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 يف تركيا ... حني يكون الصويف ُملهماً لإلصالح
 حسن أبوطالب

 
 2009نوفمرب  15األحد, احلياة: 

 
قضيييا االحيياح ةاحييدة ضيي  ايت ضييا  ايتييني اييريب  ايتسييا م ايتسيير  ةاالريياضر ضايي  ما يير ضيي  قيير    ر  ييا   ةضييا 

ى نغييك ا ييرة ضييا اليي  ميي  زايتيي   ضييرس نضيفييلا و ايين حييوان ميي  ايتييرامل  ضيي  احلييياة ةا ال يير ضيي  ا يفييل  ن  ةميبيي
ايت ضيا فإ   سر ضا  ضلض ا  ميبيه   دة مضرا  ضلس نا   إذ مثا ج ن جي  ايت حث ماه ق ن اخلوس و ضضيمو  ايتلسر ي  
ةض لرييياف  فليييين اايييي ن يتييييرباع ما إريييياضر ما ميبميييياك ما  يييوفي ر  ييييم مليييي ا ةذا   ةااييي ن ملاييييا ملييييو األرييييا  و 

 ايتلسر   اما ملو األرا  و ا  لرى 
ضؤمتر م د مخياا  و ايت ياملرة ن ميه اين ضي  ضرايا ايتدنارياي احلضيان ا ةحيوان ايت  افياي و جاضسيا ايت ياملرة و 
و اريييوا وو  ةايييا  ماوانيييه « ماادميييييا ايتسيبيييوا ةا نرتنييي »ايترتاييييا ايتيييني  عيييدن ويتسر ييييا  ةةقييي  « حيييرا »ةجميبيييا 

ايترتاييا   يرزي مةييا ايتا ير « هللا ايويت حرايا فيل  »ضيفل  ن االحاح و ايتسامل االراضر     خرباي ض اننيا ضي  
إىل ضيا  ييدةن و  يييا ايتسييامل ايتسيير  ا ةريي   مة يتا يين ايتسييامل االريياضر  يتيييا ضيي  ضا ييون ايتيفيارييا ايتضييي  ا يير  ا 
أبحداث  وضيا ة ويبساي ةمدةان ةطايا ة يبيا ضي ا غايت ا  ةضل يب ا دائما    ن ض  ضا يون ما ير نحا يا  لسيبي   يتييا 

لمييي  ريييوا  اليبييير مة ايتسييا ر  ةدةن ايتيييد   االرييياضر و إحيييداث مليي ا ايتلرييييا ايتييي     ييي  إاييي اما  ايتلريييا و اج
نةحيا  مخرة   ةدنيو   ضاد   و آ  ةاحد  فايتد   ملاا اما ملو إميا  ةم يدة فلو م ضا  نؤ ا يتيب اي روا  ايتضرد مة 

 ااماما  
  ذيتك ايتشيخ ايتعوو ايتسامل  حاح  «اا فل  هللا اويت حر »اهلدف ايت   اا    لريه ا ؤمتر ملو   دمي جتر ا 

ايتشس يا ااانفا  م   يه ةم  امه  إىل ايتسامل ايتسر   يتيا يتكر  ايفخلا اما ملير  في يتك  يا   ميكي   عيونف ة  
ةايترجييين « ماادمييييا ايتسيبيييوا ةا نرتنييي »ميكيي  ايتيييدموة إيتييييه ايفيي  قيييوو ايتيفييييد ضعيييوضى مةزغييا  ضيفلشيييان ةقييي  

  ةإمنيا ايتلسيرف ميبيى ضيا فسيبليه  يبيك احلرايا و اجلمي  ايترتاير ميرب  يفيم ماضيا   «اا فل  هللا ايويت حر »ايت و  و 
 يتسن و ذيتك ضا  سم إحاحير ايتسرب ميبى ايتلأضن و ةاقسلك   دن ض  ااد ا ةاحلاا 

 يدمي يتيا اهليدف ضي  ملي ا ا  ياو ريرد ضيا جيا  و األةناخ ةا يداخاي  فلي ا  لويبي  ضوضيسا  آخير  ةإمنيا  
  ضيي  ةاقيي  «حراييا فييل  هللا اييويت »اييلادة ذا يييا يتيبكا يي  مة يتا يين مليبييا ضيي  ا  ييو ي ةاألفكييان حييوو ا رئيير ضيي  

ز ناي مدة إىل  رايا و ايتيفياواي ايتسشير ا اضييا  ايا  آخرمليا و حا يرا  ( ونييو، ا اضير  فضيا  مي  ميدد ضي  
 وا  و ايت املرة مة و مروا وو ةمن رة ة ونحا  ا حلكاااي ايتضكر ا ةاالنيفانيا ض   سض ممضا  مل ف احلراا ر
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ةاحل  م  ض  املاد ايتيفضر إىل  راييا ق ين ايتيفياواي اخلميا ا اضييا  يدن  إىل م  حيد  رياي ملي ف ايتي اد و 
ريبوالا اامامر ا جلمامر ةايتد ين  فم  اا  ُ عدا  عون ا اة احلجك ضاافيا يتيب ةخ ةايت يك ايتشرقيا و ضوان 

جييد م  األضير ميون ضي  ضا يون  يافي  رامير ايت ييك ايتد اييا ايتيني و ي  غايت يا و ايتشيان  اميا و  مروا وو ريا  ا  
ا مانرا ايتيوضيا  ة  ميك  ايت وو ملاا إ   يبك  دةنملا نليجيا ض اايرة حلرايا ايويت  ةحيفي   فلايا  حراياي د اييا 

ه ايترارخا اتنخييا  ةةجدانيا   ةايتني مل ةحوفيا مخرى ا اة يتس   ايتدةن نضيفه  ةامنا أل  اجلم  مخ   سود إىل ملو ل
  ؤثر فيلا  راث ا ات ونايا االقعائيا يتيبد   ايتني ارلمري مثانيا م ود  ةايتني ملر اآل  ُ احرة ةآخ ة و األفوو  

ميكيييي  ايت ييييوو إكييييا   ييييدة الا يييييك ةو ايتوقيييي  نضيفييييه    ا يييييك  فميييي  اييييرة  ايتلا يييييك « حراييييا اييييويت »ةميييي  
حرايا فيل  هللا  »ةض  ماضاي ايتا ا يك انضرا  ايتس د ة رملن ايت يادة   ن ةغياهبا  و  ا نض ا  ةةضوح ايت يادة 

   وجد  ا يك ايف  ضا نم اا   ن حراا اجلماميا   وا ميبى ض ياد  إميانييا  ن  ير هليا ةحياغلا فيل  هللا  « اويت 
إذا  حنيي  مضيياا ن يياا ضلكاضيين اييويت  نضيفييه ةاقلايي  هبييا   ييوف ةضر ييدةف ةايتيي    محيي حوا ضرجيي  ايتا يياا ايتسيياا يتيبحراييا  

فكييير  ةرييييبوار  ليييداخن ضييي  دنجيييا مايتييييا ضييي  ا نضييي ا  ةةضيييوح ايتيييدنجاي و ايتلساضييين  يييم ايتسااحييير ا شيييكيبا 
 يتيبحراا ةايتا اا ضسا   ةو محد األةحاف فلر ا كا ماقاي ةضؤريفاي ضلداخيبا ةضيفل يبا و آ  

 لم ين و ايتشيييخ فييل  هللا ايويت  نضيفييه  فلييو ةو ملي ا ايتا يياا ايتضكير  ايتيفيييبوار  ملاييا  ن ويا ان كيياز  ون ييا  
ايتسيييامل ةاألريييلاذ ةحييياح  األفكيييان ةا يبليييك ةال يييوب ةايتشييييخ اايبيييين  ايتييي    عييي و إيتييييه نضيييو    ييييه   سشييي و   
ايبما ه ة رتضو   سايتيمه  ة سميبيو  ميبيى مليد لا و ا نلشيان ةو احلرايا ريوا  داخين  راييا مة خانجليا  ةايتشييخ 

  ن ملو ضسم ضلجدد ض  األفكان ةايتشرةحاي ةا هلاضاي االميانيا ةايترت و ا   ملاا يتيا اخعا  ماد   
ييي ذيتييك ايتلس ييا ايتيي   حييكه ايتشيييخ ي ةايتييني  يفييللدف  ريييا « اخلدضييا»جييوملر احلراييا و ايي لا ايتيفيييبوار ملييو 

  محييواو ايت ي ييا ا سااييا  ةمليير اايياض   ييم ايت ييادن ةالليياو   ييم حيياح  ا يياو ةحيياح  احلراييا ةحيياح  ايتضكييرة
هب ا ا سىن فإ  اخلدضا ملر ن اا ايتلضامن  م ايتضرد ةااماما ةاحلراا  ملر مرا  ايتلااغك  م ايتضرد اأحيد ممضيا  
ااماما ة م اهلدف األارب ةملو إحاح حاو األضيا االرياضيا ميبيى اضليداد ةجودمليا ا كياك ااريراو  ام دضيا 

 شسرة  أبكك  ؤدة  نريايتا إميانييا ويتدنجيا األةىل  « ااخلدض»الحاح حاو االنيفانيا  ةان ض   سرفاا ايتيلك و 
 ةاجلماميا ضدنيا ويتدنجا ايت انيا  ةمكك مليسا  مححاب قدن ةاحد  ةض  ملاا حايتا ايتلضاض  ايتشد دة  يالك 

  مة ضييي  مليييك «األحيييااف مة ايتلجيييان»ملييير ايتا ييياا ايتييي    ل اريييك فييييه األدةان ة لكاضييين  فلايييا  « اخلدضيييا«ة
ايتسميياوأ ممضييا  احلراييا و سييىن ايترحيي   ةايتيي     ولضييو  مليي ا ا يياو يتلجيفيييد فكيير احلراييا أ  ضعييدن ا يياو  ةملاييا 

ااماميييا و االحييياح ةايترت ييييا ةايتلرييييا  ضييي  ضاح يييا منايييا اييياملدل انضييي اطا  ة  يفييييما  يتيبسمييين ةاألدةان ة را  ييييا 
  ا يميا حُليف   يفيا ايتسمن  لمليك م  رارا ضا وسا ايتا ا 
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يتيبحراييا  كميي  و  ر يييا ايتيياضا ةايتييرةح  ة  و ييا ماميللييا االميانيييا ةايتررييايتيا  ةضييا نم ايياف ضيي  ةا مللميياا األةو 
امللماا ويتلسيبيك  ضدان  ةجاضساي ةن ما   ر و ا  سكا مةيا  اا  االنيفا  ضا  ايتعرر ةض  خاو جملم  ضيؤض  

ان  اايتضييا   ةايتييواد  ا خضيير م يييدة ةضيبليياا ريييبواا   ةيتيي ا فييا سيبك و داخيين اخلدضييا ملييو األرييا   ةضا وضييا ا ييد
ضلشيييس ا ةضالشيييرة و ن يييو   راييييا  ةهليييا مرييييبوهبا ا لمييييا و ا دانة ةايترت ييييا ةايت اييييا األرارييييا ايتراقييييا ا لويييونة  ةضييي  
خاو  يبك ا دان  ةاااضساي  سمن احلراا ميبى إمادة  اا  اجلم   ور  ا ريبميا ة دنجيييا ة راامييا  ةيتي ا فيا 

دمي اخلدضيييا  اييين ضييي   ويب ليييا جييييدملا حييير ةيتيييو مل  كييي  ضييي  ايت ييير  م ضييي  احلرايييا مة ا يييؤضام  وجيييد  ضرقيييا و   ييي
 أبملدافلا 

ة  ييد  احلراييا امللماضييا  فائ ييا  ويتويياب ضيي  ا ايياط  ايتض يياة ةايتاائيييا ةايتر يي  خييانو ا ييد  ايتكييربى  ضيي  مجيين 
ا  ة يا عسليه م  مثيا خييانا  مضياا ضيفامدهتك ميبى إاماو  سيبيملك  ةض  مث  كونو  ممضا  فاميبم و ن اا اخلدضي

ملؤ   اخلرجيم  إضا ايتسمن و ريبك ايتلسيبيك مة ايتسمن و جماو ايتلجانة  م  م   كو  ض  األحااف  مة ا ميويتم 
 يتيبخدضا  

ةإحدى آيتياي  ررخ دةن احلراا ةانلشانملا ملر ايتلا يك ة اا  ا ؤريفاي  فاحلراا يتكر  يفلمر ة اميو    يد 
اي ضدنييييا فاميبيييا نشيييوا ة  ا ييين حيييياة ا فيييراد ةاجلمييي  و ضاحيييى  كييياضيبر   ييي  إاييي اما  م   لحيييوو إىل ضؤريفييي

م يد   ةدنييو   و آ   ة شيمن ا ؤريفياي ا اياحر اافيا  فماليا ايت  افييا امؤريفياي ايتاشير ةايترتمليا ايتيني  يبسي  
إىل يترياي ايتسيامل ا خليبضيا    دةن اايفر ض  مجن ا سرفا ةايت  و    رييما خيانو  راييا  ةضي  ملايا ا مللمياا ويترتمليا

اميييا فيليييا ضؤريفييياي إماضييييا ةحيييحافيا ةقايييواي فضيييائيا   يييدا ضالجيييا  إماضييييا  ضيبلاضيييا  م ييييد   ةضاضلحيييا  ميبيييى 
اجلم   مبسىن   دمي  د ن إماضر ث او  لواف  ض  فكر فيل  هللا ايويت    لجيفيد مضياا ا شياملد ضي  خياو  يراض  

امييفير »إخ ان يا  فضيا  مي  جمياو ايتسمين االنيفياك  ايتي   مت يبيه ضؤريفيا  يبضا ونيا ةضيفيبيفاي دناضييا ةخدضيا 
  ةايتييني  سميين و اييؤة  االغاثييا و ايت يبييدا  االريياضيا ةو ا ايياط  «مليين ضيي  محييد ملاييا »مة ويتسر يييا «  ييو  ضيييو

ميبيى ايتني  لضرن ض    يب اي ايتو يسا  ةو جماو ايترما ا ا جلماميا ةايتعحيا  منش   ا ؤريفاي ايتعحيا ميبيى م
ضيفييلوى  ةاخلدضييا ملاييا ضلاحييا يتيب ييادن  ضيي  ريعيييا نيفيي ا يترييا ايت ييادن    ة  ييي  ن يي   يفييلك و  يفيييا ممميياو 

 ةضؤريفاي احلراا األخرى  
ةيتكر  سمين ملي ف ا ؤريفياي فيا  يد ضي  متو ين  اميا    يد ضي  آيتيياي اي ب األنعيان ةاحليث ميبيى ايتليرب  

 يب يييا اي اهلميييا  ييييلك   يييادو اخليييرباي ةايتييييرم  و األدا   ةايتسويييا   فضييير يت يييا اي  ييييم األمضيييا  و اخلدضيييا  سييييرف
ةايتلحضيا ض  مجن مل  ا او يتيبمشان   ا ويبوب إجنازملا  مة  رلمران ا شان   ةممن ا ؤريفاي ايتيني    ااؤمليا  
ةو محيد يت ييا اي اهلمييا و ارييوا وو ايا  احلاضييرة  ضيي  ايتلجييان ةا سيبميم ةا ييولضم ةاليياب حييحافيم ةضييدنب  

ةن ضيييم ضشييلون    ةمليييسلك  شييسر منييه و حايتييا إميانيييا ةيتييفيي  دنيو ييا  ةايبميياي ايتشيييخ ة سيبيما ييه  اييرة اييلا
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ة وجيلا ييه ايتييني مذ سيي  ميبييى احلاضيير   اانيي   ضييضر جييوا  نةحانيييا  إميانيييا  اييضافا  ةضلوملجييا  و آ   ةايتكيين ضييؤض  
ضييا ايتييد   ةايتس يييدة ةا لرييا  ضرضيياة أب   ربما ييه مة جلييدف ايت ييدك ملييو و ريي ين نرييايتا م يمييا ةملييدفلا األعييى خد

هللا  ةم  حدةد االد ملر ايتكو  ايبيه  ةيتييا ف يا  راييا  فكيبميا ايا  ملايا  ضوضي  ااجيا ميكي  ايتوحيوو إيتييه  
 فأ اا  احلراا ضيفلسدة  يتليب يا ايتادا   اما عساا ض  اامي    ر  ا  

ما وضيا ممين ةحيياة  ةمبيا  سكيا و حراا اويت   سد ضضلوا احلوان دماضيا مرارييا  يتييا ايب يا  ميا ر  ين ا
ايتلسدد ا ايتني  رتضلا االراا ةايتني ملر ُراا ض  را  ايتو يسا ايتني خيب لا اخلايت  ر حانه ة ساىل ضي  مجين ايتا ير 

  ةةقييي  ايتعيييحافيم  ضييي  «ضؤريفيييا مونييي »ةايتليييد ر ةايتلأضييين و م ميييا اخليييايت   ةضييي  ضؤريفييياي احليييوان ملايييا  
ايتسيبمانيييا االقعييائيا يتيبييد    فكييأ  طييرح احلييوان ام ييدم ةضأريفييله ملييو ضيي  ضاح ييا م   رايييا املييادي يتضييرتة طو يبييا 

نييو  ايتلساضيين ضيي  ايتسيبمانيييا ة ييييدملا ةحييو   إىل ارييليساهبا و ضرحيبييا  ح ييا  ييدث فيلييا ايتييلمك   ةملييو ضييا جنييد 
  شائرف و اجلم  ايترتار ايترامل  

 وجلاي ايتااخ م  ف ين   اأ  يتاا اا   يب  ميبياا م  نسرف ملن  يبس  احلراا و ايتيفيارا  مة  لدخن و 
ويتيفيارا  حن  ف ا نر  ةنسيبك ةنلحاةن ةنيرت  ا خلييان يتكين فيرد و اخلدضيا م   عيوي  ي   يراف ضؤضايا  ةضيبلاضيا  

 ةقادنا  ميبى خدضا ايتوط  ةايتد   ضسا   ة يبك  دةنملا قما ايتيفيارا يتك   ا ارلضااز 
 

 * اا   ضعر  
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