رد فعل تاريخي من أردوغان بعد انخفاض الليرة التركية
)لن تركع تركيا وستنهض اليوم كما نهضت(
ليست مسألة دوالر أو يورو أو ذهب بل هي حرب اقتصادية تُشن علينا.
هEكذا يEصف الEرئEيس )رجEب طEيب أردوغEان( الEتراجEع السEريEع لEليرة الEتركEية بEعد فEرض عEقوبEات
أمEEريEEكية عEEلى بEEالده ،وفEEي مEEقالEEة كEEتبها لEEصحيفة نEEيويEEورك تEEاميEEز :حEEذر )أردوغEEان( مEEن أن
واشEنطن تEلحق الEضرر مبEصاحلEها وأمEنها ،مشEيراً إلEى أن تEركEيا تEبدأ الEبحث عEن حEلفاء جEدد إذا
لEم يEتراجEع األمEريEكيون عEن إجEراءاتEهم ،وكEشف الEرئEيس الEتركEي أن بEالده تسEتعد السEتخدام
عملتها احمللية في عالقاتها التجارية مع روسيا وإيران والصني وأوكرانيا.
تقرير زياد بركات
لEن نEخضع ...يEكررهEا )أردوغEان ( ،وقEد اسEتُهدف ونEظامEه أو )هEذا مEا يEقولEه عEلى األقEل(،
يEوجEه خEطابEه إلEى دخEل يEزداد الEتفافEاً حEولEه وتEلك لEغته ،فهEذه األمEة لEن تEخضع عEبر التهEديEد ،إنEها
كما قال :تنهض من املكان الذي وقعت فيه باألمس نهضت وتنهض اليوم وغداً...
تEتغير لEغة الEرجEل بEعض الشEيء حEني يEخاطEب األمEريEكيني لEكنها حتEافEظ عEلى نEديّEة يحEرص عEليها
فEEي عEEالقEEاتEEه الEEدولEEية ،فEEفي مEEقال فEEي )الEEنيويEEورك تEEاميEEز( يحEEذر )أردوغEEان( مEEن خEEطر يتهEEدد
الEعالقEات مEع واشEنطن إذا لEم حتEترم سEيادة بEالده ،أمEا الEبديEل فEهو الEبحث عEن أصEدقEاء وحEلفاء
جEدد ومEن هEؤالء مEوسEكو حتEديEداً إضEافEة إلEى قEوس يEتسع ألصEدقEاء آخEريEن مEن الEصني إلEى دول
أوروبية مروراً بإيران ممن تضرروا من سياسة الرئيس األمريكي.
األزمEة إذا صEح الEوصEف ليسEت مEالEية وإن كEان ظEاهEرهEا كEذلEك ،فهEي بEالنسEبة لEلرجEل ومEناصEريEه
انEقالب يEكاد يEكون فEجاً ،فEما عجEزت عEنها دبEابEات اإلنEقالبEيني وقEد رفEعوا أيEديEهم اسEتسالمEاً
أمEام مEا يEشكله الEرجEل مEن حEالEة فEريEدة فEي تEاريEخ بEالده ،يEسعى الEبعض لEتحقيقه بEالEتآمEر وفEقاً
لEلبعض داخEلياً ،وبEضرب الEعملة الEوطEنية ونخEر االقEتصاد الEتركEي مEن داخEله إلسEقاط الEنظام فEي
نEهايEة املEطاف ،لEكن انEخفاض الEليرة هEناك لEم يEتضرر مEنه أردوغEان وحسEب ،بEل أزمEات تEعلي مEن
شEأن خEطابEه غEالEباً وتEزيEد مEن شEعبيته ،فEهناك آخEرون ) بEورصEة وول سEتريEت ( هEبطت واخملEاوف
مEن تEأثEر اقEتصادات الEدول األخEرى سEاهEم فEي انEخفاض تEاريEخي لEليورو الEذي هEبطت قEيمته إلEى
أدنEEى مسEEتوى لEEها مEEنذ عEEام أمEEام الEEدوالر ،وهEEناك مEEخاوف حEEقيقية مEEن تEEداعEEيات سEEلبية عEEلى
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كEبرى املEصارف األوروبEية بسEبب انEكشافEها عEلى االقEتصاد الEتركEي وهEو مEا يEعني أن ثEمة صEدمEة
كEبرى فEي الEعالEم بEأسEره جEراء مEا يحEدث لEليرة الEتركEية ،فEمعظم الEبورصEات األوروبEية أُغEلقت عEلى
تراجع وثمة تساؤالت حول عدوى محتملة قد تضرب عمالت دول أخرى.
لEعلها احلEرب عEلى الEعالEم كEله الEتي يEخوضEها )تEرامEب (فEي رأي الEبعض ،فEهو لEم يEضاعEف الEرسEوم
اجلEمركEية عEلى األملEنيوم والEصلب مEن تEركEيا فEقط بEل مEن دول أخEرى أيEضاً ،لEكن يEعتقد أنEه فEي
احلEالEة الEتركEية يEريEد إخEضاع أنEقرة متEامEاً ،فEقد رفEضت إطEالق سEراح قEس أمEريEكي حتتجEزه لEديEها
بشEEروط واشEEنطن وسEEبق لEEها أن أعEEلنت أنEEها لEEن تEEلتزم بEEالEEعقوبEEات األمEEريEEكية عEEلى إيEEران ،هEEذا
بEاإلضEافEة إلEى خEالفEات أخEرى حEول الEتزود بEاألسEلحة الEروسEية خEصوصEاً صEواريEخ )،(S400
ومEوقEفها مEن تEل أبEيب ونEظام بEشار األسEد وقEضايEا أخEرى ذات صEلة بEبعض حEلفاء واشEنطن فEي
مEEنطقة اخلEEليج ....كEEل ذلEEك يEEجعلها فEEي دائEEرة االسEEتهداف املEEعلن وبEEأكEEثر وسEEائEEل احلEEروب
بEشاعEة ،فEهناك مEن يتحEدث عEن قEيم دولEة خEليجية دون غEيرهEا بEإنEفاق املEليارات بEسخاء لEتدمEير
االقEتصاد الEتركEي ،وهEناك مEن يEدعEو إلEى مEقاطEعة مEنتجاتEها وأسEواقEها وبEيع املEمتلكات فEيها بEأقEل
األسعار لدفع أنقرة إلى الركوع ،كما يقول مناصرون لهؤالء.
لن نركع لغير اهلل )يقول أردوغان( ويؤكد.
هذا املوضوع جرت مناقشته مع:
من إسطنبول الدكتور )برهان كور أوغلو( أستاذ العالقات الدولية في جامعة ابن خلدون
مEن مEديEنة نEيوجEيرسEي )سEتيفن رودجEرز( عEضو مجEلس املسEتشاريEن فEي حEملة الEرئEيس )دونEالEد
ترامب(
مEن مEديEنة مEديEسون هEايEس فEي واليEة مEاتشEيغنا الEدكEتور)مEصطفى شEاهEني( مEدرس االقEتصاد فEي
كلية )أوكلندا( األميركية.
س :قUلق األسUواق الUعاملUية كUان واضUحاً مUن أزمUة الUليرة الUتركUية ،لUكن الUرئUيس أردوغUان يUدعUو
إلى عدم القلق من تقلبات سعر الصرف ،عالم يستند في اطمئنانه هذا؟
د.بUUرهUUان أوغUUلو :أوالً :االقEEتصاد الEEتركEEي اقEEتصاد قEEوي وفEEيه إنEEتاج عEEدا عEEن نسEEبة اإلنEEتاج
الEصناعEي الEعالEية فEيه وكEذلEك طEبعاً السEياحEة الEتركEية قEويEة ،وهEناك نسEبة كEافEية مEن الEعمالت
الEصعبة فEي خEزيEنة الEدولEة ،حEتى الEشعب اعEتقد بEأن لEديEه نسEبة كEافEية مEن الEذهEب والEعمالت
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الEصعبة ،كEذلEك إن تEركEيا ليسEت كEأي دولEة صEغيرة تEتأثEر بEشكل كEبير مEن هEذه املEؤامEرات عEليها،
بهEذا االقEتصاد وخEاصEة الEنظام الEبنكي الEتركEي مEتني جEداً تسEتطيع أن تEقاوم هEذه الهجEمات عEلى
العملة التركية.
س :رغم ذلك العملة يتدنى مستواها أمام الدوالر وتنخفض قيمتها!
د.بUرهUان أوغUلو :هEذا صEحيح :إن الEبنك املEركEزي الEتركEي يEترك األمEور عEلى طEبيعتها ولEكن
ميEكن أن يEتدخEل فEي أي حلEظة )ذلEك يEرجEع إلEى قEرار احلEكومEة( ،وأيEضاً هEناك ارتEباك عEاملEي لEيس
فEقط مEتعلق بEتركEيا ،هEناك حEتى الEيورو يEتدنEى أمEام الEدوالر والEبنوك الEغربEية املEركEزيEة رفEعت نسEبة
الفوائد.
هناك طبعاً أزمة سياسية بني تركيا وأمريكا خاصةً التصرفات األمريكية األخيرة.
س :بUاالنUعكاسUات الUعاملUية..هUل الUواليUات املتحUدة تسUتطيع حUصر تUداعUيات هUذه األزمUة فUي
حدود تركيا من دون أن تنتقل لتشكل أزمة مالية عاملية؟
السUيد سUتيفن :دعEونEا نEضع األشEياء فEي مEنظورهEا الEصحيح ،الEقيادة الEتركEية تEبالEغ بEشكل كEبير
جEداً ،إن الهEدف مEن الEعقوبEات الEتي يEفرضEها الEرئEيس األمEريEكي )عEلى سEبيل املEثال( الEعقوبEات ال
عEالقEة لEها فEي الEرغEبة بEتغيير الEنظام فEي تEركEيا ،إن الEعقوبEات ليسEت بEدايEة حEرب اقEتصاديEة ،يEجب
أن نEEبقي فEEي أذهEEانEEنا أن تEEركEEية حEEليفة وهEEي جEEزء مEEن الEEنيتو وكEEذلEEك الEEرئEEيس األمEEريEEكي كEEان
واضEحاً لEلغايEة فEيما يEتعلق األمEر بEالEعقوبEات والEتعرفEة اجلEمركEية الEتي مت فEرضEها وكEذلEك الEبرامEج
االقEتصاديEة الEتي جEلبها إلEى االحتEاد األوروبEي ودول حEلف األطلسEي وكEل هEذه لEها عEالقEة بEتجارة
عEادلEة ،إذاً فEي نEهايEة املEطاف هEذه الEتعرفEة بسEيطة البEد أن يEكون هEناك جتEارة حEرة لEكن البEد أن
تEكون حEرة فEي اآلن ذاتEه ،األمEر يEتعلق بحEرب اقEتصاديEة هEي مEشكلة عEائEلية ورئEيس الEواليEات
املتحدة األمريكية في نهاية املطاف سيجلس مع القيادة التركية إليجاد حل للمسألة.
س :هل املسألة بهذه البساطة سيد ستيفن؟!
السUUيد سUUتيفن :نEEعم هEEي كEEذلEEك ،املEEشكلة الEEتي نEEواجEEهها نEEعلم فEEي هEEذه الEEبالد أن اإلعEEالم
الEرئيسEي لEديEه عEادة أنEه يEقدم سEرديEات خEاطEئة ،إن رئEيس الEواليEات املتحEدة كEان واضEحاً وقEال إنEه
يEسعى ألفEضل مEصلحة لEلواليEات املتحEدة األمEريEكية كEما هEو الEشأن بEالنسEبة لEلرئEيس الEتركEي
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يEسعى لEتحقيق مEصالEح تEركEيا وشEعبها ،عEندمEا يEكون هEناك هEذه السEرديEات املEتضاربEة وعEندمEا
يلتقي الرئيسان األمر سيكون مختلفاً.
س :مUن الUذي سUيتأثUر وكUيف سUتنعكس هUذه األزمUة عUلى األسUواق احملUيطة مUثل )األسUواق
األوروبية واألسواق الناشئة(؟
د.مUUصطفى شUUاهUUني :احلEEقيقة إن الEEتأثEEيرات سEEواء كEEانEEت فEEي األسEEواق الEEناشEEئة أو حEEتى داخEEل
اجلEEمهوريEEة الEEتركEEية ،بEEطبيعة احلEEال إن انEEخفاض الEEليرة الEEتركEEية سEEيدفEEع مEEعدل التضخEEم إلEEى
االرتEفاع داخEل تEركEيا ،سEوف تEتفاجEأ الEناس بEارتEفاع األسEعار )الEطعام ،الشEرب ،الEسكن( ألن
تEركEيا مسEتورد وحجEم اسEتيرادهEا ال يEقل عEن  ۱۳۰مEليار دوالر فEطبيعة احلEال أغEلب الEواردات
بEالEدوالر األمEريEكي فEاألسEعار داخEل تEركEيا سEترتEفع ،األمEر الEثانEي واألخEطر :العجEز فEي املEيزان
الEتجاري واالنEخفاض فEي الEعملة الEتركEية سEيدفEع تEركEيا إلEى تEخفيض الEواردات فEسوف نEفاجEئ
بEأن واردات تEركEيا سEواء مEن أوروبEا أو الEصني أو أمEريEكا سEتبدأ تEنخفض ألن ) األسEعار سEتكون
مEرتEفعة بEالنسEبة لEهم ( وهEذا يEبدأ يEشجع املEنتج الEتركEي بEأن يEنتج داخEل بEالده ،بEاإلضEافEة إلEى
انEEخفاض الEEصادرات األوروبEEية واألمEEريEEكية والEEصينية فEEمن املEEمكن أن نEEفاجEEئ بEEأن الEEصادرات
األمريكية سوف تنخفض ،وهذا ما شهدناه اليوم )انخفاض اليورو األوروبي ( لسببني:
األول :هEناك الEكثير مEن الEبنوك األوروبEية أعEطت قEروض لEألتEراك ،فEلو اسEتشعر األتEراك بEأن األمEر
سEوف يEكون صEعب عEليهم أن يEوفEروا احلEصة الEدوالريEة )لEو عجEزوا عEن سEداد األقEساط( مEباشEرةً
سEEتنهار الEEبنوك فEEي أوروبEEا ،وانهEEيار الEEبنوك فEEي أوروبEEا لEEها مEEشاركEEات داخEEل الEEواليEEات املتحEEدة
األمEريEكية قEد تEؤثEر عEلى كEثير مEن الEبنوك داخEل الEواليEات املتحEدة األمEريEكية ولEذلEك نEحن وجEدنEا
انخفاض في أسعار األسهم في بورصة نيويورك.
إذاً نEEحن اآلن أمEEام عEEدوى مEEن املEEمكن أن تنتشEEر )ممEEكن أن تEEنتقل مEEن تEEركEEيا إلEEى أوروبEEا وإلEEى
أمEريEكا ( ال لشEيء إال أن تEخفيض الEليرة الEتركEية سEوف يEؤدي إلEى مEصاعEب لEلشعب الEتركEي
ومEن ثEم مEصاعEب عEلى األوروبEيني ومEن ثEم مEصاعEب عEلى األمEريEكان ،األخEطر مEا فEي الEواليEات
املتحEدة األمEريEكية أن الEدوالر اآلن أصEبح قEويEاً وعEندمEا يEكون الEدوالر قEوي سEيضر االقEتصاد أكEثر
ممEا يEنفعه ألنEه عEندمEا يEكون الEدوالر قEوي الEصادرات األمEريEكية سEوف تEكون مEرتEفعة الEثمن عEلى
الEEناس ،وبEEالEEتالEEي أوروبEEا لEEن تEEتمكن مEEن شEEراء الEEصادرات مEEن أمEEريEEكا وكEEذلEEك تEEركEEيا ومEEصر
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والEسعوديEة سEتعجز عEن الشEراء مEن أمEريEكا وسEوف يEفضلوا الEبديEل )أي الEبديEل الEصيني( فEفي
الEنهايEة سEوف تُEفاجEئ بEأنEه سEيحصل عجEز داخEل أمEريEكا بEأن واردات أمEريEكا سEتكون أكEثر مEن
صادراتها نتيجة لقوة الدوالر.
إذاً هذا ما يفسر انخفاض وول ستريت وانخفاض األسهم األوروبية بعد األزمة التركية
س :الUرئUيس أردوغUان حتUدث عUن بUدائUل وأشUار إلUى الUبحث عUن أصUدقUاء وحUلفاء جUدد مشUيراً
بUوضUوح إلUى الUصني وروسUيا وأيUضاً إلUى إيUران ،هUل يUكفي الUتعويUل عUلى هUؤالء احلUلفاء وهUل
بإمكانهم فعالً مواجهة الضغوط األمريكية؟
د.بUرهUان أوغUلو :كEلنا نEعرف بEأن األزمEة ليسEت مEتعلقة بEتركEيا وأمEريEكا وإمنEا أزمEة عEاملEية وطEبعاً
سببها األساسي:
أوالً :هEذه الEتصرفEات اجلEديEدة مEن اإلدارة )إدارة تEرامEب( خEاصEة فEي شEخصية تEرامEب ومEن حEولEه
مEEن املEEتطرفEEني ،ولEEكن هEEناك شEEيء جEEديEEد فEEي الEEعالEEم ،هEEناك قEEوة صEEاعEEدة مEEثل الEEصني وجEEنوب
إفEريEقيا وتEركEيا كEذلEك فEي مEنطقتها أصEبحت قEوة صEاعEدة اقEتصاديEة وسEياسEية كEبيرة ،كEل هEذه
الEEتطورات يُEEزعEEج اإلدارة األمEEريEEكية وبEEدأ يتخEEذ حEEليف مEEن دول احلEEلفاء مEEثل االحتEEاد األوروبEEي
وتEEركEEيا مEEواقEEف مEEعاديEEة )هEEذا هEEو السEEبب األسEEاسEEي( وطEEبعاً مEEوضEEوع اعEEتماد الEEدوالر كEEعملة
أسEاسEية فEي الEعالEم بEدأنEا نEتساءل حEولEه ألن الEواليEات املتحEدة بEدأت تسEتعمل هEذه الEوضEعية
لEصاحلEها بEشكل غEير عEادل وقEد ذكEر السEيد )سEتيفن( مEن أمEريEكا بEأنEهم يEريEدوا جتEارة عEادلEة إذاً
البEد مEن أن تEتصرفEوا بEشكل عEقالنEي ولEذلEك تEركEيا بEدأت تEبحث عEن بEدائEل لEيس فEقط فEيما
يEEتعلق بEEالEEتجارة وإمنEEا فEEيما يEEتعلق بEEاألمEEن الEEقومEEي أيEEضاً ألنEEه كEEلنا نEEعرف بEEأن تEEركEEيا تEEعرضEEت
ل EEضغوط م EEن م EEنطقتها ول EEكن ل EEم جت EEد ه EEذا ال EEدع EEم م EEن ح EEلفائ EEها ل EEذل EEك اجته EEت إل EEى ش EEراء
صواريخ) (s400وهذا ما أزعج األمريكان.
س :هUل الUواليUات املتحUدة تUريUد أن تUخاطUر فUعالً بUاحلUليف الUتركUي كUي يUكون بUجانUب روسUيا
والUUصني وإيUUران ،وخUUصوص Uاً وأن أردوغUUان قUUال وبUUوضUUوح أن هUUذه األزمUUة تUUضر بUUأمUUريUUكا
ومصاحلها وأمنها؟
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سUيد سUتيفن :إن تEركEيا تEشكل االقEتصاد رقEم سEبعة عشEر فEي الEعالEم ،وقEادة تEركEيا يEعتقدون أنEه
سEEيكونEEون بEEشكل أفEEضل مEEع إيEEران الEEتي يEEعتبر اقEEتصادهEEا لEEيس فEEقط يEEنهار وإمنEEا بEEالدهEEم أيEEضاً
تEEنهار ،إن الEEشعب اإليEEرانEEي سEEأمEEوا مEEن الEEقيادة اإليEEرانEEية ،روسEEيا أيEEضاً اقEEتصادهEEا لEEيس جEEيداً،
الصني رمبا اقتصادها أفضل من االثنني السابقني لكن أفهم أن لديهم مشاكل اقتصادية.
عEندمEا يEتعلق األمEر بEاألمEن الEقومEي فEال سEبيل لEتركEيا بEأن تEكون بEحالEة جEيدة مEع أي مEن هEذه
الEبلدان الEسابEقة ،أفEضل حEل بEالنسEبة لEتركEيا هEو اجلEلوس مEع رئEيس الEواليEات املتحEدة األمEريEكية
حلEل هEذه املEسائEل مEن خEالل طEاولEة الEتفاوض ،وأعEتقد بEصدق أن الEعالقEة مEا بEني الEواليEات املتحEدة
األمEريEكية وتEركEيا سEتتحسن مجEدداً ،هEذه تEعتبر مEشكلة عEائEلية لEكن املEشاكEل ميEكن أن تEعود
مجدداً إلى الوضع الصحيح.
س :هUل تUقصد هUنا بUأن تUركUيا لUن جتUد حUلفاء أقUويUاء يسUتطيعون مUواجUهة الUواليUات املتحUدة
األمUريUكية لUو تUضافUرت جUهودهUا مUعهم؟ تUقصد هUنا بUأن روسUيا وإيUران غUير قUادرتUني عUلى
املواجهة؟
سUUيد سUUتيفن :سEEيكون هEEذا مبEEثابEEة نEEصيحة سEEيئة ،إن تEEركEEيا والEEواليEEات املتحEEدة كEEانEEتا دائEEماً
حEليفتان ،فEتركEيا جEزءاً مEن الEنيتو ،وفEيما يEتعلق األمEر بحEمايEة الEبلدان فEي هEذه املEنطقة ،هEذه
الEEقوة تEEكمن فEEي الEEنيتو حEEيث لEEن يEEكون هEEناك أي جEEواب مEEرضEEي ال مEEن روسEEيا وال مEEن إيEEران،
طبعاً كلتا الدولتني ستحبان أن يحصل هذا األمر لكن ال أعتقد أن هذا األمر سيحدث.
س :هUل تUتوقUع أن يUحصل هUذا األمUر بUإمUكان مUواجUهة األمUر مUع حUلفاء جUدد؟ عUلى الUصعيد
االقتصادي ثم السياسي.
د.مUUصطفى شUUاهUUني :مEEن الEEناحEEية السEEياسEEية :اآلن هEEناك حتEEالEEفات جEEديEEدة بEEدأت تEEنشأ بEEعد
مEحاولEة االنEقالب الEفاشEلة فEي تEركEيا ،بEدأت تEركEيا تEأخEذ مEنحى نEحو روسEيا وتEعمق الEعالقEات مEع
الEروس وكEان مEن ضEمنها )والEتي عEملت إشEكالEية مEع الEواليEات املتحEدة األمEريEكية( وهEي شEرائEها
لEصواريEخ ) (S400بEاإلضEافEة إلEى أن تEركEيا تEعتبر مسEتورد رئيسEي لEلغاز والEبترول مEن روسEيا
وهEذا مEا يEثير اخلEالف مEع الEواليEات املتحEدة األمEريEكية ،ألنEه فEي األول واآلخEر ال ننسEى أبEداً فEي
احلEرب الEباردة كEانEت تEركEيا املEقر الEرئيسEي لEلناتEو واملEقر الEرئيسEي لEلواليEات املتحEدة الEتي نشEرت
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فEيها الEصواريEخ لتهEديEد االحتEاد الEسوفEييتي ،وذلEك عEندمEا نشEر االحتEاد الEسوفEييتي صEواريEخه فEي
كEوبEا فEكانEت هEي اجلEار األقEرب لEالحتEاد الEسوفEيتي أو) لEروسEيا( فEاآلن كEون الEروس يEتحالEفوا مEع
الEصني ومEع إيEران ومEع تEركEيا سEوف يEبدأ حEلف الEناتEو بEأن يEنفضّ مEن داخEله خEاصEة وأن تEركEيا
تEعتبر مكسEب كEبير جEداً لEلروس أنEهم يEأخEذوهEا مEن حEلف الEناتEو والEواليEات املتحEدة األمEريEكية
اآلن ال تEريEد ذلEك أن يحEدث وال تEريEد أبEداً أن تخسEر تEركEيا ألن خEسارتEها لEتركEيا سEيكون لEها
أثر سلبي كبير جداً على الناتو أو على القوتني العظمتني والتي بدأت تتشكل مع الصني.
مEEن الEEناحEEية االقEEتصاديEEة :مEEن أجEEل أن يُEEعيد لEEليرة الEEتركEEية مEEكانEEتها ،يEEجب أن يEEكون لEEديEEه
احEتياطEيات تُEضخ فEي الEسوق الEتركEي ،فEالEسؤال اآلن :هEل الEصني أو روسEيا أو إيEران مسEتعدة أنEها
تضخ داخل االقتصاد التركي ما ال يقل عن  ۱۰۰مليار دوالر؟
إنEني أشEك فEي هEذا الEرقEم وقEدرة هEذه الEدول بEأن تEضخ  ۱۰۰مEليار دوالر ،ألن العجEز اآلن فEي
تEركEيا أو مEا تEدفEعه تEركEيا كEل سEنة سEواء عجEز فEي املEيزان الEتجاري بEأن صEادرات األتEراك أقEل مEن
وارداتEهم بEاإلضEافEة لEلمدفEوعEات )الEديEن( سEواء كEانEت داخEلية أو الEديEن عEلى شEركEات الEقطاع
اخلEاص )مEا يEقارب  ۲۱٤مEليار دوالر( نEصفهم يُEندفEع بEالEدوالر أي نEحن نEتكلم عEن  ۱۰۷مEليار
دوالر وبEالEتالEي هEل الEروس واإليEرانEيني والEصينيني يسEتطيعوا أن يEضخوا داخEل االقEتصاد الEتركEي
 ۱۰۷مEليار دوالر؟ أنEا أشEك فEي ذلEك ،ولEذلEك تEلك نEقطة اخلEالف األسEاسEية ،داخEل تEركEيا اآلن
يطلب الرئيس التركي تخفيض سعر الفائدة إلى حدود ضئيلة جداً.
س :إن السUيد )سUتيفن ( مUن الUواليUات املتحUدة يUقول بUأن الUرهUان عUلى حUلفاء جUدد هUو رهUان
خاسر ،هي تراهن على دول يعتبرها ضعيفة ما رأيك في ذلك؟
د.بUرهUان أوغUلو :أعEتقد أنEه فEي الEواليEات املتحEدة رأيEان :رأي مEؤيEد للسEيد )سEتيفن( حEيث
يEقول بEأن تEركEيا يEجب أن تEكون مEع الEواليEات املتحEدة حEيث لEهم عEالقEات تEاريEخية مEهمة جEداً،
ولEكن الEتصرفEات مEن السEيد )تEرامEب( غEريEبة حEيث تEغريEداتEه غEريEبة ولEغة التهEديEد مEوجEودة
خEاصEة فEي األزمEات مEا بEني الEبلديEن مEن مEشكلة االنEقالب الEفاشEل ومEشكلة الEقس األمEريEكي
والEذي هEو اآلن فEي احملEكمة ولEكن يُEطلب مEن تEركEيا بEأن يُEرد هEذا الEشخص إلEى أمEريEكا بEدون
مEحكمة ،كEل هEذه تُEقلق تEركEيا ألن تEركEيا تEريEد أن يEكون أمEامEها إدارة مEتزنEة وال يEكون فEيها
هEمجيات لEذلEك تEركEيا فEعالً تEبحث عEن بEدائEل ،لEيس مبEعنى أن تEقطع عEالقEتها مEع أمEريEكا فEهناك
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عEالقEات كEبيرة ومEهمة فEي كEل الEنواحEي والEنظام السEياسEي الEتركEي قEريEب مEن الEنظام السEياسEي
األمEريEكي مEن نEاحEية الEدميEقراطEية وحEقوق اإلنEسان ولEكن هEذه الEتصرفEات فEي الEفترة األخEيرة فEي
اإلدارة األمEريEكية تُEزعEج إدارة تEركEيا حEيث تEعامEل تEركEيا كEدولEة دكEتاتEوريEة ويُEطلب مEن أردوغEان
بEEأن يEEعيد الEEقس إلEEى الEEواليEEات املتحEEدة بEEدون أن يEEكون هEEناك مEEحكمة ،كEEل هEEذا هEEو سEEبب
االنEزعEاج فEي الEرأي الEتركEي ولEكن بEالنسEبة لEلدول األخEرى تEركEيا مEفتوحEة عEلى كEل الEعالEم وال
ميEEكن أن يEEكون هEEناك أي مEEشكلة فEEي الEEعالقEEات الEEتجاريEEة ،فEEفرض الEEعقوبEEات مEEثالً عEEلى إيEEران
تEركEيا قEالEت بEأنEها ضEد هEذه الEفكرة ويEكمن أن حتُEل املEشكالت بEدون فEرض الEعقوبEات مEن خEالل
املناورات الدبلوماسية.
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