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الفهد: الكويت بقيادتها الحكيمة ورجالها المخلصين مستمرة في دعم العمل الخيري
رئيس الوزراء التركي: نبذل جهوداً لكسر األفكار الخاطئة عن اإلسالم

بشرى الزين
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدولة لش����ؤون اإلسكان 
ووزير التنمية الشيخ أحمد الفهد 
ان زي����ارة رئيس الوزراء التركي 
رجب طيب اردوغان الى الكويت 
ساهمت في إثراء العالقات الكويتية 

� التركية في جميع املجاالت.
وأضاف الفهد في كلمة ألقاها 
ام����س في حفل تك����رمي اردوغان 
وتوزيع اجلوائ����ز على الفائزين 
بجائزة الشهيد فهد األحمد الدولية 
للعم����ل اخليري بحضور س����مو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد: ان س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد هو 
صاحب األيادي البيضاء والداعم 
األكبر ألنشطة العمل االجتماعي 

والعمل اخليري واإلنساني.
وأعرب الفهد عن شكره لرئيس 
الوزراء الترك����ي على قبوله بأن 
يكون الشخصية اإلسالمية املتميزة 
لهذا العام، مشيرا الى ان اجلائزة 
واجب شرعي ووطني، وهي عادة ما 
حتمل رسائل إلثراء العمل اخليري 
الكويت وخارجها، مشيرا  داخل 
ال����ى انها حملت ثالث����ة عناوين 
رئيسية وهي رسالة وطني الذي 
دأب على عم����ل اخلير واالجتهاد 
فيه من خالل األي����ادي البيضاء 
منذ عقود مضت رغم شح موارد 
أهلها قبل الطفرة النفطية والتي 

اردوغ����ان ان حترير  واعتبر 
كان مبثاب����ة عي����د  الكوي����ت  

لألتراك.
وأض����اف: هذه ه����ي االخوة 
التي يتقاس����م فيها االخوة اآلالم 
واألحاسيس سواء كانوا قريبني 

أو بعيدين.
وقال: البد ان نؤكد اننا لن نهتم 
باالختالفات العرقية واملذهبية، ألن 
االنسان مخلوق مكّرم وهو خليفة 
اهلل في األرض، مؤكدا انه يتألم 
حلقوق احملاصرين في غزة وملن 
قتلوا في حادثة كنيسة القديسني 
في االسكندرية. وذكر ان مصطلحا 
جديدا أطلق عل����ى االرهاب وهو 

منظمة االرهاب االسالمية.
وأوضح ان االسالم يدعو الى 
الس����لم واألمن وان القرآن رفض 
كلمة االرهاب، متسائال عن كيفية 

اقتران السلم باإلرهاب.
وذكر انه اذا قتل مسلم الناس 

فهو في ضالل كبير.
وأوض����ح أردوغ����ان ان هناك 
حملة اعالمية ضد املسلمني الذين 
يعتبرونهم ارهابيني، معتبرا ان هذا 
خطأ كبير وقع فيه الغرب الذي 
قال انه يكن عداوة ضد املسلمني، 
الفتا الى ان بالده ستبذل جهودها 

لكسر هذه األفكار اخلاطئة.
وأشار الى ان بالده تبذل جهودا 
من أجل احالل الس����الم وتسعى 

الستقرار املنطقة.

استثمرتها فيما بعد بعد اكتشاف 
النفط، مؤكدا ان الكويت س����باقة 

الى العمل اخليري.
وأضاف لقد بدأت هذه الدولة 
الصغيرة ف����ي حجمها والكبيرة 
بأفعالها في االنتش����ار في جميع 
أنح����اء العال����م وأصب����ح العمل 

اخليري درعا حصينة ومن أهم 
عناصر حترير الكويت، مؤكدا انها 
ستسمر من خالل قيادتها احلكيمة 
ورجالها املخلصني في دعم العمل 

اخليري.
وأشار الى ان الرسالة الثانية 
ه����ي موجه����ة لضي����ف الكويت 

العزيز الرجل الذي منذ ان تولى 
مس����ؤولياته في بلده وهي يدعم 
الهوية اإلسالمية من خالل أعماله 
وتصريحاته وبرنامجه االنتخابي، 
الثالثة هي  الرس����الة  ان  مضيفا 
الت����ي قالها ولي األمر بعد أحداث 
11 سبتمبر والتي ارددها اليوم »اننا 

لن نقبل بإق����ران العمل اخليري 
باإلرهاب ونقول هذا ألصدقائنا قبل 
أشقائنا«، وهذا ما سنستمر فيه 
ونعمل من خالله ورؤوسنا مرفوعة 
وهذا واجبنا الشرعي واإلنساني 
ليس داخل الغرف وإمنا على املأل 

وعلى رؤوس األشهاد.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء 
التركي رجب طيب اردوغان عن 
شكره العميق للكويت الختياره 
الشخصية اإلسالمية املتميزة لهذا 
العمل اخليري  ان  العام، معتبرا 

شرف خلدمة الشعوب.
وق����ال: نحن ال نقبل ان نكون 

ف����وق الناس ولك����ن نحن نعمل 
معهم ويجب ان تربطنا العواطف 

والثقافة والتاريخ املشترك.
وذك����ر أردوغ����ان: ال ميكن ان 
ننس����ى اآلالم املشتركة مستذكرا 
مشاعر الشعب التركي جتاه نظيره 

الكويتي إبان االحتالل العراقي.

في حفل تكريم الفائزين بجائزة الشهيد فهد األحمد للعمل الخيري

)كرم ذياب( سمو رئيس مجلس الوزراء مكرما رئيس الوزراء التركي  الشيخ أحمد الفهد يلقي كلمته

الفهد: عالقتنا مع تركيا ال نريدها كـ »مجنون ليلى« لكن أن تترجم إلى زواج كاثوليكي
أردوغان: ال نتشارك في الجغرافيا »والخبز الجاف« لكن تجمعنا األخوة والدين المشترك

بشرى الزين
بني مفاهيم االقتصاد السياسي 
التي اصبحت لغة التداول ملستقبل 
العالق����ات بني الدول الباحثة عن 
تنمية مستدامة واالميان بالثقل 
احلض����اري والتاريخ����ي لتركيا 
ودورها احملوري واالستراتيجي 
في املنطق����ة، عقدت صباح امس 
اجللسة االفتتاحية ملؤمتر العالقات 
العربية � التركية بحضور ورعاية 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناص����ر احملمد ورئي����س الوزراء 
التركي رجب طيب اردوغان ونائب 
ال����وزراء ووزير  رئيس مجلس 
الدولة لشؤون االسكان والتنمية 

الشيخ احمد الفهد.
واستذكر رئيس الوزراء التركي 
رجب طيب اردوغ����ان في كلمته 
تاريخ العالقات العربية � التركية 
منذ بداية الفتوحات االسالمية في 
 ÿ عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب
وخالل املراح����ل الالحقة بالدولة 
العثماني،  االس����المية والعه����د 
موضحا انها شهدت حتوالت خالل 
هذه املراحل التاريخية، واصفا إياها 

بأنها كانت دائما وطيدة جدا.
وتطرق اردوغان الى ادوار تركيا 
في الدفاع عن القضايا العربية وفي 
مقدمتها القضية الفلسطينية، وانه 
يجب ان نقف وقفة رجل واحد امام 
العدو املشترك، الفتا بالقول: نحن 
ال نتشارك في اجلغرافيا واخلبز 
اجلاف فق����ط، لكننا جنتمع على 
قيم ومعاني الشهادة واالخوة، وان 
كنا خالل ال� 100 عام االخيرة قد 
حدثت بعض اخلالفات، ما ادى الى 
ضعف هذه العالقات، مضيفا انه 
ال ميكن لهذه االمور ان تخسرنا 

القراب����ة والصداقة التي  عالقات 
متتد الى قرون طويلة، ومؤكدا ان 
مدافع اعداء االمة ال ميكن ان تفرق 
العهد بيننا، ومش����يرا إلى هؤالء 
الذين يريدون ان يحرفوا التاريخ 
ويبعدونا من خالل السياسات التي 
يلعبون من خاللها، وقال: نحاول 
في حكومتنا افشال هذه االدعاءات 
السوداء واملغرضة، وبالتالي لن 
يفح هؤالء ف����ي محاوالتهم ألننا 
منتسبون الى دين واحد وتاريخ 
واحد ولن ندي����ر ظهرنا الى هذه 

الثقافة املشتركة التي جتمعنا.
ولفت اردوغ����ان الى ان بالده 
هي التي تضع سياستها اخلارجية 
وتوجه سهام هذه السياسة وفق 
االجن����دة التي حتمله����ا والعرب 
اخواننا ونح����ن اخوانهم، مؤكدا 
على عمق العالق����ات الكويتية � 
التركي����ة، ومبينا ان الكويت بلد 
صديق وشقيق لنا ومهما قالوا في 
هذه العالقة فإن االخوة والتعاون 
والعمل املشترك سيستمر، مشيرا 
الى استمرار املفاوضات بني تركيا 
واالحت����اد االوروبي والعمل على 
الوص����ول الى معايي����ر عليا في 
ملف حقوق االنسان، ومؤكدا دعم 
ووقوف تركيا الى جانب الكويت 
العراقي لها حتى  اثناء االحتالل 
حت����ررت وكان����ت اآلالم واحدة، 
ومذكرا بأن الش����عب التركي مع 
الش����عوب التي تعيش احملن في 
العراق وافغانس����تان وفلسطني، 
ومؤك����دا دف����اع تركيا ع����ن قيم 
العدالة واالنسانية في كل مكان 
من العال����م، لهذا مت رفع الصوت 
الترك����ي في احملافل الدولية وفي 

كل املناسبات.

من األلف ميل لبناء عالقات ثنائية 
متميزة، معبرا عن شكره العميق 
لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد لرعايته ودعمه لهذا 

املؤمتر.
ومن جهته قال رئيس مجلس 
ادارة بيت التمويل بدر املخيزمي ان 
تاريخا طويال من العالقات املتميزة 
ربط الكويت بتركيا كما ان املساعي 
التركية الهادفة الى تعزيز العالقات 
مع الدول العربية تخدم االستقرار 
في املنطقة، وترس����خ قواعده ملا 
متثل����ه تركيا م����ن ثقل حضاري 
وتاريخي ومكانة متقدمة وقوة ال 
يستهان بها ترتبط بوشائج محبة 

مع الشعوب العربية واملسلمة.
واضاف املخيزمي: ال ش����ك ان 
املتابع للتطورات في تركيا يشعر 
بالتقدير والفخر لنجاح التجربة 
التركية املتميزة في عدة اصعدة، 
وعلى رأس����ها املجال االقتصادي 
واملجال السياسي وللجهود التي 
التركي  بذلت واكسبت االقتصاد 
منظ����ورا جديدة، وس����اهمت في 
تشجيع االس����تثمارات االجنبية 
املباشرة، وجذبها مبعدالت فاقت في 
سنوات قليلة ما حتقق في عقود، 
وزاد في����ه الدخل القومي ومعدل 
النمو، واصبحت تركيا في مرتبة 
اكب����ر االقتصاديات  متقدمة بني 
على املستوى العاملي، مشيرا الى 
انها كانت مح����ل اعجاب وتقدير 
اجلميع في سرعة احداث تغييرات 
هيكلية ومؤسسية بالقطاع املالي، 
والقطاع العام وحتسني التجارة 
اخلارجي����ة والداخلي����ة وزيادة 
الصادرات وارتف����اع دخل الفرد، 
وتوسيع مساهمة القطاع اخلاص 

تدخل اي طرف آخر وذلك من خالل 
التكاتف والتشاور بني دولها.

وأشار الى ان العالقات املميزة 
ب����ني تركي����ا وس����ورية واألردن 
ولبنان وانش����اء منطقة للتجارة 
احلرة وعالقات شراكة اقتصادية 
كل هذا س����اهم في رفاه شعوبها، 
مضيف����ا انه ال حاج����ة الى طرف 
ثالث الصالح عالقاتنا مع بعضنا 
البع����ض وبإمكاننا ان نؤس����س 
الش����رق  لعالقات قوية مع دول 
األوس����ط ألنه ما بيننا نابع من 
القلب الى القلب وقلوبنا حتوي 
االميان والضمير، قائال: نحن نفتح 
قلوبنا لكم على مصراعيها، مذكرا 
ان اخلالف����ات القدمية بنيت على 
أكاذيب فلنتركها وال ندفع الفرقة 
تدخل بيننا ألنه بامكاننا الوصول 

الى شراكة واحدة.
وف����ي بداية جلس����ة االفتتاح 
تطرق نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدولة لش����ؤون اإلسكان 

وشدد أردوغان على ان »القدس 
همنا« وأي م����كان يتعرض فيه 
االنس����ان الى اضطهاد، مش����يرا 
الى ضرورة النظر الى االنس����ان 
بانس����انية دون عرق او دين او 
لون، مضيفا انه حتى األقباط في 
االسكندرية »همهم همنا« في اشارة 
الى حادث »كنيس����ة القديسني«، 
معربا عن ادانته العمل االرهابي 

الذي حدث بداية العام احلالي.
ورفض أردوغان ربط االسالم 
باالرهاب واجلمع بينهما، مشيرا الى 
احلملة التي يرّوج لها من يقولون 
ب� »االس����الموفوبيا«، مؤكدا على 
ان السالم طابع االسالم وال ميكن 
ان يعتبر دينا ارهابيا، مذكرا ان 
التاريخ العظيم والثقافة التي جتمع 
دول املنطقة ستحقق بها وبجدارة 
االستقرار، موضحا ان املنطقة التي 
متلك الكثير من الطاقات البشرية 
واملعدنية والتراكم املعرفي يجعلها 
تقود العالم وتتجاوز مشاكلها دون 

الفلس����طينية، موضحا  القضية 
ان اعتماد ثقافة احلوار هي التي 
حتفظ لنا احلقوق وليست ثقافة 

القوة.
وتطرق الفه����د الى انه خالل 
الفترة احلالية برز مفهوم االقتصاد 
الذي قد يكون بديال  السياس����ي 
السياسية   � السياسية  للعالقات 
التي زادت من اخلالفات حيث اصبح 
هذا املفهوم هو املستقبل، مضيفا 
»نش����عر بأن تركيا ه����ي البوابة 
الرئيسية جتاه االحتاد االوروبي 
وهذا افضل وقت لتطوير العالقات 
وحتقيق التنمية املس����تدامة في 
الكويت واملنطقة« مؤكدا اننا من 
الداعمني لفتح هذا الباب وامكانية 
مشاركة تركيا في اخلطة التنموية 
الطموحة التي وفرت لها ميزانية 
عالية، معربا عن ترحيب الكويت 
باخلبرات في تنفيذ هذه اخلطة، 
العالقات  الى ان مؤمتر  مش����يرا 
العربية – التركية هو اول خطوة 

الى  الفهد  والتنمية الشيخ احمد 
الكلمة التي ألقاها أردوغان امس 
االول والتي حملت ثالثة مفاهيم 
النوايا الطيبة  رئيسية ش����ملت 
وحرارة املش����اعر واحلرص على 
العالقات العربية � التركية، مذكرا 
بالدور التركي األخير في تطوير 
العالقات االسالمية � العربية، الفتا 
الى ان هذه املواقف انعكست رسميا 
وشعبيا، مبينا بأن هذه العالقات مع 
تركيا لن تكون مثل »مجنون ليلى« 
لكن نريدها عالقة مجنون ليلى 
مع زواج كاثوليكي، حتى تترجم 
هذه املش����اعر بخطوات تنفيذية 
لهذا التع����اون والتقارب في ظل 
اخلريطة السياسية واالقتصادية 

التي تتغير عبر العالم.
مش����يرا الى ان اخلطوات تعد 
ضم����ن األلفية اجلدي����دة وعلينا 
أال نخ����رج عن مب����ادئ املجتمع 

الدولي.
ولفت ال����ى اننا نحن اصحاب 

مع االخذ باالعتبار البعد االجتماعي 
لالصالحات.

واشار الى ان الكويت تنفذ حاليا 
خطة تنموية طموحة يصل حجم 
االنفاق فيها الى اكثر من 120 مليار 
دوالر، وحتوي عددا من املشاريع 
مثل املستشفيات واملدارس واملرافق 
احليوية ومشاريع البنى التحتية 
ومصادر الطاقة والنقل واملشاريع 
االس����كانية وغيرها، كما صدرت 
العديد من التشريعات التي تنظم 
املجاالت االقتصادية املهمة، وتعزز 
القط����اع اخل����اص وجتذب  دور 
االستثمارات اخلارجية ونتطلع 
الى ان يكون للشركات التركية دور 
فعال في تنفيذ بعض مشاريعنا 

التنموية.
وذكر ان جتربتنا في انش����اء 
بي����ت التمويل الكويتي – التركي 
قبل نحو عشرين عاما مبشاركة 
هيئة االوقاف التركية ومساهمني 
اخرين، تترس����خ معالم جناحها 
يوما بعد ي����وم، ما يؤكد صواب 
اختيار املكان والزمان من بني عدة 
بدائل اخرى كانت متاحة امامنا في 
ذلك الوقت، مبينا انه االن اصبح 
بي����ت التمويل الكويتي – التركي 
من معالم التع����اون الناجح بني 
البلدين، لقد بدأنا برأس����مال 10 
ماليني دوالر، واآلن لدى مجموعة 
بيتك استثمارات في تركيا تزيد 
عل����ى 9 ملي����ارات دوالر ويحقق 
»بيتك – تركيا« معدالت منو في 
االرباح والودائع وحقوق املساهمني 
تتجاوز 30% س����نويا وبلغ عدد 
فروع البنك 150 فرعا كما افتتح 
البنك فروعا له في البحرين ودبي 

واملانيا.

مفهوم االقتصاد السياسي هو المستقبل وتركيا هي بوابتنا تجاه االتحاد األوروبي

)سعود سالم(رجب طيب أردوغان يسلم لوحة تذكارية لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لبيت التمويل الكويتي بدر املخيزمي يقدم درعا تذكارية ألردوغان 

الجميعان: أي دور للعرب بعيد عن تركيا سيؤول إلى الفشل
قال األمني العام جلمعية الشهيد الشيخ فهد األحمد اخليرية عبدالرحمن 
اجلميعان ان االبعاد االس���تراتيجية الدولية تضعنا امام مهام صعبة، 
وعمل ش���اق مضن، ويجعلنا في مواجهة مع ذواتنا، ومع واقعنا، ومع 
دينن���ا الذي يحتم علينا عمال حضاريا في خضم هذه االمواج العاتية، 

التي ال نلمح فيها سفينة للنجاة.
وذكر اننا نس���عى الى ابراز العالقات الراسخة والثابتة بيننا وبني 
تركيا، ال من خالل هذا املؤمتر فحس���ب، وامنا من خالل جميع احملافل 

الدولية والهيئات العاملية.
واضاف ان دور تركيا ال ينبغي اغفاله وال يجوز اهماله، وال ميكن ان 
تترك تركيا مييل ميزانها نحو الغرب اليوم، ذلك ان اخلطاب السياسي 

الذي واءم بني العلمانية التركية واالسالم السياسي بدا ناجحا في ذلك 
الوسط التركي، وهي جتربة فريدة في التاريخ وليست وليدة اليوم.

ولفت الى ان اي دور للعرب بعيدا عن دور تركيا املتنامي في املنطقة، 
لهو ضرب من اخللل الفكري والتخطيط االس���تراتيجي الذي سيؤول 
الحقا الى الفشل، وان اي دور لتركيا بعيدا عن االمة امنا ميثل حلقة من 

حلقات البعد عن املركز، والتخلي عن الهوية احلقيقية لالتراك.
واضاف ان الوعي بالعمق االستراتيجي لدولة تركيا، وفهم دورها 
من اجلانبني يقرب املس���افات، وينشئ االجيال الواعية التي ستتحرك 
عل���ى االرض بوعي وفقه وفهم يتناس���ب مع الرؤي���ة العاملية للبناء 

احلضاري لهذه االمة.


