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أسباب االحتجاجات
تواجــه حكومــة أردوغــان يف اآلونــة األخــرة تهاويــاً شــعبيتها 
ــر  ــا، وتظه ــة له ــات االقتصادي ــبب السياس ــر؛ بس ــكل كب بش

ــايل:  ــدالع االحتجاجــات يف الت أســباب ان

أردوغــان  يتبــع  مفهومــة:  غــر  اقتصاديــة  سياســات   -1
سياســة اقتصاديــة غــر تقليديــة تتمثــل يف إبقــاء أســعار 
الفائــدة منخفضــة، بغــرض عزيــز النمــو االقتصــادي يف تركيــا 
وإمكانــات التصديــر بعملــة تنافســية. وتتمثــل املشــكلة 
ــدة  ــعار الفائ ــاض أس ــق يف أن انخف ــذا املنط ــية يف ه األساس
ــة  ــة للعمل ــوى الرشائي ــص الق ــم يُقل ــاع التضخ ــل ارتف يف ظ

الرتكيــة، أي انخفــاض الدخــول الحقيقيــة لألفــراد. 

ومــن جانــب ثــاٍن، فــإن االقتصــاد الــرتيك يعتمــد بشــكل 
إىل  األغذيــة  مــن  الســلع  إلنتــاج  الــواردات  عــى  كبــر 
ــرة  ــل الل ــدوالر مقاب ــاع ال ــإن ارتف ــايل ف ــوجات، وبالت املنس

ــال،  ســرفع أســعار املنتجــات االســتهالكية. فعــى ســبيل املث
ــاً يف  ــراً حيوي ــكل عن ــي تش ــم، الت ــاج الطامط ــة وإنت لزراع
ــاز  ــاج املزارعــون إىل رشاء األســمدة والغ ــرتيك، يحت ــخ ال املطب

ــا. ــتورد إلنتاجه املس

2- تــردي األوضــاع االقتصاديــة: مل يعــد التدهــور االقتصــادي 
ــي خــرت بنســبة %58.8  ــرة الت ــر عــى الل ــرة يقت يف أنق
ــث  ــداوالت 2021، حي ــدوالر خــالل ت ــل ال ــا مقاب ــن قيمته م
يعــاين االقتصــاد عــى كافــة مســتوياته، سلســلة تدهــور 
ناجمــة عــن اســتمرار تدخــل أردوغــان يف السياســات املاليــة 
ــي  ــد انخفــض صــايف االحتياطــي األجنب ــالد. فق ــة للب والنقدي
ــام  ــار دوالر، يف األي ــرتيك مبقــدار 8.5 ملي ــك املركــزي ال يف البن
ــمرب. ــي يف 25 ديس ــبوع املنته ــن األس ــط م ــة األوىل فق الثالث

3- متســك أردوغــان بسياســاته: يســعى أردوغــان إىل التأكيــد 
عــى اإلنجــازات الســابقة لحكومتــه االقتصاديــة لتخطــي 
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ــراك فــي أنقــرة واســطنبول،  ــا احتجاجــات، فــي 19 ديســمبر الجــاري، فقــد تظاهــر آالف األت شــهدت تركي
اســتجابًة لنــداء اتحــاد النقابــات العماليــة للنــزول، وذلــك احتجاجــًا علــى غــاء األســعار وزيــادة معــدل الفقــر 
المتظاهــرون  طالــب  فيمــا  أردوغــان،  رجــب طيــب  التركــي،  للرئيــس  االقتصاديــة  بالسياســات  وتنديــدًا 

باســتقالته. 

تدهــور محتمــل: فــرص نجــاح سياســة أردوغــان االقتصاديــة فــي وقــف االحتجاجــات, تقديــرات المســتقبل, العــدد 1428، 28 ديســمبر 
2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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اإلخفاقــات الحاليــة، فقــد أكــد أنــه خّفــض التضخــم إىل %4 
مــن قبــل، كــام أكــد أنــه ســيفعل ذلــك مجــدداً عــام قريــب، 
وأشــار إىل نجــاح حكومتــه يف خفــض ديــون البــالد لصنــدوق 
النقــد الــدويل منــذ وصولــه للســلطة، وارتفــاع احتياطــي 
النقــد األجنبــي يف فــرتة رئاســته للــوزراء )2002 – 2014( إىل 
ــرب  ــراً يف نوفم ــل مؤخ ــل أن تص ــك قب ــار دوالر، وذل 135 ملي

ــار دوالر.  ــايض إىل 125 ملي امل

أردوغــان عــى  األساســية يف إرصار  املشــكلة  وتتمثــل 
االســتمرار يف تنفيــذ سياســته االقتصاديــة؛ فقــد أعلــن يف 20 
ديســمرب الجــاري، عــن خطــة جديــدة إلنقــاذ اللــرة الرتكيــة، 
والتــي مبوجبهــا ســتعوِّض الحكومــة الرتكيــة حامــي الودائــع 
باللــرة، كلــام تجــاوز انخفــاض قيمــة العملــة ســعر الفائــدة 
ــع  ــمرب، رف ــن يف 16 ديس ــام أعل ــم، في ــه بنوكه ــذي تقدم ال
الحــد األدىن مــن الرواتــب واألجــور يف تركيــا لعــام 2022 

ــبة %50. بنس

تحديات متصاعدة
عــى الرغــم مــن أن املوجــة األخــرة مــن االحتجاجــات ضــد 
أردوغــان كانــت اقتصاديــة باألســاس، فــإن هــذا ال ينفــي أن 
البــالد تشــهد مرحلــة مــن عــدم االســتقرار، وهــو مــا ميكــن 

توضيحــه عــى النحــو التــايل: 

ــراك  ــات األت ــر مئ ــة: تظاه ــات الفئوي ــد االحتجاج 1- تصاع
نهايــة نوفمــرب، ضــد خــروج أنقــرة مــن اتفاقيــة حاميــة 
ــة  ــن يف الدول ــرج آالف العامل ــام خ ــف، في ــن العن ــرأة م امل
الرتكيــة، اعرتاضــاً عــى تــدين الخدمــات االجتامعيــة املقدمــة 

للمواطنــن.

ــة  ــة الصحي ــة للرعاي ــات تركي ــس نقاب ــت خم ــام نظم ك
متثــل أكــر مــن 250 ألــف عامــل صحــي وطبيــب وعاملــن 
طبيــن إرضابــاً ليــوم واحــد، يف 15 ديســمرب الجــاري، احتجاجــاً 
ــار  عــى تــدين األجــور وظــروف العمــل القاســية وســط انهي
العملــة، مؤكديــن أن اإلرضابــات ستســتمر واالســتقاالت مــن 
املستشــفيات العامــة ســتزداد خــالل الفــرتة القادمــة، وقامــوا 

بدعــوة الحكومــة إىل االســتقالة.

ــة  ــت الحكوم ــان: أعلن ــة أردوغ ــع لحكوم ــتمرار القم 2- اس
الرتكيــة حالــة الطــوارئ يف أعقــاب محاولــة االنقــالب الفاشــلة 
عــى أردوغــان يف عــام 2016، ونفــذت عمليــة تطهــر واســعة 
النطــاق يف مؤسســات الدولــة بحجــة مكافحــة االنقــالب، 
فيــام ال تــزال أنقــرة تقــوض الحريــات العامــة وتتعقــب 
أصحــاب الــرأي واملعارضــن. وبلغــت حصيلــة االعتقــاالت يف 

تركيــا خــالل األســبوع املنتهــي يف 17 ديســمرب الجــاري، نحــو 
ــت  ــا أعلن ــي لطامل ــك بتهمــة اإلرهــاب، الت 176 شــخصاً، وذل

ــا.  واشــنطن أنهــا تهمــة تســتخدم بشــكل واســع يف تركي

3- الدعــوة النتخابــات مبكــرة: تصاعــدت الدعــوات الرتكيــة 
ــدد  ــد ج ــرة. فق ــات مبك ــراء انتخاب ــان وإج ــقاط أردوغ بإس
ــم املعارضــة، رئيــس حــزب الشــعب الجمهــوري، كــامل  زعي
كليتشــدار أوغلــو، يف 18 ديســمرب، مطالبتــه بالتوجــه إىل 
ــات برملانيــة ورئاســية مبكــرة يف أرسع وقــت، محــذراً  انتخاب
مــن وقــوع فــوىض يف البــالد، إذا اســتمر الصمــت عــى انهيــار 

ــاد.  االقتص

ــة والتقــدم” املعــارض،  وحــذر رئيــس حــزب “الدميقراطي
عــي باباجــان، مــن انتشــار الفقــر بشــكل أكــرب بســبب 
األزمــة الناجمــة عــن انخفــاض قيمــة اللــرة وزيــادة التضخــم، 
مشــدداً عــى أنــه يتعــن إجــراء انتخابــات مبكــرة عــى الفــور 
ــو،  ــة، فيــام توقــع إمــام أوغل للخــروج مــن األزمــة االقتصادي
رئيــس بلديــة اســطنبول منــذ عــام 2019 بــأن حكومــة 

ــا. ــن نهايته ــرتب م ــان تق أردوغ

تداعيات ممتدة
يتوقــع يف حالــة اســتمرار إرصار أردوغــان عــى سياســته 
الحاليــة وإخفاقهــا يف انتعــاش االقتصــاد الــرتيك أن يرتتــب عى 
ذلــك تداعيــات مبــارشة عليــه، وهــو مــا ميكــن تفصيلــه عــى 

النحــو التــايل:

ــن  ــم ع ــح أن ينج ــن املرج ــان: م ــعبية أردوغ ــع ش 1- تراج
اســتمرار أردوغــان يف سياســته االقتصادية أن ترتاجع شــعبيته، 
مبــا يفتــح البــاب أمــام هزميتــه يف االنتخابــات القادمــة، 
الرئاســية والربملانيــة، عــى حــد ســواء. وأشــار تقريــر لوكالــة 
ــع  ــوا يف وض ــان أصبح ــوم أردوغ ــراً إىل أن خص ــرتز مؤخ روي
أقــوى اآلن، حيــث تشــر اســتطالعات الــرأي إىل أن ثالثــة 
منافســن محتملــن لــه، مــن بينهــام رئيســا بلديــة اســطنبول 
وأنقــرة، وكالهــام مــن حــزب الشــعب الجمهــوري املعــارض. 

ــة، ســوف يواجــه حــزب أردوغــان، ألول  ومــن جهــة ثاني
مــرة يف االنتخابــات الربملانيــة املقبلــة، حزبــن معارضــن 
حــزب  وهــام  والتنميــة،  العدالــة  حــزب  عــن  منشــقن 
وجميعهــم  والتقــدم،  الدميقراطيــة  وحــزب  املســتقبل، 
لديهــم فرصــة لإلطاحــة بأردوغــان حــال تحقــق ســباق نزيــه 

لالنتخابــات.

2- اســتمرار تدهــور اللــرة الرتكيــة: ترجــح تقديــرات أن 
تنجــح  لــن  ألردوغــان  الجديــدة  االقتصاديــة  السياســات 
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أن  االقتصاديــون  ويــرى  ضــده.  االحتجاجــات  وستســتمر 
خطــة اإلنقــاذ الجديــدة ألردوغــان ســوف تنجــح عــى 
ــائرها؛  ــن خس ــاً م ــرة بعض ــتعادت الل ــر، إذ اس ــدى القص امل
حيــث ارتفعــت قيمتهــا مقابــل الــدوالر خــالل األيــام التاليــة 
لإلعــالن عــن الخطــة الجديــدة ألردوغــان، لتصــل إىل 11.40 
لــرة للــدوالر الواحــد يف 24 ديســمرب، وذلــك بعــد أن كانــت 
ــدوالر  ــل ال ــرة مقاب ــن 17 ل ــر م ســجلت يف 17 ديســمرب أك
ــن  ــر م ــة منخفضــة بأك ــزال العمل ــك، ال ت ــع ذل الواحــد. وم
ــى اآلن. ــام وحت ــذا الع ــة ه ــذ بداي ــدوالر من ــل ال 40% مقاب

ــوف  ــة س ــذه السياس ــإن ه ــل، ف ــدى الطوي ــى امل ــا ع أم
خطــة  فبموجــب  عميقــة،  اقتصاديــة  أزمــة  يف  تتســبب 
ــد  ــا أردوغــان، ســتضمن الحكومــة عوائ ــي أعلنه االدخــار الت
ــن  ــبه م ــد تكس ــا ق ــل مل ــدل مامث ــرة مبع ــع بالل ــى الودائ ع
ــك لتعويــض أي انخفــاض  ــة، وذل ــة األجنبي االحتفــاظ بالعمل
إضــايف يف قيمــة الــدوالر، ويف املقابــل، ســيتعن عــى األتــراك 
االحتفــاظ باللــرة الخاصــة بهــم يف البنــك ملــدة 3 أو 6 أو 9 أو 

ــداع.  ــهادة اإلي ــرار ش ــى غ ــهراً، ع 12 ش

فبموجــب الخطــة الجديــدة، ســتعوض الحكومــة الرتكيــة 
حامــي الودائــع باللــرة كلــام تجــاوز انخفــاض قيمــة العملــة 
ســعر الفائــدة الــذي تقدمــه بنوكهــم. وعى ســبيل املثــال، إذا 
تراجعــت اللــرة بنســبة 30% مقابــل الــدوالر يف عــام واحــد، 
ــدة %14  ــدل فائ ــك مبع ــرة يف بن ــإن صاحــب حســاب بالل ف
ســيحصل عــى الفــارق مــن البنــك املركــزي الــرتيك، ومبعنــى 
آخــر فــإن الحكومــة الرتكيــة تضمــن حصــول املودعــن عــى 

عوائــد أموالهــم بالبنــوك، وفــق ســعر الفائــدة الحقيقــي 
وليــس االســمي.

 ويعنــي مــا ســبق أن العــبء عــى الخزانــة ســوف يتزايد، 
وســيكون دافعــو الرضائــب األتــراك هــم مــن يتحملــون 
مخاطــر التقلبــات الشــديدة يف ســعر الــرف، أي ســيتم 

ــع ككل.  ــرة للمجتم ــة الل ــاض قيم ــة انخف ــل تكلف تحمي

الرتكيــة  الحكومــة  أعلنــت  فقــد  ثانيــة،  ومــن جهــة 
ــام  ــا لع ــور يف تركي ــب واألج ــن الروات ــد األدىن م ــادة الح زي
ــوف  ــط س ــس فق ــذي لي ــر ال ــو األم ــبة 50%، وه 2022 بنس
ــه  ــب علي ــوف ترتت ــن س ــة، ولك ــة العام ــل املالي ــل كاه يثق
ــادة الســيولة بالســوق، ومــام قــد يزيــد نســبياً الضغــوط  زي
ــداً، أن  ــس مؤك ــا ســبق، لي ــة مل ــالد. باإلضاف ــة يف الب التضخمي
تُثمــر سياســية خفــض ســعر الفائــدة يف تنشــيط االســتثامرات 
أو زيــادة فــرص العمــل، يف ظــل حالــة الاليقــن التــي يعانيهــا 

ــرتيك.  ــاد ال االقتص

ويف التقديــر، فإنــه مــن املرجــح اســتمرار االحتجاجــات يف 
ــة لألتــراك، حيــث  ــا، الســتمرار تــدين األوضــاع االقتصادي تركي
إن خطــة أردوغــان الجديــدة، تغامــر باحتامليــة جعــل األمــور 
ــي أن  ــرة، يعن ــر آخــر يف قيمــة الل ــأي انخفــاض كب أســوأ، ف
البنــك املركــزي قــد ينتهــي بــه األمــر إىل عــدم وجــود خيــار 
ســوى طباعــة النقــود لتعويــض املودعــن باللــرة، مبــا ســيؤدي 
ــه  ــيتمخض عن ــذي س ــرتيك، ال ــاد ال ــل لالقتص ــار كام إىل انهي
تراجــع شــعبية أردوغــان وخروجــه وحزبــه مــن املشــهد 

الســيايس.
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