
   أكقول أحمد  أستاذ  الحدیث الصحفي لـ
 قونیة   في مجلة الحل الوطنيلـ الجدید  يخدمال مبنى الافتتاح بمناسبة 

 
 

بادئ ذي بدء ، أود أن أتقدم بالتھنئة والتقدیر إلى أخي العزیز نجم الدین بشكین وجمیع األشخاص المخلصین اآلخرین ، الذین  
المكتب   ھذا  افتتاح  في  الوطنساھموا  الحل  لمجلة  والممتاز  الجمیل  المبارك    (Milli Cozum Dergisi)  ي الخدمي  موقعنا  في 

جمیع    ، واالستثنائي أشكر  أن  أود  كما   . قونیة  الصحفیینمدینة  ممثلي  أصدقائنا  من  وضیوفنا  وكتَّ   السیاسي الحزب  و    الجمعیة  ،  ابنا  ، 
 الموقرین على قبول دعوتنا. 

 : الكریم یقولنبینا في أحد أحادیث 
  ، المجتمع  ولتنویر   ، ومفید  عادل  ھو  ما  والبحث عن   ، الحقیقة  لفھم  أسئلة  یطرحون  الذین  أربعة "أولئك  یتشاركون 

 ."جرأنواع من األ
 من الضروري أن تسألھ عن القضایا المفیدة والمغلقة التي تعتبر مھمة (مھمة وذات أولویة). في الحدیث: 

  ِ َسلَّمَ قَاَل َرُسوُل �َّ ُ َعلَْیِھ َو ُ،  " :َصلَّى �َّ َسلُوا یَْرَحْمُكُم �َّ َؤاُل، فَ یُْؤَجُر ِفیِھ أَْربََعةٌ  الِْعْلُم َخَزاِئُن َوِمْفتَاُحھُ السُّ ْستَِمُع،   :فَِإنَّھُ  السَّائُِل َواْلُم
ُھمْ  ُم، َواْلُمَجاُب لَ  . (ابو نعیم)   "   َواْلُمَعلِّ

ال ینبغي    " صلى هللا علیھ وسلم    -عن رسول هللا  ثقیل. في األحادیث:  جزاءٌ ى سؤال مفید رغم معرفة ذلك ھو  عدم اإلجابة عل جزاء
 . (الطبراني) "للجاھل أن یستقر على جھلھ وال ینبغي للعالم أن یسكت عن علمھ وقد قال هللا تعالى فاسألوا أھل الذكر إن كنتم ال تعلمون 

" ."  )الطبراني (من ال ینقل علمھ لآلخرین كمن یدفن الكنز وال ینفع أحداً
 ي) مدارال". (كل شيء حتى الحوت في البحر والطیُر في السماء  العلم یلعنھ كاتم "

 ) الطبراني (".  نار من كتم علماً یعلُمھ أُلجم یوم القیامة بلجام من" 
 عالم إذا علم فلیقل ، وإن كان ال یعلم فلیقل ال یعلم. ألن مسئولیة اإلفتاء عظیمة جدا.  ال

 النشر؟ تھا فيسیاسما ھي سؤال: ما ھو الھدف من مجلة الحل الوطني .. ما ھي أھدافھا و
 على أكمل وجھ كل شھر. لماذا ا؟ الحل الوطني عاًما ، تم نشر مجلة  19نحن ممتنون � سبحانھ وتعالى. لمدة : أكقول أحمد 

یرجى االنتباه؛ ھناك قضایا ال یتفق فیھا كل من الفریق الحاكم وجناح المعارضة وحساسة بشأن مصالح بالدنا. لھذا السبب كانت  
ت مجلة الحل الوطني  ر واحتیاجات المجتمع ، وقد انطلقوالمواقف المخفیة ویترجم مشاع   ھناك حاجة إلى جھاز إعالمي یكشف "الحقائق"

 لملء ھذه الفجوة. 
كانت ھناك أیًضا إجراءات مفیدة وناجحة لتحالف الشعب ، وتحدیداً جناح حزب العدالة والتنمیة وحزب الحركة القومیة. وبالمثل ،  

ولكن كانت ھناك    كان لھما ما یبرر النتائج المفیدة ...  تحالف األمة  ى عل  انیھیمن   انذل" ال حزب الجیدإن "حزب الشعب الجمھوري" و "ف
ھنا ، قامت مجلة الحل الوطني برفع  بعیًدا عن جدول األعمال وحاوال إغالقھا ، كما لو أنھما اتفقا باإلجماع.    الجانبان   تأیًضا قضایا أبق 

 مة. أكمامھا للحفاظ على جھاز العرض في ھذه البقع المظل
 سؤال: ما ھي القضایا التي تخفیھا الحكومة والمعارضة عن المجتمع وتعمالن بشكل مشترك؟ 

: مع فرض بارونات رأس المال الصھیوني ، سنّوا قانونًا خاًصا وفقًا لقوانین المواءمة  أكقول  أحمد  
"  األوروبیة:   التي    ع البنك المركزي العمالت سیبی "لم یكن بوسع الخزانة اقتراض األموال من البنك المركزي!
نة بتحصیل األموال  بنوك ، معظمھا بنوك خاصة ، بأسعار فائدة منخفضة. عندھا تقوم الخزی   10طبعھا إلى  

 من ھذه البنوك بفائدة مضاعفة! .. 

 مادة القانون: البنك المركزي لجمھوریة تركیا قانون 

 الجزء السادس  - 1/1970/ 14تاریخ القبول:  1211قانون رقم: 

 ) 4/2001/ 25تاریخ   4651(المعدلة بالقانون رقم  - 56المادة 

البنك  مالحظة:   تحول  ؛  درویش  كمال  ابقلم  فروع  من  فرع  إلى  الحتیاطي  المركزي 
 . الصھیوني  رأس المالوخادم FEDالفیدرالي
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تقدیم  شراء أدوات الدین     سلفة أو "ال یمكن للبنك  قروض أو تمدیدھا إلى الخزینة والمؤسسات والمنظمات العامة ، وال یمكنھ 
 الصادرة عن الخزانة والمؤسسات والمنظمات العامة من السوق األولیة.

سلف تقدیم  للبنك  یجوز  السلفة   ةال  تكون  أن  یمكن  وال   ، القانون  ھذا  بموجب  بھا  المصرح  المعامالت  بخالف  قروض  فتح    أو 
بخالف   تقدیم ضمانات  یمكنھ  شكل من األشكال ، وال  بأي  یكون ضامناً  یمكن أن  مقابل ، وال  بدون  أو  والقرض المقدمین غیر مضمونین 

بنفسھا.  مباشرة مرتبطة  0المعامالت 

1
F    نعم ، أصبح البنك المركزي تحت سیطرة قوى أجنبیة مع ھذا التغییر في القانون. نظًرا ألنھ تم في

 عاًما.   20لمواءمة األوروبیة ، لم تستطع حكومة أردوغان تغییر ذلك لمدة إطار قوانین ا

المادة   دخول  األوروبي والبنك    56یفترض مع  االتحاد  التوافق مع معاییر  إطار  تم سنھا في  ، والتي  التنفیذ  القانون حیز  من 
 المركزي األوروبي ، سیتم إعادة تشكیل األسواق بطریقة ما. 

، وھي االتفاقیة الرئیسیة لالتحاد األوروبي ، والنظام األساسي لنظام البنوك المركزیة األوروبیة ،  معاھدة ماستریخت  
؛   الوطنیة  المركزیة  والبنوك  األوروبي  المركزي  من  "البنك  آخر  نوع  أي  تقدیم  أو  ودائعھم  عن  تزید  شیكات  إصدار  لھم  یجوز  ال 

الم لمؤسسات  االئتمانیة  الدین  التسھیالت  سندات  شراء  أو   ، األعضاء  للدول  التابعة  األخرى  العامة  المؤسسات  أو  الحكومات  أو  جتمع 
 . " مباشرة منھم  

 ھي:   2022لعام للسوق البنوك الصانعة األولیة 

 . 2022مصرفاً ھم صناع السوق لعام   11أعلنت وزارة الخزانة والمالیة أن 

للمادتین   "اتفاقیة صنع    13و    11وفقًا  والمبادئ من  وااللتزامات  للبنوك  الممنوحة  الحقوق  تنظم  التي   ، السوق" 
العامة في إطار طلب التاجر األساسي ، فإن البنوك التي تقدمت وفقًا للمعاییر التي حددھا مقدم الطلب واعتُبرت البنوك مناسبة  

1ترتیب أبجدي.. والبنوك مدرجة أدناه ب2022للعمل كبائع أساسي في الفترة من ینایر إلى دیسمبر 

2
F   

 . أك بنك   -1
 دنیز بنك.  -2
 اتش اس بي سي بنك.  -3
 كیو إن بي بنك.  -4
 تورك إكونومي بنك.  -5
 تي جي زراعات بنك.   -6
 ت غرانتي بنك.  -7
 تي ھالك بنك.  -8
 تي إش بنك.  -9

 تي واقفالر بنك.  -10
 یابي كریدي بنك.  -11

 استاذنا أربكان شدد على ھذا الموضوع وكان قد حذر من ذلك! 

بنك الدولة ، أي بنك الخزانة. لكنھم وضعوا قانونا خاصا. ال یمكن للخزینة أن تقترض أمواالً من البنك  اآلن البنك المركزي ھو  
هللا  فوائد.    ھو  یا  هللا    المركزي.  بدون  أمواالً  ستتلقى  فإنھا   ، المركزي  البنك  من  أمواالً  الخزانة  تقترض  عندما  للخزینة.  المركزي  البنك 

 
1 9814-46d2-f3e1-https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/4b4d0592-   
2 oldu-belli-bankalari-yapici-piyasa-https://www.dunya.com/finans/haberler/2022nin-   

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/4b4d0592-f3e1-46d2-9814-
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/4b4d0592-f3e1-46d2-9814-
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/4b4d0592-f3e1-46d2-9814-
https://www.dunya.com/finans/haberler/2022nin-piyasa-yapici-bankalari-belli-oldu-
https://www.dunya.com/finans/haberler/2022nin-piyasa-yapici-bankalari-belli-oldu-
https://www.dunya.com/finans/haberler/2022nin-piyasa-yapici-bankalari-belli-oldu-
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سیعطي البنك المركزي أمواال  الصھیونیة. ھؤالء یخبروننا ؛    رأس المالصندوق النقد الدولي ومراكز  سرق. لكن ھذا ال یناسب  الدولة لن تُ 
" ھل  الفائدة المرتفعة! ب  ى أموال من تلك البنوك العشرة خزانة وستحصل عل الار فائدة منخفضة. ستذھب سوق بأسع لعشرة بنوك مصنعة لل

سرقوا من ماّدة    11. انظر ، ھناك  ملیار دوالر   50ھو    الذي أتحدّث عنھ   تعرف ما أعنیھ؟  القبیل ھنا. إذا  ملیار دوالر    50تركیا    من ھذا 
، بمعنى آخر ، ال یمكنك تحملھا. لكن یحدث  ھذه السرقات  تحمُّل قلك ، خیالك ، خیالك ال یمكنھ  عملیار دوالر.    550، فسیكون  وفق كل ماّدة

للسرقة ،   نتعرض  ".  حسب  ، نحن  یونیو    İlci Hotel ANKARA TV-5 - 23(عقیدة حاییم ھانوم وتوجیھات المراكز الصھیونیة 
 یزیلطاش) أكرم ك -حسن أونال  -األستاذ الدكتور نجم الدین أربكان  - 2007

  2001ش عام  والسرقة الذي وضعھ كمال دروی  نھب الدینیة والبطولیة مخطط ال   ر حكومة أردوغان اآلن: لماذا لم تغیُّ   سأل نحن ن 
على تعطیل ھذه الدائرة من    القومي المتحمس السید دولت بھجلي   لماذا لم یقومالصھیونیة؟ ومرة أخرى ،    رأسمالیةوفرضھ بارونات ال

نة  ی الخز  تقترض  ٪ ، ثم15بفائدة  خاّصة  في الغالب  التي ھي  ھذه البنوك    إلى  ةالمطبوعیعطي العملة  واالستغالل؟ البنك المركزي    ظلمال
 ٪!25األموال من تلك البنوك بفائدة 

عمال ویعارض عجلة  مثل ھذه القضیة الخطیرة على جدول األ  الحزب الجیدحسنًا ، لماذا لم یطرح حزب الشعب الجمھوري أو  
ً إضافی  صراً لھا مثل السلطة ، كانت أیًضا عن؟ ألن المعارضة ، مث تسرق و  تي تنھب أردوغان ال موالین لالتحاد    أس المال الصھیوني و في ر  ا

 ! .. الصلیبي األوروبي 

 ة حول ھذا الموضوع. أود أن أذكرك بمزید من األمثلة المذھلة والمزعج: أكقول أحمد 
  و ة إرھابي حزب العمال الكردستاني  غوز ، ابن  دیالن یشیل لقضیة    الالمباالة ة والمعارضة الصمت وأ) لماذا التزمت كل من الحكوم

 العدل الھولندي؟  ة وزیر 
تیجمارك  ب)   ماكس  الجامعي  للتكنولوجیا  ،  األستاذ  ماساتشوستس  األمریكیة  )  MIT( معھد  المتحدة  كشف عن  قد  كان  الوالیات 

  " بقولھ:  أمریكا  ووضع  الالمباالة  من  الصلیبي  ا الورید  قدمنا  بالخجل ألننا  بایرأشعر  لسلجوق  "  قدلتعلیم  .. ھاندلسبالت   (ار!    صحیفة 
 ) األلمانیة

“نحن نأسر قلوب وعقول أولئك الذین نعلمھم في أمریكا باألفكار الصھیونیة اإلمبریالیة. لن نسمح لھ بالعودة إلى بلده وإنتاج  ؛ أي 
  "   ه تنمیة وحزب الشعب الجمھوري من ھذ غطرستھ. اآلن ، لماذا اقترب كل من حزب العدالة وال  كاشفاً عن التكنولوجیا الوطنیة والمحلیة! 

 الصم والبكم؟مثل  و تصرفوا الغطرسة 
أحد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ، عدو الحیاة والشرف ،  مع  ج) صورة سیمرا غوزیل من أنصار حزب الشعوب الدیمقراطي  

 ؛ نعم ، لقد كانت جریمة قانونیة وفجوًرا! فولكان بورا  عاصيال
كبیر اإلرھابیین فتح هللا غولن مع    نباتي في عھد أردوغان نور الدین    لماذا اعتبرت الصور التي التقطتھا وزارة الخزانة والمالیة 

 !؟ لقد كان ھذا المعیار المزدوج ھو المصدر الحقیقي للغضب والقلق! "خطأ في الماضي" 
حاخامات  د  ، تذكر  الذین    في   یھود ال)  اإلسالمیة  بتمَّ  الدول  تبةاستضافتھم  ل   ، یش  قدموا  ثمانیة  أردوغان  لسید  لقد  "شمعدان 
كھدیة! أتساءل لماذا ھؤالء الحاخامات ، الذین عملوا كممثلین إلسرائیل الصھیونیة في منطقتھم ، یتصرفون بشكل غیر مسؤول  "  األضلع

 وبدون تعلیق على دعوات الدعم والنجاح ألردوغان؟ 
، سفیر  جفري فلیك  فس الموقف تجاه غطرسة لماذا أظھر حزب العدالة والتنمیة وحزب الشعب الجمھوري وشركاؤھما دائًما نھـ) 

األصل الیھودي ، وھو واعظ وممثل طائفة المورمون التي یقودھا الصھاینة ؟ عالوة على ذلك ، لماذا   وذ الوالیات المتحدة الجدید في أنقرة 
 من أصل یھودي؟ الذین تم اختیار جمیع السفراء األمریكیین في الوالیات المتحدة من بین األشخاص 

ا ، السفیر األمریكي الجدید في أنقرة ، جیفري لین فلیك ، كان عضًوا في فریق مورمون ، الذي اعتبر تعدد الزوجات صحیًحا  ھن
 وطبقًا لقوانین التوراة في القانون الخاص! 

المتحدة    ، عضو مجلس الشیوخ السابق للوالیات   1962دیسمبر    31كان من المثیر لالھتمام أن جیفري لین فلیك ، المولود في  
، وافق    2021أكتوبر    27من قبل الرئیس األمریكي بایدن. في    2021األمریكیة بوالیة أریزونا ، تم ترشیحھ للسفارة التركیة في یونیو  

  11مجلس الشیوخ األمریكي على تعیین جیف فلیك ، الذي رشحھ جو بایدن سفیراً ألنقرة. تم تعیینھ سفیرا للوالیات المتحدة لدى تركیا في  
، أدى الیھودي مورمون كریستیان جیفري فلیك الیمین وأخذ لقبھ الرسمي في الحفل الرمزي الذي حضرتھ نائبة الرئیس    2021دیسمبر  

 كاماال ھاریس. 
راً كان فلیك   لكنیسة یسوع المسیح لقدیسي األیام األخیرة في جنوب إفریقیا في أوائل الثمانینیات.   مبّشِ
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 كتب على النحو التالي:  10عنصًرا أساسیًا أطلقوا علیھا "بنود اإلیمان". في المادة  13ن تتألف معتقدات كنیسة مورمون م
سیتم تجمیع إسرائیل بالكامل وستعود القبائل العشر (الیھودیة) وستسود ، وأن صھیون (القدس الجدیدة =   "نعتقد أنھ 

األرض   سیحكم  المسیح  وأن   ، األمریكتین  في  ستقام  الثانیة)  أنإسرائیل  ونعتقد   ، إلى   ھشخصیًا  وترجع  األرض  تتجدد  سوف 
 "  مجدھا السماوي. 

ھؤالء المورمون لیسوا معادیین للسامیة (ولیسوا معادیین إلسرائیل والصھیونیة للسامیة) مثل الطوائف الكاثولیكیة واألرثوذكسیة  
رة. ویبدو أن اإلدارة اإلسرائیلیة أكثر حماسة من أنقرة  األخرى. تستعد حكومة حزب العدالة والتنمیة لتسویة عالقاتھا مع إسرائیل منذ فت

بین   تل أبیب  في  سفیر إسرائیل  شغل منصب  سینیرلي أوغلو ، الذي  فیرودون  تعیین    1في ھذا الصدد. أتساءل عما إذا كان الحدیث عن 
الثاني (ینایر)    15و    2002تموز (یولیو)   بھذه ا   2007كانون  لھ عالقة  في وزارة الخارجیة ،  شیریل ، زوجة  ،  لعملیة الجدیدة؟ كانت 

جیفري لین فلیك ، من طائفة المورمون وكذلك حفید رائد المورمون ویلیام ج. كان الزوج والزوجة حازمین جًدا بشأن معتقداتھما. وھل تم  
 تعیینھم في تركیا لھذا الغرض المقدس؟ 

فلیك ھي تسریع تطبیع الع قد    كان    أردوغان   تركیا وإسرائیل. وانظر السید القات بین  وفقًا للشائعات ، كانت مھمة أخرى لجیفري 
الصھیوني القاتل  على  إ  دعا  یجب  أال  المسألة؟  ھذه  اإلسالمیون  والمعارضون  المنافقون  یناقش  فلماذا ال   .. بالدنا!  إلى  ھرتسوغ  سحاق 

ع  قاتل الرض   عن  تحدث في البرلمانیرحب بالرئیس اإلسرائیلي اإلرھابي في مجلس النواب ویصفق لھ كما    ال  والبطل أنأردوغان المتدین  
 شمعون بیریز؟ 

االتحاد األوروبي والوالیات المتحدة  ھم تابعون لـ  ب العدالة والتنمیة وحزب الشعب الجمھوري وشركائھم  كل من حز  إنَّ الخالصة:  
 وإسرائیل! 
الجمھوري    •   الشعب  حزب  من  أوزیل  القرآن  اعتبر  أوزغور  بانھ  القرآن    والكریم  دورات  "القرون  عقلیة  الكریم 

 لدین وكان حزب الشعب الجمھوري مناھًضا لإلسالم. ا یستخدم، كان حزب العدالة والتنمیة  السفلالوسطى" . 
"  القرآن واإلسالم على أنھما  على  لذین یحاولون االتھام واالفتراء  أولئك ا  بتسمیتھا  "دین وطریقة تفكیر تعود إلى العصور القدیمة

  3000عام من القرآن والتوراة والیھودیة قبل    600قدس والمسیحیة قبل  ب العصور الوسطى . لماذا وكیف یمكن أن یروا الكتاب المكت
 معاصرة؟ على أنّھا عام والحضارة البربریة الغربیة التي نشأت منھا  

 لسیاسات االقتصادیة للحكومة وبرامج الحل للمعارضة؟بخصوص ا تقییمك ماھوسؤال:
 یرجى االنتباه. : أكقول أحمد 

في  اآلن  تریلیون دوالر وتركیا    1.5ملیار دوالر إلى    200رفعت حكومة حزب العدالة والتنمیة اآلن إجمالي الدین الخارجي البالغ  
حوالي   منذ   ، تذكر  الرھینة.  من  أعلن    15نوع  كما   ، المتحدة  الرئیس:    السید یوًما  الوالیات  في  الصھیونیة  العاصمة  "بارونات 

األ االتحاد  ودول  في وإسرائیل  تركیا  مساحة  أضعاف  أربعة  تبلغ  أراضي خصبة   ، باألحرى صادروا  أو   ، اشتروا  لقد  وروبي. 
  ." األقصى  والشرق  الالتینیة  وأمریكا  المحملة  إفریقیا  الدولي  النقد  لدیون صندوق  قاموا بھذه االغتصاب والمھن كخصم  لقد 

دھشة لم تسمع بھا من قبل من حزب العدالة والتنمیة وتحالف الشعب  اآلن ، اسمحوا لي أن أذكرك بحقیقة م بالفائدة على تلك البلدان.  
 وأنصاره ، وال من حزب الشعب الجمھوري وشركائھ. 

ھو؟   ما  إذا  یعتقد.  كما  لیس مصرفا  الدولي  النقد  اسم مؤسسة  صندوق  نطلق علیھ  أن  ویمكن   ، كاتب عدل ضمان وضمانة  إنھ 
ة من البنوك الخاصة المملوكة للصھیونیة في أمریكا مطالبة بأن یكون صندوق النقد الدولي  وھي: الدول التي تقترض فائد  العوملة العالمي. 

كضامن مقابل رسوم سمسرة وضمان عالیة للغایة. بمعنى آخر ، إذا لم تسدد دولة دیونھا من البنوك الصھیونیة في الوقت المحدد وبفائدة  
میع الوسائل ، بما في  ولة األمریكیة ، سیجمع مستحقات تلك البنوك باللجوء إلى ج، فإن صندوق النقد الدولي ، وھو الضامن نیابة عن الد 

المسلحذلك   العسكري  إن    . التّدخل  الجمھوري  الشعب  والتنمیة وحزب  العدالة  واالقتصادیون من حزب  المسؤولون  یقول  ال  لماذا   ، اآلن 
مرات عن األراضي التركیة في إفریقیا وآسیا وأمریكا الجنوبیة قد تم االستیالء علیھا بھذه الطریقة؟    4األراضي التي تزید مساحتھا عن  

 لمراكز. ألن الرسن من كال الجانبین في أیدي نفس ا 
"  أّننا  صندوق النقد! ... حتى  إلىنا دیوننا  سّدد"  ینفخ في الھواء قائالً:    السید أردوغان  . لقد سألنا خمسین  بدأنا اإلقراض!

  1.5مرة ، "حسنًا ، حسنًا ، ھل تعھد لك صندوق النقد الدولي بالدیون التي تحمل فوائد التي أخذتھا من بنوك أجنبیة أخرى وزادت إلى  
دوالر؟ إذا كان األمر كذلك ، كم مائة ملیون دوالر من أموال العمولة التي أودعتھا؟ لماذا ال تتكلم بكلمة واحدة من ھذه الحقائق  تریلیون  
 المخفیة؟ 

 !وطنحب ال ینبع من واجبٌ لتركیز على ھذه األسئلة وا
المنطقة أو  الخصخصة ؟وماذا عن  حسنًا ، كل المصانع وأراضي الدولة والموانئ في تركیا التي افتتح معظمھا معلمنا أربكان ...  

 تحت غطاء وطننا الى اي بؤر وفي مقابل ماذا باعوا؟  الحرة
" من "استیقظوا اآلن ، أرض الوطن تنزلق: كان یصرخ معلمنا أربكان بسبب ھذا الخطر   ! تحت أقدامنا!
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" اإل•  وھذا  وسوء  الثم  فعل  تصرفالحرام  الجمھوري    ھإذا  الشعب  فعلھ  فھوحزب  إذا  ولكن   ، العدالة   خطیئة  حزب 
 والتنمیة ، فھذا جائز "النھج ھو نفاق خالص. 

  " الجسر "الفائدة  الموت أوزال و "الفائدة  غ تورـ  لإن  الودائع  "  على    بنیةعلى  الدولة قبل  ألردوغان ھما  الدوالر والمضمونة من 
 نفس االنحراف. 

  ؛ جائزسارة في مشروع المشاركة ، فھو وفقًا لإلسالم ، فإن اإلجابة على السؤال واضحة تماًما: إذا كان ھناك تقاسم في الربح والخ
 ...   فائدةإذا تم توزیع أرباح فقط واعتبرت أموالك مضمونة ، فھذه و 

 "   َن الَحرامِ النَّبّيِ َصلَّى هللاُ علیھ وسلََّم قاَل: یَأْتي علَى النَّاِس َزماٌن ال یُباِلي الَمْرُء ما أَخذَ منھ؛ أِمَن الَحالِل أْم مِ َعِن "
" من وجبتك"قلل بینما أمتنا تتلوى من الجوع والحاجة والبؤس ، السید. أردوغان.  .. ! 

"  "ال تذھب إلى السوق على؛  MHPمسؤول من   معدة فارغة ... ال تخزن الكثیر من الطعام ...
لحو  يج الجمھوریة مصطفى دستی  تحالف   شریك شراء  من  "بدًال  ا،  الجزار ،  من  الثمن  باھظة  مثلي وضع   ذبحوا م  في    هو خروفًا 

 "  ومع ذلك ، كل ھذا یعني السخریة من المجتمع والمالیین الذین یعانون من صعوبات مالیة. الثالجة!
التخ  وفیما  إن عدم  اقتصادي.  تدمیر  إلى  یؤدي  االنتخابات  فقط في  للفوز  األولویة  یعطي  اقتصادي ومنھج  بمنظور  العمل  لي عن 

حتى   یتجاوز  أن  المتوقع  من  الذي  بالتضخم  ؛    50یتعلق  والمالیة  الخزانة  وزیر  أعلن   ، المقبلة  األشھر  في  المائة  الرقم في  "سنرى 
"  2023الفردي في یونیو   احتیال مأساوي. تكشف ھذه التصریحات التي ال أساس لھا أن الشاغل الوحید للسلطة السیاسیة  التفسیر ھو  !

الخاطئة وظروفھم   السیاسات  نتیجة االصرار على  بعد یوم  تتآكل یوما  التي  للناس  القوة الشرائیة  ھو االنتخابات. من سیتحمل مسؤولیة 
لیسوا مسؤولین عن الوضع الحالي ، على العكس من ذلك ، فقد أخذوا "حطام"    المعیشیة التي تزداد سوءا. إنھ نوع من التفسیر وكأنھم 

  وجھة نظر الشعب، التاریخ المذكور من    اآلخرین. لیس لدیھم أدنى استعدادات وبرامج حول كیفیة إنفاق العملیة التي مدتھا عام واحد حتى 
 و مصدر قلقھم الوحید. إنھا مجرد كذبة لخفض التضخم إلى خانة اآلحاد في "االنتخابات" ، وھ

" ، تحتاج  ھذه الحكومة البراغماتیة ، التي تعارض الفائدة فقط بمعنى   إلى أن تفھم أن االقتصاد ال یمكن إدارتھ من  "سعر الفائدة
فھم أن  عندما نفي األسواق" . سیكون األوان قد فات    یُدار   المال جعل  یقترض ، و   الجمیع     ویجعل أسعار الفائدة تنخفض ،  خالل نھج "دع  

"  فاتورة   " المقدمة على المدى القصیر مع ھذا االتجاه ھي "الینابیع الكاذبة على المدى المتوسط والطویل . من غیر  "فصول الشتاء القاتمة
الخطأ نفسھ مراًرا وتكراًرا ، وأنھ ال یمك بارتكاب  النتیجة الصحیحة  الوصول إلى  لتدرك أنھ ال یمكن  السیاسیة  السلطة  انتظار  ن  المجدي 

سیتم وضع االقتصاد في المسار الصحیح مع التعلیمات أو األوامر أو   السخیفة" ضد الحقائق االقتصادیة. اقتربت األیام التي  "األطروحة 
عملیات التصور وعملیات القصف الدعائیة التي یبدو أنھا نجحت في المجال السیاسي لن تنجح في المجال االقتصادي ،  فیھا الكشف عن  

" . القتصادي ال یمكن تغطیتھ تحت أي ظرف من الظروف ، بما في ذلك وأن واقعھا ا   "البیانات الرسمیة
سنة من اآلن ".    1.5إنھ مجرد ھراء أن الحكومة التي تفتقر إلى البصیرة والتخطیط لشھر قادم ، تعطي "أخباًرا سارة" (!) لمدة  

 مالحظاتھ صحیحة بالطبع. 
 حل ھذه المشاكل؟غیر وكیف ستُ سیتالعادل؟ ماذا وكیف النظام  إذن ما ھو سؤال:
 عقل من یطرحون األسئلة مخفي في سؤالھم! : أكقول أحمد 

تم إعداد النظام العادل على أساس "صحیح" وتجنب "الخطأ". یتم أخذ األشیاء الستة التالیة كأساس لتحدید ھذه األمور الصحیحة  
 والخطأ. 

 ،  العقل السلیم. متطلبات 1
 بیانات العلم اإلیجابي ، . 2
 ،  لوجداني الرأي ا  نتائج  - 3
 . الخبرة والمعرفة التاریخیة ،4
 . القواعد القانونیة العالمیة ، 5
 . تعالیم األدیان السماویة. 6

األشیاء التي تعتبرھا ھذه المقاییس القیمة الستة باإلجماع "جیدة ومفیدة" یتم قبولھا على أنھا "صحیحة" ، واألشیاء 
 یرونھا باإلجماع "سیئة وضارة" یتم قبولھا على أنھا "خاطئة".التي 

"األخطاء  واعتبرت األفكار واألوامر المبنیة على "الحقائق الثابتة" والعدالة صوابًا ، بینما اعتبرت األفكار واألوامر المبنیة على  
  "  والتي تؤدي إلى الظلم والفجور "شائنة". المستمرة

 لھذا السبب ، النظام العادل ؛ 
 یعطي األولویة للحق.  نظام -1
 قائم على الحریة.  نظام -2
 یوفر األمن والسالم.  نظام -3
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 ؛ یُشبع كالً منألن النظام العادل 
 الرأس.  -أ

 القلب.   -ب
 الشخصیة والسمعة.  -ج
 یرضي المعدة.  و  -د

 ؟ HDPو  CHPو SPب؟ ما ھي آرائك حول تحالف سؤال: ما ھو مفھومك عن التحزُّ 
حزب ھذه األشیاء الخمسة ھو المؤامرة. من الناحیة القانونیة والدینیة والضمیریة  وفقًا لفھمنا للنظام العادل ، فإن  :  أكقول  أحمد  

 ، ال یمكن تأسیس حزب على أساس خمسة أمور: 
 . مسیئغاللي و...): ألن ھذا استالمسیحي  ، الحزبحزب الدین. (مثل الحزب اإلسالمي -1
 ): ألن ھذا استفزازي ومربك. ریقة، حزب ط  حزب نورجيسني ، حزب حزب الطائفة والمذاھب. (حزب علوي ،  -2
 حزب العرق. (مثل الحزب الكردي ، التركي ، حزب الالز ...): ألن ھذا ھدام ومشتت.  -3
 وتمییزي.  تفریقي ب الجنوب الشرقي): ألن ھذا حزب إقلیمي. (مثل حزب بحر إیجھ ، حز  -4
 . (حزب الضباط ، حزب التجار ، حزب الفالحین ...): ألن ھذا إقصائي وشائن. ھني حزب م  -5
حزب القیم المشتركة. (مثل حزب تركیا ، حزب أتاتورك ، حزب جمھوریت): ألن ھذا عامل تآكل. فكر في؛ األحزاب التي سیتم    -6

 زیمة.إنشاؤھا على ھذا النحو ؛ بدالً من خدمة البلد ، لن یؤدي إال إلى الھ
الوحید   العالج  الجذریة ھي  العاجلة واإلجراءات  التدخالت  بالطبع ، في بعض األحیان یمكن أن تصبح  الذي یمكن عملھ؟  إذن ما 

لى  للطرق المسدودة العمیاء. والمھم ھو تنفیذ مثل ھذه التدخالت واإلجراءات بأكثر األسالیب اللطیفة والقانونیة الممكنة ، وعدم اللجوء إ
 االستبداد مطلقًا واالنتقال إلى الدیمقراطیة الحقیقیة والوطنیة في أسرع وقت ممكن. 

 تحالف األمة یجب أن یحذو حذوھم وأال یكونا طرفا من  تحالف الشعب وال ب یرتبط  ھو أن ال    SPبالمناسبة ، ما نتوقعھ من إدارة  
 ؛ بدالً من ذلك من المفید التقیُّد بـأجل قلة من النواب. 

 . یضع تمیّز النظرة الوطنیة • 
 .   ااإلنجازات العظیمة لـ فترة تحالف حزب الرفاه مع حزب  الطریق و ما قبلھ • 

 . العادل  نظام• برامج ال
أربكان وأھدافھ المقدسة لھذا المجتمع ، وبالتالي خلق مأوى جدید للشرائح المترددة  عزیز  الج لذكرى  أن یرو• وسیكون أكثر فائدة  

 واقع. ال ٪ في 40٪ في االستطالعات ، لكنھا تصل إلى 20والیائسة ، التي تجاوزت أعدادھا  
 دعنا نجیب على السؤال: 

ل     ثھ الراحل ، الذي ورّ السعادةإلى موطنھ األصلي ، إلى صفوف  فاتح أربكان  السید  یُدعى   ،    لرؤیة الوطنیة بصفتھ الممثل الوحید 
 لیتم تزویده بمناصب خدمیة فعالة ومختصة ... ھو أیًضا یحتاج إلى اتخاذ موقف مخلص وخطوات التضحیة بالنفس في ھذا االتجاه. 

 ؟ و الرؤیة الوطنیة ألتاتوركّیةق بین اف توّفِ سؤال: كی
أتاتورك ؛ االستقالل التام ، والبنیة األخالقیة والعائلیة السلیمة ، والتصنیع السریع والتطور الواسع ... إلنقاذ دیننا  :  أكقول  أحمد  

؛ لقد أراد    العظیم من الخرافات وحمایة جوھره وبساطتھ ... وإلقامة تحالفات بین الدول اإلسالمیة والدول المضطھدة وخلق قوة جدیدة
كل ھذا ... لذلك ،    عزیز أربكان یكافح بالفعل من أجلالوكان معلمنا  تحقیق قوة دفاع وطني فعالة للغایة وبالتالي تحقیق سالم حقیقي ...  

الر  على  القوى.  أتاتوركیة  و  ة الوطنی  ؤیة كان  وتوحید  التوفیق  الحقیقیة  ومن  الكمالیة  أتاتورك ألنفسھم  نسبوا  الذین  كانوا  أولئك  انتقدوه 
 یخطئون أیضا وھذه األمة كانت تُعامل معاملة سیئة! 

االحترام   لتقدیم مشاعر  فرصة  كل  في  أتاتورك  إلى ضریح  الذھاب  أردوغان  السید  رغبة  لكن   ، مدى صدقھ  نعرف  أن  یمكننا  ال 
وأیضاً ، أعلن رئیس حزب الشعب الجمھوري مؤخًرا: یجب تعلیق صورة غالف كتابنا "أتاتورك" في غرفتھ في    . واالمتنان لـ أتاتورك .

 ...   SPمقر 
 ! .. مباركةسیره على أنھ تطورات مفیدة وعاًما ، فال یزال یتعین تف 40نعم ، حتى لو اتبعوا الحل الوطني بعد 

 ماذا سیحدث لنا؟  وا الكرام. إذا كان دین المجتمع ونظامھ ال یتطابقان ، انظرأعضاء الصحافة الكرام والضیوف  :أكقول أحمد 
 دعونا ال ننسى ذلك أبًدا ؛ المجتمعات التي ال تتطابق مع دینھا ونظامھا ستفسد بالتأكید وتصبح معوجة! 

بالطریقة الصحیحة والط أمتنا في فھم اإلسالم وعیشھ وحملھ  المشترك لشخصیات عظیمة تھتدي  بیعیة ، وال تزال تسلط  الھدف 
المجتمع   دین  كان  إذا  ألنھ  الوحدة.  مجال ولضمان  كل  في  تسود  التوحید  فكرة  لجعل  ؛  الروحیة  وتعالیمھم  بأعمالھم  قلوبنا  على  الضوء 

قض ویختلف  ونظامھ ومبادئھ األخالقیة ومشاریعھ السیاسیة ، فإن ما یستمعون إلیھ في المسجد وما یتعلمونھ في المدرسة ال یتطابق ویتنا
سیكونون   الحالتین  كلتا  وفي   ، األمر  مع  ویتعارضون  دینھم  سیتبعون  أو   ، دینھم  ویفسدون  األمر  سیتبعون  إما   ، الحالة  ھذه  في  ؛ 

ان  إذا ك مضطربین. على سبیل المثال ؛ الدین یحرم الفائدة ، ولكن إذا كانت عجلة االقتصاد مبنیة على الفائدة ... إذا كان الدین یحرم الزنا ، 
ل  األمر یسمح بھ أو حتى یشجعھ ... إذا كان الدین یعتبر القمار إثًما ، إذا كان األمر یشرعھ تحت أسماء مختلفة ویحولھ إلى باب من األم
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یة  ل... الدین یدین الرشوة واالختالس والریعیة والغش والتزویر ، ولكن األمر إذا اضطر الناس لفعل ذلك وتعتبر السیاسة األداة األكثر فاع 
 ء ... للقیام بھا بشكل مریح وعلى نطاق واسع ... إذا كان الدین یأمر بالعدالة ، ولكن إذا كان النظام مبنیًا على المحسوبیة وتبرئة األقویا

 إما أن یتمسك بدینھ ویخالف األمر.  -1
 ضمیره. إما أن یقع فریسة لقواعد وإمكانیات النظام التي تتعارض مع معتقده ، ویتدھور  - 2
 حاول إدارة كل من دینھ ونظامھ ، فیصبح متھاونًا كشخص بمعاییر مزدوجة وموقف منافق.تسأو الناس  -3

 وفي النھایة ، سیُجبر شعبنا على العیش كمسلمین في الفكر ولكن كمسیحیین في الممارسة. 
 رف تركیا؟سؤال: ما الذي یمكن أن تؤدي إلیھ األزمة الروسیة األوكرانیة وكیف ینبغي أن تتص

الرئیسي حیث توجد   المقر  المسلحة  إذا كانت روسیا ستھاجم أوكرانیا ، فستضرب أوالً  القتالیة  الجوي    الطائرات  الدفاع  وآلیات 
استخدام  واألخرى.   من  أوكرانیا  تتمكن  المسلحة  لكي  القتالیة  تحتاج  الطائرات   ، نتائج  على  المتحد  الى   والحصول  األمریكیة  الوالیات  ة 

المتحدة   ،  ت   لكيوالمملكة  التركي  والمضیق  الجوي  المجال  عبر  الحربیة  والسفن  القاذفة  الطائرات  عبور  حاولوا  إذا  بالطائرات.  دعمھا 
فسوف تفتح روسیا جبھة ضد تركیا. خالف ذلك ، في ظل الظروف العادیة ، ال تملك أوكرانیا القدرة على معارضة روسیا. في حالة نشوب  

،  الحتمال التحاد األوروبي. وبسبب ھذا ا، ستبدأ موجة ضخمة من الھجرة إلى أوروبا. موجة الھجرة الكبیرة ھذه حدث سیھز دول ا   حرب
سیحاولون منع الغزو الروسي وخطر الھجرة من خالل تقدیم الدعم العسكري واالقتصادي ألوكرانیا. وھذا یشمل خطر إشعال فتیل الحرب  

.  اك في شبھ جزیرة القرم كإجراء احترازي ، وھناك سفن حربیة في بحر آز  S-400sا السبب قامت روسیا بتكدیس  العالمیة الثالثة. لھذ
 لدیھا قاذفات صواریخ بحریة ونوویة قویة في البحر األسود. واجب تركیا أن تظل محایدة وأن تعمل كوسیط من أجل السالم اإلقلیمي. 

  ، الحظ  أن  لسوء  لو  كما  األمر  والناتو یالوال یبدو  األمریكیة  المتحدة  أوكرانیا  تستفز    ات  مھاجمة  من  یتمكن  حتى  بوتین  روسیا 
"تُ . لھذا السبب  وإعداد ذریعة لجمیع أنواع العقوبات   تتقاتل األفیال"  تحت أقدامسحق الثعالب  ،  بینما  یجب تجنب الوقوع في    الفیلة 

 الموضع ... ھذا 
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