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مقدمة
تجــاوزت تركيــا فــي الســادس عشــر مــن شــهر أبريل/نيســان 
منعطفــاً خطيــراً. فقــد مهــدت أصــوات "نعــم" الطريــق إلنهــاء 
لنظــام  المجــال  فاتحــةً  المؤسســية  الوصايــة  نظــام  آليــات 
ديمقراطــي أكثــر قــوة فــي تركيــا. نظــام الحكــم الجديــد، الــذي 
ــهر نوفمبر/تشــرين  ــي ش ــل ف ــكل كام ــه بش ــم تطبيق ســوف يت
ــي  ــس ف ــة لي ــينات مهم ــال لتحس ــيتيح المج ــي 2019 س الثان
الجانــب السياســي فحســب بــل فــي اإلطــار االقتصــادي أيضــاً. 
إذا اســتطاعت تركيــا أن تقــود المرحلــة االنتقاليــة خــال 
فــإن  للجميــع  وشــاملة  بنــاءة  بطريقــة  القادمتيــن  الســنتين 

مســتقبل االقتصاد التركي سيكون مشرقاً. 
لــم يصــل االقتصــاد التركــي إلــى مســتوى التوقعــات منــذ 
عــام 2012 نظــراً لجــو عــدم الثقــة الســائد بســبب عــدم 
قبيــل  مــن  أحــداث  نتيجــة  المفتعــل  السياســي  االســتقرار 
مظاهــرات "غــزي بــارك"، محاولــة االنقــاب القضائــي فــي 
االرهابيــة  الهجمــات  األول،  كانــون  ديســمبر/   25-17
ومحاولــة االنقــاب فــي الخامــس عشــر مــن يوليو/تمــوز 
الماضــي. لكــن علــى كل حــال فقــد بقــي اقتصــاد التركــي 
مواصــاً نمــوه مقارنــة بمعظــم دول مجموعــة العشــرين. 

وبالنظــر إلــى تفاصيــل هــذا النمــو االقتصــادي مــن الواضــح 
أن االســتهاك واالنفــاق الحكومــي كانــا المحركيــن الرئيســين 
ــر  ــي جدي ــاد الترك ــو االقتص ــع أن نم ــو. وم ــذا النم ــف ه خل
باإلشــارة، خاصــة فــي ظــل دخــول االقتصــاد العالمــي بأزمــة 
ــا  ــداف تركي ــق أه ــر كاٍف لتحقي ــو غي ــذا النم ــة، إال أن ه خانق

في "رؤية 2023. 
ــل  ــى األق ــواً بنســبة 5% عل ــق نم ــا ألن تحق ــاج تركي تحت
ــدى  ــى الم ــة عل ــا االقتصادي ــق أهدافه ــن تحقي ــن م ــى تتمك حت
ــي  ــام الرئاس ــإن النظ ــياق ف ــذا الس ــي ه ــد. ف ــط والبعي المتوس
الــذي تــم التصديــق عليــه شــعبياً بفــارق بلــغ 1.3 مليــون 
صــوت، يمنــح تركيــا فرصــة مهمــة لدفــع عجلــة التنميــة 
ونموهــا االقتصــادي. هــذه الورقــة تعمــل علــى تحليــل أهميــة 

النظام الجديد ألجل مســتقبل االقتصاد التركي. 

نقاط ضعف النظام احلايل ووعود النظام اجلديد

ــتقراراً  ــاد اس ــر للب ــذي يوف ــم ال ــام الحك ــد أن نظ ــن المؤك م
سياســياً، وسياســاٍت شــاملٍة للجميــع، وبيروقراطيــٍة فعالــة، 
ســيكون لمصلحــة التنميــة االقتصاديــة فــي هــذا البلــد. وبالنظــر 
إلــى تاريــخ الجمهوريــة التركيــة، فمــن الســهولة بمــكان رؤيــة 

●   ما هي نقاط ضعف نظام الحكم الحالي بالنسبة لالقتصاد التركي؟

●   ماذا سوف يقدم النظام الرئاسي لالقتصاد التركي؟

●   ما هو دور تركيا في االقتصاد العالمي؟

تقديــر موقف
عدد 1

نيسان  2017

نورالله غور
تخــرج عــام 2006 مــن فــرع االقتصــاد فــي جامعــة مرمــرة، وحصــل علــى الماجســتير مــن نفــس الفــرع فــي عــام 2008. نــال شــهادة الدكتــوراه مــن جامعــة 
ــه العديــد مــن  ــاً مدرســاً فــي فــرع االقتصــاد والماليــة فــي جامعــة ميديبــول فــي اســطنبول. ل "اكســتر" فــي المملكــة المتحــدة عــام 2012. يعمــل غــور حالي

الدراسات المنشورة في المجات العالمية حول التنمية االقتصادية، العاقات بين االقتصاد العيني والمالي واالقتصاد السياسي الدولي.
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ــد  ــة، فق ــات االئتافي ــق خــال الحكوم ــم يتحق أن االســتقرار ل
كانــت السياســة فــي ظــل هــذه الحكومــات غيــر متوقعــة فضــا 
عــن كونهــا شــاملة للجميــع، فيمــا كان الهيــكل البيروقراطــي 
المرهــق معرقــاً للنظــام السياســي. االختنــاق االقتصــادي فــي 
كلهــا  أزمــات 1994 و2001-2000  وكذلــك  الســبعينات 
حدثــت فــي ظــّل الحكومــات االئتافيــة. علــى جهــٍة مقابلــٍة فقــد 
حقــق االقتصــاد التركــي انجــازاٍت مهمــة فــي فتــرات حكومــة 

الحزب الواحد.
مــن غيــر الواقعــي انتظــار أي نجاحــاٍت مــن الحكومــات 
االئتافيــة فــي ظــل جــوٍّ اجتماعــي وثقافــي محكــوم بالنزاعــات 
واالختافــات، حتــى أن االشــقاء فــي ظــل األســرة الواحــدة قــد 
يواجهــون خافــات تعرقــل نهــوض الشــركات العائليــة فكيــف 
بالنســبة لدولــة تقــاد برأســين. فــي الــدول االســكندنافية، حيــث 
الحكومــات االئتافيــة ناجحــة نســبياً مــن منظــور اقتصــادي، 
الســكان الصغيــر نســيباً  لعــدد  النجــاح يعــود  فــإن ســبب 
ــي.  ــع الجغراف ــة والموق ــة العالي ــة المجتمعي ــس، الثق والمتجان
ومــع ذلــك فــإن البــاد التــي ُحِكمــت بحكومــات ائتافيــة 
وشــهدت بنيــة اقتصاديــة ناجحــة بنيــت خــال الخمســين ســنة 
ــةً  ــك احتلــت ســرعة اتخــاذ القــرار مرتب ــرة ونتيجــة لذل األخي
االقتصــاد  مثــل  اقتصــاد  األولويــات.  ســلم  علــى  ثانويــةً 
التركــي، والــذي تأخــر عــن ركــب االقتصــادات المتقدمــة 

ليــس لديه الرفاهية للتحرك بهذه الوتيرة البطيئة.
علــى الرغــم مــن أن تركيــا تقــاد مــن قبــل حــزب واحــد 
منــذ خمســة عشــر ســنة، فــإن النظــام الحالــي ال يضمــن 
ــال األقــرب  ــة. ولعــّل المث اســتمرار هــذا الوضــع لمــا ال نهاي
علــى هــذه االحتماليــة هــو انتخابــات الســابع مــن يوليو/تمــوز 
ــة  ــة والتنمي ــى الرغــم مــن حصــول حــزب العدال 2015. فعل
علــى 41% مــن األصــوات وبفــارق 15% عــن أقــرب منافســيه 
إال أنــه فشــل فــي تشــكيل حكومــة بشــكٍل منفــرد. ولذلــك فــإن 
النظــام الرئاســي يمنــح فرصــة مهمــة لاقتصــاد التركــي كــي 
الحكومــات  تنتجهــا  التــي  والخافــات  التجاذبــات  يتجنــب 

االئتافية. 
ــإن نقطــة ضعــف أخــرى  ــد االقتصــادي، ف ــى الصعي عل
فــي النظــام الحالــي تتمثــل بكــون كل مــن رئيــس الجمهوريــة 
ــي أن  ــا يعن ــة، م ــة انتخابي ــاج لعملي ــا نت ــوزراء هم ــس ال ورئي

ــد  ــا. وق ــن أيديهم ــة بي ــان بســلطات مهم ــن يتحكم كا المنصبي
بنيــت عاقــة االحتــرام المتبادلــة بيــن رئيــس الجمهوريــة 
ورئيــس الــوزراء فــي العقــد األخيــر علــى العاقــة اإلنســانية 
الشــخصية القويــة. ومــن غيــر المنطقــي توقــع أن العاقــة بيــن 
هذيــن المنصبيــن ستســتمر بنفــس الوتيــرة مــن الوضــوح 
ــا  ــلطتين تبنت ــن الس ــو أن هاتي ــرات. فل ــي كل الفت ــاق ف واالتس
أجندتهمــا  علــى  اعتمــاداً  متناقضــة  اقتصاديــة  سياســات 
ــذا  ــإن ه ــة ف ــرعية االنتخابي ــى الش ــتندتين عل ــة ومس االنتخابي
فــي  الثقــة  الغمــوض وعــدم  التناقــض ســيزيد مــن حالــة 
ــدم  ــة ع ــارة إال أن حال ــكام اإلش ــن فضــول ال االقتصــاد. وم
ــى االقتصــاد التركــي.  ــراً عل ــة هــذه ســتخلف ضــرراً كبي الثق
ــس  ــن رئي ــد بي ــض والتصعي ــإن التحري ــر، ف ــٍب آخ ــى جان عل
ــبق  ــس األس ــام الرئي ــل قي ــوزراء كمث ــس ال ــة ورئي الجمهوري
ــام 2011،  ــي ع ــوزراء ف ــس ال ــتور لرئي ــب الدس ــاء كتي بإلق

ســيؤدي أيضاً إلى إشعال أزمة اقتصادية. 
يُصّعــب النظــام الحالــي أيضــاً اتخــاذ القــرارات بســرعة 
ــد  ــل. فق ــكلها األمث ــل بش ــة أن تعم ــى البيروقراطي ــك عل وكذل
شــهدت تركيــا حــاالت كان رئيــس الــوزراء فيهــا غيــر قــادٍر 
حتــى علــى اختيــار مجلســه الــوزاري. ففــي عــام 2006 علــى 
ــن  ــن وجــود مرشــحين مهمي ــى الرغــم م ــال، وعل ســبيل المث
ــد  ــز ومحم ــان بيوكدني ــوم عدن ــا المرح ــزي هم ــك المرك للبن
شمشــيك فــإن التعييــن تــم وفــق االعتبــارات األيديولوجيــة 
ــن  ــر م ــإن كثي ــل ف ــكٍل مماث ــذاك. وبش ــة آن ــس الجمهوري لرئي
ــكٍل  ــا بش ــم تأجيله ــاد ت ــة الب ــت لتنمي ــي وضع ــاريع الت المش
ــة  ــة بســبب البيروقراطي ــرات طويل ــول لفت ــر مقب ــٍد وغي متعم
رئيــس  بيــن  العاقــة  فــي  الثغــرات  مســتغلةً  المترهلــة 
الجمهوريــة ورئيــس الــوزراء وكذلــك ازدواجيــة الســلطة. فــي 
ــة  ــزة البيروقراطي ــى األجه ــا عل ــب فيه ــي يصع ــة الت األنظم
والنمــو  التنميــة  تحقيــق  فــإن  السياســيين  ســرعة  مجــاراة 

االقتصادي أمٌر مستبعد. 

فرصة للتفكري بسياساٍت طويلة املدى
قامــت تركيــا بعمــٍل مذهــل عبــر تنفيــذ الجيــل األول مــن 
ــث  ــة 2001/2000. حي ــد أزم ــة بع ــات االقتصادي االصاح
ــرة  ــرد خــال فت ــي بالنســبة للف ــي اإلجمال ــج المحل ــع النات ارتف
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االستفتاء بعد  التركي  االقتصاد 

وقــد  إلــى عشــرة آالف دوالر.  ثاثــة آالف  مــن  قصيــرة 
ــك مــن خــال ضمــان اســتقرار  ــق ذل ــا تحقي اســتطاعت تركي
ولانتقــال  الكلــي.  االقتصــاد  وسياســات  الماليــة  السياســة 
للمرحلــة التالــي ورفــع مســتوى التنميــة فــي البــاد كان علــى 
تركيــا أن تطبــق الجيــل الثانــي مــن االصاحــات االقتصاديــة 
وسياســات التصنيــع الذكيــة بعــد عــام 2008، ولكــن لألســف 
ــية  ــر الجيوسياس ــة والمخاط ــة العالمي ــة االقتصادي ــإن األزم ف
وتوتــر السياســة المحليــة أخــرت كتابــة قصــة نجــاٍح اقتصــادٍي 

جديدة.  
ال يوجــد لــدى تركيــا وقــٌت طويــٌل لتخســره فــي تخطيــط 
وتنفيــذ سياســاٍت اقتصاديــة طويلــة المــدى. علــى الرغــم مــن 
ــاد  ــع االقتص ــداً لدف ــة ج ــدى مهم ــة الم ــات الطويل أن السياس
ــا  ــار، فتركي ــق االزده ــى طري ــد عل ــن جدي ــا م ووضــع تركي
ــى المــدى  ــا عل ــة والتكنولوجي ــع مســتوى االنتاجي ــاج لرف تحت
الطويــل، كمــا أنهــا تحتــاج ألن تخفــض مــن نســبة اعتمادهــا 
علــى الــواردات مــن الخــارج فــي صناعاتهــا التحويليــة لكــي 
ــي  ــي ولك ــاد الترك ــة لاقتص ــة المضاف ــو القيم ــن نم ــد م تزي
ــك،  ــق ذل ــي الحســاب الجــاري. ولكــي تحق تخفــض العجــز ف
ــداع  ــك اإلب ــر وكذل ــث والتطوي ــجع البح ــا أن تش ــى تركي فعل
واالختراعــات عبــر تعزيــز العاقــة بيــن الجامعــات وقطــاع 
االســتثمار وتحســين منــاخ األعمــال وتنويــع أدواتهــا الماليــة 
ورفــع مســتوى النظــام التعليمــي. كمــا أن علــى تركيــا أن 
ــال  ــي مج ــرة ف ــة مباش ــتثمارات أجنبي ــذب اس ــى ج ــل عل تعم

التكنولوجيــا المتقدمة لســد الفجوة في المجال التكنولوجي. 
ــة  ــات الهيكلي ــذه االصاح ــوم به ــا ألن تق ــاج تركي وتحت
بأســرع وقــٍت ممكــن لكــي تصــل إلــى أهدافهــا. ولتحقيــق ذلــك 
فــإن تركيــا بحاجــة الســتقرار سياســي، وجهــاز تنفيــذي قــوي، 
آليــة اتخــاذ قــرار ســريعة وفعالــة، وتنســيق أفضــل بيــن 
مؤسســات الدولــة المختلفــة. النظــام الجديــد يوفــر فرصــة 

واعدة لخلق هذا المناخ. 

دور تركيا يف االقتصاد العاملي
ــي االقتصــاد  ــا ف ــدور تركي ــم أيضــاً ل إن النظــام الرئاســي مه
العالمــي. ففــي بدايــة األلفيــة الحاليــة كانــت تركيــا فــي وضــع 
مرتهــن لصنــدوق النقــد الدولــي. وبفضــل االســتقرار السياســي 

النســبي والتطبيــق الحاســم للسياســات االقتصاديــة اســتطاعت 
تركيــا ســداد كل ديونهــا لصنــدوق النقــد الدولــي. وباإلضافــة 
لذلــك، فقــد أصبحــت تركيــا باإلضافــة لعــدد مــن االقتصــادات 
الناهضــة مــع االصاحــات األخيــرة فــي صنــدوق النقــد 
فــي  مــا  حــدٍّ  إلــى  أكثــر  مســموعة  كلمــة  ذات  الدولــي، 
الصنــدوق. كمــا أن زيــادة حصــة االقتصــادات الناهضــة ومــن 
ــٍر  ــى تغيي ــي االقتصــاد العالمــي، ســتؤدي إل ــا ف ــا تركي ضمنه
فــي توزيــع الصاحيــات ومراكز القــوى في إدارة المؤسســات 
الدوليــة مــن قبيــل صنــدوق النقــد والبنــك الدولــي. علــى جانــب 
آخــر فــإن عــدم كفــاءة وضعــف فعاليــة مؤسســات نظــام 
"بريتــن وودز" الحالــي فــي التصــدي للمشــاكل الهيكليــة فــي 
ــر نحــو البحــث  ــة أكث ــدان النامي ــع البل ــي تدف االقتصــاد العالم
ــم  ــذي ت ــتثمار، وال ــيوي لاس ــك اآلس ــة. البن ــل فعال ــن بدائ ع
ــاؤه  ــد أعض ــا أح ــت تركي ــي كان ــن والت ــادة الصي ــاؤه بقي إنش
المؤسســين هــو مثــال حــي علــى هــذا التحــول. وبالنتيجــة فإنــه 
ــادة  ــور زي ــتقبل المنظ ــهد المس ــتغرب أن يش ــن المس ــس م لي
ــي  ــول ف ــى الحل ــي تركــز عل ــي عــدد المؤسســات الت ــرة ف كبي

المجال الدولي.
ومــن المحتمــل أيضــاً أن نشــهد تحــوالً مهمــاً فــي نظــام 
التجــارة الدولــي فــي الســنوات القادمــة حيــث أن خــروج 
ــاً  ــب رئيس ــاب ترام ــي، انتخ ــاد األوروب ــن االتح ــا م بريطاني
للواليــات المتحــدة، ونمــو الخطــاب المعــارض لليبراليــة فــي 
االتحــاد األوروبــي ســوف يغيــر كثيــراً مــن اتفاقيــات التجــارة 
الدوليــة الحاليــة كمــا قــد يؤثــر علــى مســتقبل منظمــة التجــارة 
العالميــة. باإلضافــة لذلــك، فإنــه مــن المؤكــد أن المفاوضــات 
ــي  ــي ســوف تشــتد. ولك ــتقبل نظــام التجــارة العالم حــول مس
ــة  ــي المؤسســات الدولي ــع أفضــل ف ــى موق ــا عل تحصــل تركي
وضمــن النظــام التجــاري العالمــي، يجــب علــى تركيــا أال 
ــت  ــع تح ــي وأال تق ــتقرار السياس ــدم االس ــغولة بع ــون مش تك

إرادة سياسية ضعيفة.
تعــد الطاقــة مجــاالً آخــر حيــث اســتطاعت تركيــا أن 
تحقــق فيــه موقعــاً متقدمــاً فــي االقتصــاد العالمــي في الســنوات 
ــن  ــي م ــي االقتصــاد العالم ــذي يعان ــت ال ــي الوق ــرة. فف األخي
نمــو ضعيــف وتتزايــد فيــه المخــاوف حــول مســتقبل مصــادر 
الطاقــة التقليديــة، فــإن نقــل مصــادر الطاقــة مــن الشــرق 
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للغــرب مــن األهميــة بمــكان. وتعــد تركيــا فاعــاً مهمــاً يلعــب 
دوراً حاســماً فــي تأميــن وتزويــد الطاقــة نظــراً لموقعهــا 
ــى  ــس عل ــا تجعلهــا تجل ــع بمزاي الجيوسياســي، كمــا أنهــا تتمت
ــل  ــة مث ــدول المنتجــة للطاق ــع ال ــة المفاوضــات مــع جمي طاول
روســيا، أذربيجــان، إيــران وقطــر. وبالنظــر لكــون مشــارع 
الطاقــة هــي مشــاريع طويلــة األمــد يتطلــب ذلــك إرادة سياســية 
متابعــة لهــذه المشــاريع بعيــداً عــن الشــراكة السياســية المؤقتة. 
هــذه المتابعــة صعبــة التحقيــق فــي ظــل الحكومــات االئتافيــة 
ــة  ــس الجمهوري ــن رئي ــاف بي ــح الخ ــاخ يتي ــل من ــي ظ أو ف

ورئيس الوزراء.
وهنــاك جانــب آخــر مهــم مــن منظــور االقتصــاد العالمــي 
لضمــان االســتقرار السياســي، وهــي أن السياســات التــي يمكــن 
التنبــؤ بهــا واإلرادة السياســية الحازمــة تســاهم فــي توفيــر 
منــاٍخ توســع فيــه تركيــا مســاعدتها ودعمهــا لمنطقــة جغرافيــة 
أوســع. الوكالــة التركيــة للتنســيق والتعــاون "تيــكا" كانــت 
واحــدة مــن أهــم الجهــات المانحــة للمســاعدات الخارجيــة خال 
ــم  ــمها ل ــن أن اس ــم م ــى الرغ ــة، عل ــر الماضي ــنوات العش الس
يكــن مســموعاً قبــل عشــر ســنوات، وتركيــا هــي واحــدةٌ مــن 

ــم حــٍل "إنســاني" دون  ــذل جهــداً لتقدي ــل التــي تب ــدول القائ ال
ــي  ــاب المآس ــى حس ــة عل ــا القومي ــة لمصالحه ــاء األولوي إعط
ــذا  ــي ه ــع ف ــي التوس ــتمر ف ــا ستس ــة أن تركي ــانية. حقيق اإلنس

المجال ينسجم بالتأكيد مع نظام قوي للحكم.

خالصة
ــة بشــكل أســرع  ــة االقتصادي ــا ســلم التنمي ــد تركي ــى تصع حت
ــة،  ــة منهجي ــذ إصاحــات وسياســات بطريق ــا تنفي يجــب عليه
منســقة وحاســمة ويمكــن التنبــؤ بهــا، إن نظــام الحكــم الحالــي 
والــذي ســيكون مــن الماضــي مــع حلــول شــهر نوفمبــر/
تشــرين الثانــي 2019 ال يمكــن أن يوفــر هــذه االصاحــات. 
تركيــا هــي بلــد ال يطمــح فقــط لزيــادة قوتــه االقتصاديــة عبــر 
تســريع عمليــة التنميــة االقتصاديــة فحســب، بــل تطمــح تركيــا 
أيضــاً وفــق رؤيــة عالميــة شــاملة ألن تجعــل البلــدان الناميــة 
ذات كلمــة مســموعة أكثــر فــي المجــال االقتصــادي العالمــي. 
ــذه  ــق ه ــد لتحقي ــم جدي ــام حك ــة لنظ ــا بحاج ــإن تركي ــذا ف وله
األهــداف، وقــد وفــرت نتيجــة االســتفتاء اإليجابيــة علــى 

النظام الرئاســي فرصة لتركيا لتحقيق هذا التحول. 
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