
1  /6 

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 الرتكية اللرية هبوط

 بداية منذ   %21 من أكثر بنسبة اخنفاضها بعد %14 بنسبة 10/8/2018 يوم واحد يوم يف الرتكية اللرية ت  هو   :السؤال
 إاثرة وأيضا   ...تركيا من رداملستو  واألملنيوم لبالص   على مجركية رسوما   أمريكا فرض   اهلبوط   وزاد... متواصل بشكل اجلاري العام

 هذه تسري أين إىل مث ذلك؟ كل أسباب فما... سراحه إطالق وطلب ،2016 عام منذ تركيا يف األمريكي الراهب احتجاز مسألة
 .خريا   هللا وجزاك األزمة؟

 :التالية األمور رتدب   من د  ب   ال اجلواب يتضح حىت: اجلواب

 :فرتات على صلاملتوا وهبوطها اللرية أزمة: أوالا 

 الذهب إىل املستند نقدها وعلى اخلالفة على القضاء بعد وذلك تقريبا ، واحد دوالر مقابل 1927 عام ابللرية العمل بدأ -1
 أن إىل اهلبوط سلسلة ذلك بعد وتسارعت ...لريتني يساوي الدوالر فأصبح 1933 عام منذ اللرية هبوط قصة بدأت مث ...والفضة
 النقد صندوق ضغوطات مع هد  أش   الرتكي االقتصاد يف العجز وبلغ ،2001 عام لرية ألف 650و ن  مليو  وييسا الدوالر أصبح
 احلكومة لويشك    فيها وحزبه أردوغان لينجح 2002 عام انتخاابت ت  جر  ف  ... حترتن   لإلجنليز املوايل أجاويد حكومة وبدأت الدويل
 فأصبح ،1/1/2005 من ابتداء به العمل وبدأت الربملان عليه ووافق أصفار ستة اءإبلغ قرارا   حكومته ذتواّت  . أمريكي بدعم

 هبوطا   لتسج   وقد ،جمددا   السقوط يف اللرية بدأت 2013 عام فمنذ   ،طويال   يستقر   مل ذلك ولكن  . لرية 1,79 يساوي الدوالر
 حكومة حاولت وقد اليوم، حىت تتوقف ومل %،30 قيمتها من فقدت حيث 2014 عام بداية حىت أشهر تسعة خالل كبريا  

 حيث الفت، بشكل العام بداية منذ   تسقط اللرية وبدأت. تستطع مل هاولكن   االستقرار على واحملافظة اهلبوط من احلد   أردوغان
 ...أشهر ستة خالل أي العام، بداية قيمتها من %21 حنو 2018 العام منتصف حىت فقدت

 ونئبه ترامب من كل دهد   عندما وذلك مثري، بشكل السطح على األزمة ظهرت العام هذا ليومتوز/يو  26 ويف ذلك بعد -2
 هناية يف االخنفاض من مبزيد اللرية بدأت مث ...الفور على برونسون سراح إطالق يتم مل إذا تركيا على عقوابت بفرض بنس مايك
 الفائدة سعر إبقاء الرتكي املركزي البنك قرار صدور قبل لريات 4,76 بـ مقارنة لريات 4,91 ليصبح الدوالر مقابل املاضي متوز شهر

 بعد برفعها تنبأت اليت التوقعات خمالفا   الثالاثء تغيري دون الفائدة أسعار على الرتكي املركزي بقىأ) زايدة دون %17,75 عند الربوية
 واخنفضت... %17.75 عند أسبوع ألجل شراءال إعادة سعر على البنك بقىوأ... عاما 14 يف مستوى ألعلى التضخم صعود
 قبله 4.7605 من القرار بعد الدوالر مقابل %4.91 إىل اجلاري العام بداية منذ   قيمتها من %20 حنو خسرت اليت اللرية

 (2018 يوليومتوز/ 24 الثالاثء - عريب نيوز سكاي: املصدر... مباشرة

 ...الدوالر أمام الرتكية اللرية هبوط تسارع مث ومن التويرت، على لرتامب تغريدة يف العقوابت قرار إعالن كان ذلك بعد -3
 مع للتفاوضأغسطس /آب 7 يف الرتكي اخلارجية وزير نئب برائسة وفد إرسال إىل أنقرة سارعت واشنطن، مع األزمة والحتواء

 العودة رحلة الرتكي الوفد بدأ إن وما. تيجةن إىل يصل مل الطرفني بني التفاوض ولكن. نسونو بر  القس أزمة لبحث يمريكاأل نظريه
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 "تويرت"، االجتماعي التواصل مبوقع حسابه على له تغريدة يف النار على الزيت ترامب صب   حىتأغسطس /آب 9 يف بالده إىل
 ابملئة 20 يومنملاأل استرياد رسوم تصبح حبيث تركيا، من واألملنيوم لبالص   واردات على الرسوم بزايدة /أغسطسآب 10 يف اجلمعة،

 يف للدوالر لرية 7.24 عند جديد قياسي مستوى إىل فهبطت جديد، من اهلبوط إىل اللرية دفعت مث ومن ابملئة، 50 لبوالص  
 الثاين األسبوع خاللف العام، بداية منذ   قيمتها من ابملائة 40 حنو الرتكية العملة وفقدت. اهلادي واحمليط آسيا يف املبكرة التعامالت

 مبضاعفة أمرا   للتو "أصدرت  : ترامب )وأضاف. الدوالر أمام قيمتها من ابملئة 20 يعادل ما اللرية خسرت ،أغسطس/آب من حدهو 
 (https://arabi21.com 10/08/2018 ...نيومملواأل لبالص   رسوم

 يف يمريكاأل الرئيس ورغبة نسون،و ر ب القس قضية نتاج وكأهنا ظاهرها يف تبدو وتركيا أمريكا بني املالية األزمة فإن   وهكذا -4
 فهي احلقيقة أما. النصفية الكونغرس انتخاابت على فقط قليلة شهور قبل االنتخابية قاعدته من األصويل املسيحي القطاع إرضاء

 يهاغذ  ت   ةسياسي أزمة وهي الرتكية اللرية الهنيار احلقيقية األسباب على التغطية أجل من خدمتاست   نسونو بر  القس قضية أن  
 وأن   يني،مريكاأل مع األتراك خالف قبل حىت قائمة كانت األزمة بوادر ألن   وذلك... ن بي  نه كما أورواب لضرب املتحدة الوالايت
 تفاقم أي الستباق وذلك العام، هذايونيو /حزيران إىل 2019نوفمرب /الثاين تشرين من االنتخاابت موعد بتقر   الرتكية احلكومة

 آلاثر سنستعد االنتخاابت اتريخ تقدمي "بفضل قائال نفسه أردوغان بذلك اعرتف وقد ...االنتخاابت نتائج على ؤثري   قد ما لألزمة
 أي (20/4/2018 الرتكية األخبار )صفحة. اخلسائر" دتكب   دون الفرتة هذه من اخلروج من نتمكن لن وإال ردم   م   اقتصادي زلزال

 معىن ال لذا ،2016 عام منذ مسجون برونسون وأن   وخباصة، ...الرسوم رفع وقبل القس موضوع قبل كان اللرية قيمة تدهور أن  
 اهتمام ضعف مدى ي عرف عندما خصوصا   برونسون، أجل من الوقت هذا يف تركيا على عقوابت فرض إىل أمريكا تلجأ ألن  

 ...اإلنسان وحقوق ابلدين املتحدة الوالايت

 :أبرزها األسباب من جلملة يعود فهو الرتكية للعملة احلثيث االحندار خلف يةاحلقيق األسباب أما -5

 2017 أيلول يف الرتكية اخلزانة أعلنت إذ ...األخرية العشر السنوات خالل اخلاص، للقطاع سيما الكبري، االقرتاض حجم - أ
 ا  ر مليا 43 حنو البالغ نالدي   خلدمة ا  ر مليا 11 حنو لدفع طط   ّت   وأهنا ...دوالر مليار 438 لرتكيا اخلارجية الديون إمجايل بلوغ عن

 كجزء دوالر مليار 10,92 لدفع )"ّتطط أهنا 31/10/2017 يوم أصدرته بيان يف الرتكية اخلزانة فأعلنت: 2018 عام خالل
 من أعلى إىل ثا  حدي التضخم معدالت وبلغت ..."2018 عام يف الدين خلدمة دوالر مليار 43,1 قرابة يصل الذي املبلغ من
 الرتكية اخلزينة مستشارية أعلنت أن   إىل ة،بشد   تدق   اخلطر أجراس بدأت وهكذا. (31/10/2017 األنضول وكالة ...%"10

 ...دوالر" مليار 466,1 هو 31/3/2018 اتريخ من اعتبارا   السنة من األول للربع تركيا على اخلارجية الديون )"إمجايل أن   مؤخرا  
 لكن   األصل، يف حكومية مشاريع إىل يعود الديون هذه من مهما   جزءا   أن   إىل اإلشارة جتب وهنا (29/6/2018 نضولاأل وكالة

 ديون من التخفيف حاولت األخرية، العشر السنوات خالل أردوغان الرئيس حكومة ألن   ...ومتويلها تنفيذها توىل اخلاص القطاع
 يتحمل اخلاص القطاع فإن   لذا ...لتنفيذها اخلارج من يستدين الذي اخلاص، القطاع على املشاريع هذه طرح خالل من احلكومة

 !اخلارجية ديوهنا بقلة التباهي من دائما   احلكومة تتمكن كي سياسية حيلة وهي الديون، هذه من جزءا   اليوم

 دوالر مليار 77,06 إىل ليصل بقهس الذي ابلعام مقارنة %37,5 إىل زاد والواردات الصادرات بني التجاري العجز -ب
 فكانت. الصعبة ابلعمالت ت دفع وهذه. 2/1/2018 يوم الرتكية والتجارة اجلمارك وزارة بيانت أظهرت كما 2017 عام خالل
 2017 لعام أمريكي دوالر مليون 156 +ا  مليار  234 الواردات كانت بينما دوالر مليار 157,1 الرتكية الصادرات قيمة
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 من رمسية أبرقام تركيا يف عنها أعلن الذي املايل التضخم نسبة فإن   ذلك إىل ابإلضافة. (2/1/2018 الرتكي والراديو ون)التلفزي
 األنضول )وكالة %"15,85 بلغت إذ البالد، يف التضخم نسبة حول 3/8/2018 يوم الرمسي الرتكي اإلحصاء "مكتب

 البنك هدف أن   علما   احلكم، أردوغان حزب وصول عند 2003 عام منذ القدر هبذا األوىل للمرة ترتفع وهي (3/8/2018
 ولكن %8 نسبة عند ووقف النسبة هذه جيد أن   يستطع مل إذ   فشل ولكنه ...أورواب مقاييس ليبلغ %5 التضخم نسبة جعل املركزي
 .%16 حنو أي الرقم هذا إىل اليوم ولتصل املاضي العام %10 إىل ارتفعت ما سرعان

 وابالقتصاد هبا الثقة وإضعاف الرتكية اللرية على ضغطا   شكلت حيث لرتكيا االقتصادية للدرجة التصنيف وكاالت فيضّت -ج
: فقالت الرتكية، املديونية تضخم ومن الرتكية العملة ضعف من 14/4/2018 يوم "موديز" التصنيف وكالة حذرت فقد ...الرتكي

 النقد احتياطات "تدين إىل وأشارت لالقتصاد" وإشكايل السيادية ديوهنا لتصنيف سليب أثر له الرتكية العملة يف املزمن الضعف إن"
 يوم (2إيه )يب إىل (1إيه )يب من لرتكيا تصنيفها الوكالة هذه ضت"خف   وقد (،14/4/2018 )رويرتز تركيا" لدى األجنيب

 وأن مأزق يف الدخول حنو تركيا دفع إىل ابلسعي لةمنشغ االئتماين التصنيف وكاالت "إن :قائال أردوغان فغضب. "13/3/2018
 للتصنيف بورز" آند "ستاندرد وكالة هبا وحلقت (13/3/2018 برس )ترك اجلد" حممل ذلك حتمل أال جيب املالية األسواق
 من تركيا فتصني خبفض قرارها الوكالة هذه فأعلنت... متوقعة غري خطوة يف تركيا تصنيف 2/5/2018 يوم ضتخف   إذ االئتماين

 التضخم آفاق تدهور خبصوص خماوفنا إىل يرجع التصنيف خفض )"إن  : الوكالة هذه وقالت. (-يب يب )يب/ إىل يب( يب )يب/
 للتصنيف "فيتش" وكالة هبما وحلقت. (2/5/2018 رويرتز ...وتقلبه" الرتكية العملة صرف سعر يف األمد الطويل واالخنفاض

 يف والعجز التضخم زايدة بسبب يب" "يب إىل +" يب "يب من اخنفض لرتكيا االئتماين التصنيف إن)": ابياهن يف فقالت ...االئتماين
 للتصنيف الوكاالت هذه أن   ومعروف (14/7/2018 برس ترك ...الرتكية" االقتصادية السياسة يف والغموض اجلاري احلساب
 مع فعلت كما عليها الضوء طسل   ت   وال ما لبلد اقتصادية مشاكل فيّت   حيث االقتصادي الوضع على التأثري يف دورا   تلعب االئتماين

 يتوجسون الدائنني فتجعل سياسية، أغراضا لتخدم اآلن تركيا مع تفعل كما وتضخمها عنها اللثام ترفع أو طويلة، لسنوات تركيا
 الديون لسداد السوق من عبةالص   مالتالع مجع على الطلب يزيد ما ...ابلديون مطالبتهم مث ومن ...تركيا إقراض من خيفة

 .اللرية فتنخفض

 القس أبزمة الفرتة هذه يف عليها الضغط ملاذا وإذن ...زمن منذ كانت اللرية أزمة دامت ما: التساؤل من بد ال وهنا: اثنياا 
 كإعالن خطر أمر   وهو اللرية؟ ضربل وأمريكا تركيا بني رتوت   وكأنه املتسارع الشكل هبذا اللرية هبوط إبراز مث ومن الرسوم؟ ورفع

 إذن؟ األمر حقيقة فما! حيصل مل هذا من شيئا   لكن ،إخل...الناتو من االنسحاب أو العالقات قطع األقل على يوجب ،احلرب
 :التالية األمور نذكر احلقيقة حتتض    وحىت

ا القوي الدوالر خطاب تتبن   مباتر  إدارة إن   -1  يف الفائدة اخنفاض فاستغلت اليورو، وخاصة املؤثر العاملي النقد أمام دائم 
 وكانت ...مرتفعة فائدة على للحصول أمريكا إىل أورواب من للهجرة األموال رؤوس لتدفع عندها الفائدة ورفعت اليورو منطقة
 ابلنسبة اليورو ارتفاع استمر   لب أرادوا، كما تكن مل النتيجة ولكن الدوالر، أمام اليورو ضخف   سي   األموال انتقال أن   تتوقع أمريكا

 يسمى فيما السندات شراء وقف أو وّتفيض النقدية سياسته لتشديد فعالة خططا   بدأ األورويب املركزي البنك أن   وذلك للدوالر،
 على أفضل عائدات وراء سعيا   وآسيا أورواب إىل املتحدة الوالايت من األموال رؤوس انتقال إىل أدى ما النقدي ابلتيسري

 قوىفي   صاحله يف التجاري امليزان لتعديل الصادرات وزايدة الواردات تقليل إىل عمد هذه يف مباتر  فشل وملا... االستثمارات
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 أاير/مايو 31 اخلميس روس ويلبور يمريكاأل التجارة وزير أعلن )ولذلك الواردة السلع بعض على رسوم بفرض فبدأ الدوالر،
 والصني األورويب االحتاد من ناملستوردي   واألملنيوم الفوالذ على عالية مجركية رسوما   اجلمعة غد يوم ستفرض بالده أن   2018

 (www.dw.com 31/5/2018... وكندا واملكسيك

 الرتكية اللرية هبوط إبراز يف ضالته وجد هأن   ويبدو ...اليورو أمام الدوالر تقوية مبالرت  حتقق مل السياسات هذه كل ولكن -2
 حيث وتركيا، أورواب بني املالية العالقات كثافة بسبب فيه الفزع إباثرة أورواب يف املايل السوق يضرب مث ومن عليها، الضغط من مبزيد

 إذ أورواب مع هو األكرب الرتكي التجاري التبادل وحجم %42 بنسبة 2017 عام ازدادت وقد أوروبية، تركيا يف االستثمارات أكثرية
 ليكون 1995 عام عةاملوق   اجلمركي االحتاد اتفاقية بتحديث الطرفان وبدأ األخرية لصاحل ومييل 2017 عام ردوال مليار 160 بلغ

 وزير أعلن كما أعوام مخسة خالل مليار 500 إىل وليصل ونصف عام خالل دوالر مليار 200 إىل التجاري التبادل رفع اهلدف
 مليار 18,7 وأمريكا تركيا بني التجاري التبادل حجم يبلغ بينما. (29/9/2017 األوسط )الشرق زيبكجي هناد الرتكي االقتصاد

 وعليه (،21/1/2018 األنضول )وكالة ترامب عهد على شهرا   11 خالل 7,2 بنسبة تركيا إىل األمريكية الصادرات بزايدة دوالر
 شكلسي   مباتر  يتوقع كما املايل الفزع وهذا ...أورواب داقتصا يف بقوة الفزع سيثري الرتكية اللرية مث ومن الرتكي االقتصاد يف هزة فأي

 ...يورولل قاضية شبه ضربة
 :الرتكية اللرية ابخنفاض فعال   األورويب السوق أتثر لقد -3

 ابريبا( يب )أن بنك خصوصا تركيا على اليورو منطقة بنوك انكشاف بشأن متزايد بقلق يشعر األورويب املركزي البنك إن   -أ
 تركيا، يف الكربى العمليات ةثالثال البنوك هذه ولدى. اإليطايل كريديت( )أوين وبنك اإلسباين أيه( يف يب يب) وبنك الفرنسي

 على هلا اليت والديون هناك استثماراهتا بسبب تركيا يف جيري مبا رتتأث   أورواب فأصبحت. %3 بنحو الثالثة البنوك أسهم واخنفضت
 .الطرفني نيب التجاري التبادل وحجم تركيا

 مليار 224 إىل تصل تركيا على املستحقة األوروبية املصارف ديون فإن   الدولية التسوايت بنك أرقام أحدث حبسب) -ب
 بعض أسهم وبدأت تركيا، يف أزمة على انكشافها من البنوك تلك وّتشى. اإلسبانية للبنوك أكثرها يورو(، مليار 200 )حنو دوالر
 نيوز سكاي تركيا( يف ديوهنا بسبب املئة يف 20و 10 بني ما ترتاوح بس  بن   اللرية اهنيار مع االخنفاض يف األوروبية البنوك تلك
31/5/2018. 

 للبنوك يدينون األتراك فاملستثمرون ...الديون خدمة على القدرة عدم وهو الرتكية، للديون مقلق آخر جانب هناك -ج
 يف دوالر مليار 17 اإليطالية القروض قيمة تبلغ بينما دوالر، مليار 38.4 مببلغ الفرنسية وللبنوك دوالر، مليار 82.3 مببلغ اإلسبانية

 وشركة UniCredit واإليطايل BBVA اإلسباين فالبنك أورواب، يف اإلنذارات تنطلق هنا من. واألجنبية احمللية العمالت من مزيج
Paribas BNP 11- :أسهمها قيمة خسرت قد الفرنسيةe8-9be7-com/content/51311230.tf.//www:https

5946bae86e6d-9702 
 نطاق على أورواب أتثر إىل يؤدي مما قروضها، سداد عن تركيا ّتلف احتمال أيض ا يثري اللرية قيمة يف االخنفاض أن   كما

 ...واسع
 للحكومة بطلبات قدمتت دوالر، مليار 220 من أبكثر دينةم   كبرية تركية شركات أن   إىل أشارت قد تقارير وكانت -د

 والذي شاهينك، فريد امللياردير يديرها اليت "دوغوش" جمموعة الشركات، هذه بني ومن. اللرية هبوط بعد الدائنني من للحماية
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 اليت للديون اإلمجايل املبلغ أن   التقديرات، بعض وذكرت الدوالرات، مبليارات األجنبية ابلعملة ديون هيكلة إبعادة البنوك طالب
 ...دوالر مليار 20 حنو هيكلتها إعادة يطلب

 الضبابية حالة جراء أتثرت تركيا داخل أملانية شركة 500و آالف 6 حنو أن   أملانيا يف والتجارة الصناعة غرف اداحت    أعلن -ه
. الرتكي السوق يف جديدة استثمارات ضخ عن النظر تصرف بدأت األملانية الشركات أن   إىل مشري ا الرتكي، االقتصاد على ّتيم اليت

"13/8/2018 www.lebanon24.com" 

 يف شديدة هزة إلجياد كانت أمريكا إجراءات نتيجة املتسارع االخنفاض هبذا اللرية أزمة على الضوء تركيز فإن   وهكذا: اثلثاا 
 عيش يف ستؤثر اللرية على ابلضغط كيةاألمري اإلجراءات أن   ومع ...الدوالر أمام واخنفاضه اليورو ضرب مث ومن األورويب االقتصاد

 وفق الدوالر نافست   عملة أي لضرب مباتر  عنجهية ميتفه   املرء كان وإن  ... ابال   األمر هلذا يلقي ال مباتر  فإن   تركيا يف الناس
 يصنع كيف تغربويس مباتر  صنع مبا فاجأفي   ذلك ردوغانأ يدرك ال أن هو املستهجن لكن مه،بد متتزج اليت البقر رعاة عقلية

 وحماولة التجر ؤ اخلطأ )"من األسود البحر على املطلة أونيه مدينة يف جتمع أمام فيقول! قسيس؟ أجل من حليفه مع ذلك مباتر 
 شريككم تستبدلون. عليكم عار: جمددا   أمريكا يف أولئك "أخاطب وأضاف قس" جلأ من التهديدات إطالق عرب تركيا عإخضا 

 لبتوس   مباتر  خماطبا   يقول هإن   مث (12/8/2018 املوافق األحد يوم األنباء موقع: املصدر بقس" األطلسي فاحلل يف االسرتاتيجي
 الوالايت مع األزمة ترى "كيف عنوان حتت مقال يف وذلك! سبيلها يف وقاتلت ألمريكا كثرية خدمات متقد   تركيا أبن   وحزن

 اسرتاتيجيان شريكان وأمريكا تركيا وإن  ... ): أردوغان يقول 11/8/2018 يوم يكيةاألمر  اتميز نيويورك صحيفة يف شرن   "املتحدة
 ملساعدة تركيا هرعت لقد... بعدها وما الباردة احلرب فرتة يف املشرتكة الصعوابت جاهبا وأهنما عاما 60 منذ الناتو يف وحليفان
 كواب، مع الصواريخ أزمة أوقات أحلك ويف... كوراي يف هممع قاتلت وقواتنا... أعوام مدى على وقت كل يف املتحدة الوالايت

 إىل قواهتا أرسلت تركيا وإن  . أراضينا على جوبيرت صواريخ بنشر املتحدة للوالايت السماح خالل من األزمة هتدئة أجل من سامهنا
 على الرد أجل من وحلفاءها ءهاأصدقا أمريكا تنتظر كانت عندما )الناتو( األطلسي مشال حلف مهمة إجناح أجل من أفغانستان

 بعدم فتكافئه واملسلمني، اإلسالم عدوة ألمريكا مواالته أردوغان ظهري   وهكذا اإلرهابية"( سبتمرب/أيلول 11 هجمات نفذوا من
 !التقدير

 كية، فالذي نتوقعه هو كما يلي:الرت  اللرية ومشكلة وتركيا أمريكا بني األزمة هذه مصري أما: رابعاا 

 إجياد هو الغرض هذا... اللرية اخنفاض تسارع إىل ىأد   الذي الرتكية اللرية على األمريكي الضغط من الغرض ن  إ حيث -1
 وتركيا، أورواب بني واالقتصادية املالية العالقات لكثافة وذلك اليورو، اخنفاض مث ومن األورويب االقتصاد خللخلة أورواب يف الفزع

 صحيفة نقلت بعدما اجلمعة يوم كثريا   اليورو روتضر  ... ): الدوالر أمام اليورو قيمة اخنفاض إىل فعال   أدى قد هذا إن   وحيث
 واليوم. تركيا على وانكشافها سانر وف وإيطاليا إسبانيا بنوك بشأن قلق األورويب املركزي البنك ن  إ القول نمصدري   عن اتميز فايننشال

: املصدر ...سنة من أكثر منذ   أي 2017 يوليومتوز/ منذ   األمريكية العملة أمام مستوى أقل   وهو دوالر 1.13655 اليورو المس
 دعم ي عيد فقد عنجهيته يرضي بشكل اليورو ضرب له حتق ق إذا ترامب فإن   ولذلك (13/8/2018 املوافق االثنني يوم - رويرتز
 يف اب  م ضط ر  واالقتصاد منخفضة اللرية كانت دماعن 2003 أردوغان جميء عند فعل كما التصنيف مؤسسات موازين بقلب اللرية
 كان مث ومن ...تركيا تصنيف ورفع وأعواهنا أمريكا من بتأثري املتوالية ابلقروض االقتصاد ارتفاع فقاعة أوجد مث   ومن أجاويد زمن

 ئم على القروض والديون الربوية!قا أن ه مع تركيا يف املتنامي لالقتصاد الرتويج
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 )اليوم دوالر املليار عن قليال   تزيد أمريكا إىل الرتكية الصلب فصادرات كبري، أثر ذات غري فهي الرسوم أتثري عن أما -2
 الشرق )بوابة دوالر مليار 157 من أكثر 2017 سنة صادراهتا بلغت دولة يف رةمؤث    غري وهي (،2/8/2018 السابع

 صدى هلا يكون الرتكية اللرية على سوداء أجواء مث ومن الرتكي االقتصاد يف خلخلة أجواء إجياد كان املقصود وكأن   (،2/1/2018
 تركيا وبني أورواب وهكذا كان... بني واملالية االقتصادية املعامالت لكثافة وذلك اليورو مث ومن األورويب االقتصاد يف رنني بل

 انتخايب، لغرض ترامب أبرزه واآلن ،وأمريكا ركيات بني هادئة األمور وكانت سنتني حنو اعتقاله على مضى فقد القسيس أما -3
 أصيال ، وليس الضجة هذه يف مساعد عنصر فهو املالية، األسواق يف ابلتأثري يساعد وأمريكا تركيا بني رالتوت   من جو إلجياد وأيضا  

 الوجه ماء حفظ مع ريكاأم ىلإ القسيس ذلك تسليم فسيتم ...يطول ال أن واملتوقع لليورو، حدث مبا يكتفي فعندما ولذلك
 !.حفظ دون حىت أو ردوغانأل

 يعين وال ترامب يعين ال فهذا ...العيش وصعوبة األسعار ارتفاع مث ومن اللرية اهنيار نتيجة الرتكي الشعب معانة ماأ -4
 إذا األسياد عند قيمة وال مهل وزن ال أبن يعقلون أو يرعوون واألشياع تباعألا هؤالء ولعل  ... العمالء وال ترامب فلك يف السائرين
فمن يهن  ...وجوههم تسويد أو تباعألا أولئك إهانة ذلك يف كان لو حىت يشاؤون ما هبم يفعلوا أن األسياد هؤالء مصاحل اقتضت

 يسهل اهلوان عليه...

 :هي واخلالصة

 على الديون وكشف لرتكيا التصنيف وكاالت وّتفيض القسيس وموضوع مجارك رسوم من مباتر  صنعها اليت األزمة أن   -
 االقتصاد خللخلة أورواب يف الفزع إجياد منها مقصود األزمة هذه... للنظر الفت اخنفاض من للرية حدث ما مث ومن إخل...تركيا

 قيمة اضاخنف إىل فعال هذا أدى وقد وتركيا، أورواب بني واالقتصادية املالية العالقات لكثافة وذلك اليورو، اخنفاض مث ومن األورويب
 ...الدوالر أمام اليورو

 حدث الذي ابالخنفاض مباتر  اكتفى إذا بل األزمة، تطول أن املتوقع من فليس أمريكا فلك يف يدور ردوغانأ إن   وحيث -
 سينهيها فهو األزمة مباتر  بدأ كما فعندها ...بعيدا   ليس هذا وكأن   أيمل، كان كما قاضية ضربة يكن مل وإن حىت اليورو يف
 وكاالت وتعود ف،ف  ّت   أو الرسوم وت لغى القسيس سراح ي طل ق مث ومن ...شيء دون أو ألردوغان الوجه ماء حفظ من شيءب

 األزمة، قبل كان كما يعد مل وإن حىت اللرية سعر يتحسن مث ومن جديدة، بقروض ني  الد   أتجيل بعد تركيا درجة فت عد  ل التصنيف
 فعلوا، إهانتهم أسيادهم مصاحل اقتضت فإذا ...دواليك وهكذا!! يكن مل شيئا   كأن   الودي احلديث نيتداوال ردوغانوأ امبتر  ويعود

 قَ ْلب   َله   َكانَ  ِلَمنْ  َلذِْكَرى َذِلكَ  ِف  ِإن  ﴿ يذ كرون؟ أفال قبل، من أشياعهم يف ذلك مثل حدث وقد كان، إزالتهم اقتضت إذا بل
 .﴾د  َشِهي َوه وَ  الس ْمعَ  أَْلَقى َأوْ 
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