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 ...طريقنا طويل 

 ...وأعداؤنا كثر

 وما يلزم احلصان إال رجل

وما يلزم الرجال إال 

 (1)شجاعة

                                                             

 .من بعض القيم والكلامت يف بعض مشاهد املسلسل (1)
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 ربِّ العاملني     
ِ
 وأتمُّ  ,احلمُد هلل

وأفضُل الصالةِ

وعىل التسليِم عىل سيدنا حممٍد املبعوِث رمحة للعاملني, 

 :آله وصحبه أمجعني

  :بعدأما 

 سنة مائة عن احلديث تناولنا األول التمهيد يف فإّننا    

 سرية تشويه نحو موجهة الرتكية الدراما كانت مضت

 العلامنيني يد يف األدوات أبرز إحدى وكانت العثامنيني,

 العثامنية جذورها عن الرتكية اجلامهري قطع هبدف

 فصل ألجل بذلتها التي احلثيثة جهودها يف اإلسالمية

 اإليقاع يف احلياة جوانب شتى عن اإلسالمي الدين
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 . الرتكي الشارع لنشاطات اليومي

 السلسلة هذه من "األول اجلزء" يف تناولنا كذلك      

 الذي املحافظ التيار قبل من الرائع احلضاري الرد ذلك

  جسده والذي تركيا, يف والتنمية العدالة حزب يقوده

 الناعمة القوة باستخدامه "أرطغرل قيامة" مسلسل

 املجتمع مفاصل يف أردوغان أتباع يمتلكها بات التي

 عىل املبنية العميقة اجلذور بتلك ربطه إلعادة الرتكي

 الذي الصدام إىل احلاجة غري من وذلك العريقة, القيم

 إفساح دون ومن نسيجه, ومتاسك املجتمع وحدة هيدد

 العكر املاء يف يصطادون الذين الغوغائيني أمام الطريق
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 والتوافق واألمان, األمن لرضب منهم سعيا  

 الذي الرتكي املجتمع مكّونات كافة بني واالنسجام

 التي املؤسسات خالل من الرتكية اجلامهري به حظيت

 .أردوغان طيب رجب السيد عهد أرساها

 من عرف للمسلسل املشاهد أن   إىل ألمحنا كام     

 الدولة الشائقة املسلسل ألحداث املاتعة متابعته خالل

 بالدولة وعالقتهم واأليوبية والعثامنية السلجوقية

 .البيزنطية

 بإذن فسنتناول الثاين التمهيدي اجلزء هذا يف أما    

 الفرتة يف اإلسالمي للعامل السياسية اخلريطة تعاىل اهلل
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 السابع القرن يف أرطغرل الغازي عارصها التي الزمنية

 .اإلسالم أمة تاريخ من اهلجري

 :لنجاح العمل القيمي به حيتذى ُأمنوذٌج املسلسل

 اهلامة البحثية السياحة هذه وراء احلثيث الباعث أما    

 أن إىل هفمردُّ  املسلسل حلقات زوايا من زاوية كل يف

 لنجاح به حيتذى أنموذجا   بات ذاته بحد املسلسل

 املجتمعات يف النهضة بناء إىل اهلادف القيمي العمل

 قبل العثامنية اخلالفة سقوط منذ متزقت التي اإلسالمية

 التاريخ عناوين من الكثري وأن   سيام ال الزمان, من قرن

 وهنضتها األمم قيام يف اهلل وسنن حركته, وطبيعة

 يف أسري لن الذي املسلسل أجواء يف حارضة كانت
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 إال حمبوبه يف يرى ال الذي املعجب مسرية معه التعامل

 احلساد طريقة له نقدي يف أسلك لن كام مجيل, وجه كل

 مسلسل نسوا  الذين األهواء وأصحاب واملغرضني

 ابالكت   سيناريوهات من وأخواته السلطان حريم

 وتارخيي أخالقي ابتذال من واكبهم وما املشبوهني,

 أن   من بالرغم شفة ببنت آنذاك ينطقوا  فلم فاضح

 يستوقفهم مل إذ اإلسالمية, احلركة عىل حمسوب جلهم

 شك بال قيمة ذات هي التي التارخيية التحقيقات سوى

 الدرامي العمل هذا ينسب أن درجة إىل ليس لكن

 وأنه سيام   ال "األتراك حكواتية" إىل اجلبار اهلادف
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 إىل املنصفني النقاد من الكثري طالب ذاهتا بحد مدرسة

 املعاهد يف األكاديمية الدراسات يف اعتامدها

 يف حققتها التي الطفرة تلك بعد املختصة واجلامعات

 املشاهدين من املاليني عرشات وقلوب عقول جذب

  جتاوزه وإنام فحسب املشاهدة حاجز عند يقفوا  مل الذين

 كل تسبق التي والتعليقات التحليالت إىل بشغف

 ترسيخ يف انعكس مما كامل, أسبوع مدى عىل حلقة

 واألخالقية والرتبوية اإليامنية القيم من قائمة

 منذ الرتكية اجلامهري بني و بينها حيل قد كان والتوعوية

 . السنني عرشات 
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 للمسلسل النقدية دراستي يف رحلتي تكون لن إذن   

 بإذن_سأعتمد وإنام هؤالء, أو هؤالء طريقة عىل

 ديني عليه اينرب   الذي واإلنصاف الشفافية منهج_اهلل

 يف أدخل لن هلذا به, جل و عز اهلل أدين الذي احلنيف

 منه يطابق ما حيث من املسلسل "سيناريست" تقييم

 أمهية, من لذلك ما مع يطابق ال وما التارخيي احلدث

 ساعيا   الرشعية املحظورات عند جامدا   أقف لن كام

 ما نحو عىل إليها استنادا   وإنجازاته املسلسل إللغاء

 أن   عىل العلمي, البحث من ستار حتت البعض فعل

 ال باإلمجاع رشعي حمظور هو ما منها املخالفات تلك
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 ما ومنها   ملتزم, مثقف أو طالب أو عامل فيه خيتلف

 املثقفني نظر ووجهات املجتهدين, اجتهادات تتجاذبه

 :سأقول لكنني امللتزمني,

 تأسيس طريق عىل منها د  بُ  ال حمطة هو املسلسل إن      

 بالتايل هوف الدولية, الساحة عىل جبارة إسالمية دراما

 تلك يف فنثبته غالب خري من فيه ما ندرس ألن مدعاة  

 القليل ممالل   عىل الضوء نسلط أنو التارخيية, الرحلة

 القادمة, املحطات يف تالفيه إىل فندعو فيه وقع الذي

 الباهر نجاحه بعد املسلسل يف يعنيني ما فإن   وبالتايل

 نعيد إسالمي عريب درامي مرشوع إنشاء يف توظيفه هو
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 ونقدمها جمتمعاتنا, يف القيم وبناء الوعي صناعة به

 أحد ذهب هلذا جتربته, من انطالقا   وأجيالنا ألبنائنا

 سلم لو العمل هذا أن   إىل املنصفني اإلسالميني النقاد

 الفقهاء ألكد فيها وقع التي املآخذ بعض من

 واملؤرخون والدعاة واخلطباء اإلسالميون واملفكرون

 فتثبت تنطلق أن هلا قيد إن املسلسل هذا عجلة أن  

 أن هلا وأتيح هبا, علق مما جسدها وتنظف أقدامها

 وقوة منعة أكثر هي أخرى مسلسالت بعائلتها تلتحق

 هي املسلسالت هذه لكانت اجلامهري, عىل وتأثريا  

 الدعوة رسالته يف حيمل الذي اجلديد اإلسالمي الفتح
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 شبكة ونرش القيم, منظومة وترسيخ للتوحيد,

 يف احلارض الوعي من حالة وإقامة األخالق,

 االخرتاق يف األعداء حماوالت كل جتاه املجتمعات

 سليمة أسس عىل املجتمعات هنضة بناء و واإلضعاف,

 جسم إىل جديد من الضعف عوامل تسلل متنع

 . املسلم املجتمع

 طيب رجب السيد" املرحلة رجل حضور ولعل       

 وقت التصوير ملوقع ,أمينة املصون هوزوج" أردوغان

 العليا اجلهات دور عن رسالة يوصل املسلسل إنتاج

إذا أرادت أن تقدم لنفسها  األعامل هذه مثل دعم يف
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املنعة ووطنها عوامل تساهم يف البقاء والوحدة و

 .مواجهة قوى الرشالصالح وو

فالدراما املبدعة املتميزة اهلادفة تفعل يف األمم       

املناظرات ال تفعله آالف اخلطب وعارصة ما امل

يم إىل املشاهد القاملحارضات حيث تتسلل األفكار وو

ومن ثم تبنى القناعات , والتسليةمن خالل املتعة 

 . املتخصصون النقاد به رّصح ما عىلتزدهر الثقافات و

ألمتنا ولرجال  منبّهة قوية جرعة املسلسل إن   

اإلعالم يف هنضة تارخينا الدعوة فيها عىل أمهية 

رصخة يف أسامعهم مجيعا  ليكون لنا يف هذا و ,املعارص
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هادفة تعيد األمر ومان إمرباطوريات إعالمية نظيفة الز

, وثوابت إسالمنا ,تذود عن حقائق تارخيناو ,إىل نصابه

ءاتنا بالشكل الصحيح تعمل عىل إعادة صياغة انتامو

لننتقل من , ال هيدمويبني و, الذي جيمع وال يفرق

ام ومرحلة اال يف أذياله نفعال باإلعالم الغريب اهلد 

ح منطقتنا إىل مرحلة املبادرة والفعل يف بناء رص

, أجيالنا يف عقول من جديدإعادة صياغتها و ,حضارتنا

ينبض به إسالمنا  الرشق باخلري الذي فنغزو الغرب و

 زوننا بالرش الذي يستهدف قيمنا ال يغو, وحضارتنا

 . منظومة أخالقناتارخينا وثوابتنا  وو
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 : قائال  هنا قد يتدخل أحدهم 

 مستوى العامل اإلسالمي ماات أو نحن لدينا عىل   

آالف األقنية التلفزيونية والفضائية التي تقدم الدروس 

األناشيد التوعوية سواء ة واملحارضات الدعويو

أو غري , بصورة متخصصة من نحو األقنية اإلسالمية

املتخصصة من نحو األقنية الرسمية التي ختصص 

فام النفع  ,جانبا  من براجمها لتلك املحارضات املفيدة

! من هذا االقرتاح يف ظل التطور الذي بلغناه؟

 ونشاطاهتا مع تقديري لتلك األقنية وجهودها:اجلواب

 لكنني هنا لست بصدد احلديث عن اإلعالم ,املشكورة



 07 

تمد عىل طريقة اإللقاء املبارش التقليدي الذي يع 

له رشحيته من  اأسلوب التلقني يف تقديم املعلومة فهذو

إن كانت الكثري من و ,أصحاب العمل األكاديمي

فضائياتنا مل ترتق بعد إىل الوعي املطلوب واإلمكانيات 

, التي أعلنتها حلظة انطالقهااملرجوة من رسالتها 

إعالم إسالمي متطور لكنني هنا بصدد احلديث عن 

يقوم بتشكيل التصورات حول كافة القضايا لدى 

قنيات احلديثة من مؤثرات ا  من التاجلامهري مستفيد

مرتكزا  عىل علوم النفس يف و, صوتية وسينامئية ومرئية

استنادا  إىل  خمزون  ,شاهدخماطبة الالوعي لدى امل
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 ملء تزال ما ألمتنا حضارات  مت فيه تارخيي كبري قا

" سيناريست"جذابضمن حوار راق وهادف و ,العني

خليال يزيده اروعة يف اإلنتاج الذي ومن  خالل , 

وبواسطة مجال واحرتافية  ,رونقا  السينامئي املتزن تألقا  و

ر تأثريا  يف أداء الشخصيات ألدوارها  جيعله أكث

م إىل جانب قوة يف اإلخراج حيقق االنسجا, واقعيةو

فنية  تستطيع  إيصال بني هذا كله ضمن حبكة درامية و

حو ما رسالتها الرتفيهية اهلادفة  إىل اجلامهري عىل ن

تقد أنه الذي أع" مسلسل قيامة أرطغرل"شاهدناه يف 

مقدمة لثورة حقيقية يف و ,ثورة يف الدراما الرتكية
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, اءة  واهلادفةالبن  لدراما العربية واإلسالمية النظيفة وا

حيث أرى أنّه ما يزال بيننا و بني هذا النوع من 

املستوى الفني مسافات علينا أن نقطعها لكي يصبح 

ترسيخ و قيمنا تبليغو, م أداة طيّعة يف خدمة دينناالاإلع

 .كربى يقينيّات إسالمنا يف مجاهري أمتنا

 هذا إنجاز يف العمل فريق اختيار حسن إن  ◄ 

 احلوار كاتب من ابتداء الضخم املسلسل

ام الواقع قه اهلل تعاىل يف  استلهالذي وف   "السيناريست"

من تضمني قصة ن والذي متك   ,من خالل قراءة التاريخ

ال العديد من الرسائل توظيفها يف إرستارخيية و
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, الدينيةالرتبوية واألخالقية واالجتامعية والسياسية و

 الن خالل حوار جاد وإيصاهلا إىل اجلامهري الشعبية م

 صيته ذاع ما عىل قياسا   تشويه وال ابتذال وال فيه ميوعة

 بضعة باستثناء! مهللا اهلدامة, الرتكية املسلسالت يف

 يف لكن ,عرضها املسلسلى أال يا نتمن  كن   مشاهد

 كاتبه أن   لنا يؤكد أيدينا بني الذي السيناريو فإن   النتيجة

 والثقافة واالحرتاف املوهبة يف مستوى أعىل عىل كان

 النص صياغة يف حضارية رسالة تقديم من نتهمك   التي

 قلبا   يمتلك ذلك فوق هوأن   واملحاور, األهداف متعددة

 وحارضها ماضيها عىل والغرية األمة, هبمِّ  ينبض
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 .ومستقبلها 

فية أن   كام◄    املسلسل, خمرج عند العالية االحرتا

 أن استطاعوا  الذين األدوار ممثيل انتقاء يف ونجاحه

 مؤثر متميز وأداء مرهف بحس شخصيات يؤدوا

 احلقيقي املسلسل زمن عن حيجزهم أنه من بالرغم

 اخليام يف احلياة أجواء عن ناهيك عام, األلف قرابة

 فيها يقيم التي العرصية احلياة عن بعيدا   والبادية

 الفنية املسؤولية من بالكثري ييش ذلك فإن   املمثلون,

 جانب إىل املتميز, الفريق هذا هبا متتع التي والتارخيية

 والتصوير األداء رافقت التي العالية التقنيات
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 الواقعية التارخيية املادة إىلاستنادا   واإلنتاج واإلخراج

 إليه اإلشارة سبقت ما مع جمتمعا   ذلك فإن   والنظيفة

 مل الذي املتألق النجاح هذا املسلسل نجاح إىل ىأد  

 وربام عريب أو تركي آخر مسلسل عرشه عىل ينازعه

 .عاملي

قرنا  من الزمان كان عنوانه العجز  كل ذلك يؤكد أن        

عن وصول املسلسل التارخيي إىل اجلامهري سواء عىل 

باستثناء فيلمي _مستوى املسلسالت الرتكية أو العربية

ذلك العجز هو عدم  مرد   أن  و_ الرسالة وعمر املختار

, إنتاج ذلك املستوى من الدراما أهلية القائمني عىل
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ك املسلسالت هلذه األركان عدم اجلدية يف امتالك تلو

عدم حماكاة تلك األعامل لتطلعات و ,التي ال بد منها

 .الناس

 مراكز تفقد مل اإلسالمية اجلامهري أن يؤكد كام◄   

 الذوقية احلَُليامت أنّ  و عندها, اإلحساس و الشعور

 وأهنا النظري, منقطعة بصورة و بقوة تعمل تزال ال لدهيا

 نظيفة هادفة أعامل إىل مىض وقت أي من أكثر بحاجة

 ما وهو بنياهنا, من اهندم ما وتردم تطلعاهتا, مع تتفق

 تتذرع كانت التي اهلابطة الفضائيات تلك عىل بقوة يردّ 

 إنام ابأهن   وانحطاطها إسفافها يف املتدنية أعامهلا تقديم يف
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 وقد اجلمهور رغبة عىل بناء أو اجلمهور, يطلبه ما تقدم

 اللبنانية األقنية إحدى من بأُذين الكالم هذا سمعت

 أكثر قبل وذلك لبنان يف السنة أهل متثيل عيتد   التي

 خالل من آنذاك الصادق الرد فجاء سنة عرشين من

املنضبطة  اإلخبارية اجلادة و الفضائية اجلزيرة قناة

أعامل حيث استقطبت اجلامهري من خالل , بأخالقياهتا

  .سياسية تستهدف قضايا األمة

 من ثانيا   املبكت الصارم الرد جاء أن لبث ما ثم      

 غري متابعة لسج   الذي أرطغرل قيامة مسلسل خالل

 تلمست عندما اجلامهري تلك أن   عىل يدلُّ  مما مسبوقة,



 15 

 ,تفاعلت معه األركان متكامل دراميا   عمال   أمامها

مل تولِّ له و, وأعطته قدره, وانسجمت مع حلقاته

هو ما و, بالرغم من أنّه عمل تارخيي وجاد  ,هاظهر

عن   مل تتخل  و, األمة مل تنسلخ عن تارخيها يؤكد أن  

 .  الكرامةوالعزة و أهدافها يف اإلسالم

 الشعبية املواجهة يف ذلك العامل شاهد لقد  

 تلك أعقبت التي والليايل االنقالب ليلة لالنقالبيني

يف الشارع الرتكي شخصيا   ذلك أثر الحظت كام الليلة,

 سواء عىل مستوى األتراك أو السوريني حيث أخذ

الشباب يقّلدون الغازي أرطغرل وحماربيه يف إلقاء 
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اليد عىل ع وض خالل من ملقيها عىل والردّ  ,التحية

أخذ املجتمع الرتكي يبحث عن أصول بل و, القلب

حيث كان  ,ركة يف الذاكرة الشعبية الرتكيةهذه احل

صىل اهلل _عندهم رسول اهلل األتراك القدامى إذا ذكر 

أن وضعوا أيدهيم عىل قلوهبم خشية _ سلمعليه و

                                         !.خترج تلك القلوب من مكاهنا لفرط احلب

الرائع  املتميز و" رطغرلمسلسل قيامة أال شك أن      

لتارخيية يعد ثورة يف الذي تصّدر سوق املسلسالت ا

املعطيات الرتكية بسبب قائمة من الرسائل والدراما 

 يف وسآيت ,ن أرشت يف التمهيد إىل جانب منهاسبق أ
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 سائرها استعراض عىل_تعاىل بإذنه_والتفصيل البيان

بعد أن   عيل  _ عز و جل_من خالل ما  يفتح به الباري 

الكثري من حلقات  البصريةرصدت  بعيني البرص و

 البصري الناقد بعيني لعُت اط   أن وبعد, املسلسل اجلبار

 تلك بشأن والفيديوهات التعليقات من الكثري عىل

     .ا  ذم   أو إطراء   احللقات

 :املسلسل املتميز بني املادح والقادح

هذا و ,عمال  هبذه الضخامة إّنه مما ال شك فيه أن     

السلبي سيتعرض للنقد اإلجيايب وي اإلقبال اجلامهري

اليشء الذي صدمني هو توجيه  لكن  , عىل حد سواء
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 األوىل احللقات عرض منذسهام النقد الكثرية عليه 

يف احلديث عن املسلسل  عالتسُّ  هذا فام!. اجلمهور عىل

من الروّية لتبنّي من مثقفني ال يمتلكون القدر الكايف 

يف تلك  ن لتتضحاملخرج التي مل تكرؤية الكاتب و

ت حتتاج ملزيد من كانو ,املراحل األوىل من العرض

 نقدي يف ابتعدت فقد يل بالنسبة أما ,الوقت لتبلورها

لع كي أط   ثأتري   أن فآثرُت  هؤالء, عنياملتسِّ  خطِّ  عن

تفاعل و ,طريقة عرضهاو ,سري األحداث فيهعىل 

دود أفعال املنتقدين عىل رو ,اجلامهري مع وقعها

كي تكون مشاركتي أكثر نفعا  وفعالية  ملن  ,مسريهتا
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ني بالرغم من سيل االنتقادات التي إال أن  , يقرؤها

 الواسعة املساحةلكنني ال أستطيع أْن أنكر  ,رصدهتا

 فمن اعتامدها,  عىل النقاد أمجع التي اإلجيابيات من

من اجلامهري العربية  يف  املاليني تدفق ينكر أن يستطيع

إقباهلا عىل املسلسل بالرغم من رفض كافة األقنية التي 

ة من التعاطي اعتادت عىل سوق املسلسالت الرتكي

ناهيك عن اجلامهري الرتكية , معه بصورة أو بأخرى

 4 "ـــقناةالتي كان تفاعلها معه منقطع النظري مما حدا ب

shbab_ "  أن تتبناه يف أول جتربة السعودية اخلاصة

هي اخلطوة التي تلتها قفزة و ,هلا مع أمثال هذه األعامل



 31 

 الدبلجة بأعاملحني قامت ة متقدمة لدولة قطر استباقي  

 البث بدء عن اإلعالن كان ثم ومن العربية, اللغة إىل

 .م 16/1/2017يف 

 :سرد بعض إجيابيات املسلسل 
الدعوية ا كنت من أنصار التفاؤل يف رحلتي مل        

اإلجيابيات الكثرية  فسأبدأ بتسليط الضوء عىل

بينام سأرجئ , للمسلسل وتقليب وجوه اخلري فيها

إال  ,احلديث عن السلبيات إىل ما وراء ذلك بعون اهلل

عندما أضطر إىل التعريج عىل بعض السلبيات التي تأيت 

ترحيل احلديث عنها  ال حتتملو ,مناسبتها يف موضعها

 بل حيسن تناول إيرادها ضمن سياق ,إىل موطن الحق
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 عرض يف دالس   أسلوب أعتمد لن نيأن   بيد ,الكالم 

 البحث طريقة سأختار وإنام السلبيات أو اإلجيابيات

 أو إجيابيتني أو إجيابية كل من سأجعل إذ املوضوعي,

نا   حيمل مستقال   موضوعا   سلبيتني أو سلبية  مفيدا   عنوا

 االرتباط وثيق أنه مع تامة, استقاللية ذو بحث كأنه و

 ."أرطغرل قيامة" مسلسل اسمه شامل بعنوان

 
ليس و,  ه من بياة الواقعأوىل إجيابيات املسلسل أن    

فنحن أمة غنية جدا  يف تارخيها  ,من حمض اخليال

ولسنا فقراء إىل , الذي نباهي به الثريا العريق 
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 ألن حاجة فال وبالتايل ,التارخيية املرّشفةاألحداث 

بتداع مسلسالت الهتم اليف أعامق خميِّ  ابالكت   يغوص

بني أيدهيم هذه الثروة اهلائلة من من بنات أفكارهم و

بناء عليه و, تاريخ مرّشف تشمخ به رؤوسنا إىل العلياء

إذ  ,ته مستمد من بياة واقعيةفاملسلسل يف أصل ماد  

اهلجري " القرن السابع"تدور أحداثه احلقيقية يف 

يف عدة مناطق " الثالث عرش امليالدي"املوافق للقرن 

غريها من حلب وأنطاكية واجلبال القريبة من أنقرة و

أن " سليامن شاه"من األماكن التي اضطرت قبيلة 

رتية التي تنتقل إليها بباعث اهلروب من احلمالت الت
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بدافع  البحث عن أرض و ,صليةاجتاحت بالدهم األ

دائام  هلم طنا  كي تكون تلك األرض و ,تصلح للعيش

 .ترحالبعد طول شتات و

فيها عىل أحداث املسلسل تغطي حقبة تعاقب 

اخلالفة العباسية يف بغداد ثالثة من اخللفاء هم  حارضة

اخلليفة و,اخلليفة الظاهرو ,اخلليفة النارص لدين اهلل

مسح األحداث الدولة  كام كانت عىل ,املستنرص

رشق التي ظهرت يف أصل نشأهتا يف الالسلجوقية 

اإلسالمي فيام وراء العراق وفارس حيث أرض 

من و ,عىل يد ُطْغُرْل بك" ستان حاليا  أفغان"خراسان
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ما ومن ثم امتدت إىل  ,ن أخيه ألب أرسالنبعده اب

 رت عاصمتها فيام بعدحيث صا ,يعرف برتكيا اليوم

 ووصوهلا الضاربة قوهتا كانت وقد هذا .مدينة قونية

 التي األرايض باجتاه فشياا   شياا   وزحفها بغداد, إىل

 أسباب من سببا   البيزنطية الدولة عليها تسيطر كانت

 الدين ستار حتت جاءت التي الصليبية احلروب اندالع

 وتنفيث الصاعدة اإلسالمية القوة مجاح كبح هبدف

 .فيها أحقادها

 سلطاهنا كذلك كانت توجد الدولة األيوبية التي امتد     

 اجلزيرةعىل الشام وأخالط إىل جانب مرص واليمن و 
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  .العربية

كذا الدولة اخلوارزمية التي سقطت يف العام و     

وهي دولة تركية , عىل يد املغولهجرية ((617

ظهرت يف أول نشأهتا يف أحضان السالجقة األتراك 

الذي عينه السلطان  "أنوشتكني"حيث كان أول والهتا 

, ه فحكم باسم السالجقة األتراكالسلجوقي ملكشا

 الذي كان قويا  عىل غرار أبيه حيث "حممد"كذا ولده و

ب نفسه حيث لق  و ,حكم باسم السالجقة ثالثني عاما  

ت قد امتدو, "أمري خوارزم": أي, باسم خوارزم شاه

نمت قوهتا عىل حساب الدولة اخلوارزمية فيام بعد  و
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ة السلجوقية حتى ضمت بالد فارس تراجع قوة الدول

وخراسان وبالد ما وراء النهر ومنها بخارى 

اخلوارزميني فقد بدأت أما مقدمات اهنيار , وسمرقند

الذي لقب يف _" تيموجني"مع سيطرة زعيم املغول 

عىل بكني حيث صارت الدولة _بجنكيزخان  زمانه 

 وجها  لوجهو, ارزمية عىل حدود الدولة املغوليةاخلو

 .معها

ركزت يف كام كانت يف تلك الفرتة إمارات صليبية  مت      

انترشت من أنطاكية إىل عكا و, قلب العامل اإلسالمي

 حيث جيّش الغرب يف, مرورا  ببيت املقدس و بريوت



 37 

 :لتني صليبيتنيحقبة املسلسل  مح 

هجرية وهي احلملة  (615)يف العام  :األوىل     

 .الصليبية اخلامسة يف ترتيبها

هي احلملة هجرية و(626)وقعت  يف العام  :ثانيةال    

ب تلك احلمالت اإلرهابية الصليبية السادسة يف ترتي

 .الفاجرة

ف التصدي لكال قد كان للدولة األيوبية رشهذا و   

 .الغادرتنياحلملتني 

إىل جانب تلك اإلمارات ثمة الدولة البيزنطية التي     

 عاصمتها و, غرب تركيات حتكم رشق أوربا وكان
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 .القسطنطينية

مما كان  يتبع الصليبيني آنذاك  ما عرف يف ذلك و      

, سم فرسان املعبد أو فرسان اهليكلالتاريخ با

 هي منظمةو ,لداوّيةيعرفون بالكتب العربية باو

نية عسكرية دموية تأسست يف القرون الوسطى  نرصا

بعد احتالل الصليبيني لبيت : أي ,م1128))  يف العام

ذلك هبدف استعادة و ,م((1099املقدس يف العام 

نية من يد املسلمني _ حسب زعمها_املقدسات النرصا

بني دينها من املخالفني هلا كان هلم نصيب وافر   عىل أن  

ال تضبطه و ,ي ال يعرف الرمحةا الدموي الذمن سيفه
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فرساهنم عىل القتال س فقد متر   ,يف احلروب آداب

 يف منحّطا   كان هلكن   وقوي, وملحوظ متميز بشكل

 بداية يف قامت نشأهتم فكرة أن   بيد أخالقه, أدبيات

ملرافقة قوافل  الفقراء من قوة تدريب عىل األمر

ثم ما لبثت تلك  ,احلجاج الصليبيني إىل بيت املقدس

ث صاروا فيام نت مع األيام ثروة هائلة حيالقوة أْن كو  

بعد يملكون أرايض وعقارات يف القسطنطينية ويف كل 

 !ذاهتا األوربية الدول سياسات يف ويتدخلون ,أوروبا

املعبد إىل قوة كومندوس  لت قوة فرسانمن َثم حتو  و

أرُشبته مع و عتهحاقدة حقدا  تشب  ضاربة وضارية و
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هلذا كان , التنفيذ واملهامت التي أوكلت إليهاالتدريب و

, هلم دور بارز يف احلمالت الصليبية عىل أمة اإلسالم

انقطاع شوكتها مل ه مع انحسار تلك احلمالت وإال أن  

 حيث الدويل املسح ينحس دور فرسان املعبد عىل

 صوالت هلا وصار باألناضول منهم قوة التحقت

 تنامي منع عىل والعمل املسلمني مواجهة يف وجوالت

 أرطغرل مواجهة أنكر من عىل رد   هذا ويف قوهتم

 يصل مل وأنه القدس يف كانوا  إنام وأهنم املعبد لفرسان

 !. املقدس بيت أرايض إىل بقبيلته

 صليبية قوة إىل الحقا   املعبد فرسان أكثر لحتو   كام◄   
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 ويف املسلمني املدنيني سفن تستهدف حاقدة بحرية 

 عاملإِ  بعد وحترقها فتنهبها احلجاج سفن مقدمتها

 الصليبية القوة تلك! ادهارو   رقاب يف الذبح سيف

 التفتيش حماكم يف بارزة عالمة   غدت البحرية

رية العدوانية مركزها جزيرة القرصنة البحو اإلرهابية,

وهتم  باسم قوات القديس اشتهرت ق حيث ,(1)رودس

                                                             

املتوسط, هي اليوم جزيرة يونانية تقع يف قلب البحر األبيض  "جزيرة رودس"(1)

وحتديدا  يف منتصف املسافة بني اجلزر اليونانية وجزيرة قربص, مقابل الساحل 

 . فقط (كم11) اجلنويب للدولة الرتكية احلالية, كام تبعد عن غرب تركيا حوايل

وهو املحسوب من عجائب " أبولو رودس" ترجع نسبة جزيرة رودس  إىل متثال

 . ليومالدنيا السبعة يف عرف األمم املتحدة ا

ميالدية, لكن السلطان (1031)استوىل فرسان مالطا عىل جزيرة رودس يف العام    

فق ميالدية( 1250 العام من يناير 1 )يف فتحها القانوينسليامن   صفر10 )املوا
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هيتهم  وطرد منها فرساهنا املتعصبني هجرية(151 واحلاقدين واملتطرفني يف كرا

وهم الذين صاروا يعرفون بفرسان  للمسلمني وتعطشهم للنيل من دمائهم,

القديس يوحنا حيث حتّولوا إىل قراصنة إرهابيني يف البحر يستولون عىل سفن 

رة حني  املسلمني فينهبوهنا و يذبحون من فيها ثم حيرقوهنا إىل أن جاءت الرشا

انتهكوا حرمة سفينة حجاج متوجهني إىل مكة املكرمة فأقسم السلطان سليامن 

فلام متكن منها بعد حصار  بأنه لن يرتاح أو هيدأ له بال حتى يفتحها, القانوين حيناذ

سبعة أشهر أعطى األمان ألهلها يف دينهم وأمواهلم وكنائسهم, كام أنه مل يقتل 

طردوا  فرساهنا القتلة وإنام أعطاهم مهلة ملغادرهتا وهم الذين كانوا يف األصل قد

 بالدنا, فكان طرد فرسان القديس يوحنا من بالد الشام عقب هزيمة الصليبيني يف

ز عرش النصارى يف روما  يوما  15من اجلزيرة عقب إمهاهلم  ملغادرهتا سببا  يف اهتزا

بعد أن كان الفرسان الدمويون ينالون التأييد املبارش من بابا روما, وبعد أن كانوا 

ارات حصنا  متقدما منيعا  للقرصنة البحرية, حيث بدأت بخسارهتم  االنتص

البحرية للمسلمني, وبدأ حتويل البحر األبيض املتوسط إىل بحرية إسالمية ابتداء 

خرجوا  من عهد السلطان سليامن حتى ثالثامئة سنة متتالية من ذلك العهد, حني

فاجتهوا منها مبارشة إىل مالطا  راية أو رأس هلم يرتفع ال خاساني أذاّلءمن رودس 

 .رسان مالطاحيث أسسوا هناك ما صار يعرف بف
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بدؤوا يغريون عىل سفن املسلمني منها و, (5)يوحنا

, اكةوينزلون فيهم املذابح واملجازر الفت  , ويفتكون هبم

                                                             
 حسب وذلك مالطا وفرسان يوحنا القديس قوات بني تداخل هناك احلقيقة يف (5)

 ما عىل اإلسبتارية فرسان ذلك يف ويدخلواحد  ملسّمى ألقاب هي لذلك املرحلة

 !. سيأيت

 نشأت متطرفة إرهابية عسكرية صليبية دينية منظمة هي مالطا فرسان منظمةو     

 قد تكون بذلك و األورشليمي, يوحنا القديس فرسان باسم مالطا جزيرة يف

 بفرسان تعرف التي و القدس يف تأسست التي األم الدموية اجلامعة عن انبثقت

 رودس جزيرة من الحقا   اختذت كام الصليبية, احلروب يف سامهت قد و املعبد,

 من لقرهبا والتونسية الليبية السواحل عىل تغري كانت حيث هلا, مقّرا   اليونانية

 اجلهاد أعلنوا  املامليك لكن هجرية 119 العام يف برقة احتلت كام مالطا, جزيرة

 1303العام يف تأسست نشأهتا أصل يف أهّنا إال أيدهيم, من حرروها  و عليهم

رة اندالع قبل أي)  ميالدية  كمنظمة( 1310 العام يف الصليبية احلروب حقد رشا

 التي( يوحنا القديس قديس) مستشفى يف النصارى مرىض لرعاية داعمة إنسانية

 باسم سميت وقد اإليطاليني, بعض قبل من القدس يف القيامة كنيسة قرب أقيمت

 ==يف يعملون كانوا  هلذا املقاتلة, املعبد فرسان عن هلا متييزا   يوحنا القديس فرسان
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إىل أن قام السلطان سليامن قانوين بمحارصهتم يف 

فلام استعصت عليه لشدة  ,أشهر سبعةجزيرهتم مدة 

استخدم ألول مرة يف التاريخ اإلسالمي  حتصيناهتا

حتى متكن بفضل , سياسة حفر األنفاق حتت األرض

فام كان  ,من  تدمري وجودهم يف تلك اجلزيرةاهلل تعاىل 

أخذوا و, ال أن تسللوا إىل جزيرة مالطةممن نجوا منهم إ

مما , يعملون حتت عناوين مستعارة من مجعيات خريية

                                                                                                                    

 بفرسان يعرفون لذلك وكانوا  اإلنساين, عملهم بسبب اإلسالمية بالدالظل ==

 املستشفى باإليطالية تعني وهي اإلسبتارية, فرسان أو املستشفى

hospitarliers, عسكرية قوة صاروا و األم باملنظمة بعد فيام التحقوا  ثم من و 

 الدموي بتنظيمهم االعرتاف تم قد و األورشليمي, يوحنا القديس فرسان باسم

 بعد وذلك(  1110 فرباير 2 )يف الثاين باسكال آنذاك الفاتيكان بابا قبل من الحقا  

ء حتت دخلوا  أن  .البندكتي الديري النظام لوا
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ديد مع نشأة املنظامت أدى إىل ازدهار سوقهم من ج

السية للامسونية العاملية التي راجت يف السوق العاملية 

عقب اهنيار احلمالت الصليبية لتكون البديل الذي يتم 

هم ما يزالون يف مالطا و ,به غزو بالد املسلمني الحقا  

إّن : هلذا يقال ,عىل قوهتم إىل اليوم حتت رايات شتى

الشخصيات راد وحلامية األف" بالك ووتر"مؤسسة 

 عامل هي امتداد لفرسان اهليكلالسياسية الكربى يف ال

ففرسان اهليكل يف أصل , هذا ليس ببعيدو, (املعبد)

ظهورهم جاؤوا عىل أرضية تقديم خدمات احلامية 

, ارى القاصدين بيت املقدس للعبادةلقوافل النص
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بالك ووتر ظهرت عىل أرضية تقديم خدمات احلامية و

تعاونة تلك املو , هيوصليبية يف العاملصيات الصللشخ

 .املسلمني  يف العامل معها من متصهينة العرب و

 بقي عىل مسح األحداث يف العامل اإلسالمي  ممن مل     

هي مجاعة مهجية كانت نأت عىل ذكرهم بعُد  املغول و

تعبد الكواكب خرجت من أطراف الصني بعد أن 

ن توحيد قبائل املغول حتت م "جنكيز خان"ن متك  

قد كان التتار يعتمدون  يف خطة اجتياحهم و ,قيادته

سة إرهاب اخلصم من خالل  البطش للعامل عىل  سيا

لتدمري للمدن عىل اواخلراب والتقتيل والدماء و
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ال فرق  ,رؤوس أصحاهبا وتصفية من بقي من أهلها

لكن من عجائب األمور , بني مدنيني ومقاتلني عندهم 

املغول  من عظمة هذا الدين أن  لطاف اهلل اخلفية ووأ

التي ابتدأت من عد االنتصارات اإلسالمية عليهم وب

ي انصهروا  يف النسيج اإلسالم "عني جالوت"معركة 

بعد أن انتقلوا إىل اإلسالم وصاروا مسلمني ودعاة 

تعاليم اإلسالم عىل أيدي  شفقة بعد أن تلقوا رمحة و

حالوا إىل حربة قوية يف نرش كام است ,دعاتهأهله و

ال سيام يف آسيا , الدفاع عن مقدساتهاإلسالم و

التتار إىل دعاة صادقني شديدي  أمر آلالوسطى حيث 
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ع اهلل احلنيف يف أصقاع املراس جيتهدون يف نرش رش

.يذودون عن حياضهو, األرض

 الفرتة يف تلك" أرطغرل بن سليامن شاه"لقد عاش ◄ 

الساحة  القوى عىل مسح حيث كانت تتصارع تلك

 . الدولية

مؤسس " عثامن خان"هو  والد " الغازي أرطغرل"و   

وضعت و, لعثامنية التي امتدت لقرون طويلةاخلالفة ا

ة يف حكم العامل ما تزال شواهدها بصامت واضح

احلضارية راسخة املعامل يف شتى بالد العامل اإلسالمي 

 .الكبري
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إحدى قبائل " ة إلكاييقبيل"هو من " أرطغرل"و       

هي كلمة يقابلها يف العربية البدو أو و, األوغوز

 هم الذينو, فاألوغوز هم بادية الرتك, راباألع

 يف تعني وهي ."بالرتكامن"يعرفون عندنا نحن العرب 

 تلك أن   عىل دالئل هذا ويف القوة, الصينية اللغة

 أظهرها التي القوة أن   وعىل بالفعل, قوية كانت القبائل

 األوغوز قبائل كانت فقد فيها, مبالغا   يكن مل املسلسل

 مشاهد بعض يعتمد املسلسل أن أنكر ال لكن  كذلك,

 احلديثة التقنيات عليها تساعد التي (األكشن) اإلثارة

 وجذهبم اجلامهري قلوب وشدّ  املسلسل مستوى لرفع
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 نحن الذي املوضوع عن فهذه جذبا   أحداثه جمريات إىل

 .بمنأى فيه

 ن أرطغرل الذي تنسب إليه الدولةإذا كان عثامو◄   

سلجوق  الذي  فإن  , در من قبائل األوغوزالعثامنية ينح

ينحدر من قبائل تنسب إليه الدولة السلجوقية 

 العثامنية ماوكال الدولتني السلجوقية و, األوغوز أيضا  

املسلمني بادية تزال بصمتهام يف خدمة اإلسالم و

 .امال يضريمها جهل اجلاهلني هبو ,ىل اليوماملالمح إ

الغازي أرطغرل بن سليامن "إذن بطل املسلسل هو

  املتوىفو ,هجري (586) ولود تقريبا  يف العامامل ,"شاه
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 .من اهلجرة النبوية680): )سنة

 ,املسلسل بالرغم من أنّه تارخيي يف املقابل فإن      

 األمة املسلمةقصة من ُصلب واقع األتراك وناول ويت

فلم يذكر لنا مثال  , خ لألحداثاملخرج مل يؤرِّ  إال أن   

مه من وجه ال متى رحل مع قوطغرل؟ ومتى ولد أر

, املغول إىل منطقتنا؟ وال متى مات أبوه سليامن شاه

, وال متى مات بطل املسلسل نفسه ,وال أين بالضبط

 ...هكذاو

جا عىل موضوع املخرج مل يعرِّ الكاتب و كام أن         

فها التي رش  التي كانت وثنية وشاه  سليامن قبيلة إسالم
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الم عىل يد السلطان عالء جل بنور اإلساهلل عز و

 هذه يف تقديري من أخطر السلبيات التي وقعالدين, و

 .هبا املسلسل 

املخرج بالنسبة لتأريخ ربام غاية الكاتب واملنتج و  

أحداث املسلسل أن تصبح املادة التارخيية احلقيقية 

التي رصدت هنضة أرطغرل بأمته يف تلك احلقبة نواة 

ظيف لنهضة األمة يف حقبتنا املعارصة من خالل تو

ة احلدث انقىض يف خدماحلدث التارخيي الذي ُصنِع و

غاية  هلذا مل تكن, مل يبعث بعدالتارخيي الذي مل يولد و

لقائمني عىل املسلسل رسد أحداث وتواريخ بقدر ما ا
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ريخ ينتظر أحداث لتاكانت صناعة قيم ويقينيات و

 جديدا  من هذه األمةومجهورا   , بطال  جديدا  يقوده

 . يتبن ى مرشوعه

أما اإلعراض عن قضية إسالم القبيلة وانتقاهلا من       

ال جيوز ث الوثنية إىل اإلسالم فهذا يف تقديري حد

كام غرّي , اإلعراض عنه ال سيام وأنّه غري جمرى التاريخ

جمرى شعوب بكاملها ما تزال حتى اليوم عىل 

 .اإلسالم

يمة املسلسل عىل أي حال هذا ال يقلل من ق     

عىل حقبة تارخيية ن سلط الضوء الفنية بعد أالتارخيية و



 54 

 عن غائبة كانت الروم سالجقةوقبيلته عن أرطغرل و

  .األمة أبناء معظم
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