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عندما ال يكتب األسود  
 ....حكاياتهم

فإّننا نضطر لسماع 
حكايا الصيادين 

 !!! البطولية

ُّكتابةُّفيُّألاسود ُّ لهذا سيستمر ُّ

 (1)...حكاياتهم
                                                             

 أردوغان طيب رجب السيد الرتكي الرئيس ذكره أفريقي مثل   هذا (1)

 .فيه تعرض التي املادةو املسلسل عن دفاعه معرض يف
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 ربِّ      
ِ
 وأتمُّ  ,العاملنياحلمُد هلل

وأفضُل الصالةِ

وعىل التسليِم عىل سيدنا حممٍد املبعوِث رمحة للعاملني, 

 :آله وصحبه أمجعني

   :بعدأما 

هذا املقال الذي أتناوله ذو لون خمتلف عن سائر       

ال سيام , يت للكتابة فيها حتى اليوماملقاالت التي تصد  

الناس مل يعتادوا عىل مقاالت يف النقد الدرامي من  أن  و

فهي  ,م الذين ختصصوا يف املجال الرشعيأوئلك

أمتنى من اهلل التوفيق يف و, هبا انعطافة جديدة أعتزُّ 

 .إطارها
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  يل عىل الكتابة يف هذا املوضوع هو أن   الباعُث  

ذو ارتباط وثيق بنهضة أمة " مسلسل قيامة أرطغرل"

ذو و, ة مضت من تاري  أمتنا العريقيف فرتاإلسالم 

يف نفوس مستمعيه رجاء أْن   وتربوية إطاللة تفاؤلية

تشهد أمتنا يف زماننا احلارض هنضة مماثلة تناسب 

 وأن   سيام ال؛ خصوصية العرص الذي نعيش فيه

القضية اإلسالمية هي قضية  يثبت لنا أن   املسلسل

د الفرد حدو تتجاوز, ها كل مسلمعاملية سيسأل عن

وقطره إىل أنحاء العامل وعائلته وقبيلته ومنطقته 

هنضة األمة حتتاج إىل قيادة  أن   لنا يثبت كام ,وأرجائه
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وبالتايل  ,مه عىل كل يشءاألمة وتقدِّ  رشيدة حتمل هم  

 ,الُعددرة قيام هنضة املسلمني بالَعدد وفليس بالرضو

وثنية  ال يؤبه يلة صغرية فقد بدأت قبيلة أرطغرل من قب

ال تتجاوز األربعامئة فارس إىل قبيلة مسلمة تقف و, هلا

فإذا هبا  ,من ثغور اإلسالم يف مقابل بيزنطةعىل ثغٍر 

ل مع األيام إىل قوة ضاربة حتكم العامل حتت راية تتحو  

 فكم  ,اإلسالم
ِ
 ,ِمْن فِئٍَة َقلِيَلٍة َغَلبَْت فِئًَة َكثرَِيًة بِِإْذِن اهلل

ال , بقوة لإلبحار يف عمق هذا االجتاهفعني هو ما دو

حيث  ,ملسلسل ذو صبغة تارخيية يف ظاهرها أن  سيام و

ال يزال بفضل اهلل تعاىل نشاط  حثيث يف كان يل و
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 املجال التارخيي الذي هو عامل  رحب الرتباطه بأيِّ 

سنن اهلل بسبب خضوع التاري   لة ألمتنا؛ هنضة قادم

أو استدراج األمم , يامهاتعاىل يف صحوة الشعوب وق

 .اهنيارهاو

ني عىل اخلوض يف هذا املضامر تلك إّن مما شجعو ◄  

الفضل م هبا  أحد أهل العلم والدعوة الكريمة التي تقد  

حني , الية السورية املقيمني يف األردنمن أبناء اجل

, ألديل بدلوي يف هذا احلدث اهلام ني فيها بقوةحث  

املنعطف  ما ينبغي أن يمر باألمة هذاه راً طلبه بأن  مبِّ 

 صحوة اجلامهري اإلسالمية  دوناهلام املرتبط بتفاعل و
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 االستفادة منو, و التعقيب عىل أحداثه,ج عليه التعري 

 . جتربته 

ً قد توس  هذا و       بارك اهلل _م يب األخ الكريم  خريا

 ,أقنعني باقتحام هذا املعرتك اجلديدحني دعاين و_ به

موافقة البحث ملا لدّي من ميٍل ام أنه أدرك ال سي

فلام انرشح صدري للكتابة  ,رية عىل األمةوطموح وغِ 

بدأت بتسجيل ملحوظايت عىل املسلسل  الواحدة ,  فيه

مادة تستحق الدراسة  تلو األخرى إىل أن  اجتمع لدي  

ت تكفي من َثّم انتظرت فسحة من الوقو, والنظر

 عز_راجياً املوىل , افيةشفلتناول املوضوع بكل عمق و
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هلا هنضة  صبوا التي أ  أن جيعل فيه النفع ألمتي_جل و

أرس  جذوراً من و, وقيامة عتيدة ومنيعة  أعىل شأواً 

قيامة أرطغرل التي كانت توطئة سليمة لوالدة دولة 

ما ذلك عىل اهلل بعزيز إْن و, يمونةاخلالفة العثامنية امل

ته سن   فإن   ,هذا الوجودنحن أخذنا بسنة اهلل تعاىل يف 

أمة  عودة سيادة ال بل إن   ,سبحانه ال حتايب أحداً أبداً 

 .ربنا ال خيلف وعده أبداً و, اإلسالم هي وعد اهلل لنا

االنرشاح واألمل ية والقصد وبناء عىل هذه النو     

, الكتابة مستعيناً باهلل عز  وجل فقد رشعت يفاحلض و

 :  فقلت
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 الدراما الرتكية  تعملفة العثامنية ومنذ سقوط اخلال     

,  تشويه التاري  اإلسالمي عامة والعثامين خاصةعىل

مغايرة قديمه للجامهري بصورة  ممجوجة  وترّص عىل  تو

ذلك  هبدف احليلولة دون و ,بل وغري الئقة ,للحقيقة

ح األحداث يف العامل عودة اخلالفة اإلسالمية  إىل مرس

جاء الحقاً املرشوع اق ويف هذا السي! من جديد 

 ,دف إىل  تشويه املرشوع اإلسالميالداعيش الذي هي

تعرض و ,جاء أن  تقلوه احلاضنة الشعبية وتنبذه بقوةر

 .ركيزة من ركائز وجوده هفينهار باهنيار, عنه

 التشويهوير واالبتذال ورحلة مائة عام من التز إن      
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" مسلسل حريم السلطان"اختزهلا لنا بكل إسفاف  

ة التي قسمت ظهر البعري يف فرتة هنضة الذي كان القش  

نًا مل يشهد له تركيا احلديثة حني تناول املسلسل سلطا

ً  له يف قّوته و  ,سطوتهالتاري  الرتكي واإلسالمي نظريا

رواق  سلطانه  مساحة األرض التي امتد  و, وفتوحاته

 حكمهبيعة اإلنجازات التي حققها يف سنّي طو ,عليها

اإلسالمية عىل القارات  اخلالفة سلطة بسط حني

آسيا وأفريقيا " هي الثالث التي كانت معروفة آنذاك و

حني صار البحر األبيض املتوسط ابتداء من و, "أورباو

 حنيو ,عهده بحرية إسالمية مدة ثالثة قرون متتالية



 00 

صوفيا وبوخارست و صارت أثينا وبلغراد وبودابست

رض العامل املسيحي تنعم حوا ورودس والكثري من 

جنبًا إىل جنب باألمن واألمان وحرية العقيدة والكلمة 

عتادة من نحو  املدينة مع حوارض العامل اإلسالمي امل

املنورة ومكة املكرمة والقدس الرشيف ودمشق 

ء القاهرة و ,الفيحاء وحلب الشهباء وتونس اخلرضا

وتبيز   ,وبغداد عاصمة الرشيد املزدهرة, ةالعامر

حتى صار , الصناعة املتحرضةعنوان األناقة و

ـــاملسلمون يلقبونه ب بينام لقبه " سليامن القانوين"ـ

حتى قال و ,"سليامن العظيم"ــــالغربيون يف أدبياهتم ب
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 كان هذا السلطان " :عنه املؤرخ األملاين الشهري هاملر

 ".الح الدينخطراً علينا من ص أشد  

الغيورين عىل ك املسلسل املبتذل لقد استفز ذا     

احلريصني عىل هنضة , تارخيهم من األتراكوإسالمهم 

فتداعى بعض هؤالء _, ما أكثرهم يف تركياو_أمتهم  

إىل كتابة وتنفيذ مسلسل يرد عىل الكذب واالفرتاء 

األخالقي الذي بتذال التارخيي  واالوالتشويه و

التي و, ما الرتكية التارخيية احلديثةجسدته الدرا

بام أطلقوا اختتمت رحلة جرائم تزوير قرن من الزمان 

 مسلسل "أو  "مسلسل حريم السلطان"عليه حينئٍذ 
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 !."القرن العظيم 

املسلسل الذي َأْزَمَع هؤالء الغيورون عىل  إن        

اً عىل تلك االستفزازات  التارخيية غري تنفيذه رد  

_  العقيدة التي متّس سمعة القوم واألمة و_ملسئولة ا

سعى رّواده ألن يكون  يف منحًى حضاري راٍق بعيًدا 

عن ردود األفعال املتشنجة التي تتخذ من العنف 

ً بارزاً  وبكل _هلا وفق اإليقاع الذي اعتدنا مظهرا

خرية حني أن نراه يف جمتمعاتنا يف احلقبة األ_ أسف

َوْيبَِضة من أدعي أرغوزات "اء الثقافة ويتقدم الرُّ

فيسخر من تارخينا أو إسالمنا بترصيح صحفي "الغرب
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من ثم ينسحب و ,مقابلة تلفزيونية أو مسلسل هابط أو

هؤالء من الساحة ليتفّرغوا لرصد ردود األفعال عىل 

الذي مل تقتلعه _ابتذاهلم من قبل الشارع املسلم الغيور 

اإلسالمية مائة سنة من التغريب من جذوره 

من ثم يتم اهلجوم من قبلهم عىل املرشوع و_ التزييفو

عىل ردود اإلسالمي من خالل تسليط األضواء 

يوقعنا املدروسة التي يستدرجنا إليها و األفعال غري

من ثم يعاودون الكرة و, ها هؤالء اخلبثاءبفخِّ 

نشاطاتنا يه باالنقضاض علينا من خالل تشو

لتشويش   ؛التشكيك بمقاصدنا الرشعيةو اإلسالمية
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 ى تلكالصورة عند حاضنتنا الشعبية التي تتبن  

  .!النشاطات

أما يف تركيا احلديثة  فالغيورون مل يرتكوا لعواطفهم      

وإنام , م يف سلوكهم بصورة غري منضبطةمساحة تتحك

جتربتهم هي التي تتحكم جعلوا إسالمهم وعقلهم و

لتارخيهم هيم ملستفّزهيم واملسيئني يف طبيعة تصدِّ 

فكان الرد اهلادئ  ,ثوابتهموعقيدهتم ورجاالهتم و

القاصم  صفعة حقيقية يف وجه هذا النوع من املتزن و

, ان يقف وراءها خالل مائة عام خلتالدراما ومن ك

حني مل يسمحوا هلم بأن يستدرجوهم إىل ردود أفعال 
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حني قاموا بإنتاج مسلسل  و, بغري حمسوبة العواق

ْت فيه تاري  اإلسالمي املجيد ُضخ  يعّرف بحقيقة ال

ة يف سبيل تقديمه بأهبى حلة كل التقنيات الراقية احلديث

ة فيه اخلمسة والستني جتاوزت نسبة املشاهدحتى 

هي النسبة التي يتوقع هلا أن تتجاوز املائتي و, مليوناً 

لعربية التي أرشفت مليون بعد انطالق الدبلجة باللغة ا

 وكالة به حتص   ما هو بل ال, قطر دولةعليها 

 قد املدبلجة للنسخة العربية املشاهدة أن   من األناضول

 وبلغت األصلية للنسخة الرتكية املشاهدة جتاوزت

تلك  أن   يعني ما وهو مشاهدة, مليون املائتي سقف
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, أن يتم تصديره إىل العامل كلهالنسبة ستتضاعف بعد 

ية  بالرغم من اإلعراض بالعديد من اللغات العاملو

املريب من قبل إمباطوريات األقنية العربية  املتكرر و

وثيقة بتبني املسلسالت الرتكية ذات الصلة ال

هي التي فاجأتنا بإعراضها و, يكية عىل الدواماملكسو

ا عن بث املسلسل مّلا أدركت أنّه ال حيقق هلا طموحاهت

تشويه صورة و, يف هدم الرصح األخالقي ألمتنا

لذي يمتد عمره يف خدمة د االتاري  الرتكي املجي

يربو عن  ثلثي التاري   املسلمني زمناً اإلسالم و

  . اإلسالمي
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 هؤالء ينل الَقبول عنداملسلسل مل  فإن  هبذا و     

ني عىل  تلك األقنية القائم بالرغم من أن   ,املشبوهني

لكنهم يف حقيقة األمر  ,من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا

عىل أبواب جهنم من أجاهبم ألهنم دعاة  ؛ليسوا منا

إليها قذفوه فيها عىل نحو ما جاء يف احلديث الصحيح 

يرويه لنا  سلم الذيهلل عليه وعن رسول اهلل صىل ا

 .البخاري يف صحيحه

حزب العدالة " يقال إن  "  مسلسل قيامة أرطغرل" 

أو , أو يدعمه, هو الذي يقف وراءه" كيالتنمية الرتو

يبارك خطة العمل فيه بدليل عىل أقل تقدير يؤيده و
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, عائلته لبعض مواقع التصويرزيارة الرئيس الرتكي و

, " أمحد داوود أوغلو"بق السيدكذا رئيس وزرائه الساو

لكبار وبدليل دعوة الرئيس الرتكي أردوغان 

توجيه و ,املسلسل إىل مناسبات رسمية  شخصيات

 هلم يف تلك املناسبات  مباركًة وتشجيعاً أماماخلطاب 

بدليل تكريم كبار و ,أمام عدسات املصّوريناجلامهري و

شخصية  صاحب"يف مقدمتهم شخصيات املسلسل و

بدليل و, "السيد أنجني ألتان" "أرطغرل  الغازي

استدعاء الرئيس أردوغان لشخصيات  من أبرز أبطال 

الغازي  و, " تورغوت ألب"الغازي  املسلسل من نحو



 11 

املجاهدين اربني  لتقديم عروض  بلباس املح "باميس

ضارية لفتح األتراك ليرشحوا للجامهري األبعاد احل

احتفالية رسمية حيرضها ذلك يف و, للقسطنطينية

ه  مجاهري شعبأردوغان وأعضاء حزبه وأركان دولته و

, عاماً عىل فتح القسطنطينية (365)بمناسبة مرور 

إسالم " ـــهي  التي صارت تعرف منذ ذلك الوقت بو

ثم مع الوقت تم تصحيف , مدينة اإلسالم :أي, " بول

 .الكلمة إىل استانبول

كي عىل رحلة التزوير والتشويه الرّد الرت إن        

اً التي امتدت عقود يف الدراما الرتكية  االبتذال و
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ً , طويلة وهو ما يتجىّل لنا بوضوح يف  , يعّد رّداً متحرضا

الذي ضخت فيه أموال " مسلسل قيامة أرطغرل"

نت حلقاته كاّمَ ً, وتقنيات  وإمكانيات هائاًل  والذي ُضمِّ

من القيم العليا والرسائل اإلسالمية واألخالقية 

والتارخيية والرتبوية والسياسية واإلصالحية الريادية  

حيث ضّمنه صانعوه  , ويف وقت واحد, املتعددة

, اقيًا بتوجيه غري مبارش للجامهريخطاباً حضارياً ر

كام  ,أن يؤدي ذلك كله  دفعة واحدة من حيث متكنو

ً باكتسابه ثقة اجلامهري  متكن من أن  حيقق نجاحاً باهرا

 . العربية والرتكية عىل حد سواء
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 ,العرص لنا أمهية اإلعالم يف هذا ذلك احلدث يثبت  إن  

وتركيب  بعد أن بات يعمل عىل تشكيل العقول 

ذي هو املعنى الو, التصورات يف الكثري من القضايا

من " :يف قوله أحد كبار الكتاب الغربينيأشار إليه 

 ".يتحكم يف اإلعالم يتحكم يف العقول

 تناول الدكتور عيل بن محزة العمري يف معرضوقد       

مسرية أربعني  وكيف  أنّه كرس به ,عن املسلسل حديثه

نّه حمسوب سنة من مقاطعاته للمسلسالت بالرغم من أ

وخباء اإلنتاج بسبب عىل صفوف اإلعالميني 

طبيعة انفعاالته فضاًل امماته وات اهتأولوي  انشغاالته و
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  اإلطار هذا يفو القلب, جلوهر اخلادشة املناظرعن 

 املسلسل عىل إقباله  سبب عن العمري األستاذ حيدثنا

الرّس هو حماولة " :مشهور صابر قناة عىل لقائه يف فيقول

 "م15/7/2016" :االنقالب اآلثم يف تركيا بتاري 

إّنه احلافز األهم يف تابوت " :يتابع حديثه بقولهو

 فام رّس هذا احلافز؟ ,املسلسالت االمتناع عن

 يف ليلة االنقالب املشئوم عجبُت من ارتفاع نغمة     

كأهّنا ملحمة متشابكة األحداث  كانت ,صوتية

األصوات عىل وقع أقدام زمان استدار لتّوه مهروالً و

غامت خرجت تلك الن .يوم الفصل قد حان كأن  
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وكزخات املطر عىل , كاملدمع من سيارات الناس

 .بوابة املطارو, أرصفة الشوارع ومداخل املواصالت

قيامة ) مسلسل"ترت"ا مقدمة أو عرفت فيام بعد أهن  

هذا املسلسل بجزئيه  كام عرفت فيام بعد أن   (.أرطغرل

األساسية يف يقظة الشعب الرتكي اعتب أحد العوامل 

لعسكر بكل جمنزراهتا مواجهة الوحدات اخلائنة من او

 .رصاصاهتا احلية يف ليلة االنقالب البائسو آلياهتا و

ً يف أذهان وأرواح  وكان صدى املسل     سل حارضا

    . أيعقل أن يكون هذا حقيقة ؟. كأهّنم أبطالهالشعب و

 واب الذي يؤكد الشعب الرتكيافرتضت هذا اجل    
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 ,مسلسل يف تاري  تركيا كلها ه تفّوق عىل أيِّ أن  و, عليه 

 نسبة املشاهدة بلغت قرابة ات أن  حيث تؤكد اإلحصائي

 . _كان ذلك حلظة الترصيح_األربعني مليوناً  

الفنية السينامئية يعتب  املسلسل من الناحية التارخيية     

تارخيي مسلم عىل اإلطالق أجود وأقوى مسلسل 

يف توظيف أحداثه  (اخليال السينامئي)حيث اعتمد عىل 

والد مؤسس ( أرطغرل)التارخيية القليلة عن شخصية 

الذي به سميت الدولة و(عثامن)الدولة العثامنية

 .العثامنية

 تفعيل كبى اليقينيات لقد برع فريق اإلنتاج يف      
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 بلورة منهجيةو, وزرع القيم العليا, اإلسالمية 

 .يف فتوحاته اإلسالم

للمسلسل عرف الدولة العثامنية  املُشاهد◄    

 .عالقتهام بالشام و السلجوقية و

من خالله عىل الدولة البيزنطية ف يف املقابل تعر  و ◄   

الذي احلقد الصليبي األسود و ,احلمالت الصليبيةو

 . حيملونه يف ذاكرهتم الشعبية

 الكاتبة املتميزة إحسانتقول األخت الكريمة وكام      

 الرد عىل اهلسترييا األوربية يف وجه الفقيه يف معرض

 :تركيا  يف مقال حتت عنوان
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ً أوروبا"              ً أهّيا األعداء.....شكرا  ":شكرا

 وجهها أوروبا قد سئمت من إخفاء يبدو أن  "    

سقطت معه و. ونزعت عنها قناعها ,القبيح العنرصي

لغربية حني وطئت شعارات أكذوبة الديمقراطية ا

 !.التمدن بالنعالو التحرض

النظام الرئايس سوف  نعرف كام تعرف أوروبا أن       

استقرار اره اإلجيابية عىل وحدة البالد وتكون له آث

 ...السياسية فيها بعد إهناء ازدواجية السلطة احلياة

التعديالت الدستورية  تعرف أوروبا أن  كام نعرف و    

 ...الً ديمقراطياً هاماً اجلديدة تعتب حتوُّ 
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 أوروبا التي ترتنم بأنظمتها الديمقراطية ختندقت مع   

 ...اجلبهات التي تؤرقها التعديالت املنتظرة

ت دول أوروبا توازهنا عىل الصعيد بل فقد    

قامت هولندا بمنع هبوط طائرة الرسمي و الدبلومايس 

  .وزير اخلارجية الرتكي

ً : لكننا مع ذلك نقول ألوروبا       .!.شكرا

ً ألن         فاشيتكم هذه سوف تزيد الشعب الرتكي شكرا

راً عىل اال  .لتفاف حول قيادته إلكامل املسريةإصا

باركتم العام املايض انقالبًا فاشاًل خرجت منه تركيا      

  ...شاخمة 
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ً أوروبا      الشعب الرتكي قد أدرك حجم ألن   ...شكرا

 النازي هو ما ظهر يف الترصيح الفايشو... التآمر عليه

الذي ُيبدي نقمته " فيلدرز"للسيايس اهلولندي اليميني  

ك يف هولندا إىل كل األترا : "عىل مؤيدي أردوغان قائالً 

ال تعودوا اذهبوا إىل تركيا و: املتفقني مع أردوغان

 ". ! مطلقاً 

 :بعد ذلك قالت     

ً أوروبا ألن     هذه اخلطوات املستبدة العنرصية  شكرا

هو الشعب الرتكي أنفته العثامنية و سوف تستخرج من

 الغرب لتعيدأمواج العداء الزاحفة من الرشق ويرى 
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ع احلضاري فتثبّت قدمه عندما   إىل عقليته صورة الرصا

 .".قيادته قد وضعتْه عىل الطريق الصحيح  يعلم أن   

ماً يضع يده عىل صميم بعد ذلك مبارشة قالت كال     

مة أرطغرل يف كل ما هو عالقة مسلسل قياموضوعنا و

 :ري حول تركيا من أحداث و حتدياتجي

حديث العامل مسلسل قيامة أرطغرل الذي أصبح "  

الذي يمثل أحد مظاهر القوة العريب واإلسالمي و

الناعمة الرتكية املؤثرة  مل يعرض يف تلك الفرتة جزافًا 

التآمر يف املنطقة عىل د حالة العداء وفهو جيسِّ 

اجلادة لوضع أسس الدولة العثامنية الفتية املحاوالت 
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يف إسقاط حقيقي عىل الواقع الرتكي احلايل حيث 

 توضع أسس بناء تركيا اجلديدة التي تأخذ مكاهنا بني

 ".تراثهاالتوازي مع احلفاظ عىل هوّيتها واألمم ب 

 :ثم ختمت الكاتبة بكالم جاء فيه 

ً أوروب"    هذا ية وا ألن  هذه اإلجراءات التعسفشكرا

زيد من ارتباط العامل العداء الظاهر لرتكيا سوف ي

 ...العريب باألتراكاإلسالمي و

ً أوروبا     ً أهّيا األعداء..فشكرا  ـه.ا". (1)شكرا

                                                             

جزاها اهلل عن إحسان الفقيه األردنية ل للكاتبة كان ذلك من مقا    (1)

 ً  . اإلسالم و املسلمني خريا
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 الباطن واحلارضبوعيه  للمسلسل املشاهد أدرك لقد     

ع     أدركو بل,االستبدادوالتآمر والتفكك و معنى الرصا

ع بني املسلمني عىل اختالف قومياهتم  خطر الرصا

ع ثقافاهتم حيث سلط املسلسل الضوء عىلو  بني الرصا

ذلك  ب  كيف ُص و األيوبية الدولةو السلجوقية الدولة

ناول كام ت, سائر أعداء املسلمنييف صالح الصليبيني و

سوا حالة كيف كر  احلكام اخلونة لذلك العرص و

استفاد منها العدو القريب وكيف الضعف يف األمة 

كام تناول اخرتاق العدو لصفوفنا اإلسالمية , البعيدو

كام مل , الدولة الكبرية مروراً باإلمارة من القبيلة حتى
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لصف اإلسالمي يقرص يف التعّرض للخيانة داخل ا

منع عودة قوهتا من األمة و وأثر ذلك يف تفتيت عضد

يف اجلزء  جديد عىل نحو ما سنتوسع به بإذن اهلل تعاىل

 .الثاين من املقالة
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