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تقرير

أسلحة األميركيين« :إرهاب» بال مواجهة
أصبح النقاش بشأن تقييد حيازة السالح
ُفــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة حــالــة طبيعية
تعقب كل حادثة قتل جماعي تشهدها
البالد .وفيما تكثر التسميات بين «حوادث
إرهابية» و«ذئــاب منفردة» و«قتل قام
به مريض نفسي» ،تبقى النتيجة واحدة،
هي سهولة الحصول على السالح الناري
وبيعه
نادين شلق
ّ
مــع كــل جــريـمــة إط ــاق ن ــار تـهــز ال ــرأي
العام األميركي ،يجري تجاوز الحدث
ن ـح ــو نـ ـق ــاش م ـف ـت ــوح بـ ـش ــأن تـشــديــد
اإلجراءات على حيازة األسلحة .وكما
بعد إطــاق النار في فيرجينيا العام
املاضي الــذي أودى بحياة صحافيني
عـلــى ال ـه ــواء م ـبــاشــرة ،أو فــي مــدرســة
"س ــان ــدي هـ ــوك" الـ ــذي أدى إل ــى مقتل

غداة جريمة أورالندو
دعا أوباما الكونغرس إلى
تقييد حيازة األسلحة
ً
 26شخصًا بينهم  20طـفــا ،فــي عام
 ،2012م ــرورًا بـســان بــرنــانــديـنــو التي
شهدت مقتل  14شخصًا ،عاد النقاش
بـشــأن تشديد الـقـيــود للحصول على
األسـلـحــة ،بـعــد حــادثــة أورالن ـ ــدو ،إلــى
مــربـعــه األول .أطـ ــراف ع ــدة تــدخــل في
ه ــذه ال ــدائ ــرة مــن األخ ــذ والـ ــرد ،وهــي:
ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي بـ ـ ـ ــاراك أوبـ ــامـ ــا،
والـ ـك ــونـ ـغ ــرس ب ـحــزب ـيــه ال ـج ـم ـه ــوري
والديموقراطي اللذين يحمالن رؤى
متباينة فــي ه ــذا ال ـشــأن ،إضــافــة إلــى
الــدسـتــور ال ــذي ينص تعديله الثاني
على حــق االحـتـفــاظ بالسالح وحمله
ً
لـلــدفــاع عــن الـنـفــس ،ف ـضــا عــن لوبي
ال ـس ــاح املـتـمـثــل ب ــ"الــراب ـطــة الــوطـنـيــة
لـلـســاح" (األك ـثــر ن ـفــوذًا فــي الــواليــات
املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة) ،وم ـ ـع ـ ـهـ ــا ش ـ ــرك ـ ــات ب ـيــع
األسلحة .وهذه املرة ،دخل عنصر أكثر

حيوية ـ االنتخابات الرئاسية ـ على
هذا الجدل ،لتعطيه األحــداث الطارئة
زخمًا أكـبــر ،سيتبلور فــي حمالت كل
مــن املــرشـحــة الــديـمــوقــراطـيــة هـيــاري
كلينتون ،واملرشح الجمهوري دونالد
ت ــرام ــب .ول ـكــن ف ــي ك ــل األح ـ ــوال تبقى
الحلقة فــارغــة مــن أي نتيجة ،فــي ظل
فـ ـق ــدان أرضـ ـي ــة م ـش ـتــركــة ت ـ ــؤدي إل ــى
الـخــروج بتعديل يسعى إليه أوبــامــا،
منذ بداية واليته األولى.
غـ ــداة جــري ـمــة أورالن ـ ـ ــدو ،خ ــرج ب ــاراك
أوبــامــا بـخـطــاب دع ــا فـيــه الكونغرس
إلى إمرار قانون لتقييد الحصول على
األس ـل ـحــة ،مـعـتـبـرًا أن هـنــاك ع ــددًا من
اإلج ـ ــراءات ،الـتــي تنطلق مــن "املنطق
السليم" والتي يجب على الكونغرس
ّ
اتخاذها لخفض "العنف املسلح" ،من
دون انتهاك التعديل الثاني للدستور
األم ـيــركــي .مــا يــرمــي إل ـيــه أوب ــام ــا هو
تعديل بعنوان "ال سفر ،يعني ال شراء
(لـلـســاح)" ( ،)No fly, No buyمــا زال
ينتظر إقـ ــراره فــي مـبـنــى الـكــابـيـتــول،
ويـ ـن ــص ع ـل ــى م ـن ــع أي م ـش ـت ـبــه فـيــه
ُ"وضــع اسمه على الئحة منع السفر"،
من شراء سالح ناري.
إال أن ه ــذا اإلجـ ــراء قــد يـكــون مصيره
كسابقيه اللذين ّ
صدهما الكونغرس،
أحدهما في عام  2013بعد إطالق النار
فــي مــدرســة "ســانــدي ه ــوك" ،والـثــانــي
ف ــي ع ــام  2015عـنــدمــا رف ــض مجلس
الشيوخ إمرار تعديالت كان قد قدمها
األعضاء الديموقراطيون ،إثــر حادثة
إطالق النار في سان برناندينو .وقد
نصت ،وقتها ،على توسيع التحريات
بـ ـش ــأن خ ـل ـف ـيــة ش ـ ــراء األسـ ـلـ ـح ــة عـبــر
اإلنـ ـت ــرن ــت وف ـ ــي مـ ـع ــارض األس ـل ـح ــة،
ّ
تضمنت منع األفراد املوجودين
كذلك
عـلــى "الئ ـحــة مــراق ـبــة اإلره ــاب ـي ــن" من
الحصول على األسلحة النارية.
ّ
وم ــا ي ـع ــزز ف ـك ــرة رف ــض ال ـت ـعــديــل ،أن
أوباما كان قد استبق حادثة أورالندو
بتعديل آخر طرحه في كانون الثاني،
ح ــن أع ـلــن ال ـق ـيــام ب ــإج ــراءات جــديــدة
لـتـشــديــد الـقـيــود عـلــى حـمــل األسلحة
النارية ،ووجــه على إثرها بمعارضة
ق ــوي ــة مـ ــن ل ــوب ــي ت ـ ـجـ ــارة األسـ ـلـ ـح ــة.
ي ــوم ـه ــا ،أوض ـ ــح أن اإلج ـ ـ ـ ــراءات الـتــي
ينبغي تنفيذها تشمل وجوب حصول

بــائـعــي ال ـس ــاح وم ـتــاجــر الـبـيــع على
تراخيص قانونية ،وإخضاع الراغبني
في حيازة سالح لنظام صارم للتحقق
مــن خلفياتهم ،بــاإلضــافــة إلــى ضمان
ّ
تطبيق ه ــذه ال ـقــوانــن .ول ـكــن لهجته
ب ــدت أك ـثــر تـحــديــا لـلـكــونـغــرس ،الــذي
يسيطر عليه الـجـمـهــوريــون ،ذلــك أنه
لـفــت إل ــى أن لــديــه "الـسـلـطــة الشرعية"
التـخــاذ إج ــراءات تنفيذية مــن شأنها
تنظيم عملية حـيــازة الـســاح وبيعه.
كـ ــذلـ ــك ات ـ ـهـ ــم لـ ــوبـ ــي ت ـ ـجـ ــارة الـ ـس ــاح
بالهيمنة على املؤسسة التشريعية،
األمر الذي القى ردًا فوريًا من "الرابطة"
ُ
الـتــي أك ــدت أن إجــراءاتــه تـ َـعـ ّـد تـجــاوزًا
ّ
متعهدة في الوقت
من قبل الحكومة،
ن ـف ـســه بـ ــ"االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي ال ــدف ــاع عــن
ح ـق ــوق األم ـي ــرك ـي ــن ال ــدس ـت ــوري ــة فــي
حمل األسلحة".
أي ـضــا ،مــا يـعــزز فـكــرة الــرفــض ،إع ــادة
لوبي حيازة السالح ّ
الكرة ،قبل يومني،

ردًا على تصريح أوباما بشأن حادثة
أورالنـ ـ ــدو ،ب ــاإلش ــارة إل ــى أن "تـشــديــد
قوانني امتالك األسلحة لن يمنع وقوع
هجمات إرهابية في املستقبل" ،داعيًا
امل ـســؤولــن األمـيــركـيــن إل ــى "الـتــركـيــز
ع ـل ــى م ـك ــاف ـح ــة الـ ـتـ ـط ــرف اإلسـ ــامـ ــي،
ال عـ ـل ــى حـ ــق األمـ ـي ــركـ ـي ــن فـ ــي حـمــل
ال ـس ــاح" .ال ــرد ال ــذي ج ــاء عـلــى لـســان
امل ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي إلحـ ـ ــدى ج ـمــاعــات
الضغط ،كريس كوكس ،هاجم أوباما
وكـلـيـنـتــون ،مـعـتـبـرًا أنـهـمــا "يسعيان
إل ــى الـتـظــاهــر بــأنـهـمــا يـفـعــان شيئًا
لحمايتنا".
وكــانــت كلينتون قــد تـعـ ّـهــدت بتحدي
ج ـمــاعــات الـضـغــط املــداف ـعــة ع ــن حمل
الـ ـس ــاح ،وتــوس ـيــع إج ـ ـ ــراءات مــراقـبــة
األس ـل ـح ــة وتـضـمـيـنـهــا ف ــي إج ـ ــراءات
فحص شاملة عن خلفيات املشترين.
ون ـظ ـرًا إل ــى أن ال ـج ــدل ب ـش ــأن تـشــديــد
القيود يدخل في سياق معركة مستمرة

ب ــن الــدي ـمــوقــراط ـيــن والـجـمـهــوريــن،
فقد كان من املتوقع أن يحظى مرشح
الـ ـح ــزب ال ـج ـم ـه ــوري دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب
بـتــأيـيــد "ال ــراب ـط ــة الــوطـنـيــة لـلـســاح"،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ب ـ ـعـ ــدمـ ــا طـ ـ ـم ـ ــأن حـ ــائـ ــزي
األس ـل ـحــة ،فــي أي ــار ،إل ــى أن ــه سيحمي
حقوقهم الدستورية في حمل السالح
وسيلغي املناطق املحظور فيها حمل
أسلحة ،إذا فــاز باالنتخابات ،متهمًا
كلينتون بالسعي إلى إضعاف حقوق
حمل السالح.
إال أن دور "الرابطة الوطنية للسالح"
يـعــود إل ــى مــا هــو أبـعــد مــن ذل ــك ،وقــد
يبدو عــام  1996أكثر داللــة على مدى
ت ــأثـ ـي ــره ــا فـ ــي الـ ـحـ ـي ــاة ال ـس ـي ــاس ـي ــة،
حــن أص ــدر الـكــونـغــرس "ح ـظ ـرًا" على
ال ـت ـم ــوي ــل االت ـ ـحـ ــادي ل ــأب ـح ــاث عـلــى
ّ
"الـ ـعـ ـن ــف امل ـ ـسـ ــلـ ــح" .ف ـب ـح ـســب مــاي ـكــل
هيلتزيك فــي صحيفة "لــوس انجلس
ت ــاي ـم ــز" ،ت ـقــف حـقـيـقــة "مـحـبـطــة ج ـدًا"

عدد األسلحة في الواليات المتحدة أكبر من عدد البشر (أ ف ب)

فلسطين

تقليص زيارات األسرى الصليب األحمر «في خدمة إسرائيل»!
بيروت حمود
 45دق ـي ـق ــة هـ ــي ح ـل ـق ــة الـ ــوصـ ــل بــن
األسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي والـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم
ال ـخــارجــي ،الـعــالــم ال ــذي ص ــارت فيه
ق ـض ـي ــة األسـ ـ ـ ــرى ش ــأن ــا ه ــام ـش ـي ــا ال
يعني إال ذويهم املحرومني رؤيتهم.
لـ ـك ــن «الـ ـلـ ـجـ ـن ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة لـلـصـلـيــب
األحمر» ،التي ترتب زياراتهم ،قررت
تـخـفـيـضـهــا م ــن اث ـن ـتــن إل ــى واح ــدة
شهريًا.
ٌ
أشخاص يتفرجون
في السجون ثمة
عـ ـل ــى الـ ـقـ ـم ــر ب ــدهـ ـش ــة طـ ـف ــل صـغـيــر
بـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق «الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرج ـ ـ ــة» .ب ـع ـض ـه ــم
يـ ــراقـ ــب ظـ ـل ــه املـ ـتـ ـم ــدد فـ ـ ــوق صـ ــورة
الـقـمــر املـنـعـكـســة عـلــى األرض ،فيما
البعض اآلخر ينظر من سقف املكان
(السياج) إلى القمر .هذا ليس مشهدًا
دراميًا في فيلم سينمائي ،وال جزءًا
م ــن وث ــائ ـق ــي أعـ ـ ـ ّـده م ـخ ــرج مـحـتــرف
يصور فيه لحظة اكتشاف علماء فلك
لكوكب القمر ،بل هي لوحة رسمها
األسـيــر الفلسطيني وليد دقــة (باقة
الغربية ،األراضي املحتلة عام )1948
صـ ـ ـ ّـور ف ـي ـهــا م ـش ـهــد األس ـ ـ ــرى داخ ــل
أح ــد ال ـس ـجــون اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،عندما
اسـتـطــاعــوا بـعــد انـقـطــاع طــويــل جـدًا

رؤية القمر!
هــل بــإمـكــان أحــدهــم أن يتخيل مــاذا
يمكن أن يحدث لــو أضيف إلــى هذه
األش ـيــاء البسيطة ،منع األس ــرى من
حقهم في االستمتاع بــ 90دقيقة من
زي ـ ــارة ذوي ـه ــم إل ـي ـهــم ،وه ــي أســاســا
مقسمة إل ــى زي ــارت ــن كــل واحـ ــدة 45
دقيقة فـقــط؟ وسيبدأ تطبيق الـقــرار
ال ـجــديــد ف ــي األول م ــن ت ـمــوز املـقـبــل،
ويستثنى منه األسيرات والقاصرون
وأسرى غزة.
ورغ ـ ـ ــم أن هـ ـ ــذا الـ ـ ـق ـ ــرار أث ـ ـ ــار غـضــب
األه ــال ــي الــذيــن تـظــاهــر امل ـئــات منهم
أمــام مقر اللجنة في القدس املحتلة،
وأي ـ ـ ـضـ ـ ــا فـ ـ ــي رام الـ ـ ـل ـ ــه وطـ ــول ـ ـكـ ــرم
والخليل ،فــي الضفة املحتلة ،ورغــم
ال ـ ــرس ـ ــائ ـ ــل الـ ـ ـت ـ ــي ّ
وج ـ ـه ـ ـهـ ــا أطـ ـ ـ ــراف
فلسطينيون عديدون ،خاصة «هيئة
شـ ـ ــؤون األس ـ ـ ــرى وامل ـ ـحـ ــرريـ ــن» ،إل ــى
اللجنة الدولية ،فإن األخيرة ال تزال
متمسكة بقرارها.
املـ ـتـ ـح ــدث اإلعـ ــامـ ــي ب ــاس ــم الـلـجـنــة
الدولية للصليب األحـمــر فــي لبنان،
ط ـ ــارق وه ـي ـب ــي ،قـ ــال ف ــي ح ــدي ــث مع
«األخبار» إن «تقليص عدد الزيارات
سببه ارتـفــاع تكلفتها» ،التي بلغت
الـعــام املــاضــي أكـثــر مــن ستة ماليني

دوالر ،منها مليونان ونصف مليون
تصرف على الـحــافــات ،وهــي تكلفة
ألغيت اآلن نتيجة إلغاء الزيارات.
ويـضـيــف وهـيـبــي أن الـ ــدول املــانـحــة
للبعثة الــدولـيــة قــدمــت اعـتــراضــا من
أج ـ ــل ت ـق ـل ـيــص ع ـ ــدد ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارات ،ألن
«اللجنة تقدم تقارير مالية إلى املقر
األس ــاس ــي ف ــي جـنـيــف تــوضــح فيها
أيـ ــن ص ــرف ــت هـ ــذه األم ـ ـ ــوال وك ـي ــف»،
مـتــابـعــا« :ب ـعــض األه ــال ــي يتخلفون
عن الــزيــارة الثانية ...هناك كـ ّـم هائل

القرار لم يشمل
أسرى غزة والقاصرين
والنساء
م ــن املــوظ ـفــن ال ــذي ــن ي ـتــولــون مهمة
ت ــرت ـي ــب ال ـ ــزي ـ ــارات والـ ـحـ ـص ــول عـلــى
تـصــاريــح لــأهــالــي ،وف ــي الـنـهــايــة ال
يحضرون إلى الزيارة».
تـعـلـيـقــا ع ـلــى م ــا س ـب ــق ،قـ ــال رئـيــس
«ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي األس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي»
ف ـ ــي ط ـ ــولـ ـ ـك ـ ــرم ،إبـ ـ ــراهـ ـ ــم ح ــراشـ ـم ــة،
لـ ـ ـ ــ«األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ،إن «تـ ـ ـ ـ ــذرع ال ـل ـج ـنــة
الدولية بحجة عدم حضور األهالي
فــي الــزيــارة الثانية ،إللغائها ،ليس

مبررًا إطالقًا ...املشكلة املالية ليست
مشكلة األهــالــي» ،موضحًا أن «عــددًا
من األهالي ال يتمكنون من الحصول
عـلــى تـصــريــح ل ـلــزيــارة بـسـبــب املـنــع
األمني الذي فرضه االحتالل ،إضافة
إلى أن هناك ظروفًا عائلية وإنسانية
تحجج القائمون على اللجنة بأن أزمة
مالية وراء قرارهم (آي بي ايه)

ألهال قد تمنعهم من الزيارة».
وإبراهيم ،وهو شقيق األسير يحيى
حـمــارشــة املـحـكــوم بالسجن الفعلي
 24عامًا ،يشرح أن الزيارة مهمة جدًا
بالنسبة إلــى أي أسير ،كونها حلقة
الــوصــل الــوحـيــدة تقريبًا بينه وبني
العالم الخارجي .ويضيف أن أصعب
الظروف التي مـ ّـرت على أخيه داخل
السجن هي عندما عرف بوفاة ابنته
الــوحـيــدة ( 13سـنــة) نتيجية حــادث
طــرق عبر متابعته وســائــل اإلع ــام،
ك ــون ذويـ ــه ل ــم يـتـمـكـنــوا م ــن زيــارتــه
وإخباره.
ال تختلف حال ضياء الحروب (أسير
م ـحــرر ،الـخـلـيــل) عــن يحيى أو بقية
األسـ ــرى ،فـهــو ي ــرى أن «ال ــزي ــارة هي
امل ـن ـفــذ الــوح ـيــد امل ــؤق ــت إل ــى الـحــريــة
واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ،ف ــامل ـح ـت ــل فـ ــي سـجـنــه
ل ـ َـك ي ـكــون هــدفــه األول واألخـ ـي ــر هو
إفراغك من محتواك االنساني ،لذلك
ي ـس ـت ـه ــدف اإلن ـ ـسـ ــان فـ ـي ــك» .وي ـق ــول
إن األسـ ــرى بـمـجــرد ان ـت ـهــاء ال ــزي ــارة
األولى ،يترقبون الثانية بصبر نافد،
م ــع أن ـه ــم خ ــال ه ــذه الـ ـ ــ 45دق ـي ـقــة ال
يكون بمقدورهم ملس أيادي ذويهم.
«لم نكن نستطيع ملس لو جزء بسيط
من أيادي أمهاتنا ،لكننا كنا نواسي

