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ترامب يشهر سيف العقوبات ضد الخصوم واألصدقاء

في هذا العدد...

الرسوم التركية المضادة... زيادة تعرفات 22 سلعة أميركية

تركيا والقدرة على تخطي الحرب االقتصادية

الحروب الترامبية إلى أين؟

ماذا وراء العقوبات األمريكية على تركيا؟

هشام ملحم
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هل الفقر 
قدر مكتوب 
على الناس

ياسين آقطاي

عدنان عبد الرزاق

أحمد مظهر سعدو

أسعد حيدر

أحمد قاسم

أردوغان يهنئ 
الشعب التركي 

بمناسبة 
الذكرى الـ96 

لعيد النصر

Erdoğan 
Türk Halkının 

96. Zafer 
Bayramı’nı 

Kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk halkının 96. 30 Ağustos Zaf-
er Bayramı’nı kutladı. Erdoğan, “Yeni zafer ve başarıları gerçekleştirmenin eşiğinde 
olduğumuza inancım tam” şeklinde konuşurken, ülkesinin 2023 hedeflerini hayata 
geçirmenin Türkiye’yi ve bölgenin tamamını geleceğe taşıyacağını vurguladı.

هنأ الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان، الشــعب الرتكي مبناســبة الذكرى الـ96  لعيد النصر املصادف اخلميس 
30 آب/ أغســطس. وقــال أردوغــان: أان واثــق أبننــا علــى أعتــاب حتقيــق انتصــارات وجناحــات جديــدة، مؤكــداً 

أن وصــول بــاده إىل أهدافهــا احملــددة لعــام 2023 مــن شــأنه أن يوجــه تركيــا واملنطقــة أبســرها حنــو املســتقبل.

] 30 أغسطس ... عيد النصر[
30 AGUSTOS ... ZAFER BAYRANI
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الحرب على الليرة التركية

Amerika, Türkiye’ye karşı açtığı savaşı ölümüne 
sürdürmekte ve Türkiye’nin büyük bir devlet 
olarak 2023’e ulaşmasını engelleme konusunda 
başarılı olacağını sanarak, araç ve yöntemlerini 
değiştirmeye çalışmaktadır. Amerika, Türki-
ye’nin gerçekleştirmiş olduğu büyük ilerlemeyi 
kaygıyla izlemektedir. Nitekim Türkiye, kendi 
kendine yeterli olma düzeyine doğru ilerlemekte, 
ithalata son vererek her alanda ihracatçı bir ülke 
haline gelmektedir. Ayrıca endüstriyel bakımdan 
ileri bir düzeyde bulunmakta, Batı ile Avrupa 
sanayileriyle rekabet edebilmektedir. Bu nedenle 
de büyük bir devletin tüm beceri ve niteliklerine 
sahiptir.
Köprüler, havalimanları ve gelişmiş askeri sanayi 
ürünleri (tanklar, zırhlı personel taşıyıcılar, savaş 
gemileri, uçaklar, İHA’lar vs.) ile Türkiye’nin 
gerçekleştirdiği uyanış, Amerika tarafından gi-
derek artan bir kaygıyla takip edilmektedir.
Türkiye’nin kuvveti gün be gün artmaktadır. 
Kendisine uygulanan baskılardan daha güçlü 
olan Türkiye, çehresini son kez ekonomik baskı 
ve Türk lirasıyla savaşma şeklinde gösteren 
saldırıların tamamını savuşturacak kapasiteye 
sahiptir.
Mesele hiçbir surette Amerikalı bir casus pa-
paz meselesi değildir. Medyada kullanılan bu 
kılıfın arkasındaki asıl amaç, Türkiye’nin pa-
pazın serbest bırakılmasının yanı sıra 2016’da 
Amerika’nın planlaması ve desteği ile terörist 
Fethullah Gülen cemaati tarafından gerçekleştir-
ilen başarısız darbe girişimine katılmış olan tüm 
subayları serbest bırakmasını sağlamaktır.
Amerika PYD gibi terörist örgütleri destekley-
erek eski müttefiki Türkiye’den vazgeçmektedir. 
Patriot füzelerini Türkiye’nin sınır bölgelerin-
den çeken, arkasından da Türkiye’nin kendisine 
yönelik bir muhtemel bir saldırıdan korunma 
amacıyla S-400 füze sistemini alma girişimlerine 
öfkelenen de yine Amerika’dır.
Amerika, Türkiye’nin kendi topraklarında siv-
il amaçlarla inşa etme girişiminde bulunduğu 
nükleer santral nedeniyle ceza olarak, yapılan 
anlaşmanın aksine F-35 uçaklarının Türkiye’ye 
teslim edilmesini engellemektedir.
Bizler ise Amerika’nın bu tavrının nedeninin, 
Türkiye’nin ABD’nin Büyükelçiliği’ni Kudüs’e 
taşıma kararı konusundaki tavrı, İsrail Büyükelçi-
si’ni kovması ve tüm mazlumların yanında olarak 
yitirilmiş haklarını savunması olduğunu biliy-
oruz.
15 Temmuz 2016’da uçaklara ve tanklara 
göğsünü gererek meydan okuyan büyük Türk 
halkı, Türk lirasına karşı yürütülen savaşa da 
karşı koyacak güçtedir. Bu halk, vatanının izze-
ti ve bağımsızlığı için konforundan vazgeçmeye 
hazır olduğunu ispat etmiştir.
Türkiye’nin bu ekonomik savaştan galip çıkması 
ve ABD’nin emellerine ulaşamaması, birçok 
uluslararası dengeyi değiştirecek ve dünya beşten 
büyük hale gelecektir. Zira Amerika müttefikler-
ine değer vermemekte, onları birer hizmetçi ve 
köle olarak görmek istemektedir. Amerikan 
yönetim ve zihniyetine “kovboy” mantığı hakim-
dir. Fakat bu mantık Türk halkının iradesinin, 
ilerleme ve kalkınma yolundaki hedeflerini 
gerçekleştirme çabalarının karşısında başarıya 
ulaşamayacaktır.

وحتــاول  تركيــا،  علــى  حرهبــا  يف  أمريــكا  تســتميت 
تغيــر أدواهتــا وأســاليبها ظنــاً منهــا أهنــا ســتنجح ومتنــع 
تركيــا مــن الوصــول إىل عــام 2023 كدولــة عظمــى.
أمريــكا تتابــع بقلــق التطــورات الكبــرة الــي حتققهــا 
تركيــا وهــي تتجــه إىل االكتفــاء الــذايت ويف طريقهــا 
للتخلــي عــن االســتراد واالنتقــال إىل دولــة مصــدرة 
لــكل شــيء، فصناعاهتــا متطــورة وتنافــس الصناعــات 
الغربيــة واألمريكيــة، ومتتلــك كل قــدرات ومقومــات 

الــدول العظمــى.
القلــق األمريكــي يتعاظــم وهــي تراقــب مــا حيــدث 
يف تركيــا مــن هنضــة عمرانيــة مــن جســور ومطــارات 
وصناعــات عســكرية متطــورة )دابابت - انقــات 
جنــد - بــوارج حربيــة - طائــرات - وطائــرات بــا 

...إخل(. طيــار 
قــوة تركيــا تتعاظــم وهــي قويــة وأكــر مــن الضغــوط 
الــي متــارس عليهــا، وهــي قــادرة علــى اخلــاص مــن 
كافــة أشــكال الضغــوط والــي كان آخرهــا الضغــط 

االقتصــادي وحماربــة اللــرة الرتكيــة.
اجلاســوس  قضيــة  هــي  ابملطلــق  ليســت  القضيــة 
القــس األمريكــي، فهــو جمــرد واجهــة إعاميــة، الغايــة 
األساســية تكمــن مبطالبــة تركيــا ابإلفــراج عــن القــس 
مــع كل الضبــاط الذيــن شــاركوا ابالنقــاب الفاشــل 
عــام 2016 الــذي خططــت لــه ورعتــه أمريــكا مــع 

مجاعــة فتــح هللا غولــن اإلرهابيــة.
اإلرهابيــة  التنظيمــات  أمريــكا كل  دعمــت  لقــد 
القــدمي  حليفهــا  عــن  متخليــة  البيــدي  كتنظيــم 
الباتريــوت  صواريــخ  ســحبت  الــي  وهــي  )تركيــا(، 
مــن احلــدود الرتكيــة، وهــي الغاضبــة مــن ســعي تركيــا 
للحصول على منظومة صواريخ إس 400 لتحمي 
حدودهــا وشــعبها مــن أي اعتــداء حمتمــل عليهــا.
مــن  مانعــة  تركيــا  علــى  مــن ضغطهــا  تزيــد  أمريــكا 
وصــول طائــرات إف 35 املتفــق عليهــا، كعقــاب 
نوويــة  حمطــة  إبنشــاء  البــدء  علــى  إلقدامهــا  لرتكيــا 
وعلــى  تركيــة  خبــرات  املدنيــة  األغــراض  خلدمــة 

أرضهــا.
وحنــن نــدرك أنــه عقــاب مــن أمريــكا لرتكيــا ملوقفهــا 
مــن نقــل الســفارة األمريكيــة إىل القــدس، ولطردهــا 
مــن كل  اإلنســاين  وملوقفهــا  اإلســرائيلي،  للســفر 

املظلومــن والدفــاع عــن حقوقهــم املهــدورة.
االنقــاب  واجــه  الــذي  العظيــم  الرتكــي  الشــعب 
متحــدايً  العــاري  بصــدره   2016 متــوز   15 يف 
الطائــرات والــدابابت وأفشــله، قــادر علــى مواجهــة 
احلــرب االقتصــادي ضــد اللــرة الرتكيــة، وقــد أثبــت 
عظمتــه واســتعداده للتخلــي عــن رفاهيتــه مــن أجــل 

قــراره. عــزة وطنــه واســتقال 
انتصــار تركيــا يف مواجهــة احلــرب االقتصاديــة وعــدم 
متكــن أمريــكا مــن غايتهــا ســيكون مدخــًا لتغيــر 
الكثــر مــن املعــادالت الدوليــة وســتكون الدنيــا أكــر 
مــن مخســة دول، ألن أمريــكا ال تقــدر حلفائهــا بــل 
تريدهــم خدمــاً وعبيــداً، منطــق )الكابــوي( هــو الذي 
يســر اإلدارة والذهنيــة األمريكيــة، وهــذا لــن ينجــح 
أمــام إرادة الشــعب الرتكــي، وعزمــه علــى املضــي يف 

مســرته وحتقيــق أهدافــه يف التقــدم والتطــور. 

Subhi DUSUKİصبحي دسوقي

Türk Lirasına Karşı Yürütülen Savaş

İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniرئيس تحرير صحيفة إشراق

العاهل السعودي وولي عهده يهنئان أردوغان بعيد النصر

تركيا تحتفل بالذكرى الـ96 ليوم النصر

احتفاالت األتراك في عيد النصر

Suud Kralı ve Veliahtı Zafer Bayramı
Münasebetiyle Erdoğan’ı Kutladı

Türkiye Zaferinin 96. Yılını Kutladı

Türkler Zafer Bayramını Kutladı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Zafer 
Bayramı’nın 96. yıldönümü münasebetiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 
kutlayarak, yayınladıkları mesajda Sayın Erdoğan’a, kardeş Türk halkına ve Devleti’ne en 
içten sağlık, sıhhat ve afiyet temennilerini iletti.

Türk Ordusu’nun itilaf devletleri ve işgalci Yunan kuvvetlerini 30 Ağustos 1922’de toprakların-
dan çıkarması nedeniyle Zafer Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nde milli bir gün olarak kutlan-
maktadır. Bu gün münasebetiyle Türkiye’deki tüm illerde ve Türkiye içinde ve dışındaki elçilik 
ve misyonlarda kutlamalar ve çeşitli etkinlikler tertiplenmektedir.

Türkiye’nin 96. Zafer Bayramı münasebetiyle yurt genelinde vatandaşlar meydanlarda bir 
araya geldi ve Türk bayrakları taşıyarak milli marşlar söyledi.

هنــأ العاهــل الســعودي ســلمان بــن عبــد العزيــز، وويل عهــده األمــر حممــد بــن ســلمان، الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب 
أردوغــان، ابلذكــرى الـــ 96 لعيــد النصــر، وعــرا يف الرقيــة عــن أصــدق التهــاين وأطيــب التمنيــات ابلصحــة والســعادة 

لفخامــة الرئيــس أردوغــان، وحلكومــة وشــعب مجهوريــة تركيــا الشــقيق املزيــد مــن التقــدم واالزدهــار.

يعــد يــوم النصــر والقــوات املســلحة يوًمــا وطنيــاً يف اجلمهوريــة الرتكيــة، حيــث تقــام يف هــذه املناســبة الــي أحرزهــا اجليــش 
الرتكــي علــى قــوات احللفــاء، واجليــوش اليواننيــة الغازيــة، بتاريــخ 30 أغســطس/ آب 1922، وتقــام احتفــاالت وأنشــطة 

وفعاليــات خمتلفــة يف كافــة الــوالايت والســفارات والبعثــات الدبلوماســية الرتكيــة يف اخلــارج. 

شــهدت معظــم الــوالايت الرتكيــة ، احتفــاالت كبــرة احتفــاء ابلذكــرى الـــ 96 لعيــد النصــر الرتكــي، وجتمــع املواطنــون يف 
ســاحات املــدن حاملــن األعــام الرتكيــة ، ورددوا خاهلــا األانشــيد الوطنيــة.
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جمعية الحقوقيين السوريين الدولية
حولوا نقودهم من الدوالر إلى الليرة التركية

 لليرة التركية
ً
اسطنبول.. وقفة لتنسيقية الثورة السورية دعما

الجاليات العربية بإسطنبول تدعو إلى دعم الليرة التركية

Uluslararası Suriyeli Hukukçular Derneği
Dolarlarını Türk Lirasına Çevirdi

İstanbul’da Türk Lirasına Destek Eylemi

İstanbul’daki Arap Topluluklar Türk Lirasına Destek Çağrısı Yaptı

Uluslararası Suriyeli Hukukçular Derneği üyeleri, az da olsa Türk ekonomisine katkıda 
bulunmak amacıyla dolarlarını Türk lirasına çevirmek için İstanbul Fatih’te bulunan Ziraat 
Bankası’nın önünde toplandı.

Suriyeli iş adamları Türk lirasına destek vermek amacıyla bir gösteri düzenleyerek, Suriyeli ve Arap iş 
adamlarına altın ve dolarlarını Türk lirasına çevirerek TL’ye destek olma çağrısı yaptı.

İstanbul’da yaşayan Arap topluluklar, dolar ve altın bozdurarak Türk lirasına destek verme çağrısında bulundu.

أعضــاء مجعيــة احلقوقيــن الســورين الدوليــة، جتمعــوا أمــام بنــك زراعــات الرتكــي يف حــي الفاتــح، مبدينــة اســطنبول، لتحويــل نقودهــم 
مــن الــدوالر إىل اللــرة الرتكيــة، علــى أمــل املســامهة، ولــو قليــًا، يف دعــم االقتصــاد الرتكــي.

مواطن سوري قام بتحويل مبلغ 4 آالف يورو وألفين دوالر

Suriyeli Bir Vatandaş 4 Bin Euro ve 2 Bin Dolar Bozdurdu

Akçakale’da yaşayan Muhassenli bir Suriyeli vatandaş, Türk lirasını destekleme kampanyası kapsamın-
da 4 bin Euro ve 2 bin Dolar bozdurdu.

مواطــن ســوري مــن مدينــة مــو حســن يســكن مدينــة أقجــة قلعــة الرتكيــة قــام بتحويــل مبلــغ 4 آالف يــورو وألفــن دوالر يف إطــار محلــة 
شــعبية لدعــم اللــرة الرتكيــة.

المواطنون في مدينة الباب بريف محافظة حلب يحولون دوالراتهم إلى الليرة التركية.

Halep’in el-Bab İlçesi Halkı Dolarlarını Türk Lirasına Çeviriyor

el-Bab halkı, Türk bayrakları taşıyarak ve Türklerle dayanışma amacıyla Türk lirasını desteklemeye 
yönelik sloganlar atarak ilçedeki döviz bürolarına akın etti.

توافــد املواطنــن إىل مكاتــب صــرف العمــات يف البــاب، رافعــن األعــام الرتكيــة والفتــات تدعــو إىل دعــم اللــرة والتضامــن مــع 
األتــراك.

شــارك رجــال أعمــال ســورين يف وقفــة مبدينــة إســطنبول، لدعــم اللــرة الرتكيــة، وهتــدف الوقفــة إىل دعــوة رجــال األعمــال الســورين والعــرب، إىل دعــم 
اللــرة الرتكيــة، وحتويــل املدخــرات مــن الذهــب والــدوالر إليهــا.

رجال أعمال سوريون يبدأون باستخدام الليرة التركية في تعامالتهم التجارية
Suriyeli İş Adamları Ticari İşlemlerinde Türk Lirasını Kullanmaya Başladı

Şanlıurfa’daki Suriyeli iş adamları, ABD ürünlerini boykot etmek amacıyla ticari işlemlerinde ve Türkiye 
dışından hammadde alımlarında Türk lirasını kullanmaya başladı.

بــدأ رجــال أعمــال ســوريون ابســتخدام اللــرة الرتكيــة يف تعاماهتــم التجاريــة بواليــة شــانلي أورفــا، ومقاطعــة املنتجــات األمريكيــة، 
والتعامــل ابللــرة الرتكيــة يف شــراء املــواد اخلــام مــن خــارج تركيــا.

اجلالية العربية إبسطنبول تدعو إىل دعم اللرة الرتكية من خال حتويل املدخرات من الدوالر والذهب إىل اللرة الرتكية.
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مواقف داعمة لليرة التركية

مفتي المملكة العربية السعودية
الشيخ عبد العزيز آل شيخ يعلن تضامنه مع تركيا

)من صبر ظفر(.. فنان قطري يعبر عن دعمه لتركيا عبر لوحة ألردوغان

لون ماليين الدوالرات إلى الليرة التركية تلبية لنداء أردوغان
ّ

رجال أعمال أتراك يحو

هكذا دافع األردنيون عن الليرة التركية

يعتزم أغنى 59 رجل أعمال صيني التوجه نحو تركيا إلقامة شراكات 
والبحث عن فرص استثمارية جديدة

 فنــدق يف واليــة أضنــة جنــوب تركيــا  قــرر أن يشــارك يف جهــد بــاده ضــد احلــرب االقتصاديــة، فأعلــن عــن منــح كل 
ســائح يــرز إيصــال بيــع ألــف دوالر للــرة الرتكيــة إقامــة جمانيــة ثــاث ليــال.

إســامي كبــر، وضياعــه خســارة  بلــد  تركيــا  العزيــز آل شــيخ:  الشــيخ عبــد  الســعودية  العربيــة  اململكــة  قــال مفــي 
اقتصــاده. ومســاندة  دعمــه  مــن  بــد  وال  للمســلمن 

الفنــان أمحــد املعاضيــد قــال إن هــذه اللوحــة تعــر عــن دعــم القطريــن للشــعب الرتكــي الشــقيق يف مواجهــة احلــرب 
االقتصاديــة، وإن هــذا أييت تعبــراً عــن دعمنــا للشــعب الرتكــي الشــقيق، وهــذا واجــب علينــا؛ فقطــر وتركيــا دائمــاً يــداً 

بيــد يف كل األزمــات وكل احملــن.

أعلــن رئيــس مجعيــة املقاولــن ورجــال األعمــال األتــراك، )هنــاد اتنريكولــو(، أّن 300 رجــل أعمــال تركــّي مــن أعضــاء 
اجلمعيــة قامــوا بتحويــل 3 مايــن دوالر أمريكــي إىل العملــة احملليــة اللــرة الرتكيــة، قائــًا: 

حنن ال يلزمنا الدوالر، بل يلزمنا الوطن.

تنوعــت املبــادرات الشــعبية لألردنيــن يف التعبــر عــن تعاطفهــم مــع تركيــا يف أزمتهــا مــع اخنفــاض قيمــة اللــرة، فبينمــا 
يشــرتط شــاب علــى أصدقائــه وأقاربــه أن تكــون هديــة عرســه ابللــرة الرتكيــة، تعلــن سلســلة أســواق جتاريــة )مــوالت( 

البيــع والشــراء يف كافــة فروعهــا إضافــة إىل تســليم رواتــب موظفيهــا ابللــرة الرتكيــة.

يف خطــوة جديــدة لدعــم االقتصــاد الرتكــي ومتتــن العاقــات التجاريــة بــن تركيــا والصــن، يتجــه أغــى 59 رجــل أعمــال 
صيــي وعلــى رأســهم املليارديــر الصيــي »جــاك مــا« حنــو تركيــا إلقامــة شــراكات جتاريــة، وذلــك يف خطــوة جديــدة لدعــم 

االقتصــاد الرتكــي ومتتــن العاقــات التجاريــة بــن تركيــا والصــن.
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كاتب وباحث سوري

إشراق

مواقف دولية داعمة

المستشارة األلمانية أنغيال ميركل تعلن عن وقوفها مع تركيا

فون دوالراتهم استجابة لدعوة أردوغان
ّ
عراقيون بتركيا يصر

أمير قطر يقول: إن بالده تقف إلى جانب األشقاء في تركيا

رجل أعمال فلسطيني يحول 800 ألف دوالر لليرة التركية

رجل األعمال اإليطالي من أصل مصري عامر عبد الله يحول 228 ألف 
دوالر أميركي من حسابه الشخصي إلى الليرة التركية

إهنــا ليســت حــرابً علــى تركيــا وال علــى اللــرة الرتكيــة إهنــا حــرب علــى قــرار االســتقال وإرادة الســيادة، وحــرب علــى 
املــوروث العظيــم الــذي يريــد أن ينهــض.

قالت املستشارة األملانية أنغيا مركل: نريد لرتكيا أن تزدهر اقتصادايً، ألن ازدهارها يصب يف مصلحة برلن.

اســتجاب مواطنــون عراقيــون يف واليــة ايلوفــا الرتكيــة، لدعــوة الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان، وحّولــوا مــا حبوزهتــم مــن 
دوالرات إىل اللــرة الرتكيــة بغــرض دعمهــا.

عقــب ضــخ بــاده 15 مليــار دوالر يف االقتصــاد الرتكــي، قــال أمــر قطــر الشــيخ متيــم بــن محــد آل اثين، إن بــاده 
تقــف إىل جانــب األشــقاء يف تركيــا الــي وقفــت مــع قضــااي األمــة االســامية ومــع قطــر.

لــّى رجــل األعمــال الفلســطيي )جهــاد شــامية(، دعــوة الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، مــن خــال حتويــل حنــو 
800 ألــف دوالر، إىل العملــة الرتكيــة.

حــّول رجــل األعمــال اإليطــايل مــن أصــل مصــري عامــر عبــد هللا 228 ألــف دوالر أمركــي مــن حســابه الشــخصي إىل 
اللــرة الرتكيــة اســتجابة لدعــوة الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان.
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تواصلــت تداعيــات احلــرب االقتصاديــة الــي حتــاول ضــرب االقتصــاد 
الرتكــي وهــّز الثقــة مبتانتــه املاليــة وقــّوة عملتــه الوطنيــة، وقــد جنحــت إىل 
حــد مــا يف إحــداث حالــة ختبــط بــن املواطنــن واملتعاملــن يف األســواق، 
قبــل أن تتصــّدى هلــا الســلطات الرتكيــة اعتبــاراً مــن اليــوم اإلثنــن، بتدابــر 
مضــادة رادعــة جعلــت اللــرة تلتقــط أنفاســها يف مقاومــة الضغــوط، 

لتعــاود مرحلــة صعودهــا جمــدداً. 
الغتيــال  املشــرتكة  اإلماراتيــة   - األمركيــة  للجهــود  العمليــة  اآلاثر 
االقتصــاد الرتكــي بعــد اإلخفــاق ســابقاً بعمليــة االنقــاب العســكري 
الفاشــل علــى الســلطات الرتكيــة بزعامــة الرئيــس رجــب طيّــب أردوغــان، 
مل تقتصــر علــى تركيــا وحدهــا، بــل امتــّدت لتصيــب أســواق العمــات 

وبورصــات األســهم إقليميــاً وعامليــاً.
لقــد كان مــن الطبيعــي أن يستشــعر الشــارع الرتكــي القلــق مــن تفاقــم 
هبوطهــا  واصلــت  إن  اللــرة  أن  أوتوماتيكيــاً  يعــي  الــذي  التضخــم 
فســتتعّرض قيمتهــا الشــرائية إىل التــآكل، وهــذا مــا اســتنهض أبنــاء تركيــا 
وهيئاهتــا وســلطاهتا للتحــرك علــى املســتوين الرمســي والشــعيب مــن أجــل 

إنقــاذ عملتهــم واقتصــاد بلدهــم املزدهــر مــن الفــخ األمركــي. 
وفيمــا أطلقــت الســلطات الرتكيــة حتقيقــات موّســعة مــع مشــتبه هبــم 
بضــرب األمــن االقتصــادي القومــي، يؤكــد املســؤولون األتــراك اهتامهــم 
احلــرب  نــران  امتــدت  حــن  يف  اقتصادهــم،  ابســتهداف  واشــنطن 
االقتصاديــة الــي يشــنها الرئيــس األمركــي دوانلــد ترامــب علــى أنقــرة، 
وتعــّرض  أيضــاً  واألوروبيــن  األمركيــن  املســتثمرين  بشــرارهتا  لتصيــب 

قــد ال يصمــدون أمامهــا.  شــركاهتم واســتثماراهتم لضغــوط هائلــة 
وابإلمجــال، فــإن الضغــوط الــي متارســها إدارة ترامــب علــى حلفائهــا 
وخصومهــا، بــدأت تتشــّكل معهــا حتالفــات اقتصاديــة جديــدة، ومــن 
أبــرز جتلياهتــا إعــان روســيا أهنــا تفضــل إجــراء معامــات التجــارة الثنائيــة 
مــع مجيــع الــدول بعماهتــا الوطنيــة بــداًل مــن الــدوالر، ويشــمل ذلــك 

تركيــا بطبيعــة احلــال.

تعافــت اللــرة الرتكيــة أمــام الــدوالر بنســبة 6%، بعــد إعــان 
املتحــدث ابســم الرائســة الرتكيــة إبراهيــم كالــن، مســاء اليــوم 
األربعــاء 15 أغســطس/آب، أن قطــر ستســتثمر 15 مليــار 

دوالر يف تركيــا.
»عــريب  لـــ  قومــان،  منــاف  االقتصــادي  الباحــث  وأشــار 
يف  القطريــة  االســتثمارات  إعــان  جمــرد  أن  إىل  بوســت«، 
تركيــا، بغــض النظــر عــن الرقــم، أدى إىل دفــع الثقــة ابالقتصــاد 

اللــرة.  تعافــت  وابلتــايل  الرتكــي، 
ووصــل ســعر صــرف الــدوالر أمــام اللــرة إىل 5.858 لــرة، 
بعــد لقــاء اســتمرَّ 3 ســاعات ونصــف الســاعة، بــن الرئيــس 
الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، وأمــر دولــة قطــر الشــيخ متيــم 
بــن محــد آل اثين، الــذي وصــل إىل أنقــرة صبــاح األربعــاء، يف 
أول زايرة مــن زعيــم دولــة إىل تركيــا، منــذ انــدالع األزمــة بينهــا 

وبــن الــوالايت املتحــدة األمركيــة. 
واســتضاف أردوغــان الشــيخ متيــم علــى الغــداء، حبضــور وزيــر 
البــرق، ووزيــر املاليــة القطــري  بــرات  اخلزانــة واملاليــة الرتكــي 
الثنائيــة  العاقــات  الزعيمــان  انقــش  حيــث  العمــادي،  علــي 
بــن بلديهمــا، والقضــااي اإلقليميــة ذات االهتمــام املشــرتك، 

حســبما قالــت مصــادر رمسيــة لوكالــة األانضــول.
لــدى  القطــري  للســفر  مكتــوب  تصريــح  مــع  تزامنــاً  وذلــك 
لــن  قطــر  أن  فيــه  أكــد  شــايف،  آل  مبــارك  بــن  ســامل  أنقــرة، 
تــرتدد يف تقــدمي الدعــم الــازم للجمهوريــة الرتكيــة، ولفــت إىل 
أن كثــراً مــن املواطنــن القطريــن، توجَّهــوا إىل حمــال الصرافــة 
لشــراء اللــرة الرتكيــة بعشــرات املايــن مــن الــدوالرات، هبــدف 
دعــم وإنعــاش العملــة الرتكيــة، لكــون تركيــا حليفــاً اســرتاتيجياً 

لدولــة قطــر. 
واحمللــل  الباحــث  أشــار  بوســت«،  »عــريب  لـــ  حديــث  ويف 
قطــر إىل  أمــر دولــة  أن رســالة  السياســي علــي ابكــر، إىل 
تركيــا هــي رســالة تضامــن ودعــم قبــل كل شــيء، وأن هــذا 
الــذي وقفتــه  مــا كان يتوقعــه اجلانــب الرتكــي، بعــد املوقــف 
يف  عليهــا  احلصــار  فــرض  إاّبن  قطــر،  مــع  الرتكيــة  احلكومــة 
األزمــة اخلليجيــة األخــرة، مــن قبــل عــدد مــن الــدول اخلليجيــة.

كيف ستدعم الدوحة أنقرة؟
مل تــرد أنبــاء مــن مصــادر رمسيــة عــن تفاصيــل اللقــاء بــن الرئيــس 
الرتكي وأمر دولة قطر، ولكن ابكر، قال لـ »عريب بوست« 
إّن املباحثات شهدت دون شك، بشكل أو آبخر، الوسائل 
الــي ميكــن مــن خاهلــا للدوحــة املســامهة يف دعــم االقتصــاد 
الرتكــي، وذّكــر ابكــر أبن الدوحــة واحــدة مــن أهــم املســتثمرين 
العــرب ابلنســبة إىل تركيــا، وأهّنــا كثّفــت مــن اســتثماراهتا يف 

الســنوات القليلــة املاضيــة داخــل االقتصــاد الرتكــي يف قطاعــات 
خمتلفــة، مثــل املصــارف والعقــار والســياحة، والصناعــة إىل حــد 

ما.
املباشــر  األجنــيب  االســتثمار  حجــم  يــزال  ال  ذلــك،  ورغــم 
القطري يف تركيا ضئيًا، حىت ابملقارنة ببعض الدول اخلليجية 
األخــرى، حســب ابكــر، الــذي نــّوه إىل أن اجلانــب الرتكــي 
أيمــل يف رفــع حجــم هــذه االســتثمارات يف املرحلــة املقبلــة، 
الســيما أن هناك من يعتر أن االســتثمارات يف تركيا يف هذه 
املرحلــة ســتكون مفيــدة للجهــة املســتثمرة الحقــاً. أمــا ابلنســبة 
لآلليــات الــي ميكــن البحــث مــن خاهلــا يف املســاعدة، قــال 
ابكــر إنــه ميكــن التطــّرق إىل اتفاقيــات وتســهيات ائتمانيــة 
متبادلــة، ورمبــا يتــم االتفــاق علــى شــراء أوراق خزينــة أو غرهــا 
الــي  املطلوبــة،  األمــوال  توفــر  تضمــن  الــي  األدوات  مــن 
يناقشــها وزيــرا ماليــة البلديــن، اللــذان حضــرا االجتمــاع الثنائــي 

علــى مــا يبــدو، بــن الرئيــس أردوغــان والشــيخ متيــم.
هل تتوسط الدوحة بن أنقرة وواشنطن؟

ورغــم أتكيــد الســفر القطــري لــدى أنقــرة، علــى وقــوف قطــر 
مــع حليفتهــا تركيــا، إال أن قطــر جتــد نفســها يف الفــرتة الراهنــة 
بن حليفن اســرتاتيجين، ال تريد أن ختســر أحدمها، حســب 
التحليــل  يف  املتخصــص  اليمــي  الباحــث  هللا،  جــار  عاتــق 

واالستشــراف السياســي.
 أشار عاتق إىل أن قطر جتمعها برتكيا عاقة حديثة ومحيمة، 
مــع  وعاقــات  ارتباطــات  لديهــا  نفســه  الوقــت  يف  لكنهــا 
الــوالايت املتحــدة األمركيــة، وهــي ليســت مســتعدة للتضحيــة 
أبي طــرف علــى حســاب اآلخــر، ولذلــك رمبــا هتــدف زايرة 
أمــر قطــر إىل أنقــرة إىل إجيــاد حــل لألزمــة، ونــّوه جــار هللا إىل 
جتــارب  املتمثلــة يف 7  الوســاطة،  مســألة  القطريــة يف  اخلــرة 
بــن احلوثيــن  اليمــن  انجحــة، يف دارفــور يف الســودان، ويف 
وعلي عبدهللا صاحل بن عامي 2004 و2010، ويف سوراي 
يف اإلفــراج عــن راهبــات معلــوال، كمــا اســتبعد أن تكــون الــزايرة 
اســتفزازاً للــوالايت املتحــدة األمركيــة، بــل للبحــث عّمــا ميكــن 
أن حتققــه قطــر يف هــذه األزمــة، وتوقّــع جــار هللا أن تكــون 
قطــر أخــذت ضــوءاً أخضــر مــن واشــنطن للمضــي يف جهــود 
الوســاطة لإلفــراج عــن القــس آنــدرو برانســون، أو غــر ذلــك 
الباحــث  وأشــار  بــن حليفيهــا،  الثقــة  إعــادة  إجــراءات  مــن 
اليمــي، أن جنــاح الدوحــة يف مســعاها هــذا، ســيعود بنتائــج 
للــدور  اســتعادة  القطريــة، ورمّبــا ميثــل  السياســة  إجيابيــة علــى 
القطــري يف مرحلــة مــا قبــل 2011، حــن اســتطاعت قطــر 

التوســط بــن األمريــكان واألفغــان وإخــراج مســاجن. 

الحرب على الليرة 
التركية

الليرة التركية تتعافى بعد إعالن قطر استثمارات
بـ15 مليار دوالر.. هل أنقذت الدوحة أنقرة من أزمتها؟

عربي بوستكاتب وصحفي سوري

عبد الرحمن السراجصفوان الدروبي
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البيــت األبيــض، والرئيــس دوانلــد ترامــب يقــوم  منــذ وصولــه إىل 
احلليفــة  الــدول  مــع  املتحــدة  الــوالايت  عاقــات  حتديــد  إبعــادة 
واملعاديــة علــى الســواء، ويف هــذه العمليــة الــي ال تضبطهــا قواعــد 
ترامــب  ورغبــات  ميــول  تعكــس  ألهنــا  موضوعيــة،  أو  واضحــة 
الشــخصية، معظــم دول العــامل معرضــة، نظــرايً علــى األقــل، لتلقــي 
الضــرابت العقابيــة األمريكيــة، هــذه الضــرابت تــرتاوح بــن تعريــض 
هــذه الــدول لعقــوابت اقتصاديــة موجعــة، أو للســان ترامــب الــاذع، 
الــذي أثبــت مــراراً أنــه لــن يــرتدد يف اســتخدامه ضــد قــادة الــدول 
احلليفــة والصديقــة ذات األنظمــة الدميقراطيــة، والــي تعتــر يف طليعــة 
الــدول الــي تتعامــل معهــا واشــنطن اقتصــادايً، مثــل كنــدا، وأملانيــا 

وفرنســا واملكســيك.
ويف األايم واألســابيع األخــرة، تعرضــت ثاثــة دول خمتلفــة، تربطهــا 
مــع الــوالايت املتحــدة لســيف العقــوابت  عاقــات متباينــة جــداً 
العقــوابت  وحدهــا  وتركيــا،  وروســيا  إيــران،  وهــي  األمريكــي، 
املفروضــة علــى روســيا، مفروضــة بفعــل ضغــوط فرضهــا الكونغــرس 
وجملــس  واخلارجيــة  الدفــاع  وزاريت  )يف  األمريكيــة  البروقراطيــة  أو 
األمــن القومــي، وأجهــزة االســتخبارات( الــي ال تــزال تعتــر روســيا 
االحتاديــة خطــراً علــى األمــن القومــي، هــذه األجهــزة ال تــزال تصــّر 

أن  علــى  ترامــب-  بعكــس   -
روســيا تدخلــت بشــكل ســافر 
األمريكيــة  االنتخــاابت  يف 
املرشــح  ملســاعدة   2016 يف 
تدخــا  وتتوقــع  ترامــب، 
 2018 انتخــاابت  يف  روســيا 
الرائســة  وانتخــاابت  النصفيــة، 

.2020 يف 
تكــون  أن  الصــدف  وشــاءت 
بشــكل  متورطــة  الــدول  هــذه 
مباشــر وانفر يف احلرب الســورية 
روســيا  اعتبــار  ميكــن  حيــث 
األساســيان  الطرفــان  وإيــران 
بشــار  بقــاء  عــن  املســؤوالن 
تركيــا  أمــا  الســلطة،  يف  األســد 
يف  عســكرايً  تدخلــت  فقــد 
مشــال ســوراي ملنــع األكــراد مــن 
سياســية  مكاســب  أي  حتقيــق 
املــدى.  بعيــدة  وعســكرية 

الافت يف هذا املشــهد الســوري املعقد ودور هذه الدول اخلارجية 
الثاثــة يف حماولــة تقريــر مصــر ســوراي يف املســتقبل، هــو أهنــا ميكــن، 
بشــكل مباشــر وغــر مباشــر، أن تتعــاون فيمــا بينهــا لتقويــض أو 
حتــدي السياســة األمريكيــة يف ســوراي، إن كان فيمــا يتعلــق بــردع 
إيــران يف تقريــر مســتقبل ســوراي السياســي، أو  نفــوذ  أو تقليــص 
األمريكي-الكــردي،  التكتيكــي  التحالــف  بضــرب  يتعلــق  فيمــا 
مــا هــو واضــح هــو أن الــدول الثاثــة تطالــب الــوالايت املتحــدة 

ســوراي. شــرق  مشــال  مــن  ابالنســحاب 
العقوابت ضد إيران:

مــع  اقتصاديــة  املتحــدة اآلن يف مواجهــة  الــوالايت  تقــف  عمليــاً 
حلفاؤهــا القدامــى يف أورواب ألن هــذه الــدول رفضــت العقــوابت 
الــي تســتهدف شــركاهتا وتعهــدت علنــاً حبمايــة هــذه  األمريكيــة 
تنصــاع  أوروبيــة  شــركات  أي  مبعاقبــة  هــددت  بــل  ال  الشــركات، 
ألوامــر واشــنطن، كمــا تعهــد االحتــاد األورويب “مبنــع” أي شــركة 
فقــد  ذلــك  ومــع  األمريكيــة،  للعقــوابت  االنصيــاع  مــن  أوروبيــة 
الســيارات  املتخصصــة يف صناعــة  األملانيــة  داميلــر  شــركة  أعلنــت 
قبــل أايم “تعليــق” عملياهتــا يف إيــران، وقبــل شــهرين بــدأت شــركتا 

رينــو وبيجــو الفرنســيتان لتصنيــع الســيارات بتقليــص عملياهتمــا يف 
إيــران، العقــوابت األمريكيــة ضــد الشــركات األوروبيــة الــي تواصــل 
العمــل يف إيــران، أتيت بعــد أن فــرض ترامــب يف مايــو-أاير املاضــي 
عقــوابت ضــد اســتراد الصلــب واأللومنيــوم مــن أورواب وكنــدا، مــا 
يعــي أن املعــارك االقتصاديــة الســابقة مــن املرجــح أن تتحــول إىل 

حــرب جتاريــة مفتوحــة بــن احللفــاء الغربيــن.
العقوابت ضد تركيا :

العقــوابت الــي فرضهــا ترامــب ضــد تركيــا يف األايم األخــرة، أتيت 
للعاقــات  ســنوات  مــدى  وعلــى  التدرجيــي  التدهــور  ســياق  يف 
علــى  معهــود  غــر  تطــوراً  يعتــر  التوتــر  هــذا  األمريكية-الرتكيــة، 
عاقــات كانــت متينــة خــال احلــرب البــاردة بــن واشــنطن وأنقــرة، 
الــي كانــت وال تــزال متلــك اثين أكــر جيــش يف حلــف )الناتــو(، 
وبقــوة عــن أتييدهــا  الــوالايت املتحــدة تعــر دومــاً  حيــث كانــت 
لدخــول تركيــا يف االحتــاد األورويب، )األزمــات الســابقة: غــزو تركيــا 
لقــرص يف 1974، ورفــض تركيــا اســتخدام أراضيهــا لغــزو العــراق 
يف 2003، مت احتوائهــا دون أن تــرتك آاثراً ســلبية بعيــدة املــدى 

العاقــات(. علــى 
 ولكــن العاقــات بــدأت ابلتدهــور بشــكل نوعــي خــال واليــة 

الرئيــس الســابق ابراك أوابمــا بســبب الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب 
اجملتمــع  يف  ألمريــكا  املعاديــة  األصــوات  مــع  وتســاحمه  أردوغــان، 
للرئيــس  األخــرة  الســنوات  الرتكيــة.  االعــام  ووســائل  الرتكــي 
بعــد  وخاصــة  العاقــات  يف  ملحوظــاً  تدهــوراً  شــهدت  أوابمــا، 
حماولــة االنقــاب الفاشــلة يف تركيــا، بعــد االهتامــات الرتكيــة بضلــوع 
واشــنطن أو مواطنــن أمريكيــن يف االنقــاب، وإصــرار تركيــا علــى 
يقيــم  الــذي  فتــح هللا غولــن،  الديــي  الداعيــة  أن تســلم واشــنطن 
بواليــة بنســلفانيا األمريكيــة والــي تتهمــه تركيــا أبنــه الدمــاغ املخطــط 
لانقــاب الفاشــل، وحلقــت هــذه العاقــات مزيــداً مــن التدهــور 
بعد التدخل الرتكي العســكري يف ســوراي، وازدايد املواقف العدائية 
ســوراي  قــوات  مــع  العســكري  تعاوهنــا  بســبب  ألمريــكا  الرتكيــة 
الدميقراطيــة الــي يشــكل األكــراد عمودهــا الفقــري، وجــاءت صفقــة 
الصواريــخ الروســية املضــادة للطائــرات S-400 لرتكيــا، والــي ال 
الناتــو،  يســتخدمها حلــف  الــي  األســلحة  منظومــة  مــع  تنســجم 

لتشــكل نقلــة نوعيــة إىل األســوأ يف العاقــات.
وســارعت واشــنطن إىل فــرض عقــوابت غــر مســبوقة ضــد وزيريــن 
جديــدة  محايــة  رســوم  بفــرض  أايم  قبــل  ذلــك  وعقبــت  تركيــن، 

اللــرة  تدهــورت  وبعدهــا  الرتكيــة،  الصــادرات  ضــد  )تعريفــات( 
الرتكيــة إىل مســتوايت جديــدة بعــد أن كانــت قــد اخنفضــت قيمتهــا 
أمــام الــدوالر بنســبة عشــرين ابملئــة منــذ بدايــة الســنة، ويف خطــوة 
غــر معهــودة منــذ تعليــق صــادرات األســلحة األمريكيــة إىل تركيــا 
قــرر الكونغــرس األمريكــي تعليــق تســليم  عقــب غزوهــا لقــرص، 
تركيــا أول دفعــة مــن الطائــرات املقاتلــة مــن طــراز F-35 األكثــر 
تقدمــاً يف الرتســانة األمريكيــة، إىل أن تقــرر وزارة الدفــاع األمريكيــة 
مــا إذا كانــت العاقــات الرتكية-الروســية املتناميــة تشــكل خطــراً 

علــى عاقــات تركيــا حبلــف الناتــو.
وإذا نّفــذت تركيــا هتديدهــا بفــرض عقــوابت مضــادة، وإذا اســتمرت 
 19 اعتقــال  مواصلــة  خــال  مــن  الرهائــن”  “سياســة  مبمارســة 
مواطنــا أمريكيــا إضافــة إىل القــس برانســون، فــإن ذلــك ســيضعها يف 
مواجهــة خطــرة وغــر مســبوقة مــع الــوالايت املتحــدة، يف الوقــت 

الــذي تواجــه فيــه أزمــة اقتصاديــة وماليــة خانقــة.
العقوابت ضد روسيا :

 - األقــل  علــى  علنــاً   - تســتخف  روســيا  الســابق كانــت  يف 
ابلعقــوابت األمريكيــة الــي فرضتهــا إدارة الرئيــس ترامــب، ولكــن 
رد الفعــل الروســي املتمثــل بتشــديد اســتراد بضائــع أمريكيــة رداً 
الــي  احملــدودة  العقــوابت  علــى 
فرضتهــا وزارة اخلارجيــة األمريكيــة 
جاســوس  تســميم  حماولــة  بســبب 
روســي ســابق، جــاء خمتلفــاً نوعيــاً، 
هتديدهــا  واشــنطن  نّفــذت  وإذا 
بفــرض ســلة أخــرى مــن العقــوابت 
املتوقعــة يف األشــهر املقبلــة، والــي 
يف  الروســي  االقتصــاد  تســتهدف 
املصــارف  معاقبــة  مثــل  العمــق، 
مــن  منعهــا  أو  للدولــة،  التابعــة 
ملشــروع  وفقــاً  ابلــدوالر،  التعامــل 
جملــس  يف  الشــأن  هبــذا  قــرار 
فــإن ذلــك ســيؤدي إىل  الشــيوخ، 
تدهــور أكثــر يف العاقــات حيــث 
ســرتى موســكو هذه اخلطوة وكأهنا 
“إعــان حــرب اقتصاديــة”، كمــا 
دمييــرتي  روســيا  وزراء  رئيــس  قــال 

ميدفيديــف.
فرضهــا  الــي  الســابقة  العقــوابت 
انتهاكاهتــا  أو  االنتخــاابت  بســبب تدخــل روســيا يف  الكونغــرس 
حلقــوق اإلنســان أو تدخلهــا العدائــي يف شــرق أوكرانيــا وســوراي، 
طالــت مســؤولن روس مقربــن مــن الرئيــس بوتــن، أو االقتصــاد 
الروســي بشــكل عــام، ولكــن اســتهداف القطــاع املصــريف، ســوف 
يكــون لــه وقــع أقســى علــى االقتصــاد الروســي مبجملــه، اســتمرار 
الكونغــرس علــى موقفــه املتشــدد جتــاه موســكو وســلوكها الــدويل 
ترامــب  الرئيــس  وطموحــات  آمــال  تقويــض  عمليــاً  يعــي  النافــر، 
إبقامــة عاقــات جيــدة مــع روســيا، وعاقــات شــخصية محيمــة مــع 

الرئيــس بوتــن.
ومــن املرجــح أن يتدخــل الرئيــس ترامــب يف مرحلــة الحقــة، لوقــف 
أدت  إذا  ولكــن  روســيا،  ضــد  األمريكيــة  العقــوابت  تســوانمي 
االنتخــاابت النصفيــة يف نوفمــر- تشــرين الثــاين املقبــل إىل فــوز 
الدميقراطيــن ابألكثريــة يف جملــس النــواب، وهــو أمــر مرجــح، فــإن 

قدرتــه علــى حتــدي الكونغــرس ســوف تنخفــض بشــكل كبــر.
ولكــن ذلــك، لــن يغــر مــن حقيقــة أن حقبــة ترامــب ســوف تــؤدي 
إىل إدخال تغيرات وتعديات، معظمها، إن مل نقل كلها، سلبية 

علــى عاقــات الــوالايت املتحــدة ابلعــامل

ترامب يشهر سيف العقوبات ضد الخصوم واألصدقاء

زميل غير مقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن
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رفعت تركيا، عر مرسوم صدر عن الرئيس رجب طيب أردوغان، 
الرســوم اجلمركيــة علــى 22 ســلعة مســتوردة مــن الــوالايت املتحــدة 
األمركيــة، بقيمــة تصــل إىل 533 مليــون دوالر، وفــق تصريــح 
الــي  األربعــاء،  اليــوم  بكجــان  روهصــار  الرتكيــة،  التجــارة  وزيــرة 
أمــام  الشــركات   تــرتدد يف محايــة حقــوق  لــن  أنقــرة  أن  أكــدت 

اإلجــراءات األمركيــة غــر العادلــة.
وجــاءت هــذه الرســوم يف ظــل أزمــة دبلوماســية كبــرة بــن البلديــن، 
اللــرة  اهنيــار  الــي عّمقــت  القــرارات األمركيــة  مــن  بعــد سلســلة 
الرتكيــة خــال األســبوع املاضــي، كان أبرزهــا رفــع الرســوم علــى 
احلديــد واألملنيــوم املصــدر مــن تركيــا إىل الــوالايت املتحــدة بنســبة 

%50 و%20 علــى التــوايل.  
الــدوالر،  أمــام  الرتكيــة  اللــرة  مــع صعــود  اليــوم  أنقــرة  وتزامــن رد 
لتامــس 6 لــرات للــدوالر الواحــد. وذكــرت اجلريــدة الرمسيــة أن 
تركيــا رفعــت الرســوم اجلمركيــة علــى واردات أمركيــة منهــا ســيارات 
الركوب والكحوليات والتبغ. ورفع املرســوم، الرســوم على ســيارات 
الركــوب إىل %120 وعلــى املشــروابت الكحوليــة إىل 140% 

وعلــى التبــغ إىل 60%.
وزادت الرســوم أيضاً على ســلع منها مســاحيق 
املنتجــات  وكانــت  والفحــم.  واألرز  التجميــل 
الرســوم  يف  إضافيــة  لــزايدة  خضعــت  ذاهتــا 
اجلمركيــة دخلــت حيــز التنفيــذ يف 11 يونيــو/ 

 .2018 حزيــران 
وذكــر انئــب الرئيــس الرتكــي فــؤاد أقطــاي علــى 
تركيــا  رفــع  أن  “تويــرت”  موقــع  علــى  حســابه 
الرســوم على بعض املنتجات األمركية مبوجب 
مبــدأ املعاملــة ابملثــل “هــو رد علــى اهلجمــات 
علــى  األمركيــة  اإلدارة  جانــب  مــن  املتعمــدة 

اقتصــادان”. 
وعلّــق احمللــل االقتصــادي الرتكــي خليــل أوزون 
يف حديــث مــع “العــريب اجلديــد”، أن تركيــا لــن 
تنصاع لإلماءات األمركية، معتراً أن القضية 
ليســت مرتبطــة مبوضــوع القــس األمركــي أنــدرو 
روبنســون احملتجــز يف تركيــا لغــرض احملاكمــة يف 
بــل سلســلة  اإلرهــاب،  بدعــم  مرتبطــة  قضــااي 

مــن املطالــب تعــي تركيــا مبجــرد قبوهلــا ورضوخهــا هلــا، أهنــا ســتمتد 
رمبــا إلمــاءات بقطــاع النفــط واســتخراجه وقطــاع الغــاز وعبــوره 

وابلتجــارة مــع روســيا والصفقــات العســكرية. 
لــذا، فــإن تركيــا وبعــد اســتهداف ترامــب اللــرة وفــرض عقــوابت، 
تــرد ابملثــل وتفــرض رســوماً علــى أهــم الســلع األمركيــة الــي تدخــل 

تركيــا، وفــق أوزون.
وعــن بدائــل الســلع األمركيــة، رأى أوزون أن لــدى تركيــا شــركاء 
وحلفــاء، مثــل روســيا والصــن وقطــر، ميكــن أن يــزودوا الســوق 
الرتكــي إن عــاىن مــن أي نقــص، ولكــن هــذه الســلع الــي فرضــت 
اليــوم، مبعظمهــا تنافــس اإلنتــاج الرتكــي وال  تركيــا عليهــا رســوماً 

حتتــاج األســواق لتوافرهــا.
أمــا مديــر حتريــر جريــدة “تــرك بــرس” الرتكيــة عبــد الرمحــن الســراج، 
فأكــد لـــ “العــريب اجلديــد” أن املشــكلة بــدأت أمنيــة بــن البلديــن، 
إال أن واشنطن صعدت وأدخلت اجلانب االقتصادي يف القضية، 
ففرضــت عقــوابت اقتصاديــة علــى وزيــري العــدل والداخليــة، ومــن 

مث رفعــت الرســوم اجلمركيــة علــى احلديــد واألملنيــوم. 
قــد حصــل  األمركيــة  اإلجــراءات  مــن  األكــر  “الضــرر  واتبــع: 
واســتطاعت تركيــا امتصــاص األزمــة، وأخــذت اللــرة مــن اهلــزة مــا 
يكفــي، وابلتــايل مــن املفــرتض أن تعــود األوضــاع لاســتقرار، هــذا 
واملصــريف ضمــن  املــايل  القطــاع  وتدخــل  واشــنطن  تصعــد  مل  إن 

االســتهدافات، فوقتهــا قــد تكــون اللــرة الرتكيــة أمــام طــور جديــد 
مــن األزمــات، وفــق الســراج.

 20 حــوايل  البلديــن  بــن  املتبادلــة  التجاريــة  العاقــات  وتشــكل 
مليــار دوالر، وفــق “األانضــول”. ومثلــت الــوالايت املتحــدة العــام 
املاضــي خامــس أكــر ســوق للمنتجــات الرتكيــة، إذ صــدرت إليهــا 
ميــزان  وبــدأ عجــز  إمجــايل صادراهتــا.  مــن  املائــة  أنقــرة 5.5 يف 
التجــارة اخلارجيــة لرتكيــا مــع الــوالايت املتحــدة يتضــاءل خــال 

الســنوات الثــاث األخــرة. 
ففــي 2017، تراجــع هــذا العجــز بنســبة 22.4 يف املائــة مقارنــة 
دوالر.  مليــارات   3.3 حــدود  عنــد  واســتقر   ،2016 ابلعــام 
وزادت الصادرات الرتكية إىل الوالايت املتحدة يف 2017 بنسبة 
30.7 يف املائــة، مقارنــة بعــام 2016. وبلغــت القيمــة اإلمجاليــة 
لصــادرات أنقــرة إىل واشــنطن العــام املاضــي 8.7 مليــارات دوالر.

األســواق  يف  املســتهلكة  الرتكيــة  املنتجــات  حصــة  بلغــت  فيمــا 
األمركيــة يف 2017، 0.4 يف املائــة، وحلــت يف املرتبــة 34، يف 

حــن تصــدرت املنتجــات الصينيــة بنســبة 22 يف املائــة.

مــن جانــب آخــر، تراجعــت واردات تركيــا مــن الــوالايت املتحــدة 
العــام املاضــي بنســبة 9.9 يف املائــة مقارنــة بـــ 2016، واســتقرت 
صــادرات  نســبة  وبلغــت  دوالر.  مليــار   11.9 عنــد  قيمتهــا 
الــوالايت املتحــدة إىل تركيــا يف 2017، 0.6 ابملائــة مــن إمجــايل 

صادراهتــا إىل اخلــارج.
األكثــر  األســواق  بــن   28 املرتبــة  الرتكيــة  األســواق  واحتلــت 
اســتهاكا للمنتجــات األمركيــة. وابلنظــر إىل أرقــام العــام احلــايل، 
التبــادل  بلــغ حجــم   2018 مــن  ففــي األشــهر اخلمســة األوىل 

دوالر.  مليــارات   8.3 البلديــن  بــن  التجــاري 
 3.2 املتحــدة  الــوالايت  إىل  الرتكيــة  الصــادرات  قيمــة  وبلغــت 
مليــارات دوالر، فيمــا بلغــت صــادرات الــوالايت املتحــدة إىل تركيــا 
5.1 مليــارات دوالر. ويعــد احلديــد والصلــب ومنتجــات قطــاع 
الســيارات وقطــع غيــار الســيارات مــن أبــرز الصــادرات الرتكيــة إىل 

الــوالايت املتحــدة.
كمــا تعــد منتجــات قطــاع النســيج واملابــس اجلاهــزة واملنتجــات 
الزراعيــة واملــواد الغذائيــة مــن بــن الســلع املهمــة الــي تصدرهــا تركيــا 
إىل الــوالايت املتحــدة. يف املقابــل، تعتــر منتجــات قطــاع احلديــد 
والقطــن،  الفضائيــة،  واملركبــات  اجلويــة،  واملركبــات  والصلــب، 
واليخــوت، والفحــم احلجــري، واألدويــة، مــن أهــم املنتجــات الــي 

تســتوردها تركيــا مــن الــوالايت املتحــدة.

بلــغ  املاضــي،  نيســان  إبريــل/  هنايــة  2018 وحــىت  بدايــة  ومنــذ 
 120 االســتثمار  بغــرض  تركيــا  الوافــد إىل  املــال األمركــي  رأس 
مليــون دوالر، مقارنــة بعشــرين مليــون دوالر خــال الفــرتة نفســها 
مــن 2017. ووصلــت قيمــة االســتثمارات الدوليــة يف تركيــا عــر 
الــوالايت املتحــدة، بــن عامــي 2002 و2016، إىل حنــو 11 
مليــار دوالر. فيمــا بلغــت قيمــة االســتثمارات الرتكيــة يف الــوالايت 

املتحــدة، خــال الفــرتة نفســها، 3.7 مليــارات دوالر. 
وحــذر جملــس االحتيــاط االحتــادي )الفيــدرايل األمركــي(، مــن أتثر 
الرســوم اجلمركيــة الــي أعلــن عنهــا الرئيــس دوانلــد ترامــب أخــرًا، يف 
واردات باده من عدة دول، وصادرات وواردات الباد ككل. 

صحيفــة  نشــرت  الفيــدرايل،  خــراء  أجــراه  حبــث  يف  وجــاء 
“فاينانشــيال اتميــز” مقتطفــات منــه األســبوع املاضــي أن رســوم 
ترامــب مــن شــأهنا “رفــع التكاليــف ابلنســبة للشــركات األمركيــة، 
وجعــل املنتجــات احملليــة أقــل قــدرة علــى املنافســة عامليًــا”. وأورد 
البحــث، أن “النتيجــة النهائيــة لذلــك، هــي تراجــع الصــادرات 
والــواردات، ومــن مث عــدم القــدرة علــى تقليــص العجــز التجــاري”.

اخلارجيــة  التجــارة  عجــز  وبلــغ 
دوالر،  مليــار   291 األمركيــة، 
 2018 األول  النصــف  خــال 
املائــة،  يف   7 قدرهــا  زايدة  مســجًا 
مقارنــة ابلنصــف األول مــن 2017. 
وتشــر النســبة، إىل أن عجــز التجــارة 
الرقــم  ســيتجاوز  احلــايل،  العــام  يف 
القياســي املســجل خــال العــام األول 
مــن واليــة ترامــب، وأنــه ســيبلغ رقًمــا 
العشــر  ابلســنوات  مقارنــة  قياســًيا 
األخــرة، وفــق وكالــة “األانضــول”.

الرتكــي  الرائســي  املرســوم  وتزامــن 
مــن  عــدد  ملقاطعــة  مــع محلــة واســعة 
إذ  األمركيــة،  واخلدمــات  املنتجــات 
بــاده  أن  الثــااثء  أردوغــان  أعلــن 
اإللكرتونيــة  املنتجــات  ســتقاطع 
خــاف  علــى  ردا  وذلــك  األمركيــة، 
اخنفــاض  علــى  ســاعد  واشــنطن  مــع 
اللــرة إىل مســتوايت قياســية. وفقــدت اللــرة أكثــر مــن 40 يف 
علــى  مســتوى  أدىن  إىل  وهــوت  العــام،  هــذا  قيمتهــا  مــن  املائــة 

اإلثنــن. للــدوالر  لــرات   7.24 عنــد  اإلطــاق 
كمــا انضمــت شــركات ومؤسســات تركيــة حلملــة “ال تعلــن لــدى 
مواجهــة  خطــوات  ضمــن  انطلقــت  الــي  املتحــدة”،  الــوالايت 
الشــركات  احلملــة  وتدعــو  تركيــا.  علــى  األمركيــة  العقــوابت 
الوســائط  لــدى  اإلعــان  عــن  التوقــف  إىل  الرتكيــة  واملؤسســات 

“األانضــول”.  وكالــة  وفــق  األمركيــة،  اإلعانيــة 
“تــورك  وشــركة  الرتكيــة،  اجلويــة  اخلطــوط  للحملــة  وانضمــت 
تيليكوم”، وبلدية منطقة “غولباشي” يف العاصمة الرتكية أنقرة. 
كمــا أكــدت جمموعــة “تــورك ميــداي” الرتكيــة، اليــوم األربعاء، عدم 
التعامــل مــع الشــركات الــي تعمــل يف جمــال اإلعــاانت وتتخــذ مــن 

الــوالايت املتحــدة مقــرًا هلــا.
وتلقــت اللــرة دعمــاً يفيــد أبن اجتماعــا مزمعــا غــداً اخلميــس جيمــع 
وزيــر املاليــة الرتكــي بــراءت البــراق وحنــو 750 إىل ألــف مســتثمر. 
وأشــارت املصــادر لوكالــة “تــرك بــرس”، إىل أن املســتثمرين الذيــن 
ســيعقد معهــم اللقــاء ســيكونون مــن مجيــع أحنــاء العــامل ال ســيما مــن 
الوالايت املتحدة، وأورواب، والشــرق األوســط، وأن البراق ســينقل 
االقتصاديــة  التطــورات  عقــب  الدوليــن  املســتثمرين  إىل  رســائله 

األخــرة، وســيعمل علــى طمأنتهــم.

الرسوم التركية المضادة... زيادة تعرفات 22 سلعة أميركية بـ533 مليون دوالر

صحافي وكاتب سوري، من أسرة العربي الجديد.

عدنان عبد الرزاق
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أعلــن البنــك املركــزي الرتكــي عــن جمموعــة إجــراءات هتــدف لوقــف 
تدهــور العملــة الوطنيــة )اللــرة( الــي تراجعــت إىل مســتوايت قياســية 

عنــد أكثــر مــن ســبع لــرات للــدوالر الواحــد.
وقــرر املركــزي خفــض نســب متطلبــات احتياطــي اللــرة ابلنســبة للبنــوك 
التجارية لديه مبقدار 250 نقطة أساس جلميع فرتات االستحقاق.
وأشــار إىل إمكانيــة اســتخدام اليــورو ملقابلــة احتياطيــات اللــرة إىل 

جانــب الــدوالر األمركــي.
وأعلن املركزي عن ختفيض نسب االحتياطي ملتطلبات “الفوركس” 
غر األساســية، مبقدار 400 نقطة أســاس الســتحقاقات عام وحىت 

ثاثــة أعوام.
وأكــد أنــه ســيوفر كل الســيولة الضروريــة للمصــارف، وأشــار إىل أن 
هــذه اإلجــراءات ســتوفر حــوايل عشــرة مليــارات لــرة وســتة مليــارات 

دوالر، ومــا يعــادل ثاثــة مليــارات دوالر مــن الذهــب.
وســتدعم هــذه اإلجــراءات فعاليــة األســواق املاليــة، وختلــق مرونــة أكــر 

للجهــاز املصــريف يف إدارة الســيولة.
وأكــد اخلبــر املصــريف عمــرو الســيد أن هــذه اإلجــراءات احرتازيــة ملنــع 
اســتمرار تدهــور اللــرة، ودعــم االســتقرار املــايل، وتوفــر أكــر قــدر مــن 

الســيولة للبنــوك واملتعاملــن.
ســيحرر  الــدوالر  جانــب  إىل  اليــورو  اســتخدام  إن  الســيد  وقــال 
االقتصــاد الرتكــي مــن االرهتــان شــبه الكامــل للعملــة األمركيــة، ويوفــر 

الدولــة. احتياطــات  لدعــم  خيــارات جديــدة 
وأضــاف اخلبــر املصــريف “تركيــا هبــذا اإلجــراء تغــازل أورواب وتقلــص 

مــن دائــرة األعــداء”.
وجــاءت إجــراءات املركــزي بعــد يــوم واحــد مــن أتكيــد وزيــر املاليــة 
بــراءت ألبــرق أن بــاده أعــدت خطــة عمــل، وأن مؤسســاهتا ســتبدأ 
ابختــاذ اإلجــراءات الضروريــة صبــاح اليــوم لتهدئــة خمــاوف األســواق 

املاليــة، وذلــك بعــد هبــوط اللــرة األســبوع املاضــي.
وذكــر الوزيــر -يف مقابلــة مــع صحيفــة حريــت- أن اخلطــة أعــدت 
للبنــوك وقطــاع االقتصــاد احلقيقــي مبــا يف ذلــك الشــركات الصغــرة 

واملتوســطة، وهــي األكثــر تضــررا مــن تقلبــات أســعار الصــرف.
وأضاف “من صباح االثنن فصاعداً، ســتتخذ مؤسســاتنا اخلطوات 

الضروريــة”، واتبــع “خطتنــا وإجراءاتنــا كلهــا جاهزة”.
وهبطــت اللــرة ملســتوى قياســي جديــد عنــد 7.24 لــرات للــدوالر 
ابلتعامــات املبكــرة يف آســيا واحمليــط اهلــادي، مــع اســتمرار الضغــوط 
االقتصــاد  حبالــة  املتعلقــة  املســتثمرين  خمــاوف  بفعــل  العملــة  علــى 

وتدهــور العاقــات مــع واشــنطن.
وفقــدت العملــة الرتكيــة حنــو %40 مــن قيمتهــا منــذ بدايــة العــام، 
وعلــق وزيــر املاليــة علــى هبــوط اللــرة ابلقــول “هــذه عامــة علــى 

وحتــد”. واضــح،  هجــوم 
ومتســك الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان مبوقفــه املعــارض لرفــع أســعار 
الفائــدة رغــم اهلبــوط احلــاد بقيمــة اللــرة، وقــال إن ضعفهــا ال يعكــس 

احلقائــق االقتصاديــة للبــاد.
وكان املركــزي رفــع أســعار الفائــدة لدعــم اللــرة يف حتــرك طــارئ يف 

النقديــة ابجتماعــه األخــر. مايــو/أاير، لكنــه مل يشــدد السياســة 
وجــدد أردوغــان دعوتــه لألتــراك لبيــع الــدوالر وشــراء اليــورو مــن أجــل 
دعــم العملــة الوطنيــة، بينمــا طلــب مــن أرابب األعمــال عــدم ختزيــن 

الــدوالرات.
وملواجهــة مــا وصفهــا ابحلــرب االقتصاديــة علــى تركيــا، أعلــن أردوغــان 
قبــل يومــن أن بــاده ستســتخدم عملتهــا احملليــة يف عاقاهتــا التجاريــة 
مــع روســيا وإيــران والصــن وأوكرانيــا، وهــي دول متلــك أنقــرة تبــادال 

جتــارايً كبــراً معهــا.

يتســاءل الكثــر مــن هــو القــس األمريكــي برونســون )ضابــط 
املخابــرات( وعــن ماهيــة املعلومــات الســرية الــي يف حوزتــه حــىت 
تُعــادي الــوالايت املتحــدة تركيــا وتشــن عليهــا حــرب اقتصاديــة 
الرجــل  مــن هويــة  عــن جانــب مهــم  أجلــه!، سأكشــف  مــن 

وأســراره مــن خــال معلومــات مؤكــدة.
الضابــط برونســون هــو ضابــط يف القــوات األمريكيــة اخلاصــة 
يــرأس خليــة اســتخباراتية يف تركيــا ، حقــق جناحاتــه يف القــوات 
اخلاصــة األمريكيــة فتمــت مكافأتــه يف الـــ )CIA( مــن خــال 
إدخالــه إىل تركيــا هبويــة قــس ليقــوم مبمارســة أعمــال اســتخباراتية 

وتشــكيل خــااي عدائيــة ضــد تركيــا.
أفــراد اخلــااي االســتخباراتية الــي يرأســها القــس دخلــوا إىل تركيــا 
ُضبّــاط  احلقيقــة كانــوا  يف  لكنهــم  ومعلمــن  أطبّــاء  بوصفهــم 
خمابــرات، ويعتــر صنــدوق أســود حيــوي أســرار الــوالايت املتحــدة 

وخمططاهتــا يف املنطقــة.
رصــدت املخابــرات الرتكيــة فعاليــات وأنشــطة مشــبوهة للقــس 
وخــاايه يف مدينــة شــانلي أورفــا يف خميمــات الاجئــن وهــم 
يوزعــون كتــب االجنيــل ، وكان القــس يقــوم ابختيــار عــدد مــن 
لتلقــي  املتحــدة  الــوالايت  اىل  وابتعاثهــم  للمســيحية  املعتنقــن 

االســتخبارية. التدريبــات 
كان للقــس مواقــف سياســية متعلقــة ابألحــداث الــي حتصــل 
يف تركيــا منهــا أتييــده ألحــداث حديقــة تقســيم )غــازي( الــي 

اندلعــت يف 2013 وذلــك حســب إفــادة الشــهود.
القــس وخــااي متورطــون  كشــفت االســتخبارات الرتكيــة أبن 
ابلتنســيق بــن الــوالايت املتحــدة واالرهابيــن يف مشــال ســوراي 
والعــراق، وأهنــم كانــوا خيططــون إلقامــة دولــة كرديــة مســيحية 
العمــل  أجهضهــا  املخططــات  وهــذه  تركيــا،  وشــرق  جنــوب 

الفــرات.  العســكري عــر درع  الرتكــي 
مــن ضمــن أعمــال القــس االســتخباراتية الــي مت الكشــف عنهــا 
هــو مجــع معلومــات وبيــاانت عــن العاملــن يف حمطــات الوقــود 
وخطــوط الســكك احلديديــة داخــل تركيــا وايصاهلــا إىل اىل الـــ 

.)CIA(
نصحــت الــوالايت املتحــدة القــس ابهلــروب عقــب فشــل حماولــة 
االنقــاب خوفــاً عليــه مــن االعتقــال وكشــف مــا حبوزتــه مــن 
املعلومــات، لكــن أايدي األمــن واملخابــرات الرتكيــة اســتبقت 

هروبــه وقبضــت عليــه هــو وأفــراد خليتــه.

إجراءات المركزي 
التركي لدعم الليرة
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الــي  املائــدة  علــى  احلــرة  ملــك  هنــد  بــن  عمــرو  أم  جلســت 
َجْفنــة  تُناوهلــا  أبن  وأمرهتــا  املهلهــل،  بنــت  ليلــى  إليهــا  دعــت 
علــى الطاولــة، فأبــْت، فلمــا أحلَّــْت عليهــا صرخــت ليلــى واُذاّله، 
فــكان ولدهــا الشــاعر الفــارس عمــرو بــن كلثــوم يتنــاول طعامــه 
مــع امللــك يف حجــرة جمــاورة، فلمــا مســع صــراخ أمــه، اســتّل ســيفاً 

ُمعلًقــا فقتــل بــه امللــك.
ْجتَــزأ مــن القصــة: ومــاذا 

ُ
قــد يتســاءل الناظــر إىل ذلــك الســياق امل

عليهــا لــو انولتهــا اجلفنــة؟، لكــن ابلعــودة إىل كامــل الســياق، 
ســيدرك أّن أم امللــك عاشــت حلظــة زهــو طاغيــة افتخــرت فيهــا 
أبهنــا أشــرف العــرب، فقالــت إحــدى جليســاهتا: بــل ليلــى بنــت 
املهلهــل أشــرف منــك، فعمُّهــا امللــك كليــب وأبوهــا الزيــر ســامل 
املهلهــل وزوجهــا كلثــوم بــن مالــك وكلهــم ســادة يف العــرب، وأمــا 
ابنهــا فالشــاعر الفــارس ســيد قومــه عمــرو بــن كلثــوم، فقالــت 

أم امللــك:
ألجعلّنها خادمة يل.

وكســر  اإلذالل  مظاهــر  مــن  مظهــٌر  اجلفنــة  طلــب  إذن كان 
الســيادة، الســؤال نطرحــه اليــوم بصــورة خمتلفــة: ومــاذا لــو وافقــت 
تركيــا علــى إطــاق ســراح القــس األمريكــي لتفــادي تلــك احلــرب 
املتحــدة مبســاعدة  الــوالايت  الــي تشــنُّها  الشرســة  االقتصاديــة 

حلفائهــا ضــد احلكومــة الرتكيــة؟
اجلواب هو الرغبة الرتكية يف احملافظة على سيادهتا واستقاليتها 
القــس  الشــرق والغــرب، فقضيــة  لقــوى  التبعيــة واخلضــوع  مــن 
مــدى  علــى  الطرفــن  مــن  لتســوية  خاضعــة  األمريكــي كانــت 
إىل  املتحــدة ابدرت  الــوالايت  أن  إال  إجيابيــة،  بصــورة  شــهور 
ســتفزة وانتهجــت مــع أردوغــان أســلوب: 

ُ
إطــاق هتديداهتــا امل

افعــل وال تفعــل، وطالبــت ابإلفــراج عــن القــس دون حماكمــة، 
ووضعــت القيــادة الرتكيــة أمــام خياريــن: الرضــوخ واالستســام 
للتهديــدات والعقــوابت مبــا حيملــه مــن ضيــاع اهليبــة والســيادة 
الــي مت بناؤهــا علــى مــدى 16 عاًمــا، وإمــا الرفــض الشــامخ 
مــن أجــل احلفــاظ علــى هــذه املكتســبات مبــا يتبعــه مــن متاعــب 

وأزمــات.
املســلك األمريكــي مل يكــن لــه مــا يــرره، فرتكيــا حليــف قــوي، 
يف  واحللــف  أمريــكا  عليهــا  تعتمــد  الــي  الناتــو  أعمــدة  وأحــد 
نفســه أنت  الوقــت  تركيــا يف  لكــن  الروســي،  النفــوذ  مواجهــة 
بنفســها عــن دائــرة التبعيــة ألمريــكا، وتنافــرت معهــا يف ملفــات 
شــراء  وصفقــة  اإلســرائيلي،  الفلســطيي  الصــراع  منهــا  ِعــدة، 
والرفــض  روســيا،  مــن  إس400-  اجلــوي  الدفــاع  منظومــات 
وإيــواء  إيــران،  علــى  املفروضــة  األمريكيــة  للعقــوابت  الرتكــي 
واشنطن فتح هللا كولن، إضافة إىل القتال يف الشمال السوري.
الــذي كاد  الفاشــل  االنقــاب  يف  املتحــدة  الــوالايت  تــورُّط 
يعصــف برتكيــا قــد فاحــت رائحتــه وأزكمــت األنــوف، فلمــا مل 
يُفلــح االنقــاب العســكري، وبعدمــا متســك الشــعب بقيادتــه 
البيــت  إدارة  ُجعبــة  يف  يعــد  مل  األخــرة،  االســتفتاءات  عــر 
أمــل اإلطاحــة  اقتصاديــة علــى  األبيــض ســوى إحــداث زلزلــة 

األمريكيــة. العبــاءة  إىل  تركيــا  وإعــادة  وفريقــه  أبردوغــان 
واملتابــع لــردود األفعــال يف املنطقــة ســيدرك أن املهللــن هلبــوط 
قيمــة اللــرة أمــام الــدوالر هــم الصهاينــة وبعــض العــرب الذيــن 
يــدورون يف فلــك التبعيــة ألمريــكا، ومــن مث نــدرك طبيعــة تلــك 

املعركــة االقتصاديــة.
رغــم ضــراوة احلــرب االقتصاديــة علــى تركيــا، إال أن هنــاك عــدة 

مؤشــرات وعوامــل وأوراق تبشــر ابنتصــار األتــراك، منهــا:
الصناعــي  لإلنتــاج  العاليــة  والنســبة  الرتكــي  االقتصــاد  قــوة    -
وقــوة الســياحة الرتكيــة، إضافــة إىل أن هنــاك نســبة كافيــة مــن 
العمــات الصعبــة يف خزينــة الدولــة، فليــس االقتصــاد الرتكــي 

ابلــذي يتأثــر بســهولة ابلعقــوابت املفروضــة علــى دول أخــرى.
-  إعــان البنــك املركــزي الرتكــي عــن سلســلة مــن اإلجــراءات 
والتدابــر لدعــم االســتقرار املــايل واســتمرار األســواق يف عملهــا 
ــده بتوفــر الســيولة الازمــة للبنــوك العاملــة  بصــورة فاعلــة، وتعهُّ
ابللــرة والعمــات األجنبيــة، وهــو مــا أدى إىل بدايــة تعــايف اللــرة 
الرتكيــة أمــام الــدوالر، حيــث وصــل إىل 6.46 مقابــل الــدوالر 

يــوم االثنــن، بعــد أن كان يعــادل 7.20 مســاء األحــد.
-  هبــوط العملــة احملليــة أمــام الــدوالر ال يتعلــق برتكيــا وحدهــا، 
فهنــاك حالــة مــن االرتبــاك العاملــي لدرجــة أن قيمــة اليــورو نزلــت 
أمــام الــدوالر، فانتقــال هــذه العــدوى إىل االقتصــادايت األوروبية 
األســواق  هــذه  بــن  للتشــابك  نظــرًا  األمريكيــة  بعدهــا  مــن  مث 

مجيعــا، حتمــا ســيدفع أمريــكا للرتاجــع أمــام الصمــود الرتكــي.
-  ُمضــي الــوالايت املتحــدة يف العقــوابت والتهديــدات ضــد 
مــع روســيا والصــن وإيــران،  للتحالــف  تركيــا ســيدفع األخــرة 
الناتــو، وســيكون  أمريــكا عضــًوا حمــوراًي يف  وابلتــايل ستخســر 
التحالــف الرتكــي الروســي الصيــي اإليــراين مبثابــة تقويــض لقــوة 

الناتــو.
- التفــاف الشــعب الرتكــي حــول قيادتــه، واســتجابته للوقــوف 
أمــام الــدوالر، وابلفعــل هنــاك إقبــال كبــر علــى اســتبدال الــدوالر 
ابللــرة، كمــا نلحــظ ازدايد شــعبية القيــادة الرتكيــة الــي أجــادت 
إشــعال الكــرايء الرتكــي واعتبــار هــذه الفــرتة امتــدادا لانتصــار 

علــى االنقــاب الفاشــل قبــل عامــن.
اللــرة والــدوالر قضيــة عامــة خرجــت عــن  -أصبحــت معركــة 
العــريب واإلســامي،  الشــأن  اخلــاص إىل  الرتكــي  الشــأن  إطــار 
فقــد ُلوحــظ تعاطــف كبــر غــر مســبوق مــع تركيــا، ورأينــا كثــرًا 
مــن الُكتّــاب العــرب يتناولــون دعــم اللــرة الرتكيــة ابعتبــاره واجًبــا 
الرتكيــة(  )اللــرة  وســم  عــر  طالعــُت  وقــد  وأخاقيًــا،  إســامًيا 
منــاذج حيــة هلــذا التعاطــف الــذي تُرجــم إىل أفعــال ال ريــب أهنــا 
ستســهم يف إنقــاذ اللــرة، منهــا مــا كتبــه شــاب عــريب: )مجعــت 
بعضــا مــن املــال مــن أهــل اخلــر ابرك هللا هبــم حــىت أبــدأ بتلقــي 
العــاج الــازم، وعندمــا بــدأت اللــرة ابالهنيــار منــذ أايم قمــت 
بصرفهــم كلهــم مــن الــدوالر إىل اللــرة الرتكيــة حــىت ال أكــون عــوانً 
ألمريــكا علــى 80 مليــون مســلم مــن الشــعب الرتكــي الكــرمي)، 
كمــا ُرصــد إقبــال كبــر مــن القطريــن علــى شــراء اللــرة الرتكيــة، 
وهــو مــا مت رصــده بــن اإلخــوة الكويتيــن وبعــض الســعودين 

كذلــك.
جتــد  مل  الــي  املتحــدة  الــوالايت  أن  القــول  نســتطيع  لذلــك 
تركيــا، ســوف ترتاجــع وتلجــأ إىل  أي مؤشــرات علــى رضــوخ 
اجللــوس إىل طاولــة املفاوضــات مــع القيــادة الرتكيــة، خاصــة بعــد 
حزمــة اإلجــراءات القويــة الــي تتخذهــا تركيــا للتصــدي للحــرب 

االقتصاديــة.
الــوالايت املتحــدة حــال هزميتهــا ســتفقد جــزًءا كبــرًا مــن مسعتهــا 
للغطرســة  للتصــدي  الرتكــي  النمــوذج  وســيصبح  وهيبتهــا، 

أخــرى. لــدوٍل  إهلــام  مصــدر  األمريكيــة 
وأمــا ابلنســبة لرتكيــا، فســوف يُعــّد انتصارهــا مبثابــة اســتقال اتم 
وفــراق أبــدّي لدوائــر التبعيــة، وســيكون زايدة قويــة يف رصيــد 
االنتصــارات الشــعبية ومــن مث سيُســهم ذلــك يف رفــع معنــوايت 
الشــعب الرتكــي وارتقائــه والتفافــه حــول قيادتــه، كمــا أن هــذا 
االنتصــار ســيعزز مــن املكانــة السياســية واالقتصاديــة واألمنيــة 
والعســكرية لرتكيــا يف املنطقــة، وســيكون لــه انعكاســات إجيابيــة 

علــى قضاايهــا.
ســيجد األتــراك بعــد االنتصــار يف هــذه اجلولــة الطريــق مفتوًحــا 

إىل حتقيــق رؤيــة 2023، إبذن هللا وتوفيقــه.
وهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون

واجهــت العملــة الرتكيــة تراجعــات كبــرة قــدرت بنحــو 40% 
منــذ بدايــة العــام احلــايل، قبــل أن تعــوض بعــض خســارهتا عنــد 
املاليــة  الســلطات  وحتــاول  للــدوالر،  لــرات  ســبعة  مــن  أقــل 
والنقديــة أبنقــرة مواجهــة هــذا االحنــدار إبجــراءات عديــدة هتــدف 

إىل دعــم اللــرة وضمــان إدارة أفضــل للســيولة يف البــاد.
السياســية  العوامــل  أبن  املســؤولن  لــدى  قناعــة  مثــة  لكــن 
و”احلــرب االقتصاديــة” ومــن آلياهتــا املضــارابت هــو مــا يدفــع 
العملــة الرتكيــة حنــو حافــة االهنيــار، وليــس املعطيــات االقتصاديــة 

الــي تتمتــع ابلقــوة املطلوبــة، حســب هــؤالء.
قوة العملة

العملــة هــي ورقــة ماليــة حمــددة القيمــة مضمونــة حبكــم القانــون 
للــدول،  املركزيــة  البنــوك  تصدرهــا  وعــادة  مصدرهــا،  قبــل  مــن 
مقدمتهــا  العــامل، يف  أي عملــة يف  قيمــة  حتــدد  الــي  والعوامــل 
والعســكرية  السياســية  العوامــل  جبانــب  االقتصاديــة  العوامــل 
أيضــاً، فبخصــوص العوامــل االقتصاديــة إن قيمــة العملــة تتحــدد 
مبــا لــدى هــذا البلــد مــن ثــروات واحتياطــات طبيعيــة )غــاز- 
نفــط - معــادن( ، كمــا تســتند قيمــة وقــوة العملــة إىل حجــم 
للبــاد. النقديــة، والقــدرة اإلنتاجيــة والتصديريــة  االحتياطــات 

ومثــة عوامــل سياســية تدعــم مكانــة العملــة، مثــل القــوة العســكرية 
واالنتشــار اجلغــرايف للدولــة وربــط جتــارة بعــض الســلع املهمــة يف 
العــامل )النفــط منوذجــاً( بعملــة معينــة، كمــا هــو احلــال يف الــدوالر 

األمركي.
سعر العملة

إن الــذي حيــدد ســعر العملــة يف األســواق هــو العــرض والطلــب 
علــى هــذه العملــة، كأي ســلعة يف األســواق.

وهنــاك عوامــل كثــرة تتحكــم يف هــذا العــرض والطلــب، بعضهــا 
اإلنتاجيــة  وقطاعاهتــا  للدولــة  احلقيقــي  االقتصــاد  أبداء  يرتبــط 
واخلدميــة، والبعــض اآلخــر يتعلــق مبمارســات خطــرة كاملضــارابت 
علــى العمــات وأوراق الديــن، ابإلضافــة إىل عوامــل سياســية.

املعامات مع اخلارج
ومــن بــن العوامــل التقليديــة القابلــة للقيــاس الــي تتحكــم يف ســعر 

العملــة، جنــد وضــع امليــزان التجــاري للبلد.
فكلمــا كانــت الصــادرات أقــوى مــن الــواردات كلمــا شــهدت 
العملــة احملليــة طلبــاً أكــر، والعكــس صحيــح كلمــا اختــل امليــزان 
التجــاري لصــاحل الشــركاء التجاريــن كلمــا تراجــع الطلــب علــى 
األجنبيــة  العمــات  أمــام  اهلبــوط  إىل  ســعرها  ودفــع  العملــة 

األخــرى.
فعندمــا تصــدر دولــة مــا أكثــر ممــا تســتورد فإهنــا حتقــق عائــداً 
ماليــاً، وهــذا يــؤدي إىل زايدة الطلــب علــى عملتهــا ويزيــد مــن 
القيمــة الســوقية هلــذه العملــة، لكــن عندمــا تســتورد أكثــر ممــا 
تصــدر هــذا يــؤدي إىل اخنفــاض امليــزان التجــاري وابملقابــل ميــزان 
اخنفــاض  مث  مــن  الــدول(  بــن  املاليــة  )العمليــات  املدفوعــات 
القيمــة الســوقية للعملــة ورمبــا إىل اهنيارهــا يف حــال تفاقــم اختــال 

هــذا امليــزان.
الغــرب ابلتآمــر  الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان  الرئيــس  ويتهــم 

أهنــا: الرتكيــة لإلضــرار ابقتصــاده، ويعتقــد  العملــة  علــى 
حــرب  ولكنهــا  ذهــب،  أو  يــورو  أو  دوالر  مســألة  “ليســت 

ملواجهتهــا”. الازمــة  التدابــر  واختــذان  ضــدان  اقتصاديــة 

تركيا تخوض معركة االستقالل الكبرى بعد أن أجادت 
أمريكا إشعال الكبرياء التركي

العمالت وقوتها 
ومتى تنهار؟

خاص ترك برس - كاتبة أردنية

د. غريب الحسيناحسان الفقيه 

باحث وكاتب سوري
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بلبل زادة... منبر ال
أيام اتحاد طلبة األناضول في كافة أنحاء العالم

أهالي الريحانية يمدون يد العون لطفل سوري اضطر ألكل القطط 
والكالب من شدة الجوع

AÖB Gönüllüleri Dünyanın Dört Bir Köşesinde

Suriye’de Açlıktan Kedi ve Köpek Eti Yiyen Çocuğa İyilik 
Eli Reyhanlı’dan Uzandı

Anadolu Öğrenci Birliği ve TİKA işbirliği ile organize edilen “Tecrübe Paylaşım Programı” kapsamında 
23 üniversite öğrencisi dünyanın 17 farklı ülkesine yola çıktı. Programa katılan öğrenciler TİKA’nın 
hali hazırda icra etmiş olduğu kalkınma projelerine destek vermek, sosyal sorumluluk projelerine katkı 
sağlamak ve bir takım iş birliği görüşmelerinde bulunmak amacıyla daha önce görmedikleri coğrafyalara 
seyahat ediyor. Yeni insanlarla tanışan öğrenciler, aynı zamanda yurt dışında bulunmanın bilincine de 
varıyor.

İyilikder Reyhanlı temsilciliği, Suriye’de yaşanan açlık nedeniyle yemek zorunda kaldığı kedi ve köpek 
etinden enfeksiyon kapan ve getirildiği Hatay Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Ömer Ali (6) için 
iyilik elini uzattı.

انطلقــت جمموعــة مــن الطلبــة مــن 23 جامعــة يف جولــة علــى 17 بلــداً يف إطــار »برانمــج تبــادل التجــارب« الــذي نظمــه احتــاد 
طلبــة األانضــول ابلتعــاون مــع وكالــة تيــكا للتنســيق والتعــاون اخلارجــي. الطلبــة املشــاركون يف هــذا الرانمــج جيولــون يف مناطلــق مل 
يروهــا مــن قبــل هبــدف دعــم برامــج التنميــة الــي تشــرف عليهــا حاليــاً وكالــة تيــكا، واملســامهة يف مشــاريع املســؤولية االجتماعيــة، 
وإجــراء سلســلة مــن املقابــات مــن أجــل التعــاون. وقــد تعــرف الطلبــة علــى انس جــدد، ويف ذات الوقــت اكتســبوا الوعــي احلاصــل 

مــن التجــول خــارج أراضــي الوطــن.

متكنــت ممثليــة مجعيــة إييلكــدر يف بلــدى الرحيانيــة جنــوب تركيــا مــن جلــب الطفــل الســوري عمــر علــي البالــغ مــن العمــر ســتة أعــوام إىل 
مستشــفى هاطــاي احلكومــي لتلقــي العــاج بعــد أن أصيــب بتســمم بســبب اضطــراره ألكل حلــوم القطــط والــكاب مــن شــدة اجلــوع.

مساعدات عيد األضحى تصل إلى 2 مليون و300 ألف محتاج
2 milyon 300 bin muhtaca kurban yardımı

İHH İnsani Yardım Vakfı, 26 yılın verdiği tecrübeyle bu bayramda da bağışlanan 57 bin 961 hisse kur-
banı 2 milyon 300 binin üzerinde ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

بفضــل جتربتــه الــي تعــود إىل 26 عامــاً جنــح وقــف IHH لإلغاثــة اإلنســانية يف إيصــال 57 ألــف و961 حصــة مــن حصــص 
حلــوم األضاحــي الــي مت التــرع هبــا خــال عيــد األضحــى األخــر إىل مليونــن و300 مائــة ألــف حمتــاج.

بالمشاركة تتحول الحياة إلى عيد
Paylaşınca Hayat Bayram Olur!

İyilikder 2018 yılı Kurban organizasyonu kapsamında başta ülkemiz olmak üzere , Suriye, Filistin (Gaz-
ze), Makedonya (Üsküp), Bangladeş, Yemen, Moğolistan, Etiyopya, Somali, Uganda, Lübnan, Sierra 
Leone, Kamerun, Burkina Faso, Çad ve Nijer ülkelerinde kestiğimiz kurbanlar ile onbinlerce ihtiyaç 
sahibi kardeşimize ulaştık.

يف إطــار محلــة عيــد األضحــى الــي نظمتهــا مجعيــة إييلكــدر لعــام 2018 اســتطعنا الوصــول إىل إخواتنــا احملتاجــن يف كل مــن تركيــا 
وســوراي وفلســطن )غــزة( ومقدونيــا )ســكوبيا( وبنغــادش واليمــن ومنغوليــا وأثيوبيــا والصومــال وأوغنــدا ولبنــان وســراليون وكامــرون 

وبوركينافاســو وتشــاد والنيجــر عــن طريــق األضاحــي الــي ذحبناهــا يف تلــك البلــدان.
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وكالة تيكا للتنسيق والتعاون الدولي تدعم فلسطين في عيد األضحى
TİKA Kurban Bayramında Filistin Halkının Yanında

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Zekat Komiteleri, Hak ve Adalet Derneği ile 
diğer insani yardım dernekleri işbirliğinde Kurban Bayramında Gazze’de 10 bin ihtiyaç sahibi aileye 
kurban eti dağıtımı gerçekleştirdi.

ابلتعــاون مــع جلــان الــزكاة ومجعيــة احلــق والعدالــة وغرهــا مــن اهليئــات اإلغاثيــة وزعــت وكالــة تيــكا للتنســيق والتعــاون الــدويل حلــوم 
األضاحــي علــى 10 آالف عائلــة حمتاجــة يف قطــاع غــزة خــال عيــد األضحــى.

بركة العيد تغمر أربع قارات بفضل الهالل األحمر التركي
Kurban Bereketi Kızılay İle Dört Kıtaya Taşındı

İhtiyaç sahiplerinin sofrasına kurban bereketini ulaştırmak için “Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün” slo-
ganıyla Vekâletle Kurban Kesim Kampanyası düzenleyen Türk Kızılay, kurban bereketini Balkanlar, 
Asya, Afrika, Ortadoğu ve Güney Amerika’ya taşıdı.

حتــت شــعار »كــي تســتمر بركــة العيــد طيلــة العــام« نظمــت مجعيــة اهلــال األحــر الرتكــي محلــة لذبــح األضاحــي ابلوكالــة عــن 
املترعــن مــن أجــل إيصــال بركــة العيــد إىل ســفرة العائــات املعــوزة يف البلقــان وآســيا وإفريقيــا والشــرق األوســط وأمريــكا اجلنوبيــة.

تنظيم معايدة في ثالث أيام العيد
Bayramlaşma Bayramın III. Günü Yapıldı

Bülbülzade Vakfı’nın Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlediği bayramlaşma programı bayramın III. 
günü olan 23 Ağustos Perşembe günü Bülbülzade Vakfı Eğitim ve Hizmet Merkezimi avlusunda yapıldı.

مبناســبة عيــد األضحــى نظــم وقــف بلبــل زاده برانمــج معايــدة يف اليــوم الثالــث مــن أايم العيــد املوافــق ليــوم اخلميــس الـــ23 مــن 
أغســطس 2018 يف ابحــة مركــز التعليــم واخلدمــات التابــع للوقــف.

مايا بدأت تمشي برجلين صناعيتين
Maya Protez Bacakları ile Yürümeye Başladı

Doğuştan engelli olan 8 yaşındaki Maya Meri’nin tedavisi Suriye’de savaşın ardından yarım kalmıştı. 
Ailesiyle birlikte İdlip’e kaçmak zorunda olan Maya, ailesiyle birlikte yaşadığı kampta kendisi gibi 
engelli olan babası Muhammet Ali Meri’nin plastik boru ve konserve kutusundan yaptığı “ayaklarıyla” 
hayata tutunmaya çalışıyordu.

انقطعــت الطفلــة الســورية مــااي مرعــي عــن العــاج بســبب احلــرب اجلاريــة يف بلدهــا. مــااي البالغــة مــن العمــر حاليــاً مثــاين ســنوات 
كانــت قــد ولــدت إبعاقــة. وقــد اضطــرت إىل النــزوح مــع عائلتهــا إىل مدينــة إدلــب حيــث تعيــش هنــاك يف خميــم لائجــن حماولــة 

املشــي مســتعينة أبقــدام باســتيكية صنعهــا هلــا والدهــا املعــوق مــن علــب املصــرات.
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تركيا والقدرة على تخطي
الحرب االقتصادية

كاتب وصحفي سوري

أحمد مظهر سعدو

َرَجــُب ِعــزٍَّة  يف  قاهَلــا  )ال(  بــــ  أنعِــْم 

ُمنَتِفًضــا التاريــِخ  زاِهــِي  ِمــْن  اَنَداُه 

جُتاِلُســُهْم كانَــت  اأُلىَل  بِــَداِر  ارأَبْ 

واْجَهــْر بِــــ )ال( اي َحفيــَد الفاحتــَن وال

ُمزَدِهيًــا النَّجــِم  فــوَق  َجبينَــَك  وارفَــع 

َواْســأْل َعــِن الَقــسِّ أْمــواَل العِــراِق فـََقــْد

وملَْ اخلَِليــِج  َضــرَْع  َحَلبُــوا  ِبَذنْبِــِه 

خياتُِلهــا أْخــَرى  يف  حَيلُــُم  وراَح 

بـَلَــٍد يف  الدِّينــاِر  َهيـْبَــِة  ِإىَل  واْنظُــْر 

ســُكوَن يف َشــَرٍف
َ
َواْســتـَْنِطِق الَفاتِــَح امل

َوقْــُع َصــًدى اأَلجْمــاِد  اَتلِــِد  ِمــْن  أَيْتِيــَك 

َمــْن اَنَداُه َخاِطــرُُه ِمــْن َصــْوِت  فــاراتَح 

وملَْ النِّــداِء  َصــوَت  َجَوارُِحــُه  لَبَّــت 

َشــَرٍف يف  األْوطَــاَن  َســيَُّجوا  قــاَدًة  اَي 

هاَمَتهــا لِْلغَــرِب  أْمواهُلُــْم  حَتْــِن  ملَْ 

يَُدْغِدُغــُه َشــْعٌب  َحْوهِلِــْم  ِمــْن  واْلتَــفَّ 

ِلرِفَعتِــِه َعاُشــوا  َوطَنًــا  خَيُذلُــوا  ملَْ 

َهيبُتهــا الرِّيــِح  َهــاِم  فَــوَق  أْمواهُلــم 

أْخَضرِِهــْم فـَــْوَق  َســَكُبوها  اَثراتـُُهــْم 

حَتَزُّهِبِــْم َشــىتَّ  َعلَــى  ِفيِهــْم  واَثَر 

َدِمِهــْم ِمــْن  األجْمــاَد  َصنـَُعــوا  مبَــْن  زَاٍه 

َصْفحاتُُه ِمْن ُخُيوِط الشَّْمِس َقْد ُنِسَجت

َصَدَحــت مــا  األقــواَل  َيســِبُق  وِفعُلُهــْم 

َشــايَعه الغَــرِب  يف  اَنبِــٌح  رَاَعُهــْم  َمــا 

بـَْلَطَجــٍة أحــاُم  أِبْهَدافِــِه  َســاَرت 

َزَعُمــوا ِلَمــْن  تُرِكيَّــا  ُتْذِعــُن  َهيـَْهــاَت 

وقَــد اهلُــراُء  َهــذا  ِمــْن  ُك  الــرتُّ ويَعَجــُب 

َمفاِخرِِهــم يف  قـَــْوٍم  يَنَتِســْب ُكلُّ  إْن 

نـََبُحــوا َمــْن  أنيَــاُب  تـََناهَلُــُم  ولَــْن 

يف َوجــِه َمــْن طَبُعــُه أدَرى بِــِه الَكــِذُب

الغضــُب أْوداِجــِه  ويف  احَلِميــِد  َعبــُد 

ــُحُب السُّ أْقدارِهــا  َعلَــى  الــرََّوايب  فَــوَق 

َشــرِبوا مــا  َزْهــَو  إالَّ  النَّبــِع  ِمــَن  َتشــَرْب 

ــُهُب الشُّ ــنا  السَّ أفانــِن  فَــوَق  تَلقــاَك 

َهــُب الذَّ ــِه  ِلصِّ َعــْن  أِبَقوالِــِه  يُــْديل 

ماَحَلبُــوا َدرِّ  ِمــْن  بُطُونـُُهــُم  َتْشــَبْع 

اخْلَــِرُب َعقلُــُه  ِمْنهــا  النَـّْيــِل  يف  َمنَّــاُه 

هَنبُــوا وَمــا  َعاثُــوا  مبــا  َيشــَقى  مــازاَل 

ْوِد َعْنــُه َجْيُشــُه اللَِّجــُب َمــا غــاَب يف الــذَّ

جُنُــُب قــاَدٌة  اَيِجــي  الدَّ يف  يـَبـُثّـُـُه 

َومَل حَتُــْل ُدوَن َمــْن َأْصغَــى لَــُه احُلُجــُب

َيْسأَْلُه َمْن َشايـَُعوُه الرَّْأَي: ما السََّبُب ؟

َوثـَبُــوا أْوطَاهُنــم  ُحوِصــَرت  وُكلَّمــا 

يـَْلَتِهــُب الــدُّوالُر  انرِهــا  يف  وراَح 

الُكــَرُب الَحــِت  مــا  إذا  َعرِيــٌق  جَمْــٌد 

َتِعبُــوا ومــا  اَلنُــوا  ومــا  اْســَتَكانُوا  ومــا 

النََّشــُب الَعاِصــَف  يُــِذلَّ  أْن  وأْقَســُموا 

َســَكُبوا مبَــا  أْمريــَكا  ُدوالُر  فَــَذاَب 

احِلَقــُب بِــِه  َتذَهــْب  ملَْ  العِــزِّ  ِمــَن  ِإرٌث 

الُكتُــُب ــاِقِه  ُعشَّ إىَل  َمتــُه  وَقدَّ

َذَهبــوا َمــن  أصــَداُء  ِســْفَرها  وَدوَّنَــت 

اخلُطَــُب هِبَــا  واْهتـَــزَّت  نابِــِر 
َ
امل فَــوَق 

والَكلَــُب الَبغَضــاُء  َعداوتِــِه  إىل 

ــياِق الَعــرُض والطَّلَــُب َوملَْ َيُكــْن يف السِّ

َرَجــُب هِبــا  أْوَدى  َهيـْبـََتهــا  أَبَنَّ 

الَعَجــُب الِفريــِة  بِِتْلــَك  إلَيِهــْم  أْفَضــى 

َنَســُب الــَوَرى  بــَن  مــا  ِك  لِلــرتُّ فالدِّيــُن 

ــُب جيَِ مــا  لِلدِّيــِن  ُمــوا  قدَّ مــا  بَعــِد  ِمــْن 

لطاملــا كانــت اإلدارة األمركيــة اجلديــدة والقدميــة، مواكبــة لألوضــاع السياســية واالقتصاديــة 
واألمنيــة داخــل الدولــة الرتكيــة، وهــي الدولــة اإلســامية الكــرى داخــل حلــف الناتــو، وهــي 
املتطلعة أبًدا اىل االخنراط يف أتون االحتاد األورويب، دون أن يُفسح يف اجملال مطلًقا، لدخول 
دولــة كــرى مواطنوهــا مســلمون بشــكل شــبه كامــل، ويتجــاوز عددهــم ال 81 مليــون نســمة، 
مــن منطلــق أهنــا قنبلــة  دميغرافيــة مهمــة جــًدا لــن تســمح دول الغــرب ومعهــم أمــركا أبن تتواجــد 
داخــل أروقــة االحتــاد األورويب، مبــا يشــكل ذلــك )بنظرهــم( ذاك التحــول اخلطــر حنــو تغيــر 

مســارات االحتــاد األورويب.
 وقد عملت الدول الغربية مؤخًرا ومنذ ما قبل حماولة االنقاب الفاشلة، يف 15 متوز/ يوليو 
2016، علــى تقويــض كيــان وأركان احلكومــة الرتكيــة، الــي ال تنــدرج يف ســياقات أمركيــة، 
تبتغيهــا السياســات الغربيــة، كــي تكــون اتبعــة وليســت شــريكة أو حليفــة، وهــو مــا تصــر عليــه 
اإلدارة السياســية األردوغانيــة املنعتقــة مــن سياســات التابعيــة السياســية أو االقتصاديــة، معتــدة 
ــا، ومتكئــة علــى  بتارخيهــا اإلســامي العثمــاين، وقوهتــا الســكانية واحلضاريــة املشــهود هلــا عاملًي
التفــاف مجاهــري تركــي وإســامي كبريــن، حــول سياســة طاملــا حلــم هبــا إنســان العــامل الثالــث، 
بــل إنســان العــامل املســلم، ضمــن ظــروف اســتقطابية ســيئة، تعمــل عليهــا اإلدارات األمركيــة 
املتعاقبــة، وتتمســك بسياســة عامليــة أحاديــة القطــب، بعــد اهنيــار االحتــاد الســوفيايت الســابق، 
وعــدم قــدرة أي قطــب آخــر مــن اإلمســاك بثنائيــة قطبيــة جديــدة، ســواء كانــت روســية أو 
صينيــة. ضمــن هــذه األجــواء الدراماتيكيــة ، جــاءت السياســة األمركيــة الرتامبيــة، يف حماولــة 
منهــا للجــم سياســة تركيــة منفتحــة علــى العــامل، وطاحمــة ألن تكــون ذات مســة وطنيــة، ترفــض 
التابعيــة، وتصــر علــى أخــذ مســارها املســتقل ضمــن حــاالت هنضويــة، ال ختفــى علــى أحــد، 
وتســطر كل يــوم انتصــارات جديــدة، يف اإلقليــم واملنطقــة برمتهــا، وعلــى مجيــع املســتوايت، 
األهــم  املقعــد  تتبــوأ  تركيــا  فيهــا  ابتــت  الــي  والتجاريــة،  الصناعيــة  واالقتصاديــة،  العســكرية 
علــى املســتوى الصناعــي احلديــث، والتجــاري النشــط، حيــث بــدأت اإلدارة األمركيــة حــراًب 
اقتصاديــة مقصــودة، واســتهدافية، تريــد عرهــا إعــادة تركيــا إىل الركــون لسياســات أمركيــة يف 
املنطقــة، ال ختــدم إال املصــاحل األمركيــة، وفقــط، دون األخــذ بعــن االعتبــار املصلحــة الوطنيــة 
الرتكيــة، رغــم كل احملــاوالت السياســية الرتكيــة املتمكنــة، مــن الوصــول إىل تفامهــات اقتصاديــة 
سياســية عســكرية، تواكــب ماهيــة االحــرتام املتبــادل يف السياســة واالقتصــاد علــى حــد ســواء.
مــن هنــا فــإن األزمــة احلاليــة بــن اإلدارة األمركيــة والدولــة الرتكيــة، مرشــحة لاســتمرار، إىل أمــد 
ليــس ابلقصــر، يف جــو تركــي وطــي ملتــف حــول رئيســه وسياســات وطنيــة تركيــة، مــا برحــت 
تــرى فيهــا مجــوع النــاس أهنــا جــزًء مهًمــا مــن االعتــزاز ابلوطنيــة الرتكيــة ، واهلويــة الوطنيــة الــي ال 
يتخلــى عنهــا أي تركــي، مهمــا حتمــل مــن حصــارات اقتصاديــة، أو حــراًب ضــد عملتــه الوطنيــة، 
ويبــدو أن هــذا االلتفــاف اجلماهــري حــول سياســات احلكومــة الرتكيــة، حــىت مــن قبــل مــن هــم 
يف صــف املعارضــة الرتكيــة، يدلــل إىل تكاتــف وطــي مميــز ضــد اهليمنــة األمركيــة، والغطرســة 
البائســة مــن ترامــب الــذي يتوهــم أنــه ميلــك العــامل، ويســتطيع مــن خــال القــوة العســكرية 

األمركيــة يَل أعنــاق دول العــامل.
الرتكيــة،  والسياســية  االقتصاديــة  واخلــرة  اجلديــدة،  الرتكيــة  االقتصاديــة  السياســات  ولعــل 
والقــدرة علــى املنــاورة، هــي مــا ســوف متكــن احلكومــة األردوغانيــة، مــن الســيطرة علــى الوضــع 
االقتصــادي وضبطــه، وإعــادة رســم سياســات حداثويــة قويــة، وقــادرة علــى إعــادة القطــار إىل 
ســكته، ضمــن وعــي شــعيب تركــي، غايــة يف األمهيــة، حــىت لــو ختلــى الكثــر مــن األصدقــاء 
الســابقن عــن الوقــوف إىل جانــب اللــرة الرتكيــة، والدولــة الرتكيــة، يف ظــرف يُفــرتض فيــه أن 
يقــف الصديــق إىل جانــب صديقــه، دون اخلــوف مــن أخطبــوط أمركــي عاملــي، يبــدو أنــه مــا 
يــزال األقــدر علــى إخافــة بعــض الــدول الــي تُؤثِــر الســامة عــن الوقــوف يف وجــه السياســة 

األمركيــة، سياســة )املولــوخ إلــه الشــر(.
املطلعــون علــى آليــات السياســة االقتصاديــة الرتكيــة يشــرون إىل قــدرة االقتصــاد الرتكــي علــى 
التصــدي للهجــوم األمركــي الغــريب، املتوحــش، وختطــي تبعاتــه ونتائجــه الســلبية، وهــم يــرون أن 

االقتصــاد الرتكــي أقــوى بكثــر مــن االقتصــاد اإليــراين، حيــث يتأثــر
)اإليــراين( أكثــر بكثــر جــراء احلــرب االقتصاديــة عليــه، وعلــى عملتــه، كمــا أن أوضــاع إيــران 
عموًمــا واســتطاالهتا اإلرهابيــة يف املنطقــة، تتعــدى أيــة قــدرة علــى الصمــود، كمــا هــو حــال 
الوضــع االقتصــادي الرتكــي، الــذي يعيــش حالــة وحيثيــة مرحيــة أكثــر مــن اإليــراين، ومــن مث فإنــه 

ال ميكــن املقارنــة بينهمــا، علــى كل الصعــد.
تعــايف، يف  حالــة  إىل  يشــر  الرتكــي  االقتصــادي  البعــد  مســتقبل  التموضــع كان  هــذا  علــى 
املســتقبل املنظــور، يف ظــل سياســات اقتصاديــة وطنيــة متمكنــة وقــادرة، ومدركــة إلمكانياهتــا 
الذاتيــة، ومــدى وعــي الشــارع الرتكــي ملــا جيــري مــن حولــه، كحــرب اقتصاديــة عدائيــة قــذرة 

تبغــي تقويــض دولتــه الوطنيــة.

في مواجهة الحرب االقتصادية
على تركيا الناهضة.

شاعر وكاتب سوري

إسماعيل الحمد
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كاتب وصحفي يمني

د. غسان الجيالني

»ال تقوم الساعة حىت ينزل الروم ابألعماق أو بدابق«
 أيــن األعمــاق وأيــن دابــق؟، مهــا موضعــان ابلقــرب مــن 
ويف  ربوعهمــا  يف  واألوربيــون  األمريكيــون  ســينزل  حلــب 
الســنوات القليلــة املقبلــة علــى هــذه األرض وهــذه املنطقــة 
الكــرمي  الرســول  أخــر عنهــا  فيهمــا، كمــا  الرحــى  ســتدور 

الــذي ال ينطــق عــن اهلــوى.
 ُعــْدُت إىل بعــض املعاجــم ألقــف علــى أتويــل أهــل املعاجــم 
القدميــة لألعمــاق ودابــق فوجــدت أهنــم يقولــون : األعمــاق 
بــن حلــب يف ســوراي وأنطاكيــة يف تركيــا،   ودابــق موطــن 
قلــت ســبحان هللا العظيــم انظــروا إىل القواعــد العســكرية 
األمريكية اآلن يف منبج والقطاع الشــرقي من ســورية واليوم 
تركيــا تســتعد لدخــول منبــج مــا معــى هــذا ؟، إن هنــاك 
تنبــؤات عــن طريــق األحاديــث املتواتــرة أبن مــا حيصــل اليــوم 
ضمــن املربــع الرتكــي العاملــي هــو بدايــة لنهايــة املاحــم، وإذا 
الغــزاة  مقــرة  تركيــا كانــت  أن  نــرى  التاريــخ  إىل  عــدان  مــا 
وابب مــن أبــواب الفتوحــات اإلســامية وابعــرتاف كهنتهــم 
أن هنــاك قريــة تركيــة صغــرة تصبــح ملجــأ للمؤمنــن بقــرب 
تقــع  صغــرة  قريــة  مــن  النهايــة  هــذه  وتبــدأ  العــامل،  هنايــة 
غــرب تركيــا وأن يــوم القيامــة قريبــة مــن املنطقــة الــي يعتقــد 
املســيحيون أن مــرمي العــذراء صعــدت منهــا إىل الســماء، مــا 

معــى هــذا ؟.
األرض الرتكيــة هــي بدايــة ظهــور الرســالة املســيحية وابلتــايل 
مــا حيصــل اليــوم لرتكيــا هــو انقــاب مــن نــوع خــاص حيمــل 
بــن طياتــه بــذور الضغينــة واالنتقــام واســتعادة هيبتهــم الــي 

ُمرغــت يف األرض يف قــرون مضــت كمــا يزعمــون.
ماذا بعد:

قــال مايــكل روبــن احمللــل األمريكــي املســئول الســابق يف 
وزارة الدفــاع األمريكيــة البنتاغــون إن أردوغــان وصــل إىل 
هنايــة الطريــق معــراًب عــن رفضــه لتعديــات النظــام الرائســي 
يف تركيــا بكلمــة ال، جــاء ذلــك يف رســالة نشــرها »روبــن« 
الــذي ينتمــي للمحافظــن اجلــدد والــذي عــرف كشــخصية 
تكهنــت مبحاولــة االنقــاب الفاشــل يف تركيــا قبــل وقوعهــا 

بثاثــة أشــهر. 

ماذا كان الرد:
روبــن  مايــكل  تصرحيــات  بــرس  تــرك  موقــع  وصــف  قــد 
بينمــا كان  أردوغــان  الرئيــس  إىل  وجهــه  الــذي  بـــالتهديد 
أردوغــان هــو مــن وجــه هتديــًدا صرحيًــا للــدول الغربيــة بقولــه: 
لــن  فإنكــم  املنــوال  هــذا  علــى  مواقفكــم  اســتمرت  »إذا 
تتمكنوا من اخلروج إىل الشوارع يف أي مكان من العامل«.

 ماذا يعين هذا
الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان كان ال يفــّوت أي 
خطــاب لــه ســواء كان أمــام مناصريــه مــن الشــعب الرتكــي 
أو يف أي حمفــل دويل إال ويســتغله لتذكــر أورواب والغــرب 
بشــكل عــام أبن تركيــا القدميــة ســوف ينتهــي عهدهــم هبــا 
مــع حلــول العــام ،2023 وســيكون هنــاك تركيــا جديــدة مل 
يعهدوهــا مــن قبــل، ال بــل جنــده ربــط يف بعــض تصرحياتــه 

بــن هــذا التاريــخ وهنايــة دولــة الكيــان الصهيــوين.
النظرة املستقبلية لرتكيا اجلديدة

 ملــاذا ينتظــر أردوغــان العــام 2023 للبــدء ابلتنقيــب عــن 
النفــط والشــروع حبفــر قنــاة تربــط البحــر األســود ببحــر مرمــره 
والبــدء بتحصيــل الرســوم مــن الســفن والبواخــر الــي تعــر 
احلــرب  يفســر  الســؤال  هــذا  أن  رمبــا  البوســفور؟،  مضيــق 
الدائــرة اآلن بــن أورواب وأردوغــان ابلتحديــد وملــاذا ســعت 
أورواب وأمريــكا بــكل الطــرق للتخلــص مــن أردوغــان القــوي 
الــي  العســكرية  الرتكيــة  واملؤسســة  الفســاد  حــارب  الــذي 
رعــت علــى مــدار عقــود الفســاد والفاســدين والــي شــكلت 
الشــعب  علــى حســاب  والصهيونيــة  للغــرب  التبعيــة  رأس 
الرتكــي ومســتقبل تركيــا تلــك املســاعي احملمومــة والــي كان 
آخرهــا االنقــاب العســكري الفاشــل يف 15/يوليــو متــوز 
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تركيــا ليســت كمــا رتبتــم وخططتــم، تركيــا اليــوم ليســت كمــا 
األمــس، ومــا تنتهجونــه مــن سياســات بديلــة الــي مــن شــأهنا 
أتكــدوا  اتبعــاً  وجتعلــه  الرتكــي  الشــعب  إرادة  تضعــف  أن 
أنكــم وامهــون، واعلمــوا أن تركيــا ليســت ســلعة كبقيــة الســلع 
تشــرى وتبــاع وأهنــا ليســت كالعملــة الصعبــة قابلــة للقيــاس. 

عملــوا علــى أضعــاف الــدول العربيــة بعــد ان ركبــوا موجــة الربيــع العــريب 
بعــد دراســة وختطيــط لســنوات، متكنــوا مــن وضــع خارطــة جديــد لشــرق 
أوســط جديــد ميكــن االحتــال الصهيــوين لألراضــي العربيــة مــن العيــش 

بسام.
أن  العثمانيــة حتــاول  بــاد االمراطوريــة  بذلــك وكانــت  فعــا جنحــوا 
تنصــح وأن متنــع حــدوث ذلــك ولكــن بــدون جــدوى فــكان الســامعون 

إذن مــن طحــن وإذن مــن عجــن.
تعرضــت تركيــا لعديــد مــن احملــاوالت جلرهــا إىل نفــس املربــع، ولكنهــا 

جوهبــت إبرادة شــعبية قويــة جــداً مل يســتطع األعــداء اجتيازهــا.
 حاولوا إاثرة الشارع يوماً ومَل يفلحوا، وجلأوا إىل دعم جمموعة خارجة 
والشــعب  والوطــن  انقــاب واالطاحــة ابلدولــة  لعمــل  القانــون  علــى 
وامللــة، تصــدى هلــم الشــعب بنفــس ووقــف حاجــزاً بــدون ســاح يف 
الطائــرات، جلــأ  مــن  الــذي ميطرهــا  الرصــاص  الداببــة ومَل خيفــه  وجــه 
الرئيــس القائــد والزعيــم الطيــب أردوغــان لدعــوة الشــعب إىل اخلــروج 
ورفــض ذلــك العمــل القبيــح الــذي رفضتــه تركيــا منــذ زمــن، وبــدأت 
املــآذن تصــدح بصــوت احلــق وهــي تدعــو كل تركــي إىل الوقــوف مــع 
احلــق واحلفــاظ علــى تركيــا الدولــة والوطــن واإلنســانية واحلريـّـة والعدالــة، 
وفعــا ألن املواطــن يلمــس ذلــك علــى أرض الواقــع قــدم نفســه قــرابانً 

لوطنــه. 
عــداًء  ميثلــون  الذيــن  األعــداء  أولئــك  عثمانيــاً يف وجــوه  فــكان كفــاً 

الضعيفــة. والشــعوب  واحلريّــة  لإلنســانية 
عــن  ويبحثــون  تركيــا  أمــر  يتدارســون  وهــم  ذلــك  فشــلوا يف  أن  بعــد 
خطــط بديلــة إلخضاعهــا، ومــن جانــب آخــر يعمــل األتــراك علــى 
العظمــى  الــدول  وينافســون  وينتجــون  ويصنعــون  ذاتيــاً،  يكتفــوا  أن 
اقتصــادايً وعســكرايً، جلــأوا إىل احلــرب االقتصاديــة، وقــد وجــدوا مــن 
قصــة الراهــب عــذراً وقــام جمنــون أمريــكا بتهديــد تركيــا ألنــه يعلــم أبهنــا 

لــن جتعلــه يلعــب ابلشــرق األوســط كمــا حيلــو لــه. 
قوبــل هــذا العمــل األرعــن ابلنديــة والصابــة والعمــل وفــق الدســتور 

والنظــام للدولــة الرتكيــة فهــي ليســت واليــة أمريكيــة. 
إين ارى كفاً عثمانياً يلوح يف األفق، وسيصفع كل الطغاة واملتآمرون. 

قال تعاىل:
الَـّـِذي  َذا  َفَمــن  خَيُْذْلُكــْم  َوِإن   ۖ َلُكــْم  َغالِــَب  فَــَا   ُ اللَّ يَنُصرُْكــُم  ))ِإن 
يَنُصرُُكم مِّن بـَْعِدِهۗ  َوَعَلى اللَِّ فـَْليـَتـَوَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن(( )160( ال عمران

تركيا ليست عملة صعبة قابلة للقياس

كاتب وصحفي سوري

هائل حلمي سرور
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بكثــر  أقــل  املعلنــة  األحــداث  أبن  تقــول  السياســية  العلــوم  يف  اثبتــة  قاعــدة  هنــاك 
مــن األحــداث الفعليــة، فالعــوام يــرون مــا يطفــوا علــى الســطح ومــا يُعلــن يف وســائل 
اإلعــام، لكــن خــراء التحليــل السياســي وتقديــر املوقــف يقــرأون مــا وراء احلــدث ومــا 
بــن الســطور، كــي تتجلــى هلــم حقائــق األمــور للوصــول إىل صياغــة رؤيــة واضحــة 
حــول األحــداث، وتقديــر حجــم املصــاحل حســب الاعبــن ووضــع كل العــب يف 

مكانــه الصحيــح لتصــّح املخرجــات والنتائــج.
فمنــذ أن نشــبت األزمــة األمريكيــة الرتكيــة، وســاد منــاخ التوتــر السياســي بــن الطرفــن، 
توجهــت األنظــار حــول الســبب احلقيقــي وراء تلــك االضطــراابت الــي قــد تضــرب 
جبــذور العاقــة وهتــدم جســور التعــاون بــن حليفــي الناتــو، إن مل يكــن هنــاك مبــادرات 
وقــراءة  التحليلــي  االســتهاك  فــزاد  األزمــة،  حلــل  سياســي  أفــق  ورســم  دبلوماســية 
املشــهد مــن عــدة زوااي وتســطيح األمــر واختزالــه يف قضيــة القــس “برنســون” احملتجــز 
منــذ عامــن يف تركيــا، يف حــن أن هــذه القضيــة جمــرد قمــة اجلبــل اجلليــدي يف توتــر 
البلديــن، فتضــارب املصــاحل بينهمــا يف كثــر مــن امللفــات أدي إىل  بــن  العاقــات 
تكوين تراكمات خافية، ســاعدت على هتيئة الســياقات العامة لنشــوب ِصدام دائم 

بــن اإلدارة األمريكيــة والرتكيــة.
البحث عن مثن

يف تقاريــر مســربة مــن قبــل بعــض املقربــن مــن صانــع القــرار الرتكــي أشــارت أن كان 
هنــاك تنســيق بــن البلديــن بشــأن اإلفــراج عــن القــس “برنســون “ قبــل أن تتفاقــم 
األزمــة، مقابــل بعــض املطالــب مــن اجلانــب الرتكــي، إال أن اإلدارة األمريكيــة رفضــت 
تقدمي أي مثن مباشــر، يف ســبيل إطاق صراحه، وعلى إثر ذلك الرفض اختذ ترامب 
خطــوات تصعيديــة بفــرض عقــوابت علــى تركيــا، ومــع امتصــاص صدمــة احلــرب علــى 
اللــرة واســتعادة عافيتهــا نســبياً أمــام الــدوالر، بــدأت تركيــا يف اختــاذ إجــراءات هجوميــة 
يف فــرض عقــوابت علــى بعــض املنتجــات األمريكيــة يف رســالة واضحــة إىل واشــنطن 
أن مدخــل العقــوابت لــن يثــى تركيــا يف الرتاجــع عــن فــرض سياســتها هــي األخــرى، 
وأنــه ال ســبيل إال ابحلــوار الدبلوماســي للخــروج مــن األزمــة وهــذا مــا تريــده أنقــرة، أن 
جتــّر واشــنطن إىل لعبــة املســاومات لفــرض شــروطها لتخــرج مــن هــذه األزمــة مبكاســب 
أقــل مــا تكــون هــي اإلفــراج عــن انئــب مديــر بنــك خلــق احلكومــي، “هــكان اتيــا” 

مقابــل اإلفــراج عــن القــس “برنســون”.
نوعية املطالب الرتكية

يتوجــه اإلعــام الرتكــي ابلرتكيــز علــى تســليم القــس برنســون” مقابــل تســليم” فتــح هللا 
غولــن” خمطــط االنقــاب العســكري الفاشــل، لكــن أنقــرة تــدرك صعوبــة هــذا املطلــب 
خاصــًة أن أمريــكا تتحجــج أبن أدلــة اإلدانــة ليســت كافيــة لتســليمه، لكــن تركيــا ترمــي 
إىل أبعــد مــن ذلــك بكثــر، فهنــاك قضــااي أخــرى متثــل أمهيــة للجانــب الرتكــي ألن أثرهــا 
قــد يرتتــب عليــه خســائر كبــرة علــى املــدى القريــب، وحســب مــا جــاء يف التســريبات، 
فقــد طلبــت تركيــا إغــاق ملــف التحقيقــات الــذي يقــوم بــه القضــاء األمريكــي حــول 
خــرق أنقــرة للعقــوابت األمريكيــة علــى إيــران ووقــف اإلجــراءات العقابيــة املتوقعــة ضــد 
بنــك خلــق احلكومــي، واإلفــراج عــن مســاعد مديــر البنــك “هــكان اتيــا “ ، وأتمــن 
عودتــه لرتكيــا والــذي مــن املتوقــع أن تصــدر ضــده أحــكام ابلســجن لعــدة ســنوات، 
لتورطــه - حســب اهتــام حمكمــة نيويــورك الفيدراليــة- ابملســاعدة علــى تســهيل خــرق 
العقــوابت األمريكيــة علــى طهــران، ابإلضافــة إىل توقــع فــرض عقــوابت ماليــة علــى 
البنــك قــد تصــل إىل مليــارات الــدوالرات ممــا قــد يتســبب يف إفــاس البنــك يف حــال 
تنفيذهــا، لذلــك تتمســك تركيــا بدفــع الثمــن مقابــل اإلفــراج عــن برنســون دون أي 
أتخــر، فبحســب التســريبات أيضــا فقــد وعــدت أمريــكا اجلانــب الرتكــي إبعــادة النظــر 
يف قضيــة “اتيــا” إذا أفرجــت عــن القــس لكــن بــدون تقــدمي أي ضمــاانت بذلــك، 
لكــن تركيــا رفضــت الســيما وأن البلديــن يعيشــان أزمــة ثقــة بســبب كثــر مــن املشــاكل 

العالقــة بينهــم.
لكــن مــع زايدة التصعيــد وشــدة احلــرب الكاميــة يظــل هنــاك أمــا يلــوح يف األفــق 
حلــل األزمــة، فهنــاك حتــركات دبلوماســية بــن اجلانبــن لــرأب الصــدع وإعــادة العاقــات 
كمــا كانــت مــن قبــل، خاصــة يف ظــل اللقــاء الــذي مجــع بــن الســفر الرتكــي أبمريــكا 
ومستشــار األمن القومي األمركي من جانب، ولقاء الســفر األمريكي برتكيا ابلقس 
“برنســون” يف مقــر إقامتــه اجلريــة مــن جانــب آخــر ، فــاألايم حبلــى ابألحــداث ولــن 
تبخــل علينــا ابملفاجــٓات، وقــد نســمع غــداً إعــان عــن لقــاء دبلوماســي بــن ترامــب 
وأردوغــان لتحســن العاقــات بينهــم، فاملفهــوم الســائد يف العاقــات الدوليــة أنــه ال 

صداقــة دائمــة وال عــداوة دائمــة ولكــن مصــاحل دائمــة.

األزمة التركية األمريكية 
وقراءة ما خلف الكواليس

كاتب وصحفي مصري

علي الصاوي

ســرعان  والــي  وأمريــكا  تركيــا  بــن  التوتــر  حــدة  تصاعــدت 
مــا حتّولــت إىل حــرب اقتصاديــة تســتهدف العملــة الرتكيــة، 
هــي قضيــة  املعلــن لإلعــام  الشرســة  تلــك احلملــة  وســبب 
منهــا  كثــرة  بتهــم  تركيــا،  يف  املعتقــل  األمريكــي  القــس 
التجســس لصــاحل منظمــة )غولــن( ومــن هنــا فرضــت أمريــكا 
عقــوابت علــى وزيــري العــدل والداخليــة الرتكيــن فــردت تركيــا 
ابملثــل بعقــوابت علــى وزيــري الداخليــة والعــدل األمريكيــن 

ممــا زاد األمــر تعقيــداً.
ما هي قصة القس اجلاسوس؟ 

اعتقلــت الســلطات الرتكيــة القــس أنــدرو برونســون يف أواخــر 
عــام 2016، بتهــم عديــدة منهــا دعــم أنشــطة اجلماعــة الــي 
يقودهــا )فتــح هللا غولــن(، املتهــم األول يف حماولــة االنقــاب 
الفاشــل يف 2016، وارتباطــه حبــزب العمــال الكردســتاين 

املصنــف كمنظمــة إرهابيــة يف تركيــا.
مــن  يبلــغ حاليــا  1968 وهــو  عــام  برونســون  أنــدرو  ولــد 
العمــر 50 عامــاً ويعيــش يف تركيــا منــذ 23 عامــاً يف مدينــة 
عــدد  صغــرة  إجنيليــة  ويرعــى كنيســة  البــاد،  غــريب  أزمــر 
االهتمــام  فلمــاذا  العشــرات،  يتعــدى  ال  صغــر  أتباعهــا 
األمريكــي بــه. ؟؟، وإذا كان مت القبــض عليــه منــذ عامــن 

اآلن؟.  اإلاثرة  فلمــاذا 
قضــت  تركيــا(  )غــرب  إزمــر  يف  اجلنــاايت  حمكمــة  أن 
يوليــو   18 يف  احملاكمــة  إطــار  يف  الثالثــة  جلســتها  يف 
2018ابســتمرار حبــس القــس برونســون، وحــددت جلســة 
12 أكتوبــر املقبــل الســتكمال احملاكمــة، واعــرتض حمامــي 
القــس األمركــي، علــى القــرار بتمديــد حبــس موكلــه بداعــي 
تــردي حالتــه الصحيــة يف الســجن، وبعــد النظــر يف االعــرتاض 
املقــّدم مــن هيئــة الدفــاع، قــررت احملكمــة فــرض اإلقامــة اجلريــة 
علــى القــس واإلقامــة مبنزلــه، عوضــاً عــن احلبــس، بشــرط عــدم 

مغــادرة برونســون منزلــه يف إزمــر أو الســفر خــارج تركيــا.
وطالــب  هــدد  الــذي  ترامــب  غــرور  يــرض  مل  هــذا  أن  إال 
ابإلفــراج الفــوري عــن القــس وهــو تدخــل ســافر وشــاذ يف 
الســيادة والقضــاء الرتكــي، وهــذا مــامل تقبلــه تركيــا مطلقــاً ممــا 
فقــد  ترامــب وأخــرج غــازات ابحلــرب االقتصاديــة  أغضــب 
كان يظــن أن األمــر ســها كمــا حــدث يف مصــر عندمــا 
طلــب بــدون هتديــد اإلفــراج عــن )آيــة حجــازي( األمريكيــة 
أفــرج  والــذي  15عامــاً  عليهــا ابلســجن  اجلنســية واحملكــوم 
عنهــا السيســي مباشــرة يف خــال دقائــق مــن طلــب ترامــب، 
لذلــك ترامــب استشــاط غضبــاً فقــد وجــد جبــًا مــن الشــموخ 
الرتكــي الــذي ال يبــايل ابلتهديــد ويعتــز بكرامتــه واســتقاله.

ولكــن قضيــة القــس تعتــر القشــة الــي قصمــت ظهــر البعــر 
تركيــا  بــن  عديــدة  ســابقة  خافــات  فيوجــد  األمريكــي 

وأمريــكا:
1- االهتــام الغــر مباشــر مــن تركيــا بضلــوع أمريــكا ودول 
اإلعــام  وإن كان   2016 15متــوز  انقــاب  يف  أخــرى 
السياســة  لكــن  ألمريــكا  مباشــرة  ابهتامــات  صــرح  الرتكــي 

تصــرح. ومل  أشــارت  الرتكيــة 
القومــي  الــدور الرتكــي يف محايــة أمنــه  2- اخلــاف حــول 
يف ســوراي وآخرهــا عمليــة عفريــن وصــوال إىل منبــج وحماصــرة 

املرتزقــة األمريــكان والــدور األمريكــي يف ســوراي.   
القــرارات األمريكيــة  الرتكــي ورفضــه  القــرار  اســتقال   - 3
مبقاطعــة إيــران ابإلضافــة إىل الــدور الرتكــي يف ملــف القــدس 
بتحــد  فيــه  رفــض  إســامي كبــر  مؤمتــر  بعقــد  تركيــا  وقيــام 
القــرار األمريكــي بنقــل الســفارة األمريكيــة للقــدس  واضــح 

وهــو مــا يعــد تقويضــاً ملشــروع صفقــة القــرن.

للغضــب  الكبــر  والســبب  واألخطــر  األهــم  وهــو   -4
األمريكــي شــراء تركيــا منظومــة الصواريــخ احلديثــة املضــادة 
للجــو” اس- 400 “ )تريؤومــف(  وقــد حاولــت أمريــكا 
أن  تعيــق تلــك الصفقــة بــكل الســبل لكنهــا فشــلت حــىت 
اآلن فهــي صفقــة حتلــق ابلشــموخ الرتكــي بعيــداً عــن التبعيــة 
يف منظومــة أســلحة الــردع املتطــورة وتفــرض وجــود تركيــا كقــوة 
عســكرية كبــرة مســتقلة وذلــك ألن منظومــة صواريــخ 400 
s تتميــز بقدرهتــا علــى تدمــر كافــة أنــواع األهــداف اجلويــة، 
مبــا يف ذلــك الصواريــخ اجملنحــة الــي حتلــق مبحــاذاة ســطح 
مــن دون طيــار وحــىت  والطائــرات صغــرة احلجــم  األرض، 
الــرؤوس املدمــرة للصواريــخ ذات املســار الباليســي الــي تصــل 
أيــة  مبقــدور  وليــس  الثانيــة،  يف  مــرت   5000 إىل  ســرعتها 

منظومــة أخــرى متابعــة مثــل هــذا املســار.
وتعتر منظومة “إس 400 “ األكثَر تطوراً يف العامل، وهي 
قــادرة علــى التصــدي جلميــع أنــواع الطائــرات احلربيــة، مبــا فيهــا 
 s400 طائــرة الشــبح الشــهرة، ويــرى خــراء أتــراك أن صفقــة
بــــ “اخليــار اإلســرتاتيجي الــذي ترتتــب عليــه تبعــات ونتائــج 
إســرتاتيجية” تتعلــق بتفــوق إمــكاانت الدفــاع اجلــوي الرتكيــة.

مناطــق  مــن  القريــب  موقعهــا  وحبكــم  تركيــا  ألن  وذلــك   
احلــروب متلــك خياريــن أمنيــن، فإمــا أن تســتخدم منظومــة 
دفــاع الناتــو وهــو مســعى مل يتحقــق، أو أن متتلــك نظامــاً 
جــوايً خاصــاً هبــا وهــو مــا تســعى لــه مــن خــال صفقــة الــــ 
“أس400-”، خاصــة بعــد مــا أتكــد لــدى تركيــا القلــق 
بــطء  بســبب  للناتــو  اجلــوي  الدفــاع  منظومــة  مــن  والريبــة 
إجــراءات تشــغيل منظومــة “ابتريــوت” للدفــاع اجلــوي الــي 
علــى  املنظومــة  نشــر  رغــم  أعضــاءه،  لــدول  الناتــو  يوفرهــا 
األراضــي الرتكيــة عــام 2012، وأتكــد اإلحســاس الرتكــي 
مــن  احللــف ابلتزامــن مــع ســحب القــوات األمركيــة إلحــدى 
زاد  وقــد   ،2015 أغســطس/آب  يف  الباتريــوت  وحــدات 
تدخــل  بعدمــا   ،s400 الصواريــخ  بصفقــة  تركيــا  متســك 
الغــرب وأجهــض مســاعي تركيــة المتــاك منظومــة صواريــخ 
“HQ 9” صينيــة الصنــع، حيــث تعثــرت مباحثــات أنقــرة 
مــع بكــن إلمتــام الصفقــة بقيمــة ثاثــة مليــارات دوالر يف 
مراحلهــا األخــرة  وزاد أكثــر القلــق بعــد انقــاب 15 يوليــو 

الفاشــل بفضــل هللا. 
  إن تركيــا اآلن برائســة أردوغــان تعلــن أهنــا ســتنتصر علــى 
الشــعب  وعلــى  أوال  هللا  علــى  معتمــدة  األمريكيــة  احلــرب 
الرتكــي وتفهمــه حملــاوالت أمريــكا إذالل تركيــا وهــو مــا يرفضــه 
للمواجهــة.  قدراتــه  ويســتنفر كل  الرتكــي  الشــموخ  بشــدة 
ترامــب  عهــد  يف  أمريــكا  ضعــف  علــى  تعتمــد  وأيضــاً 
األمريكــي  للشــعب  سياســية  رســائل  وإرســال  ســبق  عمــا 
أردوغــان يف  مقــال كتبــه  ترامــب يف  مســاوئ سياســة  عــن 
إهنــاء  إىل  اإلشــارة  الوقــت  ذات  وىف  اتميــز”  “النيويــورك 

األمريكيــة.  الرتكيــة  العاقــة 
 إن املراقــب لألحــداث يــرى أن ترامــب يريــد معاقبــة تركيــا 
وهــو  تركيــا،  يف  لإلســام  العــودة  وظهــور  اســتقاهلا  علــى 
ظهــور يقلــق الشــياطن خبــاف أن زعامــة أردوغــان مقلقــة 
لرتامــب والغــرب خاصــة دوره يف دعــم املظلومــن يف العــامل 
ووقوفــه جبانــب حقــوق العــرب واملســلمن، ويف احلــرب ضــد 
زايــد  ابــن  املســتبدين خاصــة شــريكه  مــن  ترامــب  أصدقــاء 
الشــريك اخلفــي والعلــي، ولكــن علــى اجلهــة األخــرى تقــول 
تركيــا اقتصــادان قــوي ولــن هنتــز وقــد احتــد الفرقــاء السياســين 
يف تركيــا ضــد رفــض املوقــف والشــعب الرتكــي بــكل مشــوخ 

يقــول: ســننتصر وال غالــب إال هللا

أمريكا تحارب تركيا لشموخها واستقاللها

كاتب وصحفي- رئيس لجنة حقوق اإلنسان في البرلمان المصري

د. ممدوح إسماعيل



YI
L 

3 
- 

SA
YI

.6
3 

- 
1/

9/
20

18

17

ب
ثقافة وأد

ليســت احلــرب الــي تشــنها امريــكا علــى كثــر مــن الــدول 
الصليبيــة  اليــوم، فمنــذ احلــروب  العربيــة واالســامية وليــدة 
لعــب  املوجعــة، وقــد  الضــرابت  تتلقــى  والــدول االســامية 
االســتعمار دوراً هامــاً يف زعزعــة الكيــان العــريب واالســامي.
املشــرق  يف  العربيــة  البلــدان  االســتعمارية  الــدول  فاحتلــت 

الســاح. بقــوة  عليهــا  هيمنتهــا  وفرضــت  واملغــرب 
سياســياً  عظمــى  كقــوة  كبــراً  دوراً  أمريــكا  تلعــب  واليــوم 
واقتصــادايً وعســكرايً، وهــي تشــن حــرابً اقتصاديــة علــى تركيــا 
ألن تركيــا تديــن بديــن اإلســام، واحتضنــت مــن ابب اجلــوار 

الســورين اهلاربــن مــن املــوت والدمــار.
وأمريــكا كأعظــم قــوة يف العــامل ومنــذ انــدالع الثــورة الســورية 
كانــت تصرحياهتــا ضــد النظــام ظاهــراً، وهــي مــع النظــام قلبــاً 

وقالبــاً.
للثــورة أن تنجــح وال للنظــام أن يســقط،  كانــت ال تريــد 
والشــعب الســوري يقتــل ابآلالف ويعتقــل بعشــرات اآلالف 
الســورية  الثــورة  لضــرب  الضــوء األخضــر  لروســيا  وأعطــت 

واجهاضهــا.
كل ذلــك يصــب يف مصلحــة اســرائيل واليــوم تشــن حــرابً 
إىل  وجرهــا  تركيــا،  اقتصــاد  لتدمــر  تركيــا  علــى  اقتصاديــة 
منحدر ال حتمد عقباه لزعزعة احلكم يف تركيا، وتعمل كما 
عملــت يف العــراق فدمرتــه حبجــة الســاح الشــامل املدمــر.
ولكــن تركيــا هلــا وضــع خــاص يف موقعهــا اجلغــرايف وتاحــم 
شــعبها مــع حكامــه تامحــاً قــوايً ال ميكــن ألي دولــة مهمــا 
أوتيــت مــن القــوة أن تؤثــر علــى الشــعب الرتكــي مــادام يعمــل 

علــى إحقــاق احلــق وســحق الباطــل.
واليــوم تعمــل تركيــا بعــن العقــل وتســر خبطــى اثبتــة قويــة 
أكــر  يضاهــي  الــذي  الكبــر  صرحهــا  بنــاء  علــى  وتعمــل 
صــروح العــامل، وتلعــب دوراً كبــراً يف بنــاء الدولــة اقتصــادايً 

وعســكرايً. وسياســياً 
وليــس مبســتبعد أن تعمــل أمريــكا بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة 
ونفــوذ يف العــامل علــى كســر الطــوق الرتكــي حبجــج واهيــة 
واد  يف  األمريكيــة  واحلكومــة  واد  يف  األمريكــي  فالشــعب 
آخــر، وإســرائيل تقــود أمريــكا وحتكمهــا والــدول الغربيــة اتبعــة 
هلــا، ولكــن مــن املؤســف أن يقــف العــامل العــريب واالســامي 

متفرجــاً، وكأن هــذا املشــهد ال يعنيــه.
قــوة  متلــك  وهــي  اخلليــج  دول  تقــف  أن  املؤســف  ومــن 
اقتصاديــة هائلــة حيــال هــذا الصــراع مــع أمريــكا وكأن هــذا 
الصــراع ال يعنيهــا مــن قريــب أو بعيــد، وأكثــر دول اخلليــج 

هلــا عاقــات اقتصاديــة قويــة مــع أمريــكا.
مىت يصحو الشعب العريب ومىت تصحو الدول اإلسامية، 
وهللا لــو أحكمــت امرهــا ووقفــت موقفــاً مشــرفاً ألصبحــت 
قــوة اثبتــة ال تســتطيع أمريــكا وال غرهــا النيــل مــن أي قطــر 

عــريب أو إســامي.
قادتــه  علــى  وســام  احلــر  الرتكــي  الشــعب  علــى  فســام 
األحــرار، أيدهــم هللا بنصــره وجعــل منهــم قــوة كبــرة ضــد 
وهــم  قادهتــا  وعلــى  تركيــا  علــى  وســام  والطغيــان،  الظلــم 

األرض. وجــه  علــى  وســاماً  نــوراً  ينشــرون 
وكل مــا تعملــه أمريــكا مــن نفــث مسومهــا وأحقادهــا علــى 
تركيــا مــا هــو إال عمــل عدائــي علــى هامــش حــرب البوســنة 
الصهيــوين  للكيــان  وتكريســاً  العــراق  وحــرب  واهلرســك 

املزعــوم.
وســتظهر األايم القادمــة أبن مــا تعملــه امريــكا ال يقــدم وال 
وفروعهــا  االرض  راســخة يف  قدمهــا  دولــة  بنــاء  يف  يؤخــر 

ســامقة يف الســماءـ ومــا هــي إال زوبعــة يف فنجــان.

للباطل جولة 
وللحق جوالت

شاعر وصحفي سوري

عاصم فرجاني

ضــد  ترامــب  دوانلــد  الرئيــس  شــّنها  الــي  اجلديــدة  االقتصاديــة  احلــرب 
تركيــا، احلليفــة التارخييــة للــوالايت املتحــدة األمركيــة، والعضــو يف احللــف 
األطلســي، أكــدت مــن جديــد، أّن ترامــب ال ميلــك اســرتاتيجية سياســية، 
وأهنــا إدارة ختبّــط، وال يوجــد فيهــا أي ختطيــط، ابختصــار أهنــا سياســة غــر 
مفهومــة ألحــد، فيهــا الكثــر مــن الشــعور بتضّخــم القــّوة عنــد ترامــب إىل 

درجــة أن علــى اجلميــع االنصيــاع لنزواتــه.
يف واشــنطن يتنــّدر املثقفــون وحــىت السياســيون، تعبــراً عــن »القلــق الــذي 
يســاورهم«، إهنــم خيشــون أن يســتيقظوا يومــاً، وقــد أعلــن ترامــب احلــرب 
االقتصاديــة علــى واليــة كاليفورنيــا، كأن يفــرض علــى إنتاجهــا الزراعــي الغــي 
رســوماً مرتفعــة، فيقضــي بذلــك علــى اقتصــاد هــذه الواليــة الواســعة والغنيــة، 
رتتبــة لقــراره علــى البــاد 

ُ
مــن دون أن يعــي لــه ذلــك شــيئاً علــى اآلاثر امل

واقتصادهــا، ويؤّكــد كل ذلــك مــا أصبــح متــداواًل يف واشــنطن:
»إّن ترامب ال يعرف ماذا يريد ترامب«.

الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان قاهلــا عاليــاً إهنــا مؤامــرة أمركيــة بعــد 
أن خســرت اللــرة الرتكيــة 40 ابملئــة مــن قيمتهــا منــذ أول العــام، وبعــد أن 
حتــّول هبــوط ســعرها ابلنســبة للــدوالر إىل كارثــة خــال األســبوع املاضــي، 
فقــد خســرت دفعــة واحــدة حــوايل 16 ابملئــة، ابلفعــل ال يُفهــم كمــا قــال 
أردوغــان »كيــف يكــون عضــواً مــع أمــركا يف احللــف األطلســي ومــن جهــة 

أخــرى يطعنــون شــريكهم االســرتاتيجي يف ظهــره«؟
يف الواقــع ال يبــدو الســبب الظاهــر للطعــن الرتامــيب يف الظهــر الرتكــي مقنعــاً، 
أنــدرو  الســبب الظاهــر أن تركيــا رفضــت إخــاء ســبيل القــس األمركــي 
برانســون، املســجون منــذ عامــن بتهمــة التعــاون مــع األكــراد ومــع فتــح هللا 
تهــم بقيــادة حماولــة االنقــاب، أنقــرة ُتطالــب واشــنطن منــذ الكشــف 

ُ
غولــن امل

عــن املؤامــرة واعتقــال مئــات الضبــاط، بتســليمها غولــن، وواشــنطن ترفــض. 
العقــوابت األمركيــة علــى وزيــري العــدل والداخليــة أضافــت إىل »الــكأس« 
أنقــرة  أنــذرت  أّن واشــنطن  الكثــر، وممــا ســرّع املواجهــة  الفائــض ابلتوتــر 

ابإلفــراج عــن القــس فــوراً وإالّ العقــوابت.
يف الواقــع إن كل ذلــك ال ُيشــكل أكثــر مــن قمــة »جبــل اجلليــد« ذلــك 
أن »العاقــات املســمومة« تراكمــت ورفعــت منســوب التوتــر بــن واشــنطن 
وأنقــرة، إذ ال يُعقــل أن يكــون عــدم إطــاق ســراح القــس برانســون الــذي 
يعيــش يف أزمــر منــذ عشــرين ســنة رغــم أن كنيســته ال تضــم أكثــر مــن 
25 مؤمنــاً، الســبب لشــّن هــذه احلــرب. لذلــك ال شــك أن »العاقــات 

املســمومة« متعــددة األســباب ومنهــا:
أهنــا  درجــة  إىل  ســوراي  الكرديــة يف  امليليشــيا  دعــم  ترامــب  الرئيــس  أن   -

ســوراي. يف  أمــركا  لوجــود  الرئيســية  العســكرية  »املرســاة«  أصبحــت 
- أن واشنطن رفضت إدانة غولن وتسليمه رغم الطلبات الرتكية املتكررة.
- أن أنقــرة أعلنــت وهــي العضــو يف احللــف األطلســي أهنــا تنــوي شــراء 

بــن حلفــي  مقبــول  غــر  تداخــل  يعــي حصــول  ممــا  صواريــخ س400- 
املتفّوقــة. مــن األســلحة  األطلســي ووارســو يف قســم حســاس 

- أن واشــنطن فرضــت رســوماً مرتفعــة علــى األملنيــوم واحلديــد ممــا ُيشــكل 
»طعنــة« قاســية لاقتصــاد الرتكــي.

ويبــدو أن املواجهــة األمركيــة - اإليرانيــة والعقــوابت املقــررة علــى إيــران، 
أختمــت األجــواء الرتكيــة - األمركيــة فرفعــت نســبة التوتــر بســرعة وقــّوة، 
فقــد أدانــت الســلطات األمركيــة )حممــد هــاكان أتيــا( انئــب املديــر العــام 
ملصــرف »هالــك بنــك« الرتكــي بتهمــة مســاعدة إيــران علــى االلتفــاف علــى 
العقــوابت األمركيــة، واشــنطن تعــرف جيــداً أن إيــران التّفــت يف عهــد أوابمــا 
علــى العقــوابت عــر شــراء الذهــب وغــره مــن تركيــا، وبطبيعــة احلــال ال يريــد 
ترامــب أن تتكــرر العمليــة خصوصــاً أنــه جــرى الكشــف أن إيــران اشــرتت 
قبــل تنفيــذ العقــوابت مليــارات عــدة مــن اللــرة الرتكيــة وخزّنتهــا، وال شــك 
أن اهنيار اللرة الرتكية هبذه الســرعة وهبذه احلّدة )%16- خال أســبوع( 

ُيشــّكل ضربــة مزدوجــة موجهــة إىل إيــران وتركيــا يف وقــت واحــد.
بــه الرئيــس ترامــب مــن حــروب اقتصاديــة بعضهــا عشــوائي يف  مــا يقــوم 
الشــرق األوســط، خيــدم حكمــاً وبــرأي الكثريــن الرئيــس الروســي فادميــر 
بوتــن وسياســته، حاليــاً معظــم الــدول يف املنطقــة تطلــب مســاعدة موســكو 
بــداًل مــن واشــنطن، أفضــل مثــال علــى ذلــك حاليــاً طلــب الليبيــن مســاعدة 

موســكو هلــم.
أي  وإىل  التملمــل  هــذا  يُعــرف حجــم  لــن  ولكــن  يتململــون  األمركيــون 
درجــة ميكــن أن يغــّر دفّــة »الســفينة األمركيــة« حــىت االنتخــاابت النصفيــة 

القادمــة.
أيضــاً، مقاطعــة تركيــا وضــرب اللــرة فيهــا وإصابــة اقتصادهــا »بطعنــة« قاســية 
بــداًل مــن الوقــوف معهــا وهــي احلليفــة الــي شــّكلت »الســتار احلديــدي« 
أمــام التمــّدد الســوفيايت يف عــّز احلــرب البــاردة خطــر جــداً، ترامــب يبــدو 
كأنــه يعمــل إللغــاء حــىت ثنائيــة القــوى يف الشــرق األوســط، وجلعــل إســرائيل 
القــوة الضاربــة األحاديــة يف املنطقــة الشــرق األوســط، ذلــك أن انشــغال 
إيــران مبواجهــة الــوالايت املتحــدة األمركيــة، )حــىت ولــو كان ذلــك بســبب 
أخطــاء سياســتها الــي أحدثــت شــرخاً مــع العــرب وجعلــت املرشــد آيــة هللا 
خامنئــي يقــول: »ال حــرب وال صلــح مــع واشــنطن«( يف وقــت جيــري فيــه 

خنــق االقتصــاد اإليــراين بقــوة وبقســوة تدرجييــة.
الشــرق األوســط كان متجهــاً مــع تركيــا وإيــران والحقــاً مصــر والســعودية 
حنــو تعّدديــة متكاملــة ومتوازنــة مــع إســرائيل، أمــا إذا اســتمرت عمليــة خنــق 
تركيــا ألســباب خمتلفــة جــداً عــن السياســة اإليرانيــة العدائيــة، فــإّن إســرائيل 

ســتصبح هــي الــي تقــّرر وتنّفــذ ابلتعــاون مــع واشــنطن وموســكو.
هل هذا ما يريد الرئيس ترامب حتقيقه فعًا؟، أم أن هذه النتيجة

 »هي رمية من غر راٍم«!.

الحروب الترامبية إلى أين؟

كاتب لبناني- صحيفة المستقبل

أسعد حيدر
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عشــرات  منــذ  اقتصاديــة  حــرب  العامليــة  الســاحة  تشــهد  مل 
الســنوات كمــا الــي حتــدث اآلن بــن تركيــا والــوالايت املتحــدة 
منــذ  تركيــا  حملاربــة  اهلادفــة  ترامــب  سياســة  بســبب  األمريكيــة 

أمريــكا. يف  احلكــم  اســتامه 
االقتصاديــة  احلــرب  نتيجــة  العاملــي كان  االقتصــاد  تقلبــات 
بــن تركيــا وأمريــكا والــي نتجــت عنهــا اســتنفار كافــة الــدول 
الشــرق  ودول  وروســيا  والصــن  الكــرى كأملانيــا  االقتصاديــة 
األوســط ومعظــم الــدول األوربيــة والــي ســاندت اللــرة الرتكيــة 
الــدول  هــذه  األمريكــي، ألن  الــدوالر  مواجهــة  ودعمتهــا يف 
تعــرف حــق املعرفــة أبن دور تركيــا االقتصــادي مهــم جــداً يف 
الــدوالر  تناطــح  الرتكيــة  اللــرة  العامليــة.  االقتصاديــة  الســاحة 
االمريكــي وتقارعــه ماليــاً يف حادثــة عامليــة مل يســبق أن شــهد 
العــامل نظرهــا منــذ عقــود، وهنــا نتســاءل هــل ســتصمد اللــرة 
الرتكيــة وتعــود كمــا كانــت وتكســر القاعــدة الدوليــة يف خطــوة 
قــد تكســر معهــا قيــود أمريــكا املاليــة وتكســر معهــا أيضــاً هيمنــة 
الــدوالر علــى االقتصــاد العاملــي والــي تتحكــم بــه منــذ عشــرات 
السنن دون أن تواجه أي منافس هلا واآلن تقف اللرة الرتكية 
يف مواجهــة الــدوالر االمريكــي يف حــرب اقتصاديــة دوليــة تنــذر 
أبمــور عديــدة أبرزهــا كســر اخلــوف املــايل العاملــي ضــد الــدوالر 
وعــدم الرضــوخ للضغوطــات االمريكيــة السياســية وظهــور تكتــل 

اقتصــادي عاملــي جديــد بقيــادة تركيــا .
لصــاحل  ابلنجــاح  االقتصاديــة  املواجهــة  هــذه  تكللــت  مــا  إذا 
فــأن  للظفــر ابلنصــر -  األقــرب  تكــون  تــكاد  تركيــا - وهــي 
االقتصــاد العاملــي ســيكون أمــام حقبــة زمنيــة جديــدة سيشــهد 
معهــا تغــرات ابلقوانــن املاليــة قــد تطيــح ابلــدوالر األمريكــي 
لســنوات  اســتمرت  الــي  والســرقة  االحتــكار  ساســل  وتنــزع 
عديــدة دون أي مواجهــة أو اعــرتاض وســيفتح اجملــال لنظــام 

مــايل جديــد قــد تكــون اللــرة الرتكيــة عضــو هــام بــه.
وإذا مــا عــدان للــرة الرتكيــة فقــد شــهدت خــال األايم املاضيــة 
هبــوط حــاد أمــام الــدوالر االمريكــي يف حادثــة مل يســبق هلــا أن 
حصلت منذ تســعينيات القرن املاضي فقد جتاوز ســعر صرف 
الــدوالر الواحــد عتبــة 7 لــرات تركيــة ولكــن رغــم ذلــك بقــي 
الســوق الرتكي حمافظ على نشــاطه واتزانه ومل يتأثر هبذا اهلبوط 
وكان للشــعب الرتكــي دور هــام يف هــذه احلــرب االقتصاديــة 
فقــد وقــف مــع دولتــه وســاند اللــرة بــكل قــوة وكذلــك الســورين 
املقيمــن  يف تركيــا فقــد شــهدت الســوق املاليــة الرتكيــة دعــم 
كبر من التجار الســورين الذين ســارعوا ملســاندة اللرة الرتكية 
كــرد مجيــل علــى مــا قدمتــه تركيــا ومــا تقدمــه للشــعب الســوري 

يف حمنتــه احلاليــة .

الموقف القطري من األزمة االقتصادية التركية األمريكية
هل تقضي الليرة
على الدوالر؟

كاتب وصحفي سوريكاتب وباحث فلسطيني 

مصطفى طه باشا د. معاذ عليوي

ُعرفــت العاقــات بــن قطــر وتركيــا مبتانتهــا وصابتهــا الســيما 
بعــد احلصــار االقتصــادي الــي فرضتــه علــى قطــر بعــض الــدول 
العربيــة وعلــى رأســها )الســعودية واألمــارات، ومصــر( نتيجــة 
مواقفهــا الثابتــة جتــاه بعــض القضــااي والســيما موقفهــا الثابــت 
جتــاه اإلســامين وعلــى رأســهم مجاعــة اإلخــوان املســلمن، 
اجلماعــة  علــى  احملســوبة  الكــوادر  لبعــض  وإســتضافتها 

اإلســامية. 
إابّن احلصــار الــي فرضتــه بعــض الــدول العربيــة جتــاه قطــر، 
وسياســياً  عســكرايً  هلــا  الداعمــن  أوائــل  مــن  تركيــا  كانــت 
وغذائيــاً، فأمــدت تركيــا قطــر جبســٍر جــوي هبــدف نقــل الســلع 
تركيــة  عســكرية  قاعــدة  إقامــة  عــن  فضــًا  الرتكيــة،  الغذائيــة 
علــى األراضــي القطريــة والــي شــكلت فيمــا بعــد جبهــة إســناد 
للدولــة القطريــة ومحايتهــا مــن اخلطــر احملــدق هبــا مــن الــدول الــي 

فرضــت عليهــا احلصــار.
مــع إشــتداد األزمــة االقتصاديــة بــن تركيــا والــوالايت املتحــدة 
إىل  األخــرة  جلــوء  مــن  ذلــك  علــى  ترتــب  ومــا  اإلمريكيــة، 
إجــراءات عقابيــة جتــاه تركيــا كان علــى رأســها جتميــد العائــدات 
الضرائــب  وفــرض  الرتكــي،  والداخليــة  العــدل  لوزيــري  املاليــة 
خاصــة  الرتكيــة  اإلمريكيــة  الــوارادت  رســوم  علــى  الباهظــة 
حفيظــة  أاثر   ،40% جتــاوزت  بنســبة  واألملنيــوم  الصلــب 
تركيــا  وأن  الســيما  دولتهــم  جتــاه  العــريب  الصمــت  األتــراك 
قدمــت يداهــا جلميــع الــدول دون إســتثناء وعلــى رأســهم قطــر 
إابن احلصــار السياســي الــي فرضتــه عليهــا بعــض دول اجلــوار.

طويــًا،  يصمــد  مل  تركيــا  جتــاه  القطــري  السياســي  الصمــت 
مــن  املقربــة  الرتكيــة  الصحــف  بعــض  مــن  انتقــادات  رغــم 
أبن  قائلــًة:  التقــومي  احلاكــم خاصــة صحيفــة  الرتكــي  النظــام 
تركيــا مل تتــواىن يف دعمهــا للنظــام السياســي القطــري خاصــة 
علــى صعيــد إمدادهــا بســاٍح جــوي مــن املعــوانت الغذائيــة 
وتوفــر الدعــم األمــي الــازم هلــا، فلمــاذا ال تتحــرك إلنقــاذان 

اقتصــاداًي؟؟.
الصمــت السياســي القطــري مل يصمــت طويــًا ترتجــم فعــًا 
علــى أرض الواقــع عــر زايرة رمسيــة نفذهــا الشــيخ محــد بــن متيــم 
أمــر دولــة قطــر للدولــة الرتكيــة والتقــى خاهلــا ابلســيد الرئيــس 
رجــب طيــب أردوغــان، ليعلــن دعمــه املطلــق للنظــام الرتكــي، 
قطــر  وأن  جــداً،  متماســكة  الرتكيــة  القطريــة  العاقــات  وأن 

تقــف جنبــاً إىل جنــب مــع الشــعب الرتكــي ضــد التحــدايت 
الــي يواجههــا.

اللقــاء القطــري الرتكــي صــدر عنــه اســتثمار قطــري يف األراضــي 
الرتكيــة بقيمــة 15 مليــار دوالر لينجــم عنــه حتســن يف قيمــة 
العملــة الرتكيــة بعدمــا وصلــت إىل أعلــى مســتوايهتا قبيــل الدعــم 

القطــري هلــا لتصــل إىل نســبة 5.85 لــرة.
ينفــي  الرتكــي  القطــري  الرتكيــة، واللقــاء  العملــة  التحســن يف 
كل اإلدعــات الــي رمســت ضــد كا البلديــن خاصــًة أبن قطــر 
ختلــت عــن تركيــا يف أزمتهــا االقتصاديــة، يف ذات الوقــت تعلــن 
قطــر زايرة تركيــا وضــخ املليــارات مــن االســتثمارات القطريــة 
بــن  الثنائيــة  العاقــات  صميميــة  علــى  وتؤكــد  بداخلهــا، 
البلديــن خاصــة مــا عــر عنــه ســفر دولــة قطــر لــدى أنقــرة 
ســامل بــن مبــارك آل شــايف أبن إســتقرار تركيــا الشــقيقة سياســياً 

واقتصــادايً يعــي اســتقرار املنطقــة برمتهــا واســتتباب أمنهــا.
القطــري  الرتكــي  املوقــف  ممــا ســبق ابن  أن خنلــص  نســتطيع 
يف  القطريــة  الرتكيــة  العاقــات  وأن  تغيــر  أي  عليــه  يطــرأ  مل 
خاصيتهــا الذاتيــة والعامــة مــا زالــت متماســكة، ومل يطــرأ أي 
أخــذت  فالــزايرات  الطرفــن،  بــن  العاقــات  بنيــة  يف  تغيــر 
طابعــاً سياســياً اقتصــادايً بشــكل مطلــق، مــن جانــب أكــدت 
علــى متانــة العاقــات بــن البلديــن، وأن قطــر لــن تتخلــى عــن 
تركيــا والعكــس هــو الصحيــح، وإقتصــادايً مــا مت ترمجتــه عمليــاً 
البلديــن  بــن  اقتصاديــة  إتفاقيــات  توقيــع  الواقــع  أرض  علــى 
بنســبة 15 مليــار دوالر ومــا جنــم عنــه مــن حتســن عــاٍل يف 
قيمــة اللــرة الرتكيــة عمــا كانــت عليــه ســابقاً، أمــا الســيناريو 
الثالــث والــذي مل يتطــرق إليــه البعــض ورمبــا جلــأت إليــه الدولــة 
القطريــة، ومل يفصــح عنــه إعاميــاً، أال وهــو طــرح مبــادرة صلــح 
هبــدف إصــاح وترميــم العاقــات بــن كا البلديــن، واترخييــاً 
إصــاح  صعيــد  علــى  خاصــة  ذلــك  يف  ســبق  لقطــر  كان 
بــن النظــام اليمــي الســابق برائســة علــي عبــدهللا  العاقــات 
الصــاحل واحلوثيــن بــن اإلعــوام 2010-2004 وغرهــا مــن 

املبــادرات اإلصاحيــة الــي نفذهتــا الدولــة القطريــة.
ترميــم  يف  مبادرهتــا  تنفيــذ  يف  القطريــة  الدولــة  تنجــح  قــد   
العاقــات الرتكيــة األمريكيــة لكــن لــن يكــون علــى حســاب 
االمــن القومــي الرتكــي، ومواقفــه الــي متســك هبــا خــال الفــرتة 

املاضيــة.
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كاتب وباحث سوري.. مهتم بالشأن الكردي

منــذ انــدالع الثــورة الســورية وتركيــا أبــدت اســتعدادها لدعــم ومســاندة الشــعب الســوري إىل جانــب 
فتــح حدودهــا أمــام مئــات اآلالف مــن الســورين بــل املايــن الذيــن هربــوا مــن القتــل واملاحقــة 

واخلطــف مــن قبــل النظــام واإلرهــاب الــذي انتشــر علــى مســاحة البــاد.
يقينــاً منهــا أن الروابــط الــي تربــط الشــعبن اترخييــاً وجغرافيــاً ابإلضافــة إىل االجتماعيــة هــي الــي تفــرض 
علــى تركيــا شــعباً وحكومــة أن تقــف إىل جانــب الشــعب الســوري يف حمنتــه التارخييــة وابلتــايل، كانــت 
احلكومــة الرتكيــة الســباقة يف احتضــان هــذه املايــن مــن الشــعب الســوري إضافــة إىل دعمهــا للثــورة 

الســورية يف إطــار الشــرعية الدوليــة.
إال أن ذلــك املوقــف الرتكــي مل يلــق ترحيبــاً مــن الــدول الــي هلــا مصلحــة يف تعميــق األزمــة الســورية مــن 
خال تغذية بذور الفتنة الطائفية وإشــعال فتيل حرب أهلية بن مكوانت الشــعب الســوري إضافة 
إىل إرســال اآلالف مــن املتطرفــن واإلرهابيــن ابســم اجلهــاد وتشــكيل مــا مســي )ابلدولــة اإلســامية يف 
العــراق والشــام( وكذلــك )جبهــة النصــرة( املرتبطــة ابلقاعــدة لــزرع الفوضــى ونشــر الرعــب واخلــوف مــن 
خــال ممارســات تلــك املنظمــات اإلرهابيــة مــن القتــل واخلطــف والنهــب والســلب خدمــة لسياســة 

تلــك الــدول وبقــاء النظــام علــى رأس احلكــم يف ســوراي.
تركيــا كانــت الســباقة أيضــاً يف حماربــة اإلرهــاب عندمــا طالبــت مــراراً وتكــراراً إنشــاء حــزام أمــي علــى 
حدودهــا وضبطــه أمــام تســلل اإلرهابيــن “ مــن خمتلــف املشــارب “، لكــن اجملتمــع الــدويل ويف 
مقدمتــه أمريــكا وروســيا رفضتــا ذلــك الطلــب لتكــون احلــدود الرتكيــة الســورية وعلــى طوهلــا مــا يقــارب 
900 كــم مســتباح لعبــث اإلرهــاب واإلرهابيــن، ممــا كان بدايــة اخلــاف بــن أمريــكا وتركيــا، حيــث 
اســتثمرت روســيا بدايــة اخلافــات واســتجابت لرتكيــا وبشــكل تكتيكــي إلبعادهــا أكثــر فأكثــر عــن 
أمريــكا وأورواب، لكــن اخلــاف األكــر كان نتيجــة ملوقــف أمريــكا وكذلــك أورواب مــن االنقــاب 
العســكري الفاشــل ضــد احلكومــة الرتكيــة والــذي مت تنفيــذه يف 15 متــوز عــام2016 والــذي كان مــن 
وراءه )فتــح هللا كولــن( املقيــم يف أمريــكا وتنظيمــه املــوازي والــذي رفضــت أمريــكا تســليمه لرتكيــا هــو 

والعديــد ممــن ياحقهــم القضــاء الرتكــي.
ممــا ال شــك فيــه، أبن النــزاع بــن أمريــكا وتركيــا أخــذ منحــى ابجتــاه القطيعــة لــوال عضويــة تركيــا يف 
حلــف الناتــو وتــردد أورواب جتــاه تلــك اخلافــات الــي تلقــي بظاهلــا علــى العاقــة األمريكيــة األوروبيــة 
نتيجــة ملــدى التشــابك يف العاقــات االقتصاديــة بــن تركيــا وأورواب وحجــم تبادالهتــا التجاريــة إىل 
جانــب ضخامــة اســتثمارات أورواب يف تركيــا وخاصــة أملانيــا، وكذلــك املوقــع اجليــو إســرتاتيجي الــذي 
حتتلــه تركيــا وهــي البوابــة الرئيســية بــن أورواب وآســيا بشــقيها )الشــرق األوســطي وجنوهبــا الشــرقي( مــع 

متلكهــا ملضيــق دردنيــل والبوســفور الذيــن ميثــان الشــراين احليــوي للتجــارة العامليــة.
إن مكانــة تركيــا يف املنطقــة ترشــحها علــى أن تكــون أحــدى أقطاهبــا املهمــن الــي ال ميكــن جتاوزهــا يف 
أي تغيــر للسياســة الدوليــة وكذلــك املتغــرات الــي تطــرأ علــى الســاحة الشــرق األوســطية، وال ميكــن 
أن تكــون أداًة مــن أدوات أيــة دولــة أخــرى لتمريــر سياســاهتا مهمــا عظمــت شــأهنا وكــرت، فهــي 
متتلــك الكثــر مــن مقومــات الدولــة الــي تســتطيع اســتخدام نفوذهــا إلســتتباب األمــن واالســتقرار يف 
املنطقــة وتكــون القــوة الــي ميكــن االســتناد عليهــا ملراقبــة ســرورة املنظومــة الدوليــة يف املنطقــة مراعــاًة 
للمصــاحل املتوازيــة بــن الــدول، مــن دون اإلخــال ابلقواعــد املنضبطــة الــي أرســتها القوانــن الدوليــة 

برعايــة األمــم املتحــدة ومؤسســاهتا املختلفــة.
لكــن علــى مــا يبــدو أن مكانــة تركيــا ودورهــا الرائــد يف املنطقــة وازدهارهــا االقتصــادي واملــايل يف 
جمــاالت عــدة ) التجاريــة والصناعيــة والزراعيــة والســياحة ( إىل جانــب الكثــر مــن اجلوانــب األخــرى 
الــي ســاعدت علــى أن تكــون تركيــا مســتقلة بقراراهتــا االســرتاتيجية وحتافــظ علــى مصاحلهــا الدوليــة 
واإلقليميــة وهــي متتلــك قــوة عســكرية ال ميكــن االســتهانة هبــا، كل ذلــك يبــدو أن أمريــكا وإســرائيل 
أخــذات حتســبان ألــف حســاب هلــذه الدولــة الــي خرجــت مــن ســيطرهتما بقيــادة ) حــزب العدالــة 
والتنميــة ورئيســه رجــب طيــب أردوغــان ( والــذي علــى مــا يبــدو ســيقود العــامل اإلســامي إىل حقبــة 
منــرة وإخراجــه مــن الظــام الــذي طــال كثــراً وابلتــايل، فــإن حماولــة أمريــكا حملاصــرة تركيــا وأخــذ قضيــة 
القــس اجلاســوس) آنــدرو برانســون ( والعديــد مــن األمــور املفتعلــة األخــرى مــررات للنيــل مــن مكانــة 
تركيــا وحكومتهــا الــي أثبتــت أهنــا قــادرة أن تقــول ألمريــكا ولغرهــا )ال(، وكذلــك التقليــص مــن 

حجمهــا وإعادهتــا إىل مــا كانــت عليهــا يف العقــود املاضيــة.
يف وجــه هــذه احملــاوالت تقــف تركيــا حبــزم وجديــة وكأهنــا تواجــه حمنــة ليســت اقتصاديــة فحســب بــل 
إمنــا إثبــات الوجــود، وال يســعنا حنــن الســوريون يف هــذه احملنــة إال أن نقــف إىل جانــب حكومــة تركيــا 
وشــعبها الــذي أثبــت وطنيتــه عندمــا اســتجاب لدعــوة رئيســهم املنتخــب )رجــب طيــب أردوغــان( 

علــى الوقــوف إىل جانبــه وتلبيــة دعواتــه.

Ji despêka şoreşa Sûrî de Turkîya alîkarî û piştgêrî ya xwe ji xelkê Sûrî re da nîşan 
dan li gel vekirina sînorê xwe li pêş sed hezaran û milyonan ji xelkê Sûrî re yên 
diriviyan ji ber kuştin û binçav kirin û rivandina ji hêla rijêmê û terora ku rûyê 
qada Sûrî dagirtin. ji ber ku Turkîya xwedî bawerîyekê bû ku gelê Turkîya û yê 
Sûrî girêdanin dîrokî û Cugrafî û civakî jî di navbera wan de hene ku ferz dikin 
li ser hikomet û gelê Turkîya li kêlek gelê Sûrî bisekinin di va filêketa dîrokî de, 
lomajî hikometa Turkî li pêş bû di berhembêzkirina milyonan ji xelkê Sûrî û pişt-
gêrîya xwe de ji şoreşê re di çarçêweya rewaya nevdewletî de. 
Lê ew helwêsta Turkî bi dilê dewletin xwedî bercewendî nehat, ewên ku xwestin 
kirîza Sûrî kûrtir bikin bi avdana tovin gelacîya olî û vêxistina fetîla şerekî navx-
weyî di navbera pêkhateyan de bi anîna hezaran ji tûndrewan û terorîstan bi navê 
“ cîhadê “ û ew bi rêxistin kirin di bin navê ( dewleta îslamê li îraq û şam ) û 
her weha ( Enîya Nesra ) ya girêdayî bi El-Qaîdê ve bo berdan-berdanê û tirsê 
û veciniqî di nav xelkê de belav bikin bi bûyerin ne mirovetî di rengê kuştin û 
revandin û dizî û tê veçandinê de ku dikete bercewendî siyaseta wan dewletan û 
mayîna rijêmê de li Sûrî.
Turkîya her weha li pêş bû di şerê terorê de dema ku dixwest kembereke aramî û 
ewlehî li ser sînorê xwe ava bike li pêş çûndin û hatina terorista “ ji her jêderê “ lê 
civaka navdewletî û di pêşî de Emerîka û Rosîya û Îranê rê nedan da ko Sînorê bi 
dirêjîya 900km di navbera Sûrî û Turkî de beradayî be li pêş teror û terorîstan, ew 
bû ku destpêka ne lihevîya Turkî û Emerîka bû, ya ku Rosya kire derfeta lîstika 
xwe bi erêkirina hin daxwazin Turkîya bi şêwakî tektêkî da ku Turkîya ji Emerîka 
û Ewropa jî bîtir bi dûr bixe. Lê ne lihevîya mezintir ku bû kêşe encam dana derba 
leşkerî ya bi ser neketî bû li 15 tebaxa 2016 rû dabû ku helwêsta Ewropa û Emerî-
ka ne bi dilê hikometa Turkîya bû ku ( Fethela Gulin ) yê daniştvanê Emerîka û 
rêxistina wî ya beramber li pişt derbê bûn û Emerîka ew û hinin din yê tometberin 
radestî dadgeha Turkîya nekir.
Bê guman, nelihevkirina Emerîka û Turkîya ber bi ji hev birînê diçe eger ne 
endametîya Turkîyaba di Nato de û dudilîya Ewropa ba beramber kêşeyin her-
duyan ku bandora xwe dide ser pêwendîyên Emerîka û Ewropa jî ji encama 
pêwendîyên aborî di navbera Ewropa û Turkîya de nemaze Almanya.. her weha 
jî, cîyê cîyostîratîcîk ya ku Turkîya bi dest xistî wekî dergeha sereke di navbera 
Ewropa û Asya de bi herdu perçên xwe ve ( rojhilata naverast û başûrî rojhilat ve ) 
li gel herdu tengavin Derdenîl û Bosfor ku tamarin jîndarîyêne ji bazirgana cîhanî 
re. Cîgeha Turkî di navçeyê de dike kandîd ku yek ji dorbenda serdestê giring be 
ya ku nabe di ser re bête gav kirin di çi guhertina siyaseta dewlî de û her weha di 
guhertinin li rojhilata naverast de rû didin, û tew nabe ku bibe amîrek ji amîreyin 
ti dewletin din re bo derbaskirina siyasetin xwe çiqas bi nirx û gewrebe, ew bi 
xwe xwedî gelek keresteyin dewleta ku karibe pêkanînan bi kar bîne bo ewlehî û 
aramî li herêmê ramedîne û hêza terazî be di navbera dewletan de û ya palpişt be 
bo çavdêrî û şopandina sazumana navdewletî di herêmê de ya ku bercewendî yên 
bi terazî di navbera dewletan de li ser bingeha tebitî û hevgirtî bi yasayin navdew-
letî bi serpereştîya yekgirtîya nevnetewî û rêxistinin wê de biparêze. 
Lê xuya bû ku cîyê Turkîya û rola xwe ya berçav li herêmê û vejandina wê ya 
aborî û darayî di pir alî de ( bazirganî û pêşesazî û çandinî û geşt û gûzarî ) de 
li gel gelek hêlin din yên alîkarin ku Turkîya serbixwebe di biryarin xwe yên 
îstîratîcîk de û bercewendîyên xwe yê navdewletî û herêmî biparêze ku ew xwedî 
hêzeke leşkerî jî galte pê nabe.. ev bi tevayî xuyaye ku Emerîka û Îsrayîl sed 
carî li bal xwe diêjmêrin ji vê dewleta ku ji bin desthilatdarîya wan derketîye bi 
serpereştîya ( partîya dad û geşepêdanê û serokê wê Receb Teyib Erdoxan ) û tê 
xuyan wê serpereştîya cîhana Îslamî bike bo qonaxeke bi rewşen û wan ji tarîya 
dirêj kirî derxîne, lomajî, hewlin Emerîka bo dorpêçkirina Turkîya bi bihaneyan 
wek doza keşeyê wan yê nûker ( Andro Biranson ) û çendîn tiştin kiryar wek 
bihane (hucet) da tolê ji cîyê Turkîya û hikometa wê ya ku karibû ji Emerîka û ji 
bilî wê re bibêje (na) bistîne, her weha mezinahîya wê kêm bike û wê vegerîne 
qonaxên berê..
Li rarûyî van hewildanan Turkîya bi hêz û bi cidî disekine wekî ku li rûyî filêkete-
ke ne tenê aborî ye, belam di rastîyê de hebûn û nebûnê ye.. ê me jî wek xelkê 
Sûrî pêwîste di vê filêketê de em li kêlek hikomet û gelê Turkîya bisekinin wek 
ku wan niştîmanperwerîya xwe sepand bi erêkirin ji daxwazin serokê wanî bijarte 
( Receb Teyib Erdoxan )re ku li kêlek wî bisekinin û erê bikin jim bangê wî re.

ماذا وراء العقوبات األمريكية
على تركيا؟

Ahmed QASIMأحمد قاسم

Çi li pişt sezayin Emerîka li ser 
Turkîya heye?

Suriyeli Gazeteci - Yazar
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لــن أعيــش عمــري أهلــث لتريــر وإثبــات بــراءيت أمــام اآلخريــن، ولــن أؤذي نفســي ابســتفزاز اآلخريــن، 

فالعــامل كلــه رهــن لكلمــة صــدق، هــذه الكلمــة الــي يهاهبــا الكثــرون ، والــي افتقدانهــا، ســأكتب 

مــراراً وتكــراراً كل مــا هــو حــق، فهــو مزعــج للذيــن اعتــادوا الرتويــج للباطــل، قلنــا كلمتنــا يف ســوراي 

وكانــت علــى حســاب أعناقنــا، ونقوهلــا هنــا يف تركيــا ، تركيــا الــي داوت جرحــاان وفتحــت أبواهبــا علــى 

مصراعيهــا ببدايــة الثــورة، احرتمــت كبــران وحنــت علــى صغــران،  لــن أابلــغ إن قلــت أننــا مل نشــعر 

أننــا يف غربــة ، وكان العائــق الوحيــد هــو اللغــة،  جتاوزانهــا ابلتقــارب واالشــارات ، وهــذ ال ينفــي 

وجــود بعــض احلــاالت الفرديــة مــن الطرفــن ، خــال ســت ســنوات مل نتعــرض إلهانــة أو أذى، مل 

يرمــق بناتنــا أي تركــي بنظــرة مغايــرة ، العاقــات خلقــت مــن أجــل الســعادة ، وأتكــدوا أننــا سنشــرب 

مــن نفــس الــكأس إن افرتينــا ، ال للمواقــف اخلاطئــة وال للظلــم، كيــف يل أن أظلــم األتــراك فقــط 

إلرضــاء أعدائهــم، وهللا ســأقول كلمــي ولــو علــى عنقــي، فاحلــق يعلــى وال يعلــى عليــه، اغبــط األتــراك 

وال أحســدهم يقولــون كلمتهــم دومنــا خــوف وعلــى العلــن وال تقــص رقاهبــم وال تغتصــب بناهتــم ، 

وال يرمجــون بوابــل مــن الراميــل ، نتمــى هلــم ومــن أعماقنــا أن يــدوم أماهنــم واســتقرارهم. مــن خــال  

تواجــدان مــع األتــراك مــروا بعــدة هجمــات ومتاســكوا وكانــوا يــداً واحــدة معارضــة ونظــام ، عندمــا حيــدق 

اخلطــر ببادهــم ينســون خافاهتــم وينقــذون بــكل إميــان بلدهــم اجلميــل ، واآلن احلــرب االقتصاديــة 

بــدأت حتاصرهــم ، عــادوا للتكتــل والوقــوف بــكل رجولــة إلنقــاذ وطنهــم الــذي افتقــدانه، لذلــك نقــف 

معهم بكل ما نســتطيع وهناك الكثر من الســورين الذين ســامهوا بكل جدية مبســاندة األتراك ، ومل 

ال وهل ننكر عليهم اســتضافتهم ، وأضعف اإلميان أن ندعو هلم ابالســتقرار واألمان ، وال خيفيكم 

أن الكثــر مــن البــاد وقفــت جبانبهــم وحــىت مــن األشــخاص وعلــى املــأل  صرفــوا أمواهلــم وحولوهــا 

إىل العملــة الرتكيــة، ، حنمــد هللا علــى تواجــدان يف بلــد متحــاب ونتمــى أن نعــود يومــاً لوطننــا ونــرد 

هلــم شــيئاً ممــا قدمــوه ولــو تلوحيــة شــكر أو دعــوة صادقــة ، لــن ننســى مــن شــاركنا حــىت دمعــة عيوننــا ، 

ال شــيء ســيء ســيحصل للشــعب الرتكــي حنــن نعيــش معهــم ونــرى مــدى تامحهــم عنــد الضــرورة ، 

الشــعب الرتكــي شــعب متماســك ويعــرف أيــن يضــع أقدامــه.

كلمة حق

إلهام حقي

Suriyeli Şahsiyetler   سورية
ت 

صيا
شخ

Hayatımı, kendimi başkalarının gözünde aklamaya ve masum olduğumu is-
pat etmeye çalışarak geçirmeyeceğim. Başkalarının kışkırtmalarıyla kendime 
eziyet edecek de değilim. Tüm dünya hakkın söylenmesine muhtaç. Birçokları 
çağırır hakka, birçoğumuz ona özlem duyarız. Hakkı tekrar ve tekrar yazmaya 
devam edeceğim. Batılı güzel göstermeye çalışanların canı sıkılacak elbet.
Suriye’de hakkı söyledik ve boyunlarımız vuruldu. Şimdi ise Türkiye’de hak-
kı söylüyoruz. Yaralılarımızı tedavi eden, devrimin başlamasıyla kapılarını 
ardına kadar bize açan, büyüklerimize saygı, küçüklerimize sevgi gösteren 
Türkiye… Burada kendimi gurbette hissetmediğimi söylersem abartmış ol-
mam. Tek engelimiz dildi ancak onu da kurduğumuz yakınlık ve el yordamıyla 
yaptığımız işaretlerle ortadan kaldırdık. Elbette bu iki taraftan da bazı kişis-
el olayların yaşanmadığı anlamına gelmez. Türkiye’de bulunduğumuz altı yıl 
boyunca hiçbir hakaret ve eziyete maruz kalmadık. Hiçbir Türk, kızlarımıza 
kötü gözle bakmadı. Mutlu olmak için ilişkiler kuruldu. Düşeceksek de birlik-
te düşeceğimizi anladık. Nasıl olur da ben yalnızca düşmanlarını sevindirmek 
adına Türklere haksızlık ederim?! Allah’a yemin olsun ki boynumun vurulması 
pahasına olsa da hakkı söyleyeceğim. Zira hak yücedir, hiçbir şey onun üstüne 
çıkamaz. Korkmadan, aleni bir şekilde, boyunları vurulmadan, kadınlarının 
namusları kirletilmeden yahut üzerlerine varil bombaları yağdırılmadan hak-
kı söyleyebildikleri için Türkleri kıskanmıyor, onlara gıpta ediyorum. Tüm 
içtenliğimle selametlerinin ve istikrarlarının daim olmasını diliyorum.
Yanlarında bulunduğumuz süreçte Türkler bir dizi saldırıya maruz kaldılar. 
Ancak sağlam durdular ve muhalefeti ile rejimi yan yana ve birlikte hareket 
ettiler. Ülkeleri bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunda Türkler, aralarındaki 
tüm anlaşmazlıkları unutarak tüm inançlarıyla güzel ülkelerini kurtarmaya 
çalışıyorlar. Şimdi ise ekonomik savaş onları kuşatmış durumda. Yeniden omuz 
omuza verdiler ve vatanlarını kurtarmak için yiğitçe bir tavır takındılar. Bu 
nedenle biz de elimizden geldiğince onlara destek oluyoruz. Birçok Suriyeli 
Türklere destek olmak için ciddi adımlar atmıştır. Bize gösterdikleri konuksev-
erlikten sonra nasıl böyle yapmayalım? Elimizden gelen en küçük şey istikrar 
ve selametlerini sürdürmeleri için dua etmektir. Birçok ülke de Türkler-
in yanında durmuş, çok sayıda kişi aleni bir biçimde parasını Türk lirasına 
çevirmiştir. Allah’a şükürler olsun ki dost bir ülkede yaşamaktayız. Bir gün 
vatanımıza dönmeyi ve bir teşekkür tebessümü ya da dostça bir davet dahi 
olsa bizim için yaptıklarına karşılık verebilmeyi umuyoruz. Bir gözyaşıyla bile 
bizim yanımızda olanları unutmayacağız.
Türk halkı kötülüklerden korunacaktır. Biz aralarında yaşıyor ve gerektiğinde 
nasıl birlik olduklarını görüyoruz. Türk halkı birlik içinde bir halktır ve 
ayağını nereye basacağını bilmektedir.

İlham HAKKI

Hakkı Söylemek

Suriyeli Gazeteci-Yazarكاتبة وصحفية سورية
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يــرى عــدٌد مــن املراقبــن أّن تركيــا ليَســْت مأزومــة حًقــا، مــن جــرّاء العقــوابت االقتصاديــة األمريكيــة، الــي 
فرضهــا عليهــا الرئيــس ترامــب، بــدًءا مــن تلــك الــي طالــت وزيــري العــدل، والداخليــة، وانتهــاًء ابلرســوم 

اإلضافيــة الــي فرضــت علــى صادراهتــا إىل أمريــكا مــن الفــوالذ واألملنيــوم.
وذلــك كــون هذيــن الوزيريــن ال ميلــكان أيــة أرصــدة هلمــا يف البنــوك األمريكيــة، وأّن حجــم الصــادرات 
مــن هذيــن املعدنــن إىل أمريــكا ليســت ابألرقــام القياســية، وأّن حجــم الضــرر الاحــق ابلقائمــن عليهمــا 

ســيطال األوربيــن واألمريــكان أكثــر مــن نظرائهــم األتــراك.
صحيــٌح أّن التأثــر الســريع هلــذه العقــوابت قــد انعكــس علــى ســعر صــرف اللــرة مقابــل الــدوالر؛ غــر أهّنــا 
مل تطــل االقتصــاد الرتكــي بعمومــه، فمــا تــزال العجلــة االقتصاديــة يف تركيــا بــذات الوتــرة، الــي عليهــا مــن 
قبــل، ومل يبطــئ مــن دوراهنــا تداعيــات تللــك العقــوابت، الــي يــرى كثــٌر مــن املراقبــن أّن دوافعهــا سياســية، 
وليســت اقتصاديــة، وهــذا مــا جعــل املؤسســات االقتصاديــة املعنيــة يف تركيــا مل تتدخــل حــىت اآلن؛ ألهنــا 
تــدرك أن األزمــة ال عاقــة هلــا ابجلوانــب االقتصاديــة”، وأنّــه ميكــن معــاودة صعــود ســعر صــرف اللــرة 

مبجــرد اجللــوس بــن مســؤويل البلديــن؛ للتفاهــم علــى عــدد حمــدود مــن امللفــات.
أكتوبــر:  منــذ  اجلريــة  اإلقامــة  املوضــوع حتــت  برانســون،  أنــدرو  األمريكــي  القــس  قضيــة  أبرزهــا  مــن 
2016، بتهمــة القيــام أبنشــطة إرهابيــة، والعشــرين جاسوًســا تركيًــا، يعملــون يف الســفارة األمريكيــة، 

وتتهمهــم أنقــرة ابلضلــوع يف احملاولــة االنقابيــة الفاشــلة يف متــوز: 2017.
يــرى علمــاء ومفكــرون أنّــه ميكــن ألنقــرة أن تعتمــد علــى عــدة )أوراق قــوة(، يف مواجهــة األزمــة الراهنــة 

مــع أمريــكا، منهــا:
1ـ عاقتها مع جمموعة الدول الي طالتها عقوابت ترامب، كروسيا، 

وإيــران، والصــن، وحــىت جمموعــة الــدول األوربيــة الغربيــة الــي انهلــا نصيــب مــن العقــوابت أيًضــا، كأملانيــا 
وفرنســا، وكنــدا يف أمريــكا الشــمالية، 

وعدد من دول أمريكا الاتينية. 
2ـ القــوة الناعمــة الــي نســجتها مــع عــدد كبــر مــن الــدول، يف أوقــات أزماهتــا، ابتــداًء مــن ماليــزاي يف 
الشــرق األدىن، وانتهــاء بفنزويــا يف أمريــكا الاتينيــة، الــي ابتــت تــودع ذهبهــا املنقــى بنســبة )80%(، 

املســتخرج مــن منامجهــا؛ لتنقيتــه بنســب عاليــة يف تركيــا.
3ـ ورقــة العمــل اإلغاثــي واإلنســاين، الــي مدهتــا إىل عــدد مــن شــعوب املنطقــة، كالصومــال، والعــراق، 
وســورية، وليبيــا، والبوســنة، فهــؤالء لديهــم أرصــدة مودعــة يف البنــوك الرتكيــة، حيــث بلــغ حجــم املــودع مــن 

رجــال األعمــال الســورين لوحدهــم أكثــر مــن )20 مليــار دوالر(، حــىت ســنة 2017.  
4ـ كــون تركيــا اثين أكــر قــوة عســكرية بعــد أمريــكا يف حلــف الناتــو، وال ميكــن االســتغناء عنهــا كحائــط 

صد صوب روســيا، واملشــرق يف العامل العريب واإلســامي.
5ـ لديهــا صنــدوق ســيادي يقــدر بـــ )120 مليــار( دوالر، واحتياطــي مــن الذهــب يقــدر بنحــو )556 

طــن( مــن الذهــب النقــي مــن الشــوائب.
6ـ إّن واشــنطن مل تتلــق بعــد أيـّـة رد فعــل مــن أنقــرة، ســوى وقــف التعامــل التكنولوجــي الرقمــي، وإّن تركيــا 
ال تــزال تســعى إىل حماولــة حــل األزمــة ابلســبل الدبلوماســية والسياســية، فلــم تنقطــع تلــك احملــاوالت، 
حيــث التقــى يــوم: 14/ 8 اجلــاري، الســفر الرتكــي يف واشــنطن مــع مستشــار األمــن القومــي، جــون 

بولــن؛ للتباحــث يف نقــاط االلتقــاء بــن تركيــا وأمريــكا، يف هــذه األزمــة الطارئــة بينهمــا. 
7ـ التحــّرك حنــو حلفائــه اجلــدد، وإمكانيــة حتوهلــا إىل منظومــة دول بريكــس االقتصاديــة، وإن كان األمــر 
ليــس ابلســهولة املتوقعــة؛ حيــث أجــرى الرئيــس أردوغــان اتصــااًل هاتفيًــا مــع الرئيــس الروســي، قبيــل 
جمــيء الوزيــر الفــروف، يومــي: 14و 15/ 8 اجلــاري، للتباحــث يف مجلــة مــن امللفــات ذات االهتمــام 
املشــرتك، ومنهــا احلصــار االقتصــادي الــذي طــال روســيا أيًضــا، وذلــك يف متهيــد للقــاء الرابعيــة )روســيا 

ـ أملانيــا، فرنســا ـ تركيــا( يف اســتنبول يف: 7/ أيلــول القــادم.
وقــد نتــج عــن لقــاء وزيــري اخلارجيــة يف البلديــن اتفــاق علــى التبــادل التجــاري ابلعمــات الوطنيــة، ورفــع 
أتشــرة الدخــول إىل روســيا، عــن عــدد مــن شــرائح املواطنــن األتــراك، وهنــاك حتــّرك مماثــل ســيكون حنــو 

الصــن، ضمــن اخليــارات الــي أملــح إليهــا الرئيــس، يف مســعى منــه لتجــاوز هــذه األزمــة االقتصاديــة.
 8ـ إّن تركيــا عضــو قــوي يف حلــف مشــال األطلســي، وتشــرتي األجهــزة العســكرية مــن الغــرب وحتديــًدا 
مــن أمريــكا، ومــن غــر املقبــول أن ترضــى واشــنطن أن تكــون هــي اخلاســرة إذا اجتهــت تركيــا لشــراء 

احتياجاهتــا العســكرية مــن دول أخــرى.
إّن مجلة هذه العوامل، ومن قبلها االلتفاف الشعيب حول الرئيس 

واحلكومــة، سيســاهم بشــكل كبــر يف تقويــة املوقــف الرتكــي أمــام مواجهــة تلــك املشــاكل، فقــد ابت 
معروفًــا أن العصــب القومــي لــدى األتــراك يشــتد عنــد األزمــات اآلتيــة مــن اخلــارج علــى وجــه اخلصــوص، 
وحتديــًدا عندمــا تتعلــق ابلوطــن وســيادة الدولــة الرتكيــة، فاملواطــن الرتكــي ال يهتــم كثــرا ابلتداعيــات 

الشــخصية مثلمــا يلتفــت إىل هــذه القضــااي الســيادية ذات الســمة القوميــة، 
ــا يف اإلقبــال علــى االدخــار ابللــرة الرتكيــة والتخلــي عــن الــدوالر، ال بــل قــام بعضهــم  وظهــر هــذا جلًي

حبــرق الــدوالر يف اعتــزاز اندر بـــ )اللــرة( مبواجهــة )الــدوالر(.
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من العقوبات االقتصادية األمريكية عليها؟ 

د. محمد عادل شوك

Türkçe ي و
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Bazı gözlemciler, Türkiye’nin Amerika’nın ekonomik yaptırımları nedeniyle gerçek-
ten de bir darboğazda olmadığını düşünmekteler. ABD Başkanı Trump’ın uygulama-
ya koyduğu yaptırımlar, Türk Adalet ve İçişleri Bakanları’ndan başlayarak vergileri 
kapsamış, Türkiye’nin ABD’ye yaptığı çelik ve alüminyum ihracatına kadar uzan-
mıştı.
İki Türk bakanın Amerikan bankalarında hesabı bulunmamaktaydı, söz konusu iki 
madenin ABD’ye yapılan ihracatı ise kayda değer miktarda olmayıp, vergilerdeki artış 
bu iki madenle temel ticaretini yapan Avrupalı ve Amerikalıları Türkleri etkilediğin-
den daha fazla etkileyecekti.
Yaptırımların Türk lirasının Dolar karşısında değer kaybetmesi hususunda hızlı 
bir etkisinin olduğu doğru. Ancak bu etki Türkiye ekonomisinin geneline yansımış 
değildir. Nitekim Türk ekonomisi eskiden olduğu şekliyle seyrini sürdürmektedir. 
Birçok gözlemcinin itici nedenlerinin ekonomik değil siyasi olduğunu düşündüğü 
yaptırımlar ise ekonominin hızını yavaşlatmamıştır. Öte yandan Türkiye’deki ilgili 
ekonomi kuruluşları şu ana kadar duruma müdahil olmamış, zira krizin ekonomiyle 
ilgisi bulunmadığını ve iki ülke yetkililerinin masaya oturarak birkaç hususta görüş 
birliğine varmasıyla liranın yükselişe geçmesinin mümkün olduğunu anlamıştır. Bu 
hususların başında Ekim 2016’dan bu yana terörist faaliyetlerde bulunma suçlamasıy-
la zorunlu ikamet altında tutulan Amerikalı Papaz Andrew Brunson ve Ankara’nın 
Temmuz 2016’daki başarısız darbe girişimine katılmakla itham ettiği Amerikan 
Büyükelçiliği’nde çalışan yirmi Türk casus meseleleri gelmektedir.
Uzman ve düşünürler, Türkiye’nin Amerika’yla arasındaki mevcut krizle mücadelede 
bir dizi “koz kartı” kullanabileceğine inanmaktadır:
1- Rusya, İran ve Çin gibi Trump’ın yaptırımlarına maruz kalan ülkelerle kurulan 
ilişkiler. Aynı şekilde Trump’ın yaptırımlarından nasibini alan Almanya ve Fransa gibi 
Batı Avrupa ülkelerinin yanı sıra Kuzey Amerika’daki Kanada ve bazı Latin Amerika 
ülkeleriyle kurulacak ilişkiler.
2- Uzakdoğu’da Malezya’dan Latin Amerika’da Venezuela’ya kadar kriz zaman-
larında kurduğu ilişkilerden doğan yumuşak güç. Nitekim Venezuela %80 oranında 
saflaştırılmış ve kendi madenlerinden çıkarılmış altınını yüksek oranda Türkiye’de 
rafine ettirmektedir.
3- Somali, Irak, Suriye, Libya ve Bosna gibi halklarına yardım elini uzattığı toplum-
larla ilgili insani yardım kartı. Nitekim bu ülkelerdeki insanların Türk bankalarında 
paraları bulunmakta, yalnızca Suriyeli işadamlarının 2017 yılına kadar Türkiye’deki 
varlıklarının 20 milyar doları aşmış olduğu bilinmektedir.
4- Türkiye’nin NATO’da Amerika’dan sonra ikinci askeri güç olması ve Rusya 
ile Arap ve İslam dünyasının doğusuna karşı bir engel hattı oluşturması nedeniyle 
vazgeçilmez bir noktada bulunması.
5- Türkiye’nin 120 milyar dolar varlık fonuna ve yaklaşık 556 ton saf altına ulaşan 
rezerve sahip olması.
6- Washington Ankara’dan, dijital teknoloji alışverişinin durdurulması dışında bir 
tepki görmedi. Yine Türkiye krizi hala diplomatik ve siyasi yollarla çözmeye çalış-
makta. Bu girişimler hala devam etmekte olup 14 Ağustos’ta Türkiye’nin Washington 
Büyükelçisi, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir araya gelmiş ve Türkiye 
ile ABD arasında söz konusu krizle ilgili ortak noktaları ele almıştır.
7- Yeni müttefiklerine yakınlaşma ve BRICS ekonomik birliğine girmenin yollarını 
arama. Fakat bu öyle kolay görünmemektedir. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya 
Devlet Başkanı’yla, Rus Bakan Lavrov’un 14 ve 15 Ağustos’ta ortak ilgilerinin bu-
lunduğu konuları incelemek üzere ülkesine gelmeden önce bir telefon görüşmesi 
gerçekleştirmiştir. Konuşulan konular arasında Rusya’yı da içine alan ekonomik am-
bargo da yer almıştır. Söz konusu görüşme, 7 Eylül’de İstanbul’da gerçekleştirilecek 
olan dörtlü görüşmeye (Rusya, Almanya, Fransa, Türkiye) hazırlık niteliğindedir.
İki ülke dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında yerli paralarla ticaret yapıl-
ması kararlaştırılmış ve birçok Türk vatandaş grubu için Rusya’ya vize uygulaması 
kaldırılmıştır. Erdoğan’ın açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla krizin üstesinden 
gelme amacıyla Çin ile de benzer girişimlerde bulunulacaktır.
8- Türkiye NATO’nun güçlü bir üyesi olup, Batı’dan özellikle de Amerika’dan ask-
eri malzeme satın almaktadır. Türkiye’nin askeri ihtiyaçlarını kendisinden başka bir 
ülkeden karşılamaya yönelmesi zarara uğramasına yol açacağından, Washington bu 
durumu memnuniyetle karşılamayacaktır.
Tüm bu etkenler ve Türk halkının Cumhurbaşkanı ve devletinin etrafında kenetlenme-
si, Türkiye’nin bu sorunlara karşı koymada duruşunu pekiştirecektir. Bilindiği üzere 
Türklerin milliyetçi duyguları özellikle dış kaynaklı kriz dönemlerinde, mesele vatan-
ları Türkiye’nin bağımsızlığı olduğunda kabarmaktadır. Nitekim Türk vatandaşları bu 
tür hadiselerde olayların kişisel sonuçlarına çok da önem vermemektedir. Bu, Türk 
lirasında tasarruf etme ve dolar kullanmayı bırakmada kendisini açık bir şekilde gös-
termiş, bazı Türkler ender görülen bir kıvanç ile dolarlarını yakmışlardır.

Dr. Muhammed ADIL ŞEVK

Türkiye ABD’nin Ekonomik 
Yaptırımlarıyla Darboğaza Mı Girdi?

Suriyeli Akademisyen-Araştırmacıأكاديمي وباحث سوري
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يشــهد اإلعــام الغــريب منــذ مخــس ســنوات نقاشــات مكثفــة حــول تركيــا، ومهــا كانــت املواضيــع 
ــن  ــا ع ــال تركي ــول »انفص ــدور ح ــات ت ــك النقاش ــية لتل ــرة الرئيس ــر، إال أن الفك ــببة يف التوت املتس
الغــرب حتــت إدارة أردوغــان املســتبدة«، وقــد بــدأت تلــك النقاشــات يف االنتشــار مــع تظاهــرات 
ميــدان تقســيم، ولكنهــا تقمصــت لبوســًا »هجوميــًا« عندمــا اتضحــت التدابــر التــي تــم اختاذهــا 
ــم  ــس العواص ــا تقاع ــوز 2016، أم ــا يف 15 مت ــهدهتا تركي ــي ش ــة الت ــة االنقابي ــة املحاول ملكافح
األوروبيــة عــن دعــم تركيــا يف حرهبــا عــى اإلرهــاب فقــد ســاهم يف الوصــول بالتوتــر يف العاقــات 
بــن اجلانبــن إىل أقصــاه، وكان املــؤرش امللمــوس عــى ذلــك الوضــع تلــك النقاشــات التي شــهدناها 

أثنــاء االســتفتاء الشــعبي الــذي تــم يف 16 مــن نيســان املــايض.
وجيــري النقــاش حاليــًا يف واشــنطن حــول »مكانــة أنقــرة وقيمتهــا« بعــد اســتهداف تركيــا مــن قبــل 

الرئيــس األمريكــي )دونالــد ترامــب( متذرعــًا يف ذلــك بقضيــة القــس )برونســن(.
ــال  ــتها حي ــكا يف سياس ــا وأمري ــن تركي ــة« ب ــة الرشاك ــى »حتمي ــًا ع ــد دائ ــي تؤك ــراف الت إن األط
ــي  ــات الت ــا اجله ــًا، أم ــوا قلي ــى وإن تكلم ــة حت ــم منخفض ــى أصواهت ــط، تبق ــرشق األوس ال
اختصــت يف معــاداة أردوغــان فهــم يتغنــون بصــوت عــاٍل بـ«انتهــاء الرشاكــة االســراتيجية« تلــك، 
انطاقــًا مــن عــدم وجــود تعريــف لـ«العــدو املشــرك« لــدى واشــنطن وأنقــرة، فــإن البعــض يدعــي 
وجــود »اختــاف أولويــات« وأن »تركيــا مل تعــد حليفــًا« ألمريــكا، وأكثــر مــن ذلــك فــإن البعــض 

ــا قــد خرجــت مــن التحالــف الغــريب«. ــأن »تركي ــد ب يرســم هــذا الوضــع اجلدي
ــة  ــن الديمقراطي ــت ع ــد ختل ــا »ق ــي أن تركي ــاس( يدع ــان ه ــارد ناث ــإن )ريتش ــياق ف ــذا الس ويف ه
ــر إىل  ــرب«، بالنظ ــن الغ ــزءًا م ــا »ج ــن كوهن ــت ع ــد خرج ــت ق ــي يف ذات الوق ــة«، وه اللربالي
إدارهتــا ملجــال »السياســة اخلارجيــة«، ويقــرح عــى الواليــات املتحــدة واالحتــاد األورويب تقليــص 
ــذا  ــك(، ه ــر ذل ــة F35 وغ ــك وصفق ــدة إنجرلي ــق بـ)قاع ــا يتعل ــا في ــع تركي ــة م ــات الثق عاق
ــان  ــدة أردوغ ــي عه ــى تنته ــار حت ــل »االنتظ ــنطن وبروكس ــن واش ــب م ــاس( يطل ــة إن )ه إضاف
بعــد ذلــك الدخــول يف مســاومات كــربى مــع اإلدارة الركيــة اجلديــدة«، وإذا ســألتم )هــاس( عــن 
هــذا الوضــع فإنــه ســيقول إنــه »واقــع عــى الغــرب االســتفاقة عليــه«، وثمــة بعــض األوروبيــن 
املعارضــن لركيــا بــن أولئــك الذيــن مازالــوا يعتقــدون أن فــرة مــا بعــد )ترامــب( ســتكون فــرة 

ــج. ــريب« مندم ــاق غ »اتف
إهنــم ينتقــدون ساســة إيطاليــا وأملانيــا وفرنســا الذيــن اعرضــوا عــى »اســتهداف« ترامــب لركيــا، 
ــة  ــة املتعلق ــائل اإلجيابي ــن الرس ــن م ــال أن املنزعج ــان، واحل ــون« أردوغ ــم »يدعم ــن أهن معتربي
ــراكي  ــزب االش ــة احل ــركل( ورئيس ــا م ــة )أنجي ــارة األملاني ــن املستش ــا كل م ــي بعثه ــا والت بركي
الديمقراطــي األملــاين )آندريــا ناهلــس(، يعرضــون كذلــك عــى الزيــارة التــي ســيؤدهيا أردوغــان 

ــبتمرب 2018. ــا يف 28 و29 س إىل أملاني
وهــم يريــدون مــن مــركل عــى األقــل أن تســتقبل أردوغــان بجملــة مــن االنتقــادات القائمــة عــى 
أســاس »قيــم« التحالــف الغــريب، لكــن اجلهــات املعارضــة ألردوغــان يف عواصــم الغــرب ال تــرى 
أن األمــر املســمى بـ«التحالــف الغــريب« قــد بــدأ يتداعــى للســقوط، وهــم يغضــون الطــرف عــن 
هتديــد )ترامــب( ألمــن أوروبــا قبــل أن يســتهدف تركيــا وذلــك ألنــه بــات يــرى أن حلــف شــال 

األطلــي »مؤسســة قــد انقــى وقتهــا«.
ــب  ــبة الرضائ ــه نس ــكا أوالً« ورفع ــعار »أمري ــن ش ــًا م ــو انطاق ــف النات ــب( حلل ــار )ترام إن اختب
وإجــراءات احلــرب التجاريــة األخــرى والعقوبــات عــى إيــران، كل ذلــك ســيجرب عواصــم الغــرب 
عــى مواجهــة حقيقــة جديــدة، فأوروبــا ســتكون جمــربة عــى تــرك االرتبــاط بأمريــكا لتعيــد تشــكيل 

أمنهــا وسياســتها اخلارجيــة بمعــزل عــن واشــنطن.
وســتكون أوروبــا مضطــرًة ألن »تتدبــر أمرهــا بنفســها« مادامــت واشــنطن حمكومــة بــإدارة ترامــب 
ــن  ــوريا والاجئ ــران وس ــدس وإي ــظ أن الق ــر، وناح ــاز التعب ــي إن ج ــام« العامل ــة للنظ »املخرب
ــنطن  ــن واش ــف ب ــًا يف املواق ــهد تباين ــي تش ــات الت ــض امللف ــن لبع ــت عناوي ــا بات ــا كله وتركي
وبروكســل يف الفــرة األخــرة، هــذا إضافــة إىل رضورة الوقــوف يف وجــه حالــة إضعــاف االقتصــاد 
ــة،  ــات املتحــدة ضــد بعــض الــرشكات األوروبي ــي أعلنتهــا الوالي ــات الت األورويب بســبب العقوب
ــة  ــة األملــاين )هايكــو مــاس( قــد اقــرح إنشــاء »منظومــة ســداد دولي ــر اخلارجي ولذلــك فــإن وزي
مســتقلة« مــن أجــل اهلــروب مــن العقوبــات األمريكيــة، ويف األثنــاء اجتمعــت مــركل مــع الرئيــس 
ــع ســنوات، وتباحثــت معــه يف موضــوع  ــذ أرب ــذي مل جتتمــع معــه من ــن ال ــرويس فاديمــر بوت ال
أوكرانيــا وامللــف الســوري وأزمــة الاجئــن، وهــا هــي مــركل تبحــث عــن طريــق جديــد للتقارب 
مــع روســيا وتركيــا، مــن أجــل املصالــح االســراتيجية األوروبيــة يف املرحلــة القادمــة، واحلاصــل أن 
لــدى اجلانــب األورويب خمــاوف تتعلــق بالتحالــف العابــر لألطلــي، ولذلــك فــإن فكــرة »التحالف 
الغــريب« باتــت ال تضمــن املصالــح الوطنيــة للعواصــم األوروبيــة وعــى رأســها اجلانــب األمنــي، 
أمــا واشــنطن فهــي تســر يف االجتــاه املعاكــس لتتحــول إىل »مشــكل يف حــد ذاتــه«، ويف هــذه األثنــاء 
علينــا أن نــرك جانبــًا احلديــث عــن »التحالــف الغــريب« لنركــز عــى سلســلة التعــاون التــي يمكــن 

ألوروبــا وتركيــا أن تنفذهــا كــي تكــون كل منهــا قــادرة عــى أن »تتدبــر أمورهــا بنفســها«.

هل تتحدثون عن »اتفاق الغرب«؟

Beş yıldır Batı medyası sık sık Türkiye “tartışması” yapıyor. Gerilim konuları 
ne olursa olsun, tartışmanın ana fikri “Erdoğan’ın otoriter yönetimindeki 
Türkiye’nin Batı’dan kopması” şeklinde açıklanıyor. Gezi olayları ile 
yaygınlaşan bu tartışma Türkiye’nin 15 Temmuz darbesi ile mücadele 
uygulamaları netleştikçe “saldırgan” bir forma büründü. Türkiye’nin terörle 
mücadelesine destek verilmemesi Avrupa başkentleri ile ilişkilerdeki 
gerilimi de dip noktasına taşıdı. 16 Nisan referandumu sırasındaki 
polemikler bu durumun somut göstergeleriydi.
Şimdilerde Başkan Trump’ın Pastör Brunson’u bahane ederek Türkiye’yi 
hedef almasıyla Washington’da da “Ankara’nın yeri ve değeri” üzerine bir 
tartışma yürütülüyor.
ABD’nin Ortadoğu politikasında Türkiye’nin “vazgeçilmez ortaklığını” 
vurgulayanlar olsa da sesleri daha kısık çıkıyor.
Erdoğan karşıtlığını meslek edinen çevreler ise yüksek sesle “stratejik 
ortaklığın bitişi” üzerine güzellemeler yapıyor. Washington ve Ankara’nın 
“ortak düşman” tanımı olmadığından hareketle “önceliklerin farklılaştığı” 
ve “artık Türkiye’nin bir müttefik olmadığı” iddia ediliyor. Dahası, bu yeni 
durum Türkiye’nin “Batı ittifakının bir parçası olmaktan çıkışı” olarak 
resmediliyor.
Sözgelimi R. N. Haass Türkiye’nin hem “liberal demokrasiden vazgeçtiğini” 
hem de “dış politika” yönelimiyle “Batı’nın parçası” olmaktan çıktığını 
savunuyor. Ve ABD ve AB’ye Türkiye ile olan güvenlik ilişkilerini azaltmalarını 
(İncirlik, F-35 vs.) öneriyor. Dahası, Haass Washington ve Brüksel’den 
“Erdoğan dönemi bitene kadar beklemelerini ve sonra yeni yönetimle 
büyük bir pazarlık yapmalarını” istiyor. Haass’a sorarsanız bu durum 
“Batı’nın uyanması gereken yeni gerçeklik.” Trump sonrası dönemde hâlâ 
bütünleşik bir “Batı ittifakı” olduğunu sananlar arasında bazı Avrupalı 
Türkiye karşıtları da bulunuyor.
Trump’ın ülkemizi ekonomik “hedef” haline getirmesine tepki gösteren 
İtalya, Almanya ve Fransa’nın siyasetçilerini Erdoğan’a “destek” vermekle 
eleştiriyorlar. Nitekim Alman Şansölyesi Merkel ve SPD Genel Başkanı A. 
Nahles’in Türkiye ile ilgili olumlu mesajlarından rahatsız olanlar Erdoğan’ın 
28-29 Eylül’deki Almanya seyahatine karşı çıkıyorlar.
En azından Merkel’in Batı ittifakının “değerler” temelinde Erdoğan’ı eleştiri 
ile karşılamasını istiyorlar. Batı başkentlerindeki Erdoğan karşıtı çevreler 
“Batı ittifakı” denilen olgunun çökmekte olduğunu görmüyorlar. NATO’yu 
“demode bir kurum” olarak gören Trump’ın Türkiye’yi hedef almasının 
önce Avrupa’nın güvenliğini tehdit ettiğini anlamazdan geliyorlar.
“Önce Amerika” sloganı ile hareket eden Trump’ın NATO’yu sorgulaması, 
gümrükleri artırması, diğer ticaret savaşı uygulamaları ve İran’a 
yaptırımları Avrupa başkentlerini yeni bir gerçekliğe zorluyor.Avrupa, 
ABD’ye bağımlılıktan ayrılarak, kendi güvenliğini ve dış politikasını yeniden 
şekillendirmek durumunda.
Tabiri caizse, “düzen yıkıcı” Trump yönetiminin varlığında “başının çaresine 
bakmak” zorunda. Kudüs, İran, Suriye, mülteciler ve Türkiye’ye yaklaşım 
Washington ile Brüksel arasında son dönemde farklılaşan bazı dış politika 
başlıkları. Ayrıca, ABD’nin Avrupa firmalarına yönelik yaptırımlarının 
Avrupa ekonomisini zayıflatmasının da önüne geçilmesi gerekiyor. Nitekim 
Alman Dışişleri Bakanı H.
Maas, ABD yaptırımlarından kaçabilmek için “bağımsız bir uluslararası 
ödeme sistemi” oluşturulması önerisinde bulundu. Bu arada Merkel, dört 
yıldır bir araya gelmediği Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna, Suriye 
ve mülteciler konusunu görüştü. İşte Merkel, Avrupa’nın yeni dönemdeki 
stratejik çıkarları için Rusya ve Türkiye ile yeni bir yakınlaşmanın yolunu 
arıyor. Anlayacağınız, transatlantik ittifakın Avrupa yakasında derin 
kaygılar var. “Batıittifakı” olgusu Avrupa başkentlerinin güvenlik başta 
olmak üzere milli çıkarlarını garanti etmiyor. Aksine Washington giderek 
“sorunun kendisi” haline dönüşüyor. Bırakalım “Batıittifakı” laflarını da, 
Avrupa ile Türkiye’nin “başlarının çaresine bakmakta” ne kadar işbirliği 
yapabileceğine odaklanalım.

‘Batı ittifakı’ mı dediniz?

Gazeteci - Yazarصحفي وكاتب

Burhanettin DURANبرهان الدين دوران
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كلــا ذهبــت إىل بلــد مــا أصبحــت أفهــم أكثــر فأكثــر مقولــة ابــن خلــدون »أقاليــم األرض حتــدد قــدر 
النــاس«.  فاحلكايــات التــي كنــت شــاهدًا عليهــا يف كل مــن آســيا وإفريقيــا والــرشق األوســط تؤكــد 
ــال أورال  ــا جلب ــر ظهره ــي تدي ــي( الت ــان أولگ ــة )بي ــق. يف مدين ــى ح ــدون كان ع ــن خل ــًا أن اب دائ
األســطورية بمنغوليــا املشــهورة بفقرهــا وبردهــا وقيظهــا وقحطهــا، رأيــت مــرة أخــرى كيــف تؤثــر 
أقاليــم األرض هنــاك يف النــاس. وقــد خامــر ذهنــي أمــر آخــر هنــاك هــذه املــرة؛ إذا كانــت أقاليــم 

األرض قــدرًا مكتوبــًا عــى النــاس، فهــل الفقــر كذلــك هــو قدرهــم؟.
-  جدات يورثن الفقر ألحفادهن

ــى  ــش يف أدن ــة تعي ــا يف عائل ــدة وحفيده ــت ج ــا رأي ــدد عندم ــؤال املح ــذا الس ــي ه ــادر إىل ذهن تب
ــة  ــوائية يف مدين ــاين العش ــة يف املب ــة مليئ ــيول يف منطق ــة الس ــرض لكارث ــي تع ــر يف ح ــب الفق مرات
ــواخ  ــام واألك ــة واخلي ــن املدين ــا ب ــت حياهت ــًا وأمض ــر 70 عام ــن العم ــغ م ــدة تبل ــي(. اجل )أولگ
الطينيــة، وابنهــا حيــاول كســب رزقــه مــن العمــل محــاالً يف الســوق. لقــد بــات حفيدهــا اآلن رشيــكًا 
ــه الصغريــن كــا محلــه  هلــم يف القــدر، فهــو ينتظــر ذلــك اإلرث الثقيــل الــذي ســيحمله عــى كتفي
ــة مــن  ــه موجــود بينهــم اآلن. إهنــا عائل ــه، عمــره ال يتجــاوز ثــاث ســنوات لكن ــده عــن جدت وال
ــا  ــل كل جراهن ــة مث ــذه العائل ــت ه ــل حصل ــل ووج ــاء وخج ــكل حي ــلمن، ب ــا املس ــراك قرغيزي أت
عــى مســاعدات غذائيــة وزعتهــا هيئــات إغاثيــة جــاءت مــن تركيــا، مل يطلبــوا القليــل وال املزيــد، بــل 
شــكروا املوزعــن بــكل حيــاء عــى املقــدار الــذي ســلموه هلــم. تتقــدم ســيارتنا متعثــرة بــن احلفــر يف 
طريــق تــرايب اختلــط طينــه بميــاه الســيول، ثــم توقفــت أمــام منــزل ذي حديقــة، ويف وســط احلديقــة 
انتصبــت خيمــة، يف تلــك اخليمــة تعيــش عائلــة ذات مخســة أطفــال، إهنــم مــن املغــول، ومــن املحتمل 
ــا نجــد هــؤالء الفقــراء  ــة فإنن ــة أو الشــامانية، وعندمــا ننظــر إىل أصــل القضي أهنــم يعتنقــون البوذي
ــة،  ــراءة والكتاب ــة أو الق ــن والثقاف ــد بالدي ــب أو بعي ــن قري ــم م ــة هل ــول ال عاق ــازاق واملغ ــن الق م
فتحــوا لنــا ســتار اخليمــة، فــكان مأواهــم كوخــًا مــن الطــوب يمــأله الوحــل، فالبــؤس هنــا ال يــرك 
ــاد اجتمعــوا يف خيمــة حــول موقــد حطــب  جمــاالً للمــرء ليفكــر يف أي أمــر آخــر. أم وجــدة وأحف
يغــي عليــه قــدر مــن احلليــب، وهــم يعانــون آالم قدرهــم املشــرك الــذي تعكســه عيوهنــم املغوليــة 

الضيقــة، تبــادر إىل ذهنــي حينهــا نفــس الســؤال؛ هــل الفقــر قــدر مكتــوب عــى النــاس.
-  كأن الفقر تركة باقية لألجيال يف كافة أنحاء العامل

تذكــرت طفــًا صغــرًا يف رسيانــكا خيــرج مــع والــده عنــد بــزوغ الفجــر لصيــد األســاك، وعندمــا 
ال تعلــق أي ســمكة بالشــبكة يغــرق مــع أبيــه يف التفكــر كيــف ســيقضون ذلــك اليــوم بــا قــوت. 
ويف مدينــة كوكــس بــازار ببنغــادش أطفــال الاجئــن )الروهنغيــا( يعيشــون يف أكــواخ مبنيــة مــن 
الطــن وأغصــان الشــجر، وهــم ينظــرون حوهلــم بعيــون خائفــة وقــد التفــوا حــول قدمــي جدهــم 
ــح،  ــن الصفي ــواخ م ــش يف أك ــوج يعي ــن الزن ــعب م ــا ش ــوب إفريقي ــه. ويف جن ــن محل ــن ع العاجزت
ــدر مل  ــك الق ــدار ذل ــاك، ويف م ــات هن ــاك وم ــد هن ــل ول ــر أي جي ــم ال يتذك ــدًا منه ــد أن أح وأعتق
ــوا  ــاون كان ــة كاب ت ــون العاصم ــن حيتل ــوى أن الذي ــم س ــن أجداده ــؤالء ع ــدى ه ــف يشء ل خيتل
هولنديــن فباتــوا مــن اإلنگليــز، لكــن البــؤس لدهيــم أمــر ثابــت مل يتغــر، وهــا هــم أحفادهــم اليــوم 
يقولــون يل: »يســكن اآلن يف العاصمــة أصدقــاء مانديــا مــن الزنــوج، ولكننــا نحــن عامــة الزنــوج مل 

يتغــر قدرنــا املحكــوم بالبقــاء يف أكــواخ الصفيــح«.
ــة التــي جيــوب الســياح أرجاءهــا التقيــت أحــد  ويف ســهوب الســافانا بمنطقــة ماســاي مــارا الكيني
ــن  ــا م ــق تعلمه ــاء الطري ــة القتف ــاليب خمتلف ــر أس ــكل فخ ــرشح يل ب ــن ف ــن العامل ــكان املحلي الس
أجــداده، وكان قــادرًا عــى العثــور عــى آالف املســالك يف تلــك الــرباري مــن دون اســتخدام جهــاز 
ــقراء  ــاء ش ــيدة بيض ــه س ــدق متلك ــياحيًا يف فن ــًا س ــل دلي ــل يعم ــك الرج ــروين. كان ذل ــاء الك اقتف
زرقــاء العينــن اســتقر أجدادهــا يف زيمبابــوي قبــل ثاثــة أجيــال، أو باألحــرى هــي حفيــدة الرجــل 
ــس  ــا لتؤس ــوي إىل كيني ــن زمباب ــرأة م ــك امل ــت تل ــد انتقل ــاد، وق ــك الب ــل تل ــذي احت ــض ال األبي
فندقــًا هنــاك، وهــي مثــل أجدادهــا الذيــن كانــوا يســتخدمون العبيــد الســود يف العمــل، لكنهــا اليــوم 
ختتلــف عــن أجدادهــا قليــًا، إذ تدفــع أجــرة هلــؤالء العــال املحليــن ولــو كانــت زهيــدة. بيــت هــذا 
الرجــل املحــي يف )ماســاي( ليــس فيــه مــاء وكهربــاء وال مســتلزمات حديثــة، إنــه يعيــش اليــوم كــا 

عــاش أبــوه وجــده يف هــذا الكــوخ الطينــي، وهــو خيــدم اإلنســان األبيــض يف نفــس الوقــت.
-  هل الفقر قدر مكتوب عىل الناس؟

لقــد اختلــط كل ذلــك بذهنــي حــن تركــت ذلــك الطفــل املغــويل الصغــر ذي العينــن الضيقتــن 
وقــد ارتســمت عــى وجنتيــه املتوردتــن ابتســامة مجيلــة وهــو يتشــبث بفســتان جدتــه وينظــر إلينــا 
ــدو أن األجــداد واجلــدات يركــون الفقــر تِركــًة يرثهــا أحفادهــم يف كل  بــكل حــرة وإعجــاب. يب
املناطــق التــي زرهتــا، قليــل مــن هــؤالء النــاس اســتطاع اخلــاص مــن ذلــك البــؤس لينتقــل إىل حيــاة 
ــره  ــن تنتظ ــن البارزت ــن والوجنت ــن الضيقت ــازاق( ذا العين ــن )الق ــل م ــك الطف ــن ذل ــة، ولك خمتلف
حيــاة الفقــر ذاهتــا التــي عاشــها وجــده ومــازال يعيشــها والــده يف ســفوح جبــال )آلطــاي(، وبعــد 
ذلــك ســيكون لــه هــو أيضــًا أوالد وأحفــاد، فــإذا كانــت أقاليــم األرض قــدرًا حمتومــًا عــى النــاس، 

فهــل الفقــر هــو كذلــك قدرهــم املكتــوب؟
مل أستطع حل هذا اللغز إىل اآلن.

ــذه  ــًا يف ه ــي حزين ــد يم ــن العي ــارك، لك ــد املب ــذا العي ــراء يف ه ــا الق ــم أهي ــد أحزنتك ــون ق ــا أك رب
ــك. ــوا ذل ــل أن تعلم ــى األق ــم ع ــار، وعليك الدي

هل الفقر قدر مكتوب على الناس

bni Haldun’un “coğrafya insanın kaderidir” sözünü gittiğim her ülkede daha iyi 
anlıyorum. Asya’da, Afrika’da, Ortadoğu’da şahit olduğum hikayeler, İbni Haldun’u 
haklı çıkardı. Sırtını, efsaneler diyarı Altay Dağları’na dayamış, çoraklığı, sıcaklığı, 
soğu ve fakirliği ile meşhur, Moğolistan’ın Bayan Ulgi şehrinde, coğrafyanın insanı 
nasıl etkilediği bir kez daha gördüm. Bu sefer bir başka şey daha kafamı kurcaladı.
Coğrafya insanın kaderdir de, peki fakirlik de insanın kaderi midir?
TORUNLARINA FAKİRLİĞİ MİRAS BIRAKAN NİNELER
Soru tam olarak Ulgi şehrinin gecekondu bölgesinde, sel felaketine maruz kalmış 
bir mahallede, fakirliğin en acı seviyelerini yaşayan bir ailenin, torun ve nine 
ikilisini bir arada gördüğümde aklıma geldi.
Nine 70 yaşlarında, tüm ömrünü bu şehirde, bazen çadırda, bazen toprak 
evlerde yaşayarak geçirmişti. Oğlu pazarda hamallık yaparak geçimini sağlamaya 
çalışıyordu. Şimdi dünya tatlısı torunu, onların kaderine ortak olmuş, ninesinden 
babasına, ondan da minik omuzlarına yüklenecek mirasın devredileceği günü 
bekliyordu. Henüz 3 yaşında ancak vardı.
Bir Kırgız Türkü’ydü bu aile. Müslüman’dı. Tüm komşuları gibi bu aile de, 
Türkiye’den gelen yardım kuruluşlarının dağıttığı yiyeceği çekinerek, utanarak ve 
ürkerek almıştı. Ne daha fazla istediler, ne daha az. Verilen neyse ona teşekkür 
ettiler utanarak.
Sel sularının birbirine kattığı toprak yolda, arabamız çukurlardan bata çıka ilerleyip 
bir bahçeli evin önünde durdu. Bahçenin içinde bir çadır kurulmuştu. Çadırın 
içinde 5 çocuklu bir aile yaşıyordu. Bunlar da Moğol’du ve muhtemelen Budist 
ya da Şaman dininden birine mensuplardı. Aslına bakarsanız, bu fakir Kazak ve 
Moğol insanların din, kültür, yazmak okumakla uzaktan yakından ilgileri yoktu. 
Açtılar ve barınacak yerleri bir çadır, içi çamur dolu bir briket evdi.Burada sefalet 
insana başka bir şey düşündürmez.
Bir annenin etrafında toplanmış, üstünde süt kaynayan bir odun sobasının ısıttığı 
çadırda, nine, anne ve torunlar ortak kaderlerinin acılarını çekik Moğol gözlerinden 
yansıtıyorlardı.
Aynı soru orada da aklıma geldi. Fakirlik insanın kaderi midir?
DÜNYANIN HER YANINDA FAKİRLİK BİR MİRAS GİBİ ÇOCUKLARA KALIYOR
Sri Lanka’da, babasıyla birlikte sabah gün doğumunda balık avına çıkan küçük 
bir çocuk geldi aklıma. Ağlardan balık çıkmayınca o günü nasıl geçireceklerini 
düşünüyordu babasıyla.
Sonra Bangladeş’te, Cox Bazar’da, topraktan ve ağaç dallarından yapılma 
barınaklarda kalan, Arakanlı göçmenlerin çocukları… Dedelerinin artık tutmayan 
bacaklarına sarılmış, ürkek gözlerle etrafa bakıyordu o zaman.
Güney Afrika’da, teneke evlerde yaşayan siyahi fakir halkın, kaç kuşaktır orada 
doğduğunu ve orada öldüğünü hatırlayan yoktur sanırım. O kader döngüsünde 
dedeleri için değişen tek şey, başkentleri Cape Town’u işgal edenlerin bazen 
İngiliz, bazen Hollandalı olmasıydı. Sefaletleri hep sabitti.
Şimdi torunları bana, “şu anda başkentte siyahi Mandela’nın siyahi arkadaşları 
oturuyor ama biz siyahların tenekeden evlerde süren kaderi değişmedi” 
demişlerdi.
Kenya’da zenginlerin safari yapmak için gittiği Masai Mara savanlarında çalışan 
bir yerli, atalarının ona öğrettiği yol bulma yöntemlerini gururla anlatmıştı bana. 
Navigasyon kullanmadan, onlarca patika yolu ezbere buluyordu.
Üç kuşak önce Zimbabve’ye gelip yerleşmiş, daha doğrusu işgal etmiş beyaz adamın 
torunu, sarışın, mavi gözlü beyaz kadının otelinde rehber olarak çalışıyordu bu 
yerli. Zimbabve’den Kenya’ya gelip safari otel açmış, dedesi gibi siyah yerlileri köle 
olarak çalıştıran bu kadın, dedesinden farklı olarak yerlilere biraz ücret ödüyordu.
Masai yerlisinin evinde elektrik, su ve diğer modern gereçler yoktu. Babası, dedesi 
ve şimdi kendisi, bu toprak evde yaşamaya devam ediyordu. Bir yandan da beyaz 
adama hizmet ediyordu.
FAKİRLİK İNSANIN KADERİ MİDİR?
Tüm bunlar, çekik gözlerinde beliren gülümsemesiyle çiçek gibi güzelleşen, o 
minik Moğol çocuğunu geride bıraktığımda ve ninesinin eteğine yapışıp bana 
hayretle bakmaya devam ettiğinde aklıma geldi.
Gittiğim bu yerlerde dedeler ve nineler, torunlarına miras olarak fakirliği 
bırakıyorlar sanki. Çok azı, o acı sefaletin içinden sıyrılıp başka hayatlar sürebiliyor. 
Şimdi bu çıkık elmacık kemikli, çizgi gözlü Kazak çocuğu da babası ve ninesi gibi, 
Altay Dağları’nın eteklerinde fakir bir hayat sürecek. Sonra o da çocuk ve torun 
sahibi olacak.
Coğrafya insanın kaderiyse, fakirlikte mi insanın kaderi?
Çıkamadım işin içinden.
Bayram günü sizi de hüzünlendirdim sanırım. Burada bayram böyle geçiyor. En 
azından onu bilin.

Fakirlik insanın kaderi midir?
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لقــد ابت عيــد األضحــى فــرتة اســرتاحة تتيــح لنــا فرصــة النظــر مــن زاويــة قدميــة تقــوم علــى الربــح واخلســارة إىل حياتنــا السياســية 
واالقتصاديــة الــي تشــهد ارتــدادات تشــتد وترهتــا ويــزداد زمخهــا ابســتمرار، لكــن الكــرة األرضيــة تواصــل الــدوران أثنــاء تلــك 
االســرتاحة، وال تتوقــف أنشــطتنا االقتصاديــة والسياســية يف نقطــة معينــة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فــإن اقتصــادان حيــدد 
ألعيــادان اجتاههــا، إذ تعجــز أعيــادان عــن التعبــر عــن حالتنــا السياســية واخلــروج عنهــا. فالعيــد قــد أنعــم هللا علينــا بــه مــن حيــث 

أنــه يــزوران كل عــام ليفــرض زمنــه علينــا وموعــده، ويكســر روتــن حياتنــا الــي حيتــل فيهــا مرتبــة الصــدارة.
ذلــك ألن العيــد حــدث يوحــد بــن وجــودان االجتماعــي الــذي فرقتــه الفــوارق بيننــا، ويعيــد إلينــا جمــدداً براءتنــا الكامنــة يف تشــاهبنا 

الــذي أبعدتــه عنــا اختافاتنــا، ويرجــع الــراءة للوجــود، ويذكــران ابنتمائنــا، وجيمــع بيننــا يف ميــدان واحــد.
واآلن وبعــد أايم قليلــة مــن ذلــك اللقــاء ميكننــا أن نبــدأ مــن حيــث توقفنــا، فاملوجــات األوىل لتلــك احلــرب االقتصاديــة الــي أعلنهــا 
الرئيــس األمريكــي )دوانلــد ترامــب( علــى تركيــا، قــد أســفرت عــن نتائــج مل تكــن متوقعــة مــن قبــل، فالشــعب الرتكــي رد بشــكل 
متميــز جــداً علــى تلــك اهلجمــات املوجهــة ضــد تركيــا يف اجلانــب االقتصــادي، ومل يقتصــر الشــعب علــى إحبــاط خطــط كل مــن 
دبــر تلــك اهلجمــات ونفذهــا، بــل إنــه قــد أجرهــم علــى دفــع مثــن مــادي ابهــض لتلــك اهلجمــات، وال شــك أهنــم مل يكســبوا شــيئاً 
مــن هجماهتــم تلــك. ومــن الضــروري تســجيل هــذا النمــوذج املهــم الــذي مثلــه الشــعب الرتكــي، فقــد ســبق ودافعــوا عــن إرادهتــم 
الوطنيــة أبرواحهــم، وهــا هــم اليــوم يدافعــون أبمواهلــم عــن سياســة بلدهــم االقتصاديــة، وميكننــا أن نصــف ذلــك املوقــف أبنــه 
منــوذج متميــز ومثمــر، ولكــن مــن الواضــح أنــه منــوذج يقــود إىل إعــادة النظــر يف كافــة التوقعــات املتعلقــة بظاهــرة التأثــر والتأثــر بــن 
مبــادئ النــاس ســلوكهم االقتصــادي، وإن انتقــال هــذه احلالــة إىل مــا وراء احلــدود الرتكيــة لتتحــول إىل موقــف دويل، أمــر حيمــل 
أبعــاداً أخــرى جيــب الوقــوف عندهــا طويــًا. لقــد التقيــت طيلــة أايم العيــد ابملئــات مــن املصريــن واليمنيــن والســورين والعراقيــن 
والقطريــن والكويتيــن ملعايدهتــم واحلديــث معهــم، وكان موضــوع حديثنــا الرئيســي يــدور حــول قيمــة اللــرة الرتكيــة والــدوالر وســبل 
مواجهــة تلــك اهلجمــات املاليــة، فاجلميــع يــكاد يــرتك كل شــؤونه ليشــغل ابلــه ابلشــأن الرتكــي ويعصــر ذهنــه مــن أجــل تركيــا، 
أعــرف مواطنــاً لبنانيــاً صــرف مليــون دوالر علــى أســاس 4.7 لــرة تركيــة للــدوالر الواحــد، وذلــك امتثــااًل لنــداء أردوغــان بشــراء 
اللــرة، ومل أيبــه هــذا الرجــل أبي خســارة ميكــن أن يتكبدهــا يف تلــك العمليــة، وأكــد يل أنــه جاهــز لصــرف أكثــر مــن ذلــك يف 
أي وقــت. ومثــة رجــل آخــر مــن اليمــن حدثــي عــن تفاصيــل مشــروع أعــده يتعلــق بقــدرة تركيــا علــى تلقــن الــوالايت املتحــدة 
درســاً قاســياً علــى املســتوى االقتصــادي ميكــن مــن خالــه لـــ 200 مليــون مســلم أن يقاطعــوا املنتجــات األمريكيــة حــىت وإن مل 
يشــارك يف تلــك املقاطعــة 1.7 مليــار مســلم يف العــامل، وهنــاك ميــي آخــر حدثــي عــن أن اليمنيــن نشــطون جــداً يف العمــل، فهــم 
يعملــون كالنمــل يف أي مــكان حيلــون بــه ولديهــم قــدرة علــى جــذب االســتثمارات وهــم يســعون حاليــاً لتحويــل اســتثماراهتم كلهــا 
إىل تركيــا يف إطــار عــدد مــن اخلطــط ميكــن تنفيذهــا قريبــاً. إن مــا يدفــع كل هــؤالء النــاس لوضــع كل هــذه اخلطــط هــو شــعورهم 
بضــرورة محايــة تركيــا، فكلمــا دافــع أردوغــان عــن املســتضعفن يف العــامل، وكلمــا نــذر نفســه ملعركــة بنــاء نظــام عاملــي أكثــر عدالــة، 
ناحــظ ظهــور حركــة بشــكل طبيعــي يف خمتلــف أحنــاء العــامل تؤمــن بذلــك النــداء الــذي أطلقــه أردوغــان فيهــب كثــر مــن النــاس 
اســتجابًة لذلــك النــداء، وهــذا األمــر ينقــل تركيــا مــن حدودهــا اجلغرافيــة إىل دائــرة أوســع تتمثــل يف حدودهــا الوجدانيــة، وبذلــك 

تصبــح لرتكيــا قــوة كــرى ال ميكــن ألحــد أن يتوقــع حجمهــا.
كنــت قــد قلــت يف مقالــة ســابقة »علــى الذيــن يتحرشــون برتكيــا اليــوم أن يعرفــوا مبــن يتحرشــون«، ولذلــك فــإن الذيــن حياولــون 

النيــل مــن مصــاحل تركيــا عليهــم أن يتوقعــوا مواجهــة موجــة مــن الكراهيــة والعــداء ضدهــم يف خمتلــف أحنــاء العــامل.
وقــد بــدأان نــرى يف ذات الوقــت أن حجــم الناتــج احمللــي غــر الصــايف لرتكيــا مل يعــد مرتبطــاً ابحلــدود اجلغرافيــة للبلــد، فقــد رأينــا يف 
هــذه الفــرتة حالــة مــن تراجــع حــدة اهلجمــة علــى اللــرة الرتكيــة وذلــك بفضــل »االســتثمارات القادمــة مــن اخلــارج«، ويف الواقــع 
فــإن القــوة االقتصاديــة الرتكيــة ليســت منحصــرة يف ذلــك حاليــاً، إذ ميكــن حتويــل هــذه احلالــة إىل مصــدر مــايل غــر حمــدود عــن 
طريــق انتظــام اقتصــادي مؤثــر وعقــاين ومثمــر، وتســتطيع وكالــة االســتثمار الرتكيــة توفــر مصــدر اقتصــادي ال يصدقــه العقــل 
عــر تشــجيع املصــادر االســتثمارية الســاعية لدخــول الســوق الرتكيــة للعمــل يف سلســلة مــن املشــاريع الواضحــة واجليــدة واملثمــرة 
والقابلــة للتنفيــذ. أان أعــرف الكثــر مــن النــاس يف ذلــك االمتــداد الوجــداين يف املنطقــة يســتثمرون يف تركيــا أو يريــدون االســتثمار 
فيهــا، لكنهــم ال يســتطيعون حتقيــق مــا يصبــون إليــه لعــدم عثورهــم علــى جهــة حمــددة تتعامــل معهــم وترشــدهم إىل الطريــق إىل 

مشــاريع جمديــة وقابلــة للتنفيــذ ميكنهــم أن يســتثمرون فيهــا أمواهلــم بــكل ثقــة.
مثــة قــوة اقتصاديــة كــرى معطلــة وجيــب حتفيزهــا وتشــجيعها واســتقطاهبا، ولكــن إذا مل يتــم جذهبــا إىل الســوق الرتكيــة أبي حــال 

مــن األحــوال، فذلــك يعــي أننــا نعــاين مــن مشــكلة علــى مســتوى أتويــل احلالــة االقتصاديــة.
وللوقــوف يف وجــه اهلجمــة االقتصاديــة األخــرة علينــا أن حنــدد بشــكل أفضــل حلفائنــا الذيــن نراهــم جبانبنــا يقدمــون منــاذج بطوليــة 
كرى يف إطار التعاون، وعلينا كذلك أن نتبع سياســة اقتصادية أفضل تشــمل مشــاريع ميكنها أن تعود علينا وعليهم ابلفائدة 

والربــح املشــرتك. وإن هــذه األزمــة الــي منــر هبــا اليــوم مبثابــة درس ســنتعرف مــن خالــه علــى مصــادران االقتصاديــة احلقيقيــة.

إنشاء محيط اقتصادي لتركيا يتماشى مع محيطها الوجداني

صحفي وكاتب

ياسين آقطاي

Kurban Bayramı gittikçe artan temposu ve ivmesiyle yaşamakta olduğumuz siyasal ve ekonomik 
hayatımıza kadim bir pencereden bakmaya ve oradan zayiatımıza, müktesebatımıza bakabilmem-
ize fırsat veren bir fasıla gibi. Hoş bu fasıla içinde de dünya dönmeye devam ediyor, ekonomik ve 
siyasi aktivitelerimiz de bir yerde donup kalmıyor. Bilakis bayramlarımıza da ekonomimiz yön 
veriyor, bayramlarımız siyasallığımızdan tamamen hali olamıyor. Her yıl gelip hayatımıza sökün 
eden, kendi zamanını, takvimini ve rutin etkinliklerini baş köşeye oturtabilen yanıyla bayram 
insanlığa Allah’ın bir lütfu. Çünkü bizi farklılığımızla dağıtan sosyal varlığımızı bütünleştiren, 
farklılaşarak uzaklaştığımız aynılığımızdaki saflığımızı tekrar iade eden, saf varlığına dönüştüren, 
aidiyetimizi hatırlatan ve bizi tek bir meydanda buluşturan bir olaydır bayram.
Şimdi bu buluşmayı taze taze yaşamış olarak artık kaldığımız yerden devam edebiliriz.
Trump’un Türkiye’ye Rahip Brunson’u bahane ederek açtığı ekonomik savaşın ilk dalgaları hiç 
hesaplanmayan sonuçlar doğurmuştu. Türkiye halkı ekonomik yönden gelen bu saldırılara çok 
müstesna bir tepki ortaya koyarak, muhtemelen operasyonu planlayıp uygulayanların hesap-
larını boşa çıkarmakla kalmadı, onlara bu saldırılarını maddi olarak çok pahalıya mal etmiş oldu. 
Karşılığında hiç bir şek kazanamadıkları ağır bir maliyet. Türkiye halkının daha önce bedelini 
canıyla ödediği millet olma arzusu ve iradesini bu sefer malıyla ortaya koyması politik-ekonomi-
nin dikkatle kaydetmesi gereken önemli bir örnek sayılmalı. Bu örneğe istisna deyip geçebil-
ir ama insanların ekonomik davranışlarıyla idealleri arasındaki etkileşime dair bütün ezberleri 
gözden geçirmeyi sağlayacağı açık. Olay Türkiye sınırlarını aşan, uluslararası bir nitelik kazan-
mış olması ise kaydedilmeyi hak eden bambaşka bir boyut.
Bayram boyunca Mısırlı, Yemenli, Suriyeli, Iraklı, Katarlı, Kuveytli yüzlerce insanla bayramlaş-
ma münasebetleriyle bir araya geldik sohbet ettik. Hemen hepsinin bir numaralı gündemi Türk 
Lirası ve dolar saldırıları karşısında alınması gereken önlemler. Herkes neredeyse işini gücünü 
bırakmış Türkiye için düşünüyor, Türkiye için kafa yoruyor. Tanıştığım bir Lübnanlı Erdoğan’ın 
çağrısı üzerine 1 milyon dolarını 4,7 liradan bozdurduğunu ama bunun zerre kadar umurunda 
olmadığını, daha fazlasını da yapmaya hazır olduğunu anlatıyor.
Bir başkası, Yemenli, ABD mamullerine karşı 1,7 milyar Müslüman’ın sadece 200 milyonunu 
bile etkileyerek ABD’ye çok önemli bir ders verebileceğimize dar hazırladığı tafsilatlı planı an-
latıyor. Bir başkası Yemenlilerin çok çalışkan olduğunu ve bulundukları her yerde karınca gibi 
çalışarak yatırım çektiklerini ve şimdi onların yatırımlarını tamamen Türkiye’ye yöneltmek için 
uygulanabilecek planları anlatıyor.
Bütün bu insanları bu planları yapmaya sevkeden şey Türkiye’ye yönelik sahiplenme duygusu 
tabii. Erdoğan mazlumlara sahip çıktıkça, kendi varlığını daha adil bir dünyanın mücadelesine 
adadıkça ve böyle tarif ettikçe dünyanın her yanında bunu bir davet olarak algılayan ve bu davete 
icabet etmeye koşan bir hareketlilik göze çarpmaya başlıyor. Bu, Türkiye’nin gönül coğrafyasını 
mevcut fiziki coğrafyasının çok ötesine taşıyor ve Türkiye’nin hiç kimsenin hesaplayamayacağı 
bir gücü haline getiriyor.
“Bugün Türkiye’ye bulaşanlar neye bulaştıklarını iyi bilmeli” demiştik son yazılarımızdan 
birinde. Türkiye’nin çıkarlarına dokunanlar dünyanın her yanında kendilerine yönelen bir antipati 
ve husumet dalgasının kendilerine karşı uyanmasını da göze almalı.
Aynı zamanda Türkiye’nin ekonomisinin sınırlarının da kayıtlı gayrı safi milli hasılasıysa sınırla 
olmadığını da görmeye başlamış olduk.
TürkLlirası’na “dışarıdan yapılan yatırımlarla” son saldırının etkisinin hissedilir derecede kırılmış 
olduğunu gördük. Aslında halihazırda Türkiye’nin ekonomik gücü bununla da sınırlı değil. Bu 
varlık daha etkili, rasyonel, verimli bir ekonomik örgütlenmeyle sınırsız bir kaynağa dönüştürüle-
bilir. Yatırım ajanslarımız iyi, verimli, uygulanabilir, anlaşılabilir projelerle Türkiye’ye yatırıma 
can atan kaynakları harekete geçirerek akıl almaz bir ekonomik kaynak oluşturabilir.
Tam da bu gönül coğrafyasından Türkiye’de yatırım yapmak yapabilecek veya yatırım yapmak 
isteyen nice insan tanıyorum ki, karşısında doğru dürüst bir yol, uygulanabilir bir proje, güvenle 
yol gösterebilecek bir muhatap bulamadığı için bu isteğini hayata geçiremiyor.
Orada atıl olarak duran, üstelik size yönelmeye istekli, motivasyonlu bir ekonomik güç var ama 
bu bir türlü celp edilemiyorsa, en hafifinden ciddi bir ekonomik hermenötik problemimiz var de-
mektir. Son ekonomik saldırıya karşı yanı başımızda büyük kahramanlık örnekleriyle dayanışma 
içinde gördüğümüz müttefiklerimizi daha iyi tanımak ve onların da bizim de beraber kazançlı 
çıkacağımız projelerle daha iyi bir ekonomik siyaset takip etmek durumundayız.
İçinden geçmekte olduğumuz kriz, bu ekonomik kaynaklarımızı tanımak için bir ders olsun.

Yasin AKTAY

Türkiye’nin gönül coğrafyasıyla ekonomik coğrafyasını b uluşturmak
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