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العالم

تركيا تستمر االحتجاجات الرافضة لنتائج االستفتاء التي ّ
توسع صالحيات الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان ،تزامنًا مع محاوالت المعارضة إلغاء تلك النتائج بالطرق القانونية ،فيما
يتحدث «العدالة والتنمية» عن تحضيراته للمرحلة المقبلة

رفض الطعون في االستفتاء

ّ
المعارضة تتوعد
بخطوات جديدة
وعـ ــدت امل ـع ــارض ــة ال ـتــرك ـيــة بـخـطــوات
قــانــونـيــة ج ــدي ــدة ،فــي م ـحــاولــةٍ ثانية
إلع ــادة عـقــارب الساعة فــي الـبــاد إلى
ال ــوراء .فبعدما رفــض املجلس األعلى
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ط ـل ـب ــات ال ـط ـع ــن ال ـتــي
ّ
تقدم بها حزبا «الشعب الجمهوري»
و«الـ ـشـ ـع ــوب ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» إلل ـغــاء
ن ـتــائــج االس ـت ـف ـتــاء األخـ ـي ــر ،ي ـب ــدو أن
املـعــارضــة تــريــد املـضــي فــي معركتها
مل ـن ــع ال ــرئ ـي ــس رجـ ــب ط ـي ــب أردوغ ـ ــان
مــن حـكــم الـبــاد بـصــاحـيــات واسـعــة،
ب ـمــوجــب ال ـت ـعــديــل ال ــدس ـت ـ ًـوري ال ــذي
منحه هذا االستفتاء ،شرعية واسعة.

ّ
هدد حزب «الشعب الجمهوري»
باالنسحاب من البرلمان
وبعد رفض الطعون ،قال نائب رئيس
«الشعب الجمهوري» ،بولنت تزجان،
إن م ــا ي ـح ـصــل ه ــو «أزم ـ ــة شــرع ـيــة»،
مضيفًا أن حــزبــه سـيــدرس الخطوات
املقبلة ،وأن ما يجري هو أزمة «للبلد
ّ
كـ ـ ـك ـ ــل» .وم ـ ــع ت ــأكـ ـي ــده ع ـل ــى خ ـط ــورة
«األزمـ ـ ـ ــة ال ـش ــرع ـي ــة» ،قـ ــال ت ــزج ــان إن
حزبه سيسلك «كــل السبل القانونية
ّ
سنقيم غـدًا إن كنا سنحيل
املـتــاحــة...
األم ـ ــر إألى امل ـح ـك ـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة أو
املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان».
ودف ــع ق ــرار املجلس االنـتـخــابــي قبول
ب ـطــاقــات ان ـت ـخــاب ـيــة ال تـحـمــل الـخـتــم
الــرس ـمــي قـبـيــل ف ــرز األصـ ـ ــوات ،مـســاء

األحـ ـ ــد املـ ــاضـ ــي ،املـ ـع ــارض ــة ال ـتــرك ـيــة
إل ـ ــى رف ـ ــض ن ـت ــائ ــج االس ـت ـف ـت ــاء ال ـتــي
خرجت بفوز باهت ألردوغ ــان .وأثــار
األمــر كذلك احتجاجات من أشخاص
ي ـع ــارض ــون ال ـت ـغ ـي ـيــرات الــدس ـتــوريــة
ال ـ ـتـ ــي ت ـم ـن ــح أردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ص ــاح ـي ــات
تنفيذية واسعة ،اصطفوا في طوابير
طويلة لتقديم طلبات إلغاء االستفتاء.
وقـ ّـدم حــزب «الشعوب الديموقراطي»
ب ـ ـ ــدوره ط ـع ـنــا أمـ ـ ــام امل ـج ـل ــس األع ـل ــى
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ،أم ـ ــس ،إلبـ ـط ــال نـتــائــج
االستفتاء ،مشيرًا إلى وقوع انتهاكات
واسعة النطاق .ومن االنتهاكات التي
ت ـح ــدث ع ـن ـهــا ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـح ــزب،
مدحت ســانـجــار ،إج ــراء الحمالت في
ظــل حــالــة ال ـط ــوارئ واع ـت ـقــال زعيمي
ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب ،ص ـ ـ ــاح ال ـ ــدي ـ ــن دمـ ـي ــرت ــاش
وفيغن يوكسيكداغ ،ورفض مرشحيه
مل ــراق ـب ــة م ــراك ــز االق ـ ـتـ ــراع واس ـت ـخ ــدام
م ــوارد الــدولــة فــي دع ــم حملة «نـعــم».
وأشـ ــار ســان ـجــار إل ــى أن ال ـق ــرار الــذي
ات ـخ ــذه املـجـلــس األع ـل ــى لــانـتـخــابــات
ف ــي ال ـل ـح ـظ ــات األخ ـ ـيـ ــرة ،بــاح ـت ـســاب
بطاقات االقـتــراع غير املختومة ،منع
احتساب النتائج بدقة ،وهو ما يعني
أن من املستحيل تحديد األصوات غير
الصحيحة أو امل ــزورة التي أحصيت.
وأفاد بأن بعض الناخبني لم يتمكنوا
م ــن اإلدالء بــأصــوات ـهــم ع ـلــى ان ـف ــراد.
وت ــاب ــع ســان ـجــار أن «هـ ــذا االسـتـفـتــاء
سيظل مثيرًا للجدل إلى األبد» ،إذ «ال
يمكن بناء تغيير في النظام السياسي
اس ـت ـنــادًا إل ــى اسـتـفـتــاء مـثـيــر لـلـجــدل

وغير عادل على هذا النحو».
ووص ـ ـ ـ ـ ـ ــل األم ـ ـ ـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب «ال ـ ـش ـ ـعـ ــب
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري» ،أم ـ ـ ــس ،إل ـ ــى ال ـت ـهــديــد
ب ــاالن ـس ـح ــاب م ــن الـ ـب ــرمل ــان ،وف ـ ــق مــا
نقلت صحيفة «حرييت» التركية عن
املـتـحــدثــة بــاسـمــه سـيـلــن ســايـكـبــوك.
وقالت سايكبوك إن حزبها ال يعترف
بنتيجة االستفتاء ،و«ال شك في أننا
سنمارس كل حقوقنا الديموقراطية
ضـ ـ ــده» .وأض ــاف ــت أنـ ــه ي ـت ـعــن إعـ ــادة
االس ـت ـف ـتــاء ،ألن شــرعـيـتــه كــانــت مثار
ش ـكــوك ف ــي تــركـيــا واملـجـتـمــع الــدولــي
على ّ
حد سواء.
في األثناء ،استمرت االحتجاجات في
الشارع؛ فقد اعتقلت الشرطة ،أمس38 ،
شخصًا فــي إسـطـنـبــول ،فيما تركزت
االحتجاجات ،أول من أمس ،في أحياء
ك ـ ــادك ـ ــوي وب ــاشـ ـكـ ـت ــاش وب ــاك ــرك ــوي
وأفجالر التي ّ
صوتت جميعها بـ«ال».
كذلك ،اعتقل عشرة أشخاص في غازي
عنتاب خالل احتجاجات في املدينة.
وبينما تسعى املعارضة إلــى إلغاء
نـتــائــج االسـتـفـتــاء ،تـتـحــدث السلطة
عــن املــرحـلــة املقبلة؛ فقد قــال رئيس
ال ـ ـ ــوزراء ب ــن ع ـلــي ي ـلــديــريــم إن ــه فــور
إع ـ ــان امل ـج ـلــس االن ـت ـخــابــي األع ـلــى
للنتائج الرسمية ،سيعيد أردوغــان
ً
م ـب ــاش ــرة ص ــات ــه بـ ــ«ح ــزب ال ـعــدالــة
والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة» الـ ـ ـ ــذي س ـي ـع ـق ــد دورة
انـ ـتـ ـخ ــاب ل ــرئ ـي ـس ــه فـ ــي ع ـ ــام .2018
وأكــد يلديريم أن موعد االنتخابات
ال ـح ــزب ـي ــة ل ــن ي ـت ـغ ـ ّـي ــر ،ومـ ــن بـعــدهــا
سـ ُـي ـعـ ّـد «ال ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة» نفسه

استمرت االحتجاجات الرافضة لنتائج االستفتاء في عدة أحياء من إسطنبول (أ ف ب)

الن ـت ـخ ــاب ــات ع ـ ــام  2019ال ــرئ ــاس ـي ــة
والبرملانية.
كذلك ،دفعت نتائج االستفتاء الجدلية
الــرئ ـيــس ال ـتــركــي إل ــى ال ــدف ــاع عـنـهــا،

ً
قائال إن «الربح هو ربح» ،متحدثًا في
مقابلة مع شبكة «ســي أن أن» عن أن
الربح «مثل كرة القدم ...ال ّ
يهم إذا فزت
 0-1أو  ،0-5بل املهم الهدف األساسي،

مقالة تحليلية

انتفاضة األسرى :السجون من ساحة تضحيات إلى نضال وقلق إلسرائيل
علي حيدر
َّ
تحولت قضية األسرى الفلسطينيني إلى قضية قائمة بذاتها ،رغم كونها
مــن القضايا املتفرعة عــن مـقــاومــة االح ـتــال ،وذل ــك بفعل عــددهــم الكبير
في السجون اإلسرائيلية ،وأداء أجهزة اإلكــراه والقمع التي تعاملت معهم
كمدخل وأداة للضغط على الشعب الفلسطيني.
في هذا السياق ،سعت إسرائيل أيضًا إلى حرف أولويات الشعب الفلسطيني
وفصائله ،وهدفت إلى دفعه نحو استبدال عنوان تحرير األرض ،كأولوية
تتقدم على باقي األولــويــات ،بعناوين أخــرى (هــي في الواقع تحتل أولوية
متقدمة فــي سياق حركة املـقــاومــة مــن أجــل التحرير) ،مــن قبيل تحسني
الظروف املعيشية ،أو تحرير األسرى ،أو تخفيف سياسة التنكيل ضدهم،
على أمل أن تتحول وجهة النضال نحو هذه العناوين على حساب القضية
األم ،أي التحرير.
على هذه الخلفية ،يأتي ّ
تعمد إسرائيل سجن هذا العدد الكبير من األسرى
واملعتقلني عبر إصدار أحكام «قضائية» تقضي بالسجن لسنوات طويلة،
ويصل عدد ال بأس منها إلى أرقــام خيالية .كذلك ربطت تحريرهم بحالة
من اثنتني :إما بفعل عملية تبادل أسرى ،أو في سياق سياسي َّ
محدد في
خدمة املسار التسووي.
في املقابل ،استطاع الشعب الفلسطيني وفصائله املقاومة احتواء مفاعيل
قـضـيــة األسـ ــرى بــاعـتـبــارهــا ج ــزءًا مــن الـتـضـحـيــات ،إل ــى جــانــب الـشـهــداء
والـجــرحــى ،التي تقدمها الشعوب على طريق مقاومة االحـتــال .وعمدت
ّ
الـفـصــائــل أي ـضــا إل ــى تـحــويـلـهــا إل ــى مـحــفــز إض ــاف ــي لـلـمـقــاومــة ،وجـعـلــت
مساعيها لتحريرهم في سياق وخدمة مشروع املقاومة ،وهكذا أحبطت

مخطط االبتزاز وانتزاع التنازالت الذي عمل عليه االحتالل.
كذلك ،أحبط صمود األســرى أنفسهم كل مساعي كيان العدو الذي هدف
إلى تحطيم إرادة املقاومة لديهم .ونتيجة ذلك ،باتت السجون قلعة من قالع
النضال واملواجهة ،وساحة ّ
املقاومة
يعبرون فيها عن مواقفهم وخياراتهم
ِ
إزاء كل القضايا والتحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني .واستطاع
األسرى أيضًا ،عبر مسار نضالي طويل ،انتزاع الكثير من الحقوقَّ ،
تحولت
كل محطة فيه إلى إنجاز إضافي في سجل األسرى واملقاومة في فلسطني.
على خط موازَّ ،
حول األسرى أنفسهم قضيتهم إلى عامل محرك للشارع
ٍ
ّ
الفلسطيني ،وبات تحركهم يرعب صناع القرار السياسي واألمني في تل
أبيب ،وفي ذلك إدراك منهم بأن قضيتهم تحظى بإجماع تيارات وفصائل
الشعب الفلسطيني كــافــة ،بمن فيهم املنقسمون حــول خـيــاري التسوية
واملـقــاومــةّ .
ومما يعزز حضور األســرى في كل منزل أنــه منذ عــام 1967
ّ
مر في السجون اإلسرائيلية أكثر من  600ألف فلسطيني .ونتيجة ذلك ،ال
تكاد توجد عائلة فلسطينية ،تقريبًا ،لم يعتقل أحد أبنائها .وهكذا تحول
السجن إلى جزء من التجربة الجماعية التي تبلور معالم هذا الصراع في
وجدان كل عائلة فلسطينية.
مع كل إضراب لألسرى ،تتصدر املطالب املتصلة بعناوين الحياة :الوضع
الصحي والغذائي واإلعــامــي والتعليمي ،لكن تبقى حركة اإلض ــراب عن
الطعام جزءًا من نضاالت الشعب الفلسطيني ،وامتدادًا ملقاومته وانتفاضته
ّ
ضــد االح ـتــال .وفــي التوقيت ،يالحظ أن اإلض ــراب أتــى فــي سياق يتسم
بـ«انعدام األفق السياسي على مستوى التسوية ،وفي ظل وضع اقتصادي
صعب ،وتحديدًا في قطاع غزة ،وانقسام فلسطيني داخلي» ،وأيضًا في ظل
قمع أجهزة األمن أي تحرك شعبي ومقاوم ضد االحتالل.

فــي ضــوء ذل ــك ،يخشى ق ــادة الـعــدو مفاعيل هــذا اإلض ــراب مــن زاوي ــة أنــه
«س ــاح بــديــل لــأســرى ،وهــو فــي كــل الـحــاالت (خـطــوة) سياسية وأهــدافــه
سياسية ،وهذا ما كان خالل اإلضرابات العشرين عن الطعام التي نظمها
األسرى الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية منذ عام  .»1969وحذرت
تقارير إسرائيلية أيضًا مــن «االستهتار بــاإلنـجــازات التي حققوها عبر
اإلضرابات ،وفي مقدمتها الحصول على مكانة األسرى السياسيني ،الذين
تختلف مكانتهم في السجون عن مكانة الجنائيني ،وبما ال يقل عن ذلك...
مكانة أخالقية ووزن نوعي خاص في املجتمع الفلسطيني».
في املقابل ،يهدف القادة اإلسرائيليون ،الذين اختاروا سقف التصعيد بال
حدود ،إلى كسر إرادة األسرى ،وهو ما تجلى في دعوة وزير األمن أفيغدور
ليبرمان إلى ترك األسرى يموتون من الجوع من دون تلبية مطالبهم ،ودعوة
وزير االستخبارات واملواصالت يسرائيل كاتس إلى تطبيق عقوبة اإلعدام
بحق األس ــرى الفلسطينيني ،كذلك دعــا الحكومة إلــى تشريع تطبيق هذه
العقوبة مثل ما ّ
تنص عليها القوانني العسكرية اإلسرائيلية.
باملقارنة مع خيارات إسرائيل القمعية السابقة ضد األســرى في محطات
سابقة ،تبدو مواقف املسؤولني اإلسرائيليني هي األكثر تعبيرًا عن حقيقة
امل ـح ـتــوى ال ــذي يـخـتــزنــه ه ــؤالء ت ـجــاه الـشـعــب الفلسطيني عــامــة ،وأس ــراه
خاصة .وتخشى تل أبيب من تسجيل سابقة الخضوع ألي تحرك جماعي
ّ
لــأســرى ،لجهة مــا قــد يترتب عليه مــن تداعيات فــي الـشــارع الفلسطيني،
ولكنهم يدركون أيضًا أن مجرد تحرك األسرى هو بذاته ،بعيدًا عن نتائجه
وإنجازاته ،يشكل أحد أهم عوامل تحفيز املجتمع الفلسطيني الذي أبدع في
اجتراح أساليب نضاله .بذلك ،لم تعد السجون اإلسرائيلية ساحة تضحيات
وآالم فقط ،بل ساحة نضال ومصدر قلق للمحتلني.

