االنقالب ،جعلت من ديون الشركات الرتكية والسيما الديون اجلديدة مكلفة ألهنا
تدفع ( ١٠يف املئة) على األقل كفائدة على الديون(.)32
وبعد حماولة االنقالب يف الصيف املاضي اليت أدت إىل محلة اعتقاالت مجاعية لنشطاء املعارضة
مع مصادرة جمموعة شركات جعلت املستثمرين خيافون .وخالل هذه السنة خفضت وكالتا التصنيف
االئتمانية م��ودي��ز وس�ت��ان��درد ان��د ب��ورز تصنيف تركيا االئتماين إىل حالة غ�ير امل��رغ��وب فيه؛ مسببةً يف
اخنفاض االستثمارات األجنبية أبكثر من ( ٤٠يف املئة) عن العام املاضي .وأدى هروب رؤوس األموال
إىل دوامة هبوطية كانت ملحوظة بنح ٍو خاص يف صناعة البناء والتشييد ،حيث كانت معدالت النمو
املرتفعة يف تركيا قد ازدادت يف السنوات األخرية بنح ٍو رئيس من خالل مشاريع البنية التحتية يف بناء
الطرق السريعة واملستشفيات واملطارات .أما اآلن ،فليس هناك ما يكفي من رأس املال األجنيب املتاح
والنمو آخذ يف الركود.
وأن ع��دم االستقرار السياسي تسبب يف اخنفاض ح��اد يف عائدات السياحة ال�تي هبطت إىل
الثلث ،وهناك مئات الفنادق املعروضة للبيع على الساحل اجلنويب الغريب للبالد ،وعلى وفق رابطة
التجار يف البازار ،فقد اضطر حنو  ٦٠٠من  ٢٠٠٠متجر يف البازار الكبري يف إسطنبول إىل اإلغالق
منذ الصيف امل��اض��ي ،وأخ��رج��ت اخل�ط��وط اجل��وي��ة ال�ترك�ي��ة  ٣٠ط��ائ��رة ع��ن اخل��دم��ة؛ ومي�ك��ن رؤي��ة نتائج
االقتصاد املتعثر يف احلياة اليومية ،مثال اض�ط�رار الشركات إىل تسريح املوظفني ،وختفيض ال��روات��ب؛
وابل�ت��ايل ص��ار الناس حيصلون على أم �وال أق��ل ما نتج عن انكماش يف االستهالك احمللي ال��ذي كان
يشكل ( ٦٠يف املئة) من إمجايل الناتج احمللي للبالد يف العام املاضي(.)33
وفقدت العملة الرتكية قيمتها السابقة ووصلت نسبة التضخم إىل ( ١٠يف املئة) ،وحبسب تقرير
صحيفة دير شبيغل األملانية املعروفة فإن تركيا مقبلة على ركود اقتصادي جنبا إىل جنب مع استمرار
التضخم ،وهناية عهد االنتعاش االقتصادي يف عهد حزب العدالة والتنمية.

24

 واملستقبل، والقفزة االقتصادية، أسباب الصعود:حزب العدالة والتنمية

Refreneces:
(1) Ottoman Empire- debt 1881
(2) TURKEY IN THE TRIANGLE OF THE 1950–1960 ERA, THE
1960 MILITARY COUP, AND THE 1961 CONSTITUTION. Omer
Eryilmaz, First Lieutenant, Turkish Army B.S., Turkish Military Academy,
2005.
(3) The Turkish Military: Principal or Agent, Zeki Sarigil, 2012,
Department of Political Science, Bilkent University, Bilkent, Ankara,
Turkey.
(4) TURKEY IN THE TRIANGLE OF THE 1950–1960 ERA, THE
1960 MILITARY COUP, AND THE 1961 CONSTITUTION. Omer
Eryilmaz, First Lieutenant, Turkish Army B.S., Turkish Military Academy,
2005.
(5) Turkey A Modern History, Zurcher, Erik J. 2004. Revised Edition.
(6) Turgut Ozal and his Economic Legacy: Turkish Neo-Liberalism in
Critical Perspective, ZIYA ONIS, Middle EasternStudies, Vol.40, No.4,
July 2004.
(7) Turgut Ozal and his Economic Legacy: Turkish Neo-Liberalism in
Critical Perspective, ZIYA ONIS, Middle EasternStudies, Vol.40, No.4,
July 2004.
(8) THE 2000-2001 FINANCIAL CRISIS IN TURKEY, Fatih Ozatay
and Guven Sak, Central Bank of Turkey and Ankara University. August
2002.
(9) THE 2000-2001 FINANCIAL CRISIS IN TURKEY by Fatih Ozatay
and Guven Sak, Central Bank of Turkey and Ankara University. August
2002.
(10) The Changing Face of Turkish Politics: Turkey’s July 2007
Parliamentary Elections, Dr. Banu Eligur, Middle East Briefs, Crown
25

مركز البيان للدراسات والتخطيط
Centre for Middle East Studies.
(11) CONTRACTING OUT THE STATE: THE CASE OF
ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY, AYSE MERYEM
GURPINAR AKBULUT, JUNE 2015, SCHOOL OF SOCIAL
SCIENCES OF ISTANBUL ŞEHİR UNIVERSITY.
(12) Electoral history of Recep Tayyip Erdogan, Local elections 1994.
(13) Remaking Istanbul, john Roberts, Aramco World.
(14) ERDOGAN’S POLITICS AND HIS PRESIDENTIAL MISSION,
ALI ASLAN, NOVEMBER 2014 NO: 12, SETA FOUNDATION FOR
POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH.
(15) Columbia University in the City of New York, Recep Tayyip
Erdogan participated in the World Leaders Forum event, Turkey’s Role in
Shaping the Future, in November 2008.
(16) Currency crises in Emerging Markets: The case of post-liberalization
Turkey, Feridun Mete, 2008 , 46 (4). pp. 386-427.
(17) Currency crises in Emerging Markets: The case of post-liberalization
Turkey, Feridun Mete, 2008 , 46 (4). pp. 386-427.
(18) LOCATIONAL PREFERENCES OF FDI FIRMS IN TURKEY,
Prof. Dr. Lale Berkoz and Assist. Prof. Dr.S. SenceTurk, I.T.U. Faculty of
Architecture Istanbul.(http://www.gla.ac.uk/media/media_60553_en.pdf)
(19) The Interregional Location of Foreign Investors in Turkey, LALE
BERKOZ, European Planning Studies, Vol. 9, No. 8, 2001. (http://
homes.ieu.edu.tr/~aduman/econ424/berkoz_2001.pdf)
(20) THE 1994 ECONOMIC CRISIS IN TURKEY, Ahmet Durgut,
NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL June 2002, Calhoun: The NPS
Institutional Archive
(21) The Erdogan Experiment, (http://www.nytimes.com/2003/05/11/
26

 واملستقبل، والقفزة االقتصادية، أسباب الصعود:حزب العدالة والتنمية
magazine/the-erdogan-experiment.html).
(22) The Big Ten -The Big Emerging Markets and How They Will
Change Our Lives, JEFFREY E. GARTEN, 1997 The New York Times.
(23) Turkey’s economy: a story of success with an uncertain future,
Aleksandra Jarosiewicz, 2013-11-06, The Centre for Eastern Studies,
Poland.
(24) THE TURKISH ECONOMY IN COMPARATIVE
PERSPECTIVE, Dani Rodrik, April 2015, Harvard University. (http://
drodrik.scholar.harvard.edu/files/dani-rodrik/files/turkish_economy_in_
comparative_perspective.pdf)
(25) IMF-Turkey 2007 (https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2007/
cr07362.pdf)
(26) Turkey’s IMF debt to be paid off, foreign debt stock still on increase,
Mustafa SONMEZ, hurriyetdailynews.com.
(27) Trading Economics-Turkey (https://ar.tradingeconomics.com/turkey/
rating)
(28) THE TURKISH ECONOMY IN COMPARATIVE
PERSPECTIVE, Dani Rodrik, April 2015, Harvard University.
(29) Turkey’s IMF debt to be paid off, foreign debt stock still on increase,
Mustafa SONMEZ, http://www.hurriyetdailynews.com
(30) CIA Library-Turkey, (https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/geos/tu.html)
(31) CIA Library-Turkey, (https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/geos/tu.html)
(32) Full speed ahead for Turkey’s ‘crazy’ construction plans, Mehul
Srivastava, www.ft.com
(33) Turkey’s Struggling Economy, The Demise of the Anatolian Tiger,
Maximilian Popp, http://www.spiegel.de
27

