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محلل بريطاني :أردوغان وجه صفعة قوية لجورج
سوروس الساعي لخلق أزمة تضخم قبل
االنتخابات
 12يونيو 2018

ترك برس
أكد املحلل السياسي البريطاني أدم غاري ،أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،وجه صفعة قوية لرجل األعمال
األمريكي اليهودي ،جورج سوروس ،وغيره من املضاربني على الليرة التركية الذين يحاولون خلق أزمة تضخم في
تركيا عشية أهم انتخابات تشهدها البالد.
وقال رئيس مركز يوراسيا فيتوشر ،في مقال نشره املركز ،إن األنباء األخيرة عن انخفاض قيمة الليرة التركية
أوجدت استنتاجات خاطئة في كثير من دول العالم حول الحالة الراهنة لالقتصاد التركي ،ولكن الحقيقة هي أن
االقتصاد التركي يستمر في االزدهار مع النمو اإلجمالي ،واإلنتاجية ،والعمالة ،وارتفاع األجور.
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وأشار إلى أن التذبذب األخير لليرة التركية يرجع في جانب منه إلى تبني تركيا لنموذج النمو "الكينزي"
الكالسيكي ،حيث يرتفع التضخم بشكل طبيعي تماشيا مع االقتصاد املتوسع وأرقام التوظيف الصحية.
ووفقا للمحلل البريطاني ،فإن املضاربني في العمالت الغربية في األسابيع القليلة املاضية ،ومن بينهم املنظمات
الخاضعة لقيادة أو نفوذ جورج سوروس ،كانوا يتكهنون بانهيار الليرة التركية ،فيما اعتبره الرئيس التركي
أردوغان محاولة واضحة للتدخل في شؤون تركيا قبل االنتخابات القادمة.
وأضاف غاري أن معدل النمو البالغ  ٪7.4في الربع األول من عام  2018مقابل الفترة نفسها من العام
املاضي ،يتوافق مع خطة تركيا ملواصلة النمو املستدام على مدار السنوات الثالث املقبلة وما بعدها.
ولفت إلى إن الرئيس التركي أردوغان يتمتع بسجل قوي من الناحية الشعبية ،ليس فقط بسبب الدور التعديلي
الذي لعبته سياساته االجتماعية االقتصادية كرئيس للوزراء في أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرين،
ولكن ألن السنوات األخيرة شهدت صموده في وجه كثير من العواصف االقتصادية دون تعديل املسار الطويل
األجل لسياساته.
ورأى غاري ،أن التضخم ،وإن كان ما يزال يمثل مشكلة بالنسبة لتركيا ،مثل معظم اقتصادات البحر املتوسط ،فإن
معدالت النمو االقتصادي التركي الجيدة وأرقام العمالة القوية عند مقارنتها بماضي تركيا الحديث والواقع الحالي
لكثير من اقتصادات االتحاد األوروبي في منطقة البحر املتوسط ،يبدو أنها ستغطي على التضخم املتصاعد.
وتابع بالقول إن أهم ما يميز االقتصاد التركي الحديث ويزعج سوروس واملضاربني الغربيني هو أنه غير قابل
للقياس الكمي ،ذلك أنه خالل عهد أردوغان وسّعت تركيا شراكاتها االقتصادية مع الصني وروسيا وإيران وفي
أفريقيا مع دول مثل السودان ،حيث تشارك تركيا في مشاريع تنموية طويلة األجل ستكون ذات منفعة متبادلة
لجميع األطراف.
وأوضح أنه من خالل تبني شراكات تجارية جديدة مع القوى الصاعدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا والعمالق
االقتصادي الصيني ،ضمن أردوغان فرصا جديدة لتركيا من خالل التعاون مع أكثر اقتصادات العالم ديناميكية،
وفي الوقت نفسه اكتسب أيضا القوة املطلوبة في أي مفاوضات مستقبلية مع أوروبا.
وقال غاري إن سياسة تركيا االقتصادية الحديثة ،مثلها مثل السياسة الخارجية ،تنطلق من موقع القوة ،حيث
أوجد أردوغان مرونة منهجية في االقتصاد التركي ،حتى في الوقت الذي كان فيه سوروس وزمالؤه الغربيون
يحاولون خلق أزمة تضخم عشية االنتخابات األكثر أهمية في تركيا منذ عقود.
وختم املحلل البريطاني بأن من املؤكد أن محاوالت سوروس واملضاربني الغربيني للتدخل في الشؤون السيادية
لتركيا لم تنته بعد ،لكن في معركة السيطرة على مصير تركيا ،وجّه الرئيس أردوغان صفعة قوية لجورج سوروس
وزمالئه املضاربني من رجال العصابات ،وهو ما يعد انتصارا ليس ألنقرة فقط ولكن للشرق بأكمله.
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وتُلقي تركيا بالالئمة على اللوبي اليهودي لالنخفاض املفاجئ لقيمة العملة في البالد ،وطاملا وجه الرئيس التركي،
رجب طيب أردوغان ،أصابع االتهام إلى لوبي الفائدة لتقلبات سعر العملة.
وفي أواخر الشهر املاضي وجه األكاديمي واملحلل اإلسرائيلي إيدي كوهني ،تهديدات لالقتصاد التركي ،مشيرًا
إلى تأثير اللوبي اليهودي ،وذلك في معرض تقييمه لتذبذب سعر صرف الليرة التركية مقابل الدوالر .وقال كوهني
في تدوينة على موقع تويتر مخاطبًا أردوغان" :أال تعلم أن نصف ثروة العالم لعائلة يهودية واحدة فقط وهي الداعم
األول إلسرائيل فكيف بأثرياء اليهود الكثر اآلخرين".
هل أعجبك املوضوع؟ شاركه مع أصدقائك!

اشترك في نشرتنا البريدية
سنرسل لك أفضل املواضيع املنشورة على موقعنا بعناية في مختلف املجاالت.
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