
الناقد مصطفى الكيالني لـ "                    "

 نحن سمحنا بتموقع
االستعمار التركي الدموي لمنطقتنا

بترويج "دراما العصملي"
تتعالى نبرة األســـى في طرح الناقد الفني 
المصري مصطفى الكيالني تجـــاه ما وصلت إليه 
الدرامـــا العربية من تراجع في ظـــل تغلغل الدراما 
التركية في العالم العربي، لذلك بين الرأي العلمي 
في الطـــرح التاريخي، وبين ما ُيتَرْجـــم من الدراما 
التركيـــة أو ما يجابهها من دراما عربية؛ يظهر الرأي 
الفني المتخصـــص الذي يتوافق مـــع الهم العام 

للمنطقة العربية.

الدراما  مصطفـــى الكيالني يقســـو علـــى 
العربية وداعميها بقوله: "يجب أن نعاقب أنفسنا، 
كصناع دراما، ومؤسســـات إنتاج، حكومية وخاصة؛ 
بسبب سماحنا بعودة االســـتعمار التركي الدموي 
لمنطقتنا، بعد أن فتحنا لهـــم الباب طواعية، عن 
طريـــق الدراما التركيـــة، في بداية األلفيـــة الثانية. 
فالمســـتعمر التركـــي لـــم يبـــذل أي مجهود في 
التموقع داخل بالدنا، سوى أنه قدم لنا مسلسالت، 
دعم وجودها غلمانـــه الذين زرعهم فـــي القنوات 

العربية، سوقت لنا الحلم التركي".

وعن عدم استشـــعار الخطر يؤكد "كتبت عدة أقالم منذ بداية األلفية الثانية عن الغزو التركي، 
ا لما ســـيحدث بعدها، ولكن ال أحد استطاع أن يستوعب مدى الخطر المقبل،  وقدمت وصًفا تفصيليًّ
ا تتحرك في ليبيا وسوريا  حتى أصبحت تركيا اآلن تســـيطر فكريًّا على شريحة كبيرة من العرب، وفعليًّ

واليمن والعراق والسودان، وأصبحت على حدود بقية الدول العربية".

ويشـــير الكيالني إلى أن ســـوريا فتحت الباب أمام غزو تركي من خـــالل الدراما "عملت الدولة 
الســـورية ضد نفسها، لدرجة تجريم الحديث عن مذبحة األرمن، من األرمن السوريين، وسمحت بدخول 
المسلســـالت من بوابتها إلى باقي الوطن العربي، وكانت هي أولى ضحايا ذلك االســـتعمار. استُْقبِلت 
األعمال التركية وكأنها المنقذة، فأوقفت القنوات الخليجية شـــراء المسلسل المصري لصالح التركي، 
وتوقفت بعض قنوات شـــمال إفريقيا عن اإلنتاج وفتحت الباب الســـتعمار أدمغتها، مع وجود ظهير 
«إســـالمجي» يتغلغل في المجتمع ليطرح المســـتعمر التركي بديالً عن األوطـــان، ويقدم النموذج 

التركي بديالً عن القيادة الوطنية".

لـ"العصملي" ظهيٌر  بينما يرى أنه أصبـــح 
ن وعيها  ، وأجياٌل كاملة تكوَّ سياسيُّ وشـــعبيُّ قويُّ
على ما يقدمه المسلسل التركي من عنف ودموية 
وزنا محـــارم ومهانة للمـــرأة "لدرجـــة أن الممثلة 
التركية الشهيرة لدى العرب بيرين سات أشارت في 
أكثر من لقاء صحفي أنها غير راضية على ما ُيعَرض 
على الشاشـــة التركية من مسلسالت تشجع على 

تعنيف النساء واضطهادهن".

الدراما المســـتوردة دعمت جيش األطماع 
التركيـــة في المنطقة العربية حســـــب رأي الناقد 
الفني، لذا يـــرى أنه يجب مواجهتها بقوة، وغلق كل 
األبواب أمامها، ســـواء على القنوات أو في وســـائل 
التواصــل، وتقديم منتج من المسلسالت واألفالم 
يغطي جوع المواطن العربي لمنطقتي الرومانسية 
العصملــــــي رسائلـــــه  التـــي غلف  والبطولــــة، 

المبطنة داخلها.

ويختـــم الكيالني رأيـــه "لدينـــا الكثير من 
األبطال العرب، وبدالً من أن تُصْرَف المليارات على 
تقديم منتج درامي ضعيـــف، علينا فتح الباب أمام 
دعم كامـــل لمنتج مصري ســـوري لبناني خليجي 
بمواصفـــات عالمية، وترويجه بـــكل الطرق، ولدينا 
مثال مسلســـل "االختيـــار" في مصـــر، لو صنعنا 
مسلســـالت على مثاله من كل قطـــر عربي، لكان 
لدينـــا حصيلـــة كبرى تقف أمـــام الغـــزو الثقافي 

العصملي".

وعن األجيال التي تربت على المسلســـل التركي يؤكـــد الكيالني "تخرج جماعات في مظاهرات 
وداخل صفحـــات التواصل االجتماعـــي لكي تدعم المســـتعمر التركي ضد بلدها، بحجة ما أســـموه 
"الخالفة اإلســـالمية"، وكأن الخالفة الراشـــدة كانت في تركيا، وكأنه لم تكـــن هناك خالفة في المدينة 
المنورة ودمشـــق وبغداد والقاهرة، وال عجب في أنهم يحرفون القـــرآن والحديث لكي يثبتوا أن تركيا 
ا،  فقط تمثل اإلســـالم، وال نستغرب أن هناك أجياالً ستخرج فيما بعد لتحدثنا أن نبي اإلسالم كان تركيًّ
مثلما يتحدث مجتمع الســـود في أمريكان أن النبي محمد كان من إفريقيا. وبعيًدا عن الخسارات في 
المجتمع العربي من تبعية األدمغة لما تقدمه تركيا، فهناك مكاسب على الجانب اآلخر، أهمها أن تركيا 

بلغت إيراداتها من بيع مسلسالتها ما يقترب من مليار دوالر عام 2020 من العرب فقط".

ويشير إلى مقالة على أحد المواقع التابعة للحلف التركي أن األعمال الدرامية التركية أدت إلى 
وصول عدد السائحين العرب إلى ما يزيد عن ثالثة ماليين سائح عربي في العام، ومن الخليج وحده أكثر 
من مليون يزورون تركيا ســـنويًّا، حتى بعد المقاطعة، مازال هناك الكثيرون من مسلوبي العقل ممن 
يدعمـــون االقتصـــاد العصملـــي والســـياحة التركية. وبخـــالف زيادة صـــادرات تركيا مـــن المالبس 
واإلكسســـوارات في دول الشـــرق األوســـط، وافتتاح فروع كثيرة للماركات التركية في معظم الدول 
العربية بعد زيادة اإلقبال الشـــعبي على ما يشـــاهدونه في المسلســـالت واألفـــالم التركية، وتحول 
"العصملي" إلى عالمة مهمة في "الموضة اإلســـالمية" التي اخترقت األسواق العربية مؤخراً بالتزامن 

مع الغزو الدرامي.

وبحسب الكيالني فإن "مسلسالت العصملي أدت أيًضا إلى إقبال المواطن العربي على اقتناء 
األثاث الذي يشـــاهده فيها، ما أدى إلـــى زيادة واردات إحدى الدول العربية مـــن األثاث التركي من 81.2 
مليون دوالر عام (2013م) إلى 159.7 مليون دوالر عام (2015م). ووصل األمر بتأثير الدراما التركية إلى أن 
العرب أصبحوا يســـمون أبناءهم بأسماء شخصيات المسلسالت، أو الممثلين األتراك، وتناسوا تماًما 
الجرائم التي ارتكبها االســـتعمار التركي ضد المنطقة، وجعلها تتراجع أكثر من 1000 ســـنة في سلم 
التطور البشري، بعدما سحب منها كل األدمغة األطباء والمهندسين والعمال المهرة، لكي يبني مدنه 

ويعالج شعبه، وتعمد إفقار مستعمراته وتجهيلها.

باعتراف التركية بيرين سات: 
الدراما التركية تشجع على 

تعنيف المرأة. 

استوردنا جيش األطماع 
التركية إلى عالمنا العربي.

أبرز تحدياتنا في تصحيح 
وعي أجيال كاملة تُركت 

للدراما التركية تبعث بها. 


