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ورد كاسوحة *
الخلل الذي عانت منه املحاولة االنقالبية
ّ
التحرك
الفاشلة في تركيا لم يكن في أصل
بقدر مــا كــان فــي افتقاده للعمق الشعبي،
وعــدم اعتماده على دعــم أحــزاب املعارضة
التي ّ
تنصلت من املحاولة بمجرد اتضاح
ّ
فشلها وعجزها عن تحقيق اختراق جدي
داخل بنية النظام األساسية .وال ّ
يغير من
ه ــذه الـحـقـيـقــة ك ــون امل ـحــاولــة أت ــت بتدبير
مــن جـمــاعــة فـتــح الـلــه غــولــن أو ســواهــا .إذ
ّ
يتبي اآلن ،من خــال االعتقاالت الواسعة
ّ
التي تقوم بها السلطة ،أن املحاولة كانت
كبيرة بالفعل ،وإذا كانت مرتبطة بحركة
ّ
فـتــح الـلــه غــولــن ،ف ــأن هــذه األخ ـيــرة كانت
نافذة في أجهزة الدولة ،ونفاذها ذاك كان
ّ
ّ
املتمردة
هو العامل الذي سيمكن القطعات
م ــن تـمـتــن ان ـقــاب ـهــا وت ـحــوي ـلــه إل ــى بنية
بديلة من البنية القائمة التابعة للسلطة.
ه ــذا ال ينفي هـشــاشــة االن ـقــاب وال الـبــطء
الــذي اتسمت به حركته ،ولكنه يضعه في
سياق غير ذاك الذي ربطه عضويًا بحركة
غولن وجعل منها العامل األســاس في ما
ّ
حـصــل .ثـ ّـمــة مــا يــؤكــد ثــانــويــة ه ــذه الصلة
ّ
أيضًا ،هو عدم التناسب بني عدد املؤيدين
لــان ـقــاب داخ ــل أج ـه ــزة ال ــدول ــة املـخـتـلـفــة،
ّ
ـارض الـ ــذي أتــى
ورد ال ـف ـعــل الـشـعـبــي املـ ـع ـ ِ
باهتًا وضعيفًا ،وفي أفضل األحوال حذرًا،
بالنظر إلى تجاربه السابقة مع االنقالبات
الـعـسـكــريــة ال ـتــي كــانــت تـحـصــل ق ـبــل عهد
حـ ـ ــزب ال ـ ـعـ ــدالـ ــة وال ـت ـن ـم ـي ــة فـ ــي م ــواج ـه ــة
اليساريني على اختالف مشاربهم.

الوقوف في الوسط
فـ ــي بـ ــدايـ ــة ال ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـرك ،وبـ ـمـ ـج ــرد س ـي ـطـ َـرة
ال ـق ـط ـعــات ال ـتــي أع ـل ـنــت ال ـت ـمـ ّـرد ع ـلــى ُعــقــد
املــواصــات األساسية فــي العاصمة أنقرة
وفـ ــي إس ـط ـن ـب ــول ال ـع ــاص ـم ــة االق ـت ـص ــادي ــة
للبالد ،خرجت إلى ًالساحات "أعداد طفيفة"
مـ ــن ال ـ ـنـ ــاس م ـع ـل ـن ــة ت ــأي ـي ــده ــا ل ــان ـق ــاب،
ولـكــن هــذه األع ــداد اختفت بمجرد خــروج
أردوغــان عبر تطبيق "فايس تايم" ليدعو
أنـصــاره إلــى التظاهر ومواجهة االنقالب.
لم ينقلب املزاج الشعبي هنا أو يتغير ،فهو
ّ
التحرك الذي
منذ البداية كان حــذ ُرًا تجاه
ت ـقــوم ب ــه ال ـق ـطـعــات امل ـن ـقـ ِـل ـبــة ،وبــاسـتـثـنــاء
أنـصــار أردوغ ــان وحــزب العدالة والتنمية
ال ـ ــذي ـ ــن مـ ـ ـ ــأوا ال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع ف ـ ــي إس ـط ـن ـب ــول
تـحــديـدًا ،فــإن الـبــاقــن  -مــن أنـصــار أحــزاب
امل ـع ــارض ــة وق ــواع ــده ــا  -ل ــزم ــوا مـنــازلـهــم،
مقاله
كما أوضح الزميل عامر محسن في
ّ
حــول املوضوع قبل أيــام .التوصيف األدق
ّ
ملوقفهم هــو االنتظار ريثما يتضح حجم
ال ـخــرق ال ــذي أحــدثـتــه املـحــاولــة االنقالبية
داخ ـ ــل ج ـســم ال ـس ـل ـطــة .وه ـ ــذا االن ـت ـظ ــار ال
يعكس بالضرورة تأييدًا للمحاولة بقدر
مــا ُيـظـهــر ح ــذرًا مـنـهــا وم ــن م ــآالت فشلها
َ
ال ـتــي ب ــدأت ت ـظـ َـهــر عـبــر اسـتـمــاتــة السلطة
ُ
ّ
في عزل كل العناصر التي ال تبدي تأييدًا
ً
كــامــا لـهــا ضـمــن أج ـهــزة ال ــدول ــة املختلفة
(الجيش ،القضاء ،االستخبارات ،الشرطة،
اإلعــام ،التعليم ...الــخ) .كان ال ّ
بد من أخذ
مسافة من االنقالب حتى ال تتخذ السلطة
مـ ــن "ت ـ ــأيـ ـ ـي ـ ــده" ،ف ـي ـم ــا لـ ــو حـ ـص ــل ،ذريـ ـع ــة

تعديل موازين القوى يقوم به أردوغان وبفاعلية كبيرة (األناضول)

ل ـت ـجــريــم ال ـج ـســم ال ـس ـيــاســي ل ـل ـم ـعــارضــة،
ب ـع ــدم ــا ج ـ ّـرم ــت ت ـقــري ـبــا م ـع ـظــم "األجـ ـس ــام
األخ ـ ـ ـ ـ ــرى لـ ـ ـه ـ ــا" الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة واإلعـ ــام ـ ـيـ ــة
والتعليمية والبحثية و ...إلخ .ولكي يبقى
ثـ ّـمــة ق ــدرة لــدى الـجـهــات الـتــي لــم تطاولها
ي ــد أردوغ ـ ـ ــان ع ـلــى امل ـق ــاوم ــة واالعـ ـت ــراض،
ُولـ ـ ـ ــو َمـ ـ ــن ط ـ ــري ـ ــق ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة
املـنـتــخـبــة بـعــدمــا اس ـت ـطــاع الــرجــل تقريبًا
ّ
س ـ ّـد ك ــل املـنــافــذ األخ ــرى لــاع ـتــراض .بهذا

لم ينقلب المزاج
منذ البداية
الشعبي ،فهو
ّ
كان حذرًا تجاه التحرك

املـ ـعـ ـن ــى ي ـص ـب ــح ا ُل ـ ــوق ـ ــوف فـ ــي امل ـن ـت ـصــف
بـ ــن أردوغ ـ ـ ـ ـ ــان واملـ ـنـ ـق ـ ِـلـ ـب ــن ع ـل ـي ــه أف ـض ــل
خ ـســائــر فــي
طــري ـقــة ل ـت ـف ــادي امل ــزي ــد م ــن ال ـ ّ
ص ـفــوف امل ـع ــارض ــة ،حـيــث ي ـت ـعــذر م ــع هــذا
الـ ـع ــدد ال ـك ـب ـيــر م ــن امل ـع ـت ـق ـلــن وامل ـع ــزول ــن
واملفصولني من أعمالهم ووظائفهم معرفة
ّ
أي الجهات بالضبط هي التي طاولتها يد
السلطة ،وما إذا كانت تنتمي بالفعل إلى
أحـ ــزاب م ـعــارضــة مختلفة (حــزبــا الشعب

الطفل الذبيح ووعد السالجقة
أياد المقداد *
ُ
ذبــح طفل حـنــدرات ذبحًا شرعيًا باملقاييس
ك ـل ـه ــا" :إذا أراد أحـ ــدكـ ــم أن ي ــذب ــح فـلـيـحـ ّـد
سكينه ولـيــرح ذبيحته" .فقد كــانــت السكني
كفيلة بقطع األوداج األربـعــة ،وهــي القاعدة
األم مــن شــرائــط الــذبــح .ثــم إن الطفل الذبيح
ً
ك ــان طـفــا قــد بـلــغ ح ـ ّـد التكليف عـلــى قــاعــدة
"مــن أنـبــت شعر عانته فــاقـتـلــوه" .وه ــذا ثبت
للمجاهدين بالوجه الشرعي بعد التدقيق
فــي نـبــات الـعــانــة ،فـلــم يستلزم األم ــر بعدها
إال ت ــاوة" :وإذا لقيتم الــذيــن ك ـفــروا فضرب
ً
الرقاب" .لكن ّ
ثمة من يرى إشكاال شرعيًا في
ّ
ّ
ح ــز الـ ــرأس ،غـيــر أن ه ــذا التفصيل ال يعني
ّ
شيئًا مــا دام ت ــراث بأكمله قــام على "واحـتــز
ّ
وكبر ّ
رأســه ّ
وكبر املسلمون" .إل أن عبد الله

ّ
ع ـي ـســى ،وه ــو اس ــم ال ــذب ـي ــح ،ل ــم يـتـفــقــه على
األرجــح في دينه ،فهو لم يتمكن من اختيار
م ــذه ــب ج ـي ــد ،ف ـك ــان ال ــذب ــح ع ـقــوبــة ل ــه على
ّ
مخير ،وعبد الله
ســوء االخـتـيــار .فــاإلنـســان
عيسى قد اختار أن يولد في املخيم واختار
أن يــوالــي ل ــواء الـقــدس وأن يـعــادي ل ــواء نور
ّ
مخيرًا
الذين زنكي حني كان بإمكانه ما دام
بــأن يولد في كوبنهاغن أو في أوسـلــو .ولو
فـعـلـهــا ل ـكــان اآلن جــالـســا ف ــي صــالــة جميلة
خلف آلة بيانو يضرب بأنامله على أزرارها،
ولــم يكن بحاجة إلــى أن يقوم بــدور النعجة
ف ــي "ب ـي ــك آب" ي ــاب ــان ــي رديء وهـ ــو يـنـتـظــر
الذبح على موسيقى التكبير املرعبة .لم يكن
باستطاعة أحد أن ينقذ الرقبة النحيفة من
الذبح ،وال أن يحافظ على تواصل الرأس مع
الفقرات ما دام الذابح قد مارس عملية فصل

ال ــرأس باحترافية عالية .إذ قــام بــإمــرار ّ
حد
السكني من الخلف ما بني الفقرتني السادسة
والسابعة عبر سلخ األربطة التي تجمعهما،
وهو ما ّ
سهل عملية اقتالع الرأس من مكانه.
قــد يـكــون هـنــاك بعض األخ ـطــاء الفقهية في
طــريـقــة ال ــذب ــح ،فليس هـنــاك تــوثـيــق مـصـ ّـور
ّ
لنعرف كيف احـتــز سيدنا خــالــد بــن الوليد
رؤوس أسـ ــرى ب ـنــي جــذي ـمــة أو ك ـيــف كــانــت
وضـ ـعـ ـي ــة األنـ ـسـ ـج ــة املـ ـم ــزق ــة ال ـ ـتـ ــي تـحـيــط
بــالــرقــاب املـقـطــوعــة فــي غـ ــزوات املـسـلـمــن أو
ّ
حروبهم في ما بينهم .في كل األحوال ،فمما
ّ
ال شـ ّـك فيه أن اللحظات التي سبقت عملية
اإلعدام كانت أكثر صعوبة بمرات كثيرة على
الطفل من عملية الذبح ذاتها ّ،فقطع األوداج
كــان سلسًا والحق ُيـقــال ،إذ إنــه لم يستغرق
سوى لحظات قليلة ،نظرًا إلى الليونة الفائقة

لألربطة ولألوعية الدموية في مرحلة نمو
غ ـيــر م ـك ـت ـمــل ،وهـ ــو م ــا ج ـعــل م ــن املـشـهــديــة
بكليتها حدثًا عــاديــا يفتقر إلــى اإلب ــداع وال
يــرقــى إلــى مستوى ّصلب األطـفــال املفطرين
ّ
عمدًا في نواحي الرقة وديــر الــزور ،حتى أن
مشهد رجم الزانية كان أكثر تشويقًا وإثارة
بــالـنـسـبــة إل ــى امل ـتــابــع عـلــى ام ـت ــداد قـنــدهــار
ال ـك ـب ــرى .ل ـقــد فـشـلــت مـجـمــوعــة "نـ ــور الــديــن
زن ـكــي" فــي إض ـفــاء أب ـعــاد تقنية ذات جــودة
عالية كالتي ّ
تقدمها "داعش" ،وهو ما يطرح
ع ــام ــات اس ـت ـف ـهــام ح ــول م ـس ـتــوى اإلخ ـ ــراج
التركي الــذي يقف خلف "زنـكــي" ،على الرغم
من ّأن األضحية ّ
املقدمة كانت مثالية إلثارة
الرعب األقصى في قلوب الذين كفروا .وهو
ّ
أمر لم يحسن امللتحون استخدامه ،حتى أن
صيحات التكبير املرافقة لم تكن باملستوى

