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االعتقال المشٌن لحفٌدات الدولة العثمانٌة
(مترجم)
الخبر:
خمس من أخواتنا العفٌفات فً حزب التحرٌر ،من بٌنهن فتاة تبلػ من العمر  61عاما ً وطفل رضٌع ٌبلػ من
العمر  4أشهر تم أخذهن بالقوة من منازلهن فً  32شباط/فبراٌر فً أنقرة .ثم تم نقلهن مسافة  233كٌلومتر من
مسقط رأسهن أنقرة إلى أفٌون لالستجواب .وكانت جرٌمتهن هً تصوٌر شرٌط فٌدٌو ٌذكر األمة بتارٌخها النبٌل فً
ذكرى مرور  633عام على هدم دولة الخالفة.
التعلٌق:
ٌشتهر الرئٌس التركً رجب طٌب أردوؼان بإشاراته المتكررة إلى دولة الخالفة ،اإلمبراطورٌة العثمانٌة.
ٌستخدمها كمصدر للعظمة واإلعجاب وكمثال لتركٌا والعالم.
قال أردوؼان خالل حفل إحٌاء الذكرى المئوٌة لوفاة السلطان العثمانً عبد الحمٌد الثانً فً قصر ٌلدٌز
بإسطنبول فً عام " :3362إن جمهورٌة تركٌا ،تماما ً مثل دولنا السابقة التً هً استمرار لبعضنا البعض ،هً
أٌضا ً ُتعد استمراراً للعثمانٌٌن .بالطبع ،تغٌرت الحدود .أشكال الحكومة تغٌرت ...لكن الجوهر واحد ،الروح واحدة،
حتى العدٌد من المؤسسات هً نفسها" .وتابعٌ" :حاول البعض بإصرار أن ٌبدأ تارٌخ هذا البلد منذ عام .3291
وٌحاول البعض بال هوادة فصلنا عن جذورنا وقٌمنا القدٌمة".
إذن إلى أي جوهر أو روح ٌشٌر؟ هل ٌتحدث عن التقدٌر الكبٌر للدولة العثمانٌة فٌما ٌتعلق بمعاملة المرأة ،عندما
كان هو نفسه ٌسمح بأخذ األخوات العفٌفات لهذه األمة ،حفٌدات الدولة العثمانٌة ،بالقوة من بٌوتهن فً الساعات األولى
من الصباح؟ عندما كان كل ما فعلنه هو التحدث عن هذا الجوهر والروح ،اللذٌن سقطا قبل  633عام.
تحدثن عن حاجة العالم إلعادة هذه الدولة العظٌمة .سبحان هللا كم هو صحٌح كالمهن! وكم هو شر رد فعل نظام
أردوؼان الذي ٌدعً أنه امتداد للخالفة العثمانٌة؟ كما أمر بمضاٌقة هؤالء األخوات العفٌفات بأخذهن من منازلهن
اآلمنة إلى طاولة االستجواب كمجرمات.
لألسؾ لم نتفاجأ بهذه التصرفات ،فهذه مجرد واحدة من التناقضات العدٌدة بٌن الكلمات التً قالها أردوؼان
وأفعاله .حتى إخوانه المسلمون اإلٌؽور تعرضوا لخٌانة حكومة أردوؼان .فهو من ناحٌةٌ ،شٌر إلى سوء معاملة
مسلمً اإلٌؽور فً الصٌن على أنها "إحراج كبٌر لإلنسانٌة" ،ومن ناحٌة أخرى ٌستمر فً تسلٌم طالبً اللجوء من
اإلٌؽور إلى الصٌن ،وهم ٌعلمون جٌداً ماذا سٌكون مصٌرهم ،على حد تعبٌر الخارجٌة التركٌة "تعرضوا للتعذٌب
وؼسٌل الدماغ السٌاسً".
ولألسؾ فإن هناك أمثلة كثٌرة مثل موقفه من قضٌة فلسطٌن المباركة إلى عالقته الحمٌمة مع أعداء اإلسالم،
على سبٌل المثال أمرٌكا وروسٌا .لقد فقد أردوؼان مصداقٌته منذ زمن بعٌد.
إن اعتقال حفٌدات العثمانٌٌن الشرٌفات دلٌل آخر على سٌاساته الخادعة .بدالً من الخطاب اإلسالمً الفارغ،
دعونا نعمل على إعادة إرساء التطبٌق الصحٌح لإلسالم ،من خالل دولة الخالفة؛ الدولة التً تحمً جمٌع رعاٌاها
بأقوال تتبعها أفعال.
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