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في اجللسة األولى التي جاءت حتت عنوان 
»تاريـــخ العالقات العربيـــة ـ التركية« قال 
د.يوسف القرضاوي إن االنسان البد ان تكون 
لديه رؤية واضحة وان يعمل على حتقيقها 
ورئيـــس وزراء تركيا قد قام بذلك بالتدرج 
فقد آمن بهذه احلقيقة ومن هذا املنطلق البد 

ان يحذو االنسان نفس هذه اخلطوات.
واضاف القرضاوي: اننا في اآلونة األخيرة 
محتاجون الى التالحم ووحدة الصف وهذه 
احلقيقة واضحة عامليـــا، ففي الوقت الذي 
نشاهد فيه الكثير من التحالفات السياسية 
في العالم نشاهد نحن املسلمني الكثير من 
حاالت التشتت واالنقسام مشيرا الى انقسام 

السودان.
واوضح القرضاوي ان االوروبيني قاموا 
بتوريث كره اجلنوبيني للشـــماليني حيث 
افهموهم ان الشـــماليني يستعبدونهم لكن 
احلكومة السودانية كان عليها ان جتد سبيال 
مشتركا للتواصل بينهما ولكن هذا لم يحدث، 
مشـــيرا الى ان العالقة بني العرب واالتراك 
قدمية منذ زمن بعيد ونحن كنا امة واحدة 

التركي العسكري، مبينا ان االتراك السالجقة 
انقذوا االسالم فترة من الفترات من الغزوات 
الصليبية وجـــاء دور الزنكية بقيادة عماد 
الدين زنكي في رد العـــدوان الصليبي عن 
املســـلمني، الفتا الى ان الكثير من الناس ال 
يعرفون الكثير عن الدولة الزنكية والتي كان 

من حسناتها القائد صالح الدين األيوبي.
وأشـــار القرضاوي الى »حـــزب العدالة 
والتنمية التركي« الذي انتهج منهج التدرج 
الذي يعد من املناهج االسالمية وسنة كونية 
بحتة لتحقيـــق االهداف، داعيا الى ضرورة 
تغيير املناهج الدراسية السيما للنشء حيث 
تغيرت في العديد من الدول اخلليجية ويجب 
ان حتـــذو الدول االخـــرى حذوها مؤكدا ان 
مقولة »احلكم العثماني كان استعمارا« تعد 
خاطئة وانه كان خالفة اسالمية وهو ما يجب 

تصحيحه لدى الكثير من الناس.
ودعا الدول العربيـــة الى ضرورة اقامة 
عالقات قوية مع تركيا والى الوحدة والتكاتف 
بني جميع الدول العربيـــة حتى تقدر على 

مجابهة التكتالت األخرى.

منذ سنني طويلة.
وذكر ان موقف االتراك من االسالم لم يبدأ 
منذ العهد العثماني، كما قال رئيس الوزراء 
التركي ان العالقة كانـــت منذ عهد اخلليفة 
عمر بن اخلطاب حيث اســـتعانوا بالعنصر 

د.يوسف القرضاوي

القرضاوي: مقولة إن الحكم العثماني 
كان استعماراً »خاطئة«

الحودله: أردوغان أصبح مثالً يحتذى في الصمود والتحدي
آالء خليفة

رحب أمني صندوق الهيئة االدارية في االحتاد 
الوطني لطلبة الكويتـ  فرع اجلامعة احمد احلودله 
نيابة عن اجلموع الطالبية في جامعة الكويت برئيس 
مجلس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان خالل 

الزيارة التي يقوم بها للبالد في الوقت احلالي.
وأشـــار احلودله الى ان جميع افراد الشـــعب 
مبختلف فئاته يرحبون بتلك الزيارة لهذه الشخصية 
التاريخية التـــي ضربت مثال مـــن أروع األمثلة 
خالل األحداث التي ضربت اســـطول احلرية الذي 
ذهب مســـاملا لتسليم بعض املساعدات االنسانية 
لألطفال والشيوخ والرجال احملاصرين بقطاع غزة 

الفلسطيني، وكان له وقفة جادة يشهد لها جميع 
املسلمني في جميع انحاء األرض من مشارقها الى 
مغاربهـــا، وأصبح بذلك مثال يحتذى في الصمود 
والتحدي ملواجهة العدوان على األمة االســـالمية 

التي تضرب انحاء العالم.
واختتم احلودله تصريحه بأنه يتمنى لرئيس 
مجلس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان طيب 
االقامة خالل تلك الزيارة لبلدنا احلبيب الكويت، 
وانه كان ميني النفس بوجود مساحة من الوقت 
لدى رئيس مجلس الوزراء التركي لنيل شرف اللقاء 
به خالل تلك الزيارة القصيرة والتي لم تســـمح 

الظروف بتحقيق هذا الشرف العظيم لنا.

أردوغان: صدقوني.. بالتكاتف نحل أزمات 
فلسطين ولبنان والعراق وأفغانستان

شدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
أردوغان على اهميـــة التكاتف والتعاون 
بني الدول العربيـــة وتركيا من أجل حل 

كل القضايـــا واألزمات. وقـــال اردوغان: 
صدقوني بالتكاتف نحل قضية فلسطني 
والعراق وافغانســـتان وال ميكن ان تعود 

الى اآلخرين، وباحتادنا مع بعضنا البعض 
نقوي االســـتقرار في لبنـــان ونضع حدا 

لإلرهاب في مصر وتركيا.

احمد احلودله


