
 

 الرحيم الرمحن  هللا بسم

 سؤال  جواب
 مستوايهتا  أدىن إىل الرتكية اللرية هبوط

 م 2023 عام الرائسية االنتخاابت على ذلك وانعكاسات

  شهرين  من  أقل  خالل  قيمتها  من  %30  من  أكثر  فخسرت  قصرية  فرتة  يف  ايهتامستو   أدىن  إىل  الرتكية  اللرية  هوت:  السؤال
.  ملحوظ  بشكل   األسعار  وارتفعت  %21  حنو  إىل  التضخم  وتضاعف.  اجلاري  العام  بداية  ذمن  قيمتها  من  %45  من  أكثر  وخسرت

  على   انعكاساهتا  وما  االخنفاض؟  ويتوقف  األزمة  هذه  تعاجل  وكيف  ذلك؟  أسباب  فما.  2013  عام  منذ  مستمر  هتاو    يف  أبهنا  علما
 ؟ م2023 عام انتخاابت

 :التالية راألمو  نستعرض وتداعياته ذلك أسباب ملعرفة: اجلواب
.  األول   تشرين  شهر  هناية  منذ  %30  وحنو  العام  بداية  منذ  الدوالر  مقابل!  %45  حنو  قيمتها  من  العملة  خسرت  لقد  نعم  -1

  دور   األمور  فلهذه  األجل،  حلول  عند  املستحق  الدين  دفع  عن  والعجز  العاجلة  الديون   واستحقاق  املديونية  ارتفاع  بسبب  ذلك  وكل
 مليار   448,4  حنو  بلغت  31/3/2021  بتاريخ  الرتكية  املالية  وزارة  أعلنت  حسبما  اخلارجية  فاملديونية.  ملة الع  قيمة  اخنفاض  يف  مهم

 العاجلة  الديون   وبلغت.  الديون   على  التأمينات  دفع   جبانب  ابلراب  تضاعف  وقد  دوالر،  مليار  262,1  هو  الدين  أصل  وأن   دوالر،
  أخرى  جهات  من  االستدانة  إىل  حتتاج  الديون   ولدفع.  دوالر  مليار  168,7  حنو  واحد  عام  خالل  أداؤها  تركيا  على  يتطلب  اليت

  األجنبية   ابلعمالت   تدفع  وهي  العاجلة،  الديون   هذه  دفع  عن  عجزا    هناك  أن   ويظهر.  الديون   دفع  دوامة  يف  تدور   تبقى  وهكذا
  من   املاضي  األول   تشرين  شهر   يف   الدفع يف  العجز  فارتفع.  الرتكي  االقتصاد  على تضغط  الديون   دفع  فجدولة.  معلوم  هو كما  الصعبة 

  حنو   اجلاري  األول  كانون   شهر  يف  العجز  يكون   أن   املنتظر  ومن.  املاضي  الثاين  تشرين  شهر  يف  دوالر  مليار  12  إىل  دوالر  مليار  3,7
  وقعاتت  حسب  وذلك  شهراي،  ردوال  مليارات  9  مبعدل  القادمة  الصيف  أشهر  حىت  العجز  يكون  أن  ويتوقع.  دوالر  مليار  10,4
  األجنبية   العمالت   تشرتي  جمهولة  جهات  على  اللوم  يلقي  أن   أردوغان   وحاول.  البنوك  يف  العاملني  األتراك  االقتصاديني  بعض

  اشرتت   اليت  املؤسسات  بتحديد  احلكومي  الرقابة  جملس  أردوغان   )"كلف  فقد.  املركزي  البنك  إىل  تصل  فال  األسواق  من  وتسحبها
  االستقالل   حرب  ختوض  بالدان  "إن   وقال.  تالعب"  أي  حدث  قد  كان  إذا  ما  وحتديد  نبيةاألج  العمالت  من  كبرية كميات

 قبل   من  األسعار  وارتفاع  الفائدة  وأسعار  الصرف  سعر  حول  التالعب  نشهد .  املسار  تغيري  أجل  من  للضغوط  ختضع  ولن  االقتصادية
 املسؤولية  من   هترب  حماولة  كله  الكالم  وهذا  (27/11/2021  األوسط  الشرق  ...املعادلة"   من  تركيا  إخراج  يريدون   الذين  أولئك
  تلك  أكانت  سواء  وابلراب،  اخلارجية  لالستدانة  خمتلفة  جلهات  مصراعيه  على  الباب  فُتح  وقد  حقيقي،  فالعجز  احلقيقة،  على  وتغطية

 أزمة  يسبب  ذلك  وكل  ،األجنبية  ابلعمالت  تؤدى  والديون .  االئتمان   بطاقات  بواسطة  األفراد  أم  الشركات  أم  الدولة  هي  اجلهات
  منها، االستعمارية وخاصة دوهلا، أن  كما  خزائنها، ستمتلئ الدائنة املالية واملؤسسات والبنوك. يزداد والفقر العملة فتنخفض حقيقية،

 . عليها  هيمنتها من املزيد وتفرض البالد شؤون  يف تدخلها من تزيد سوف
 معدل   )أن   2021/ 12/ 3  يوم  الرتكية  اإلحصاء  هيئة  أعلنت  فقد  .للنظر   الفت  بشكل  األسعار  ارتفعت  ذلك  جراء  ومن  -2
 إىل  يؤدي  وهذا  (2021/ 12/ 3  األانضول  ...الثاين"  تشرين  شهر  خالل   %21,31  بلغ  سنوي  أساس  على  البالد  يف  التضخم



  ابهظة   عيشةامل  كلفة  جيعل  ام  أردوغان،  حكومة  حددته  الذي  اهلدف  من  مرات  أبربع  أعلى  النسبة  وهذه  االقتصادي،  االنكماش
  لرائسة   واالسرتاتيجية  امليزانية  رائسة  أعلنت  فقد.  ديوهنم  سداد  على  الناس  من  الكثري  قدرة  وعدم  العائالت،  من  الكثري  على  الثمن

 هذه   ارتفع  املستهلكني  من  الربوية  ديوهنم  سداد  على  القادرين  غري  عدد  )أن   2/12/2021  يوم  أصدرته  تقرير  يف  الرتكية  اجلمهورية
 الذين  أي  تركيا  يف  ابلراب  قراضإلا  أو  االئتمان   بطاقة  يستعملون   الذين  عدد  أن   علما.  املاضية  السنة  عن  %127,2  إىل  السنة

قراض يبلغ  اإل بطاقات يستعملون  الذين عدد  "أن  ألوان لطفي واملالية اخلزانة وزير  صرح فقد. شخص مليون 35 حنو ابلراب  يستدينون 
 ( 2021/ 14/9يب يب سي ترك  ..تركية"  لرية مليون  300و ا  مليار  874 تبلغ ديون  وعليهم. شخصا  250و ا  ألف 119و مليوان   34

 االستقراض  إىل  يدعوهم  وهذا  االقتصاد،  يف  منو  حيدث  حىت  االستهالك  على  الناس  يشجعون   ومؤسساهتا  ورئيسها  والدولة  -3
 إىل  %24  من  الربوية  القيمة  ردوغان أ  طلب  على  بناء  ياملركز   البنك  خيفض  أن   ذلك  من  يغري  وال  احملرم،  الضار  ابلراب   إال  يكون   وال

 حزبه   جمموعة  أمام  بقوله  املسلمني  مشاعر  يستغل  أن   بذلك  الرئيس  حاول  وقد.  %15  إىل  األخرية  األشهر  خالل  نزلت   ث   19%
 الراب  علجن  ال  وسوف  التضخم  حنارب  سوف  وهلذا  نتيجة،  هو  والتضخم  السبب  هو  الراب  )"إن :  17/11/2021  يوم  الربملانية
 حرام،  وكثريه  قليله  فالراب  %15  يكون  أن  أو  %19  يكون   أن   أو  %24  يكون   أن   بني  الراب  يف  فرق  هناك  فليس  (،... شعبنا"  يسحق

 حكمه  من  عاما  19  مدى  على  ابلراب   الناس  أغلبية  ورط  وقد  .ورسوله  هللا  من  حبرب  أذن   فقد  ويشجعه  أكله  ويشرعن  أيكله  ومن
  الذي  النمو  ويزيد  االقتصاد  عجلة  تتحرك  حىت  ابلراب  وهي  القروض  فشجع!  إسالمي  أنه  أساس  لىع  ،2002  عام  منذ  حزبه  وحكم

  على   أقبلوا  عندما  تركيا  أهل  على  انقلب  ذلك  كل  ولكن .  البطالة  من  وتقليل  واستثمار  وشراء  بيع  من  السوق  حركة  يف  زايدة  يعين
 يتذمرون   الناس   وبدأ  وثراؤهم، غناهم  ازداد  األموال  رؤوس  وأصحاب  م،وبؤسه  فقرهم  ازداد  وقد.  الربوية  االستدانة  بواسطة  االستهالك

 من  حيث  األبواب  على  الرائسية  واالنتخاابت  متدنية،  مستوايت  إىل  تنخفض  شعبيته  وبدأت  وجهه،  يف  ترتفع  األصوات  وبدأت
 النتشار   األساس  الدافع  هو  تركيا  يف  حاليا    املطبق  الرأمسايل  العلماين  الدميقراطي  النظام  إن .  2023/ 18/6  يوم  ستجري  أهنا  املقرر

 الراب ألنه من ركائز هذا النظام. 
  املرتفعة  الفائدة سياسة عن يدافع كان   الذي 19/3/2021 يوم أقبال  انجي السابق املركزي البنك حمافظ الرئيس عزل وقد -4

  حيوية  يف  االستمرار  مع  األسعار  قراراست  استعادة  على  والعمل  الربوية  الفائدة  خفض  مهمته  لتكون   أوغلو  قاوجي  مكانه  وعني
 تدخل من اهلدف )"إن  أوغلو قاوجي شهاب الرتكي املركزي البنك حمافظ وقال. القادمة والرائسية الربملانية االنتخاابت قبل االقتصاد

  السياسة   من  قفنامو   من  املرتاكمة  التأثريات  وإن .  السوق  يف  احلاصل  التذبذب  على  القضاء  هو  العمالت  أسواق  يف   املركزي  البنك
 لطفي  واملالية  اخلزانة  وزير   أردوغان   وعزل  (2/12/2021  األانضول  ..."2022  عام  من  األول  النصف  يف  سنلحظه  الراهنة  النقدية

 واحدة  سنة  قبل  عينه  قد  أنه  علما.  2/12/2021  يوم  الرتكية  الرمسية  اجلريدة   يف  ذلك  عن  وأعلن  نبايت  الدين  نور  مكانه  وعني  ألوان 
  وحماولة   احللول،  وطرح  السياسة  يف  وختبط  السري  يف  اضطراب  إىل  ذلك  ويشري .  09/11/2020  يوم  ألبريق  بريات  صهره  زلع  بعدما
 فشل على أشخاص آخرين قد عيَّنهم. ال لتعليق

 تعمل  ذلك  ومقابل.  ابلتمام   فلكها  يف  سائر  فهو  مصاحلها،  وحيقق  املنطقة  يف  أمريكا  سياسات  خيدم  زال  ما  أردوغان   إن   -5
 اإلجيابية   تقاريرها   نشرت  أمريكية،  شركات  وهي  االئتماين  للتصنيف  الدولية   الشركات  نشرت  وهلذا.  خمتلفة  أبشكال  دعمه  لىع

  االقتصاد   منو  بشأن   توقعاهتا  1/12/2021  يوم  االئتماين  للتصنيف   األمريكية  بورز   آند  ستاندر  وكالة  نشرت  فقد.  ردوغان أ  حلساب
 العام  يف للنمو  توقعاهتا زادت حني يف %9,8 إىل نقطة 1,2 مبقدار اجلاري العام خالل الرتكي قتصاداال لنمو توقعاهتا )فرفعت الرتكي

 بنسبة  2021  لعام  الرتكي  االقتصاد  لنمو  املاضي  أيلول  شهر  يف  توقعاهتا  نشرت  قد  وكانت.  %3,7  إىل  نقطة  0,4  مبقدار  2022
 بياان  نشرت  حيث  2/12/2021  يوم  االئتماين  للتصنيف  يكيةاألمر   فيتش  وكالة  وتلتها  (،2021/ 12/ 1  األانضول  ...8,6%



  العام   هذا  تركيا  اقتصاد  ينمو  أن  املتوقع  من  أنه  بياهنا  فذكر.  إجيايب  بشكل  الرتكي  االقتصاد  خبصوص  تقييمات  خالله  استعرضت
 الرتكي   االقتصاد  لنمو  اتوقعاهت  رفعت  كما.  املاضي  أيلول  يف  عنه  أعلنت  قد  الوكالة  كانت  الذي  %9,2  من  بدال  %10,5  بنسبة
  منو   )أن   إىل  الوكالة  بيان   وأشار.  ( -  يب  يب)  عند  لرتكيا  االئتماين  تصنيفها  على  وأبقت.  %3,6  إىل  %3,5  من  2022  العام  خالل

 القيمة  حيث  من  2013  عام  منذ  االخنفاض  حنو  يتجه  الدخل  من  الفرد  نصيب  لكن  أبقراهنا،  مقارنة  قوي  لرتكيا  االقتصاد
 تصنيفها   3/12/2021  يوم  الدولية  االئتماين  للتصنيف  األمريكية  موديز  وكالة  وأبقت  (،3/12/2021  األانضول  ...الدوالرية"

  عجز   بسبب  اخنفضت  قد  لرتكيا  الرئيسية  اخلارجية  الضعف  خماطر  أن   )إىل  الوكالة  وأشارت  سلبية،  مستقبلية  نظرة  مع  2يب  درجة  عند
،  إمجايل  أساس  على  األجنيب  النقد  الحتياطات  رجييةالتد  اهليكلة  إعادة  يدعم  ام  اجلاري،  احلساب  الضعف   عن  النظر  بغض  وصاف 

  العام   هذا  %11  بنسبة  البالد  اقتصاد  ينمو  أن   املتوقع  من  وأنه  ومتنوع،  كبري  ابقتصاد  تتمتع  تركيا  وأن ...  اللرية  احمللية  ابلعملة  احلايل
 الرتكي  االقتصاد  ينمو  أن   املنصرم  الثاين  تشرين  يف  نشرته  الذي  رهاتقري  يف   توقعت  قد  الوكالة  "وكانت  2022  العام  خالل  %4  ونسبة
.  ألردوغان   دعما  تعترب   الدولية  األمريكية  التصنيف  لشركات  التقارير  فهذه.  ( 4/12/2021  األانضول  ...العام"   هذا  %9,2  بنسبة
 بديل قوي له يف الساحة حىت اآلن. ظهري وال اخلدمات هلا يقدم وهو القادمة االنتخاابت يف النجاح له تريد  أمريكا أن  فيعين

 تركية  استثمارات عن والبحث اخلارجية االستثمارات جبلب العملة قيمة على واحملافظة االقتصاد دعم الرتكي سيالرئ وحياول -6
  زايد  بن حممد اتاإلمار  عهد ويل وصل فقد. معها  تراشق طاملا اليت اإلمارات غازل وهلذا. اخلليج دول حنو اآلن  يتجه وهو اخلارج يف
  يوم   هاتفيا  اتصاال  أجراي  قد  أهنما  علما.  أردوغان   الرتكي  الرئيس  من  دعوة  على  بناء  رمسية  زايرة  يف  24/11/2021  يوم  تركيا  إىل

  أجواء   أن  إىل  أوغلو  جاويش  مولود  تركيا  خارجية  وزير  أشار  وعقبها.  اإلقليمية  والقضااي  الثنائية  العالقات  خالله  حبثا  31/8/2021
 خمتلف  يف  اتفاقيات  10  واإلمارات  تركيا  وقعت  الزايرة  هذه  ويف  .األخرية  اآلونة  يف  اإلماراتية  الرتكية  العالقات  على  ختيم  ابيةإجي

 الرتكي   الرئيس  أنقرة   يف  اليوم  "التقيت:  تويرت  موقع  يف  حسابه  على  زايد  ابن  كتب  ذلك  وعقب.  زايد  وابن  أردوغان   حبضور  اجملاالت
 شركة   إدارة  جملس  رئيس  قال  بينما  ،االقتصادية"  عالقاتنا  تعزيز  فرص  حول   تركزت  املباحثات  إن.  مثمرة  احثاتمب  وأجرينا   أردوغان 

.  تركيا"  يف  االستثمار   أجل  من  دوالر  مليارت  10  ختصيص  قررت  اإلمارات  )"إن :  السويدي  حسن  حممد  القابضة  التنموية  ظيب  أبو
 اللرية  ارتفعت  ذلك  وعقب  (11/2021/ 24  األانضول  ...القادم   الشهر  ظيب  أبو  ىلإ  بزايرة   سيقوم  أنه  الرتكي  اخلارجية  وزير  وأعلن
  يف   معها  ختاصم   اليت  األنظمة  مع  املصاحلة  على  يعمل  وأردوغان   ونيف  عام  ومنذ.  اهلبوط   عاودت  ث   الدوالر،  مقابل  قليال  الرتكية

  اإلمارات   طبَّعت  وقد.  فلكها  يف  يسري  اليت  أبمريكا  رتبطةامل  وابلسياسات  ابملصاحل  تتعلق  وإمنا  مبدئية  ليست  خصوماته  ألن   املنطقة؛
 عن  وصامتون   فلسطني  على  متآمرون   املنطقة  أنظمة  من  وغريمها  فهما.  التطبيع  على  ومؤكد  مطب ِّع  أردوغان   أن   كما  يهود   كيان   مع

 اغتصاب يهود هلا. 
 االجتماع   يف  للمشاركة  قطر  أمري  من  بدعوة  أتيت  الزايرة  كانت  وإن   قطر،  إىل   2021/ 12/ 6  يوم  الرتكي  الرئيس  توجه  وقد  -7
 ينفذها اليت املشاريع حجم )"إن : قطر إىل  توجهه قبل صحفي مؤمتر يف أردوغان  وقال. البلدين بني العليا االسرتاتيجية للجنة السابع
 العديد  يف  املتبادل  الربح  أساس  على  شراكتهما  عززا  البلدين  "إن :  وقال  .دوالر"  مليار  15  حنو  يبلغ  قطر  يف  األتراك  األعمال  رجال

  متييز   دون   اخلليج  يف  أشقائنا  مع  عالقتنا  تطوير  "سنواصل:  وقال   االستثمار"  إىل  التجارة  ومن  الدفاع،  إىل  االقتصاد  من  اجملاالت  من
ل اثين يف ( وقال وزير خارجية قطر حممد بن عبد الرمحن آ12/2021/ 6األانضول  يف إطار مصاحلنا املشرتكة واالحرتام املتبادل"...

اتفاقية بني تركيا وقطر خالل اجتماع الدورة السابعة  12مؤمتر صحفي مع نظريه الرتكي مولود جاويش أوغلو )"إنه من املنتظر توقيع 
قطر  اتفاقية تعاون بني قطر وتركيا: ) 14(. ث مت توقيع 6/12/2021األانضول   للجنة االسرتاتيجية" قبيل زايرة أردوغان للدوحة...

توقعان  وتركي السابعة   14ا  الدورة  أعمال  وانعقدت  اخلليج...  دول  مع  التعاون  على  أنقرة  حرص  يؤكد  وأردوغان    اتفاقية 
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  اتفاقية   14  اجلانبان   ووقع.  الدوحة   القطرية  العاصمة  يزور  الذي  أردوغان   والرئيس  اثين،  آل  محد  بن  متيم  الشيخ  قطر  دولة  أمري  برائسة
  اجلزيرة+األانضول ...  والرايضة  والثقافة  واإلعالم  واألوقاف  واألمن  والدفاع  والصناعة   واالستثمار  ادكاالقتص  خمتلفة   جماالت  يف  تعاون 

 ولة ملنع هتاوي اللرية الرتكية. وحما  الرتكي االقتصاد لدعم ردوغان أ من حماوالت فهذه (7/12/2021

  األساس   ألن   جدوى  دون   ولكن  اهنيارها،  لوقف  حماوالت  وجتري  جرت  فقد   قريبا ،  العملة  اهنيار  وقف  احملتمل   من  وليس  -8
  2004  عام هناية يف  لرية  ألف  797و مليون   مستوى  إىل  السابق  يف  اللرية  اهنارت  وقد .  وابطل   فاسد   احملاوالت  هذه  عليه  تقوم  الذي
  2013  امع  فمنذ.  طويال   يستقر  ومل  لرية،  1,79  يساوي  الدوالر  فأصبح  1/1/2005  من  ابتداء  أصفار  ستة  إبزالة  قرار  ذفاختُ 

  االقتصاد  وضع   تردي  فأسباب.  الرتكي  االقتصاد  وضع  برتدي  عالقة  له  اللرية   وهتاوي.  السقوط  يف  وتتسارع  تسقط،  اللرية  قيمة  بدأت
 الناس   فسيبقى  األسس  هذه  تعاجل  مل  فإذا   ذلك،  على   بناء  تطبق  اليت  والسياسات  عليها  القائم  األسس   إىل  أساسا  ترجع  الرتكي

  اإلنتاج  زايدة  على  اعتمد  وقد.  الباطلة  الرأمسالية  األسس  على  قائم  فهو.  ويشقون   االقتصاد  عليه  القائم  ظامالن  هذا  بنار  يصطلون 
  حرمة   حمرم  أنه  مع  الربوية  القروض  وأخذ  االستدانة  ابب  العلماين  ونظامه  أردوغان   فتح  ذلك  سبيل  ويف  االستهالك،  وتشجيع  والنمو

 والطرقات   اجلسور  بناء  مثل  العامة  املشاريع  إبنشاء  الشركات  هذه  تقوم  حبيث  األجنبية  االستثمارات  ابب  وفتح.  اإلسالم  يف  شديدة
  الناس،   عامة  من  األموال  بتحصيل  هي  تقوم  األجنبية،  الشركات  ومنها  اخلاصة،  الشركات  هذه  وتقوم  واملطارات  واملرتو  واألنفاق
  املشكلة  وحل . اإلسالم أيمر كما  كافة   للناس جماان توفريها لدولةا على الواجب  العامة املرافق من هذه أن  علما. منهم األرابح وحتصد

 مجيع   إشباع  يضمن  أن   وجيب.  هبا   االنتفاع  من  ومتكينهم  الرعية  أفراد  مجيع  على  واملنافع  العامة  األموال  توزيع  يف  يكمن  االقتصادية
 أرفع على الكمالية احلاجات إشباع من منهم فرد كل  متكني يضمن  وأن  كليا  إشباعا  فردا فردا اجملتمع أفراد جلميع األساسية احلاجات
  الرتكية   اللرية  ربط  فك  جيب  نفسه  الوقت  ويف.  والسنة   الكتاب  من  املستنبطة  اإلسالمي  الدستور  مواد   ذلك  على  نصت  كما  مستوى

  ومهلك   خطر   أمر   ن وابلديو   ابخلارج  االقتصاد  ربط  أن   كما.  الشرعية   األحكام  وفق   والفضة  الذهب  أساسها  جُيعل   وأن   ابلدوالر،
ايا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوْا ﴿  :تعاىل   فقال  ،ملسو هيلع هللا ىلص   رسوله  ومن  سبحانه  منه  حبرب  ابلراب  املتعاملني  هللا  توعد  قدو .  ابلراب  يكون   عندما  وخاصة

وْا ِباْرٍب مِهنا اّللِه واراُسوِلِه واِإن تُ بْ ُتْم ف الاُكْم رُُؤوُس أاْموااِلُكْم  فاِإن َّلَّْ ت اْفعاُلوْا فاْأذانُ *  ات َُّقوْا اّللها واذارُوْا ماا باِقيا ِمنا الرهابا ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننيا  
فاماِن ات َّباعا  ﴿   :فقال  ابلشقاوة  اهلدى  عن  يعرض  ومن  ابلسعادة،  هداه  يتبع  من  وتعاىل  سبحانه  بشر  وقد.  ﴾الا تاْظِلُمونا واالا تُْظلاُمونا 

 . ﴾ماْن أاْعراضا عان ِذْكِري فاِإنَّ لاُه ماِعيشاًة ضانكاً وا * ُهداايا فاَلا ياِضلُّ واالا ياْشقاى 

 . ﴾ِلْلُمتَِّقنيا  واماْوِعظاة   واُهًدى ِللنَّاسِ  ب اياان   هاذاا﴿  اخلتام ويف
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