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مملكة �ستنهار بحكمة ملكها!
 مصطفى حكمت العراقي
يبدو أنّ الثمار أينعت والقطاف قد ح��ان؛ ولك ّل م��زارع نتيجة
مما زرع سابقا ً على أن تكون نسبة إنتاجه بمقدار زراعته ،وهنا
ينال ك ّل مجتهد نصيبه وال ب ّد من االختالف في توزيع الحصص،
ولكن االشتراك يكون حتميا ً في نيل الك ّل من النتاج خصوصا ً
أنْ ك��ان ذل��ك خ��اس��را ً لمن أع �دّه وك��ان طعمه م��را ً بعد أن أجتهدوا
لسنوات في تحقيق األفضل ،ولكن الواقع رسم خيوطه وايقن
الجميع أنّ االنتصار قد تالشى وهذا ينطبق بشكل كبير على حلف
تبجح مرارا ً ولسنوات بالسعي
واشنطن المعادي لسورية ،والذي ّ
إلى سقوط دمشق .فبعد أن انطلقت الحرب الكونية على سورية
وتعدّدت في ذلك الوسائل المتخذة لتحقيق الهدف األسمى ،أال وهو
إسقاط الدولة السورية وإخراجها عن دورها الريادي وكسر ظهر
محور المقاومة التي شكلت دمشق قلبه ورئته حتى وصل األمر
بركوب حصان االرهاب الذي طبّقوه سابقا ً في افغانستان وارت ّد
عليهم ،واآلن بدأ باالرتداد على من دعمه وصنعه وسمح له بعبور
الحدود متوجها ً إل��ى دمشق ،وهنا توزّعت األدوار على حسب
الموقع ،فواشنطن تدعم وتسلّح بأموال الخليج ،وتركيا واالردن
كان دورهما التدريب والعبور فلم يكتفوا ولم يتوقفوا ولم يذعنوا
للتحذيرات التي أنذرتهم بوصول السيارات المفخخة واألعمال
اإلرهابية إلى قلب اسطنبول وع ّمان ،ولكن حكام الدولتين كانوا
كمن يقف على الجبل وي��رى الناس تحته كلهم صغاراً ،فتعالوا
وتكبّروا وقالوا نحن بمأمن من اإلره��اب إلى أن أصبحت تركيا
تتصبّح يوميا ً ب��األع�م��ال اإلج��رام �ي��ة ،وإنْ انتهى ي��وم م��ن دون
حدث إرهابي يكون ذلك استثناء لتكتوي بالنار التي أشعلتها في
دمشق .في حين أنّ الرفيق األردني السطنبول في مسار ايصال
السالح والرجال والمال لدعم اإلرهاب في سورية كما مثل حكمه
الملكي الداعم األول والمطيع األسرع ألوامر واشنطن وتل أبيب،
إضافة إلى أنّ ع ّمان مثلت مالذا ً لك ّل صانعي القتل وتجار الدعم
م ّمن أسموا أنفسهم معارضين للدولة السورية ،وحتى التجربة
السياسية في العراق بعد االحتالل.
ك ّل هذه األخطاء اتبعها النظام األردن��ي بظلم لطبقات واسعة
من المجتمع األردن��ي وس��اد في ه��ذا المجتمع التفاوت الطبقي
الشاسع واستشرى الفساد ،كما أنّ نشاط المجاميع المتطرفة
في داخ��ل األردن أصبح ملحوظا ً وبشكل غير مسبوق ،ما م ّهد
حكما ً لحصول ما هو اس��وأ ،فمن جاء بشعلة النار بجانب النفط
أي لحظة ،وإن تغاضى عن
ال ب ّد له أن ينتظر نشوب الحريق في ّ
ذلك جهالً كان أو تع ّمداً ،فهو كمن يحفر قبره بيده ،وهو الوصف
األمثل لما يجري اآلن في األردن ،فاإلرهابيون تحركوا لسنوات
كما يشاؤون قبل حتى حدوث الحرب على سورية ،منذ أن دخل
الزرقاوي إلى العراق وترأس القاعدة فيه ،وكان آنذاك قد أرسى
جذور التنظيمات اإلجرامية في األردن ،إضافة إلى أنّ معسكرات
التدريب على الحدود السورية بعد أن دق��ت ساعة الحرب على
دمشق أصبحت متوفرة ومشاعة لمن يشاء ويرغب بدخولها
وتلقي ما يريد فيها وغرف العمليات المشتركة مع تركيا وواشنطن
والرياض وتل أبيب وباقي حلف الش ّر على سورية.
كيف لحكومة األردن أن تدّعي أنّ البالد آمنة من اإلرهاب الذي
م��ا لبث أن أثبت ك��ذب ا ّدع���اءات الحكومة ،وذل��ك بضرباته التي
تك ّررت وفي مناطق مهمة والتي استهدفت القوى األمنية األردنية
ذاتها ما يجعل الصراع مفتوحاً ،وينذر حتما ً بتوسع نطاق هذه
العمليات إنْ استم ّر تعامل الحكومة اإلردنية بهذه الحال ،فإنّ حجم
العمليات التي ن ّفذتها فروع القاعدة تؤكد بأنّ مسار البدء بعقاب
حكومة المملكة على خطواتها السابقة قد بدأ ،وهو يحمل إشارة
إنذار للمملكة بأنّ االنتقال نحو العمل األمني قد بدأ بعد أن تجاهلت
حكومتها التنسيق مع الحكومة والجيش والمؤسسات األمنية
في سورية والعراق بعد أن أمرتهم واشنطن بذلك لتصل الحال
إلى ما هي عليه اآلن من استفحال اإلره��اب داخل المملكة وقيام
اإلرهابيين بتنفيذ عملياته حين يشاؤون وفي أي مكان يريدون،
بعد أن استغلت جماعات القاعدة على اختالفها ذلك بدعم نفوذهها
وتمدّدها داخل العراق وسورية ،إضافة إلى تعزيز وجودها داخل
األراضي األردنية.
وقد اتخذ اإلرهاب صورا ً عدة قبل الكشف عن وجوده لتحقيق
أه��داف مستقبلية داخ��ل المملكة ،وه��و ما نجح فيه اإلرهابيون
بفضل تساهل ن�ظ��ام المملكة وتماهيه م��ع مخططات اإلره��اب
بعلم أو ب��دون علم ،إضافة إلى تخلي الغرب عن حليفهم الوطيد
في المنطقة ،كما أنّ اإلجماع األممي على ضمان أمن المملكة غير
متوفر بنسبة كبيرة ،ألنّ لك ّل فريق منهم شأن يعنيه وعند اشتداد
األزم ��ات ل��ن يكون للصغار دور إال التضحية بهم ،إض��اف��ة إلى
السعي اإلسرائيلي إلشاعة الفوضى داخل المملكة ،وجعل السلطة
مأزومة وصوالً إلى اإلنهيار ليكون طرح خيار الوطن البديل أكثر
تقبّالً وإمكانية لتطبيقه في الواقع ،كما أنّ قرار واشنطن بجعل
ساحة الصراع المقبلة مع اإلرهاب ستكون في ليبيا ،لذلك يجب أن
يكون المم ّر األردني مؤمنا ً لضمان نقل من ينجو من اإلرهابيين
من ساحات القتال في سورية والعراق.
أم��ا حليف المملكة األردن �ي��ة اآلخ��ر ف��ي مسار صنع اإلره��اب
والمتمثل بمملكة آل س �ع��ود ،وال �ت��ي دف�ع��ت األردن س��اب�ق�ا ً في
الوقوف معها في مواقف عدة وجعلت منها منصة لتحقيق أهدافها
المشؤومة ،ووعدتها بالحفاظ عليها إنْ اشت ّد الوطيس ،نجدها
اليوم في عمق األزم��ات وهي بحاجة إلى اإلنقاذ أكثر من غيرها،
فالحرب في اليمن وسورية والعراق أنهكت مملكة الرمال وجعلتها
أي وقت مضى ،لذلك فإنّ الحفاظ
أي أكثر من ّ
عرضة للسقوط في ّ
على أمنها سيكون األ ْولى من أمن األردن .وبعد ك ّل ذلك فإنّ أمن
األردن على المحك وقد يشهد أعماالً إجرامية أخرى إنْ استم ّرت
حكومة المملكة بتعاملها النرجسي مع األمور ،وبقيت بهذا الجفاء
وعدم التفاهم والتنسيق مع بغداد ودمشق ،ألنّ األمن في ع ّمان
سينعدم تدريجيا ً بانعدام اإلتفاق مع جاريها.

مو�سكو :م�ستعدون لعقد لقاء
مع وزير خارجية تركيا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية ،أنّ موسكو مستعدة إلجراء مباحثات
ثنائية مع وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو ،على هامش اجتماع
وزراء خارجية الدول األعضاء في منظمة البحر األسود للتعاون االقتصادي
في سوتشي.
وقال فاسيلي نيبينزيا نائب وزير الخارجية الروسي ،إنّ الجانب الروسي
الذي يستضيف اجتماع منظمة البحر األسود ،ينتظر مشاركة وزيري خارجية
تركيا وأوكرانيا في هذا االجتماع.
وأوض��ح الدبلوماسي الروسي أنّ موسكو لم تتلق حتى اآلن أيّ رد من
الوزيرين التركي واألوكراني ،إال أنها تتوقع أن يتبين الوضع بشأن مشاركة
وزراء الدول األعضاء في المنظمة هذا اإلسبوع أواإلسبوع المقبل كأقصى
حد.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي ،إن اجتماع المنظمة ال يفترض فيه
إجراء مباحثات ثنائية ،إال أنّ موسكو مستعدة إلجراء مثل هذه المباحثات في
حال إبداء وزير الخارجية التركي رغبته في ذلك ،مؤكدا ً أنّ روسيا «منفتحة
في هذا الموضوع أليّ نقاش».
يُذكر أنّ العالقات الروسية التركية تدهورت ،بعد إسقاط قاذفة روسية في
أجواء سورية من قبل الطيران الحربي التركي ،في تشرين الثاني الماضي.
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اللعب على حافة الهاوية ...من ي�سقط �أو ًال؟
 د .محمد بكر



ال ندري إنْ كانت جملة الرسائل والتصريحات والصور
النارية التي تواردت تباعا ً خالل اليومين الماضيين هي
داف ٌع فقط باتجاه صياغة المزيد من األوراق التفاوضية،
استعدادا ً لجولة المفاوضات الجديدة في تموز المقبل
بحسب ما أمله دي ميستورا ،أم أنّ ك ّل طرف يعي تماما ً
حرفية ما قاله ،ويدفع باتجاه تصعيد خطير ج��دا ً في
المشهد االشتباكي العام ،فغرفة العمليات المشتركة
التي صاغها اجتماع وزراء الدفاع ،اإليراني والروسي
والسوري في طهران ،قد وصلت رسائلها ومفاعليها
المضي
المقبلة إل��ى واش�ن�ط��ن وحلفائها ج �ي��داً ،لجهة
ّ
ال��روس��ي ق��دم �ا ً إلن �ج��از م�ع��رك��ة ح �ل��ب ،وال��زح��ف ربما
لجغرافية أوسع نحو الشرق ،على قاعدة خل ّو الميزان
أي وج��ود أو ثقل على األرض
الروسي وحساباته من ّ
لما يعرف بالمعارضة المعتدلة ،أو المجموعات التي
تدعمها أميركا ،وعند هذه النقطة تحديدا ً يمكن تفسير
حديث رئيس هيئة األرك��ان الروسية غيراسيموف عن
نفاذ الصبر الروسي لجهة أنّ حادثة قصف الطائرات
الروسية ل�ق��وات جيش س��وري��ة الجديد والقضاء على
نصف أع�ض��ائ��ه بحسب صحيفة «ال�ت�ل��ي غ ��راف» ،إنما
سيكون في اعتقادنا أول الغيث في التوجهات الروسية
المقبلة.
على الجبهة األخ��رى تعي واشنطن وحلفاؤها جدية
النظرية الروسية في إدارتها للحرب السورية ،ويبدو
أنهم يستعدّون هم أيضا ً إلعداد ما استطاعوا الستيالد
الضعف في قوة «رب��اط خيل» ال��روس وحلفائهم ،ومن

كوالي�س
خفايا

هنا نقرأ ونفهم م��ا أعلنت عنه الجمهورية اإلسالمية
لجهة إحباط ما وصفته بأكبر المؤامرات اإلرهابية التي
كان مق ّررا ً خاللها تنفيذ تفجيرات إرهابية في مناطق
عدة في إي��ران ،من بينها العاصمة طهران ،خالل شهر
رم �ض��ان ،فتأكيد وات �ه��ام أم�ي��ن س � ّر مجمع تشخيص
مصلحة ال�ن�ظ��ام محسن رض��ائ��ي للعربية السعودية
بأنها هي من أرسل اإلرهاب إلى بالده عبر أربيل ،يؤكد
م��دى العمل ال ��دؤوب لخصوم ط�ه��ران لجهة ال��ر ّد على
سلوك األخ�ي��رة في الميدان ال�س��وري ،وب��ذات التحليل
والقراءة ،نتل ّمس الغضب اإليراني وردة الفعل النارية
على سحب السلطات البحرينية الجنسية من رجل الدين
الشيعي عيسى قاسم ،لجهة ما جاء على لسان الجنرال
قاسم سليماني بأنه ل��م يبق خيار للشعب البحريني
سوى المقاومة المسلحة التي ستطيح بالعرش الملكي
على ح ّد تعبيره ،لندرك أنّ اآلتي سيكون ربما في إطار
أي حديث ع��ن التسويات ،وإنّ تغذية الكباش
ترحيل ّ
سيكون عنوان المرحلة المقبلة.
أخ� �ت� �ل ��ف ش� �خ� �ص� �ي� �ا ً م� ��ع م� ��ا ج � � ��اءت ب� ��ه صحيفة
«نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية لجهة أنّ موسكو أحبطت
محاولة واشنطن تنفيذ الخطة «ب» في سورية ،فتهافت
خطط البنتاغون في سورية كما قال الخبير العسكري
ال��روس��ي ي��وري نتيكاتشيف سيستم ّر ف��ي اعتقادنا،
وإال كيف يمكن تفسير عدم تم ّكن الواليات المتحدة أو
�ح عدم إرادة واشنطن تحديد خارطة توافقية مع
األص� ّ
الروس تبيّن المعارضين المدعومين أميركياً ،من ذئاب
المجموعات اإلرهابية ،بحسب توصيف غيراسيموف
رئيس األركان الروسي ،إال من خالل استمرار واشنطن
في استثمار اإلرهاب المتغلغل على عينها في سورية.
ويبقى السؤال؟ ماذا لو فشلت مرة واحدة استراتيجية

«المشاركة الشعبية» التي عزا بها علي شمخاني أمين
ع��ام ال�م�ج�ل��س األع �ل��ى ل�لأم��ن ال �ق��وم��ي اإلي��ران��ي ق��درة
ق��وات األم��ن على إفشال ما يخطط ل�ب�لاده ،في إحباط
مؤامرات إرهابية أكبر؟ وماذا لو سلحت إيران الحراك
الشعبي البحريني وتاليا ً تغدو ع��دوى انتقال التسليح
للشرق السعودي أم��را ً بديهياً؟ وكيف سيُ ّ
وظف إعالن
التطبيع ال�ك��ام��ل ب�ي��ن ت��رك�ي��ا وال �ك �ي��ان ال�ص�ه�ي��ون��ي في
ي��وم�ي��ات ال �م �ي��دان ال �س��وري ،وك�ي��ف س�ي�ك��ون ثقله في
ميزان التحالفات وصراع المحاور؟ ال سيما أنّ الجنرال
عميدرور مستشار األم��ن القومي اإلسرائيلي السابق
ه��و صاحب نظرية أنّ المصالحة م��ع تركيا المصاغة
على عين أوب��ام��ا حينها في العام  2013هي األساس
في نجاح إغارة الطائرات اإلسرائيلية على موقع جمرايا
بريف دمشق ،وهو من كان «النجم الالمع» في مناظرته
مع تركي الفيصل؟
ّ
ال نملك اإلج��اب��ة على ك �ل تلك ال�ت�س��اؤالت وال يمكن
التك ّهن بها ،وليس أمامنا سوى انتظار الجديد اآلتي،
لكن ي�ب��دو أنّ اللعب على ح��اف��ة ال�ه��اوي��ة مستم ّر ،وأنّ
األطراف المشتبكة تدرك ماهية لعبة ّ
عض األصابع ،وال
يبدو( في القريب المرئي) أنّ أحدا ً أقرب من اآلخر إلى
الصراخ أوالً ،كما أنّ الجيش العربي السوري قادر على
إج��ادة اللعب على حافة الهاوية وإذا سقط ال يسقط إال
على جثث األع��داء كما كان يقول الزعيم الراحل حافظ
األس��د ،كذلك ف��إنّ واشنطن وحلفاءها يدفعون باتجاه
الصدام على تلك الحافة ،وفي النهاية ال ب ّد من وجود من
يصرخ أوالً أو ربما من يسقط أوالً.
 كاتب صحافي ومحلل سياسي فلسطيني مقيم في ألمانيا
Dr.mbkr83@gmail.com

قالت مصادر
أوروبية إنّ االستفتاء
في بريطانيا سيعكس
صورة االتحاد
األوروبي في عيون
األوروبيين عبر اختبار
أش ّد الشعوب تمسكا ً
بالخصوصية االنعزالية
وفوز البقاء في االتحاد
سيعني أنّ الفكرة
الوحدوية ألوروبا قد
انتصرت بين الشعوب،
وصارت أوروبا وطنا ً
جديدا ً راسخاً ،بينما
فوز دعاة االنفصال
سيدفع الشعوب التي
تشعر أنها تتح ّمل أعباء
االتحاد وخصوصا
ألمانيا إلى التفكير
مج ّددا ً في خياراتها...

بريطانيا تح�سم ارتباطها الأوروبي اليوم
ص ّوت البريطانيون ،أمس ،في استفتاء عام على بقاء
بالدهم في االتحاد األوروبي أو الخروج منه ،حيث نشرت
مراكز االقتراع في  382منطقة محلية ،ويتوقع إعالن
معظم النتائج بين الساعة الواحدة والساعة الثالثة من
صباح اليوم الجمعة.
و ط ّرحت بطاقة االستفتاء السؤال التالي «هل على
المملكة المتحدة البقاء عضوا ً في االتحاد األوروب��ي أم
مغادرة االتحاد األوروبي؟» .وعلى البريطانيين االختيار
بين اإلجابتين.
و يحق التصويت لجميع المواطنين البريطانيين
فوق  18عاما ً يوم االستحقاق ،والمسجلين في اللوائح
االنتخابية .كما يجوز التصويت لمواطني الجمهورية
االيرلندية ومجموعة الكومنولث المقيمين في المملكة
المتحدة ومواطني جبل طارق.
كذلك يحق للبريطانيين المقيمين في الخارج منذ أقل
من  15عاما ً اإلدالء بأصواتهم ،فيما رفضت المحكمة العليا
في أيار طعنا ً قضائيا ً للسماح بمشاركة المغتربين منذ
أكثر من تلك الفترة في االستفتاء ،مما رفع عدد الناخبين
اإلجمالي  46.5مليون شخص.
ود ّلت معظم استطالعات الرأي على استمرار المنافسة
الشديدة بين معسكري «البقاء» و»الخروج» في النهاية
بحملة هيمنت عليها ملفات االقتصاد والتجارة والهجرة
واألم��ن .ناهيك عن جريمة قتل نائب بمجلس العموم
مؤيدة لالتحاد األوروبي.
و كان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ،قد دعّ ا مواطني
بالده إلى المشاركة في االستفتاء ،الذي قد يحسم عقودا ً
من النقاشات ،بشأن روابط بريطانيا بأوروبا .وخاطب
كاميرون أنصار معسكر «البقاء» ،قائالً «اخرجوا وادلوا

بأصواتكم من أجل بريطانيا أكبر وأفضل داخل اتحاد
أوروبي معدل».
وعلى الضفة األخ��رى ق��ال زعيم معسكر «الخروج»
رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون «هذه هي
الفرصة األخيرة لحسم األمر».
وفي السياق ،تلّقت النائب عن حزب العمال البريطاني،
فيت كوبر ،تهديدا ً بقتل أبنائها وأحفادها ،بسبب موقفها

من االستفتاء على خ��روج بالدها من االت��ح��اد ،بحسب
صحيفة دايلي تليغراف.
كوبر قالت إ ّن��ه��ا تلقت رس��ال��ة عبر موقع التواصل
االجتماعي «تويتر» م��ن شخص اتهمها بأنها تبعث
برسائل ترويجية من أجل البقاء في االتحاد األوروب��ي،
وه��دده��ا قائالً «توقفي من فضلك ،وإال سأقتل أبناءك
وأحفادك».

و كتبت النائب في تغريدة أ ّنها تلقت التهديد بسبب
دعمها لبقاء بريطانيا في االتحاد ،وأنها أبلغت الشرطة
ّ
حيث يأتي ذلك
و»تويتر» بذلك ،داعية إلى إيقاف الكراهية،
بعد أسبوع من مقتل النائب عن حزب العمال جو كوكس
بسبب دعمها لبقاء بالدها ضمن االتحاد األوروبي.
هذا و انعكس االستفتاء على استعداد المتعاملين
والمستثمرين والشركات لتقلبات في األسواق المالية أيّا
كانت نتيجته .حيث قال مسؤولون حكوميون مطلعون،
إ ّن��ه من المقرر أن يصدر كبار المسؤولين الماليين في
دول مجموعة السبع بياناً ،يؤكد استعدادهم التخاذ كل
الخطوات الالزمة لتهدئة األس��واق إذا صوتت بريطانيا
لصالح الخروج من االتحاد.
م��ن جهتها ،قالت الحكومة الصينية ،إ ّن��ه��ا ورغ��م
احترامها الختيار الشعب البريطاني ،فإ ّنها تريد لالتحاد
األوروبي القوة واالستقرار ،لكنها أكدت أنّ االستفتاء شأن
داخلي بريطاني.
لكن مصادر دبلوماسية قالت إنّ الصين أبدت تأييدا ً
ضمنيا ً لمعسكر «البقاء» بدعوتها إل��ى أوروب���ا قوية
وموحدة خالل لقاء للرئيس الصيني شي جين بينغ مع
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في تشرين األول
الماضي وهو الموقف الذي كرره وزير الخارجية الصيني
وانغ يي الشهر الماضي.
وق��ال��ت ه��وا ت��ش��ون يينغ المتحدثة ب��اس��م وزارة
الخارجية ،في إفادة يومية «إننا نهتم باستفتاء بريطانيا
بشأن عالقتها باالتحاد األوروبي .ونحترم خيار الشعب
البريطاني» .وأضافت «كنا دوما ً مؤيدين لعملية االندماج
في أوروب��ا ونريد أن نرى اتحادا ً أوروبيا ً موحدا ً وقويا ً
ومستقرا ً يلعب دورا ً مهما في الشؤون الدولية».

اعت�صام للديمقراطيين في مجل�س النواب الأميركي ّ
للحد من ا�ستخدام ال�سالح
اعتصم ع��دد من األعضاء الديمقراطيين في مجلس
ال��ن��واب األم��ي��رك��ي أم��س ،وذل��ك احتجاجا ً على رفض
الجمهوريين للتصويت على تشريع يحد من استخدام
األسلحة بعد مذبحة أورالندو.
واحتشد عشرات الديمقراطيين في المجلس لمدة زادت
على  14ساعة ،وجلسوا على األرض ورددوا هتافات رغم
اضطرار قيادة الجمهوريين في المجلس لغلق كاميرات
التلفزيون والميكروفونات ،إلجبار أعضاء المجلس على
العودة إلى النظام.
وتعهد الديمقراطيون بمواصلة احتجاجهم حتى يسمح
الجمهوريون في المجلس بالتصويت على تشريع للحد
من استخدام األسلحة بعد المذبحة التي راح ضحيتها
 49شخص وأصيب  53آخرون في والية فلوريدا يوم
12حزيران ،حين أطلق عمر متين النار داخ��ل ملهى
للمثليين ،مستخدما ً أسلحة اشتراها بشكل قانوني.
واعتبر الجمهوريون هذا التحرك حيّلة دعائية ،وقال
مارك تاكانو النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا «سيدي
رئيس المجلس إ ّنها ليست حيلة دعائية بل جرس إنذار».
ورفض رئيس المجلس بول ريان مطالب الديمقراطيين
باتخاذ إجراء فيما يتعلق بالحد من استخدام األسلحة،
ودفع بدال ً من ذلك للتصويت على مشروع قانون غير ذي
صلة باألمر ما أثار الصخب داخل المجلس .وأصر على
عدم مناقشة أيّ مشروع قانون يسلب الحقوق الدستورية
لمالكي األسلحة.
بدورها ،قالت نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في

المجلس «سنبقى» ،بينما كانت تجلس على األرض ،فيما
تعهد أعضاء ديمقراطيون آخرون بمواصلة اعتصامهم
حتى ي��ج � ّري التصويت على م��ش��روع ق��ان��ون حيازة
األسلحة.
في غضون ذلك ،ذكر متجر «هانتر» لبيع األسلحة ،و
الذي يتخذ من والية بنسلفانيا مقرا ً له ويمارس نشاطه
عبر اإلنترنت ،أ ّنه باع أكثر من  30ألف بندقية من طراز
 AR-15نصف اآللية ،التي تشبه األسلحة التي اسخدمت
في هجوم أورالندو ،وذلك خالل أسبوع واحد فقط.
وقال مالك المتجر ،توم إنجل «إنّ مبيعات بندقية AR-
 15جيدة للغاية .عمليات إطالق النار ال تتسبب في زيادة
المبيعات ،ولكن عندما تبدأ الحكومة في تداول أحاديث
عن منع أسلحة بعينها ،فإن اإلقبال على شراء السالح
يتزايد» ،مضيفا ً أ ّنه «عندما تسلب من الناس حقوقهم
لشراء سالح بعينه أو ط��راز معين من األسلحة ،فإنهم
يسعون وراء امتالكه ومن َثم يشترونه».
و كانت بعض البندقيات التي تشبه بندقية AR-15
قد ُمنعت في الواليات المتحدة ،بموجب قانون فيدرالي
صدر عام  ،1994يقضي بمنع امتالك األسلحة الهجومية.
وتشبه بندقية  ،AR-15وهي بندقية نصف آلية يرتبط
اسمها كثيرا ً ببندقية  M-16ذات الطراز العسكري ،إلى
حد كبير األسلحة التي استخدمت في حادث إطالق النار
بمدرسة ساندي هوك االبتدائية ،وكذلك حادث إطالق النار
في سان بيرناردينو ،وأيضا ً مذبحة ملهى بالس الليلي.

كيم جونغ �أون ِّ
يهدد القواعد الأميركية في المحيط الهادي
ق��ال الزعيم ال��ك��وري الشمالي
كيم جونج أون ،أم��س ،إنّ نجاح
بالده في إطالق صواريخ بالستية
يشكل ت��ه��دي��دا ً م��ب��اش��را ً للقواعد
األم��ي��رك��ي��ة ف��ي منطقة المحيط
الهادي.
وأض���اف ،بعد أن أش��رف على
اختبار إلطالق «صاروخ باليستي
إستراتيجي متوسط المدى» ،أنّ
بالده أصبحت قادرة على مهاجمة
أه����داف أم��ي��رك��ي��ة ف���ي المحيط
الهادي.
وك���ان م��س��ؤول��ون عسكريون
ك��وري��ون جنوبيون وأميركيون
أك���دوا أول م��ن أم���س ،أنّ بيونغ
يانغ أطلقت صاروخين متوسطي
المدى ،في ما أعلنت وكالة األنباء
الرسمية في كوريا الشمالية أنّ
تجربة اإلطالق كانت ناجحة دون

أن يكون لها أيّ تأثير على أمن
الدول المجاورة.
وف��ي ال��س��ي��اق ،ب���دأت اليابان
أمس ،فحص ما يشتبه بأ ّنه جزء
من المخروط األمامي للصاروخ
الكوري الشمالي ،و الذي جرفته
األم���واج إل��ى شواطئها على أمل
ج��م��ع م��ع��ل��وم��ات ع���ن ب��رن��ام��ج
ال��ص��واري��خ الباليستية لبيونغ
يانغ.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع
اليابانية بعد أنّ وصلت الشاحنة
التي تقل القطعة إلى مقر الوزارة
«سنحلل المواد ومستوى التقنية
المستخدمة».
هذا و كان وزيرالدفاع األميركي
أش���ت���ون ك���ارت���ر أك����د ف���ي وق��ت
سابق ،أ ّن��ه ال يعرف م��دى نجاح
اخ��ت��ب��ارإط�لاق ال���ص���اروخ ال��ذي

أج � ّرت��ه ك��وري��ا الشمالية« ،لكن
ال��ص��اروخ ط��ار لمسافة أبعد من
ال���م���ح���اوالت ال��س��اب��ق��ة» حسب
تعبيره.
وقال كارتر «أحد الصاروخين
اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية
األرب����ع����اء ط����ار ل��وق��ت ط��وي��ل»
مايستوجب ت��ع��زي��ز ال��دف��اع��ات
الصاروخية في كوريا الجنوبية
والواليات المتحدة واليابان.
وأض��اف « أيّا كان السبب وأيّا
كان مستوى النجاح ،فإنّ هذا يظهر
الحاجة إلى أنّ نواصل ما نعمله
اآلن ،وه��و ب��ن��اء ه��ذه ال��دف��اع��ات
الصاروخية ذات نطاقات متعددة
لحماية كل من حلفائنا الكوريين
الجنوبيين ،والقوات األميركية في
شبه الجزيرة الكورية واليابان
واألراضي األميركية».

