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شذرات
ال ـغ ــزو االس ـت ـع ـمــاري ل ـلــوطــن ،ال ـنــاتــج عنه
خضوع األرض والشعب لالحتالل بكل ما
يحمله من كــوارث .وقد أثبت الجزء األكبر
من رجال الدين اإلسالمي (املفتي وخطيب
املسجد ،كنموذجني) دورًا بارزًا في الحفاظ
ع ـلــى امل ــوق ــف ال ــراف ــض ل ــإغ ــاق ول ـش ــروط
ال ــدخ ــول ل ـل ـصــاة ،وف ــي تـصـلـيــب وتـثــويــر
ال ـت ــوج ــه ف ــي م ــواجـ ـه ــات ب ـض ـعــة مــوظـفــن
م ــن رجـ ـ ــال ال ــدي ــن (لـ ـ ـ ــأردن دور أس ــاس ــي
ف ــي تــوج ـه ـهــم) ،ح ــاول ــوا ج ــس نـبــض ق ــادة
الهبة الوطنية ،مــن قــادة الـحــراك الشعبي
ووجهاء املدينة وعلماء الدين ،حني دعوا
إلــى «الـتـعــامــل بعقالنية وحكمة وتفويت
الفرصة على املحتل بمنعنا النهائي من
دخــول املسجد» ،قائلني« :يكفي حصولنا
عـ ـل ــى إزال ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـب ـ ــواب ـ ــات ،وإبـ ـ ـق ـ ــاء املـ ـم ــرات
الحديدية والكاميرات ،فيمكننا التفاوض
بشأن إزالتها الحقًا ولكن ال يجوز أن نبقى
خ ــارج م ـس ـجــدنــا!» .لـكــن جـمــاهـيــر الشعب
امل ـن ـت ـفــض م ــن خـ ــال الـ ـقـ ـي ــادات امل ـيــدان ـيــة
اسـ ـتـ ـط ــاع ــت لـ ـج ــم هـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ــدور وإسـ ـق ــاط ــه
وتــوجـيــه رســالــة «واض ـح ــة امل ـض ـمــون» ملن
يروج ملثل هذه التنازالت.

ال أنصاف حلول
أدى قـ ــرار ال ـق ـي ــادات ال ــروح ـي ــة (اإلســام ـيــة
واملـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــة) ،والـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة
املدعومة واملنطلقة من وضع شعبي متحد،
إلــى رفــض الـخـضــوع لكل املـســاومــات التي
لعبت فيها قيادات سلطة املقاطعة في رام
الله املستباحة ،والنظام األردني بالتنسيق
وال ـت ـف ــاه ــم م ــع نـ ـظ ــام آل سـ ـع ــود وال ـك ـي ــان
الصهيوني ،التي حاولت جميعها تجيير
النصر لــدورهــا املتواضع حينًا واملتواطئ

ال ـتــي يـبـنــي عليها خ ـيــاراتــه ،حـيــث اتصل
بـ ــه وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ري ـك ــس
ت ـي ـل ــرس ــون وأوضـ ـ ـ ــح لـ ــه رف ـ ــض واش ـن ـط ــن
لـقــراره ،ونصحه بتأجيله اآلن واالنشغال
بما هو بعد االنتصار العراقي على تنظيم
اإلره ــاب املـسـمــى إعــامـيــا «داعـ ــش» .وهنا
وقـ ــع أمـ ــر م ـض ـح ــك ،أربـ ـي ــل ت ـن ـفــي امل ـكــاملــة،
وال ـق ـن ـصــل األم ـي ــرك ــي يـنـشــر خ ـبــرهــا على
املـ ــوقـ ــع ال ــرسـ ـم ــي ل ـل ـق ـن ـص ـل ـي ــة ،وت ـن ـق ـل ـهــا
وســائــل إع ــام مـقــربــة مــن الـطــرفــن عاكسة
طبيعة التناقضات املزاجية وكأنها تسلية
إضافية لواقع الحال ،املربك واملرتبك.
سابعًا ،الهروب إلى األمام في ظرف صعب
ال يـنـتــج م ــا ي ــؤم ــل م ـن ــه .وال ـن ـت ـي ـجــة بــانــت
أكثر كشفًا ،خصوصًا فــي أن الــدخــول إلى
قرار كهذا وإعالنه من دون دراية واستناد
كــامـلــن إل ــى مـهـمــات املــرحـلــة ومستقبلها
وال ـتــوج ـهــات ال ـض ــروري ــة لـقـضـيــة الـشـعــب
الكردي ووقائع الحال على األرض تكشف
ضياع البوصلة فيها وتقديم بيان صريح
ع ــن الـعـقـلـيــة الـسـيــاسـيــة املــرتـهـنــة بــالـقــرار
وامل ـ ـ ـصـ ـ ــرة عـ ـل ــى االسـ ـتـ ـه ــان ــة ب ــال ــدسـ ـت ــور
والوحدة الكردية ومن ثم الوحدة الوطنية
في العراق.
طـ ـ ـ ــرح اس ـ ـت ـ ـف ـ ـتـ ــاء يـ ـ ـ ـ ــراد م ـ ـنـ ــه االن ـ ـف ـ ـصـ ــال
والتقسيم والتفتيت تحت مــا يسمى حق
استقالل ومصير أقلية في بلد لم تضطهد
أو ت ـحــارب فـيــه ،وي ـشــارك سـيــاسـيــوهــا في
رســم سـيــاســاتــه وتستثمر أو «تستنزف»
اقتصاده ،يفضح ليس نيات وحسب وإنما
خططًا ومشاريع عدائية للعراق ،والشعب
ال ـعــراقــي بـكــل ق ــواه وأل ــوان ــه .ول ـيــس هناك
أكـثــر وضــوحــا مــن اإلصـ ــرار عـلــى األخـطــاء
واالس ـت ـم ــرار فــي االسـتـفـتــاء وال ـح ـيــرة بما
تؤول إليه النتائج وفي كل االحتماالت .ما
يدل ويؤكد على أن البوصلة مفقودة وأن
اإلغراء ات التي دفعت بمثله خطيرة وغير
س ـل ـي ـمــة ل ـل ـم ـصــالــح ال ـش ـع ـب ـيــة والــوط ـن ـيــة
واسـ ـتـ ـق ــرار امل ـن ـط ـقــة وت ـ ـطـ ــورات املـسـتـقـبــل
السياسي للعراق وجيرانه ،ويبقى سؤال
بـ ـع ــد ك ـ ــل م ـ ــا ذكـ ـ ـ ــر ،م ـ ــن ت ـ ـخـ ــدم مـ ـث ــل ه ــذه
التخبطات؟!
*كاتب عراقي

مــع الـعــدو أحـيــانــا كـثـيــرة .إن اإلص ــرار على
إقامة الصالة في الطرقات املؤدية للمسجد
وع ـل ــى ب ــواب ــات ــه ،أس ـق ــط م ــن ي ــد املـسـتـعـمــر
وأدوات ال ـض ـغــط املـحـلـيــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة ،ما
يـمـكــن أن يـضــع الـشـعــب الفلسطيني على
طريق الـتـنــازالت ،ألن تلك القوى الشعبية،
غ ـيــر ال ـخــاض ـعــة ألدوات الـتـنـسـيــق األم ـنــي

أكد الفلسطينيون أن
منع تهويد األقصى بند
أساسي في جدول األعمال
الكفاحية

القمعية ـ ـ مدينة الـقــدس خ ــارج سيطرتها
وس ـل ـط ـت ـهــا ال ــذات ـي ــة امل ـ ـحـ ــدودة ـ ـ ـ وامل ـص ــرة
ع ـلــى تـحـقـيــق هــدف ـهــا ،م ــن دون ت ـقــديــم أيــة
تـ ـن ــازالت ،حـقـقــت عـلــى األرض ،انـتـصــارهــا
فــي ه ــذه الـجــولــة مــن ال ـحــرب املـفـتــوحــة مع
ال ـ ـعـ ــدو .ل ـق ــد اس ـت ـط ــاع ــت ه ـ ــذه ال ـج ـمــاه ـيــر
وقياداتها الوطنية والروحية املنبثقة من
امل ـع ــارك الـشـعـبـيــة املـتـتــالـيــة وال ـت ــي راكـمــت
عـبــر تـجــاربـهــا وتضحياتها ،خــاصــة ،منذ
تشرين األول /أكتوبر  2015وإلى اآلن ،وعيًا
مـعــرفـيــا ،حـ ّـصـنـهــا كــي ال يـحـقــق املستعمر
مايعمل ألجـلــه :الــذهــاب إلــى ص ــراع /حرب

دينية .لقد أب ــدع املقدسيون فــي معركتهم
بــالــدفــاع عــن املسجد األقـصــى ،الــذي تحول
مــن خــال املدافعني عنه ،مــن مكان للصالة
ومـ ـم ــارس ــة ال ـش ـع ــائ ــر ال ــدي ـن ـي ــة فـ ـق ــط ،إل ــى
رمـ ــز وط ـن ــي ك ـج ــزء م ــن ال ــوط ــن املـسـتـعـمــر
والخاضع لظلم وفاشية املحتل ،أكدوا بأن
منع تهويده بند أساسي في جدول األعمال
الكفاحية لتحرير الوطن املحتل من الغزاة
املستعمرين .ولهذا ،إن الصفة الدينية تأخذ
أهميتها مــن خــال وجــودهــا الطبيعي في
ً
املعركة الوطنية /القومية أوال ،والسياسية
ثانيًا ،من أجل تحرر الوطن وكرامة املواطن.

خاتمة
إن ما تحقق بفعل صمود وإرادة وتضحيات
ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي فـ ــي ال ـ ـقـ ــدس وع ـم ــوم
نـ ـق ــاط االش ـ ـت ـ ـبـ ــاك مـ ــع ال ـ ـعـ ــدو عـ ـل ــى امـ ـت ــداد
الــوطــن املـحـتــل تـحــت ع ـنــوان ومـهـمــة مـحــددة
وه ــي «حــريــة ال ــدخ ــول وال ـص ــاة فــي املسجد
األقـصــى» ،يجب أال يغيب عن عقلنا للحظة،
ونـحــن نـعـيــش فــرحــة االن ـت ـصــار فــي «مـعــركــة
ال ـ ـبـ ــوابـ ــات والـ ـ ـك ـ ــامـ ـ ـي ـ ــرات» .إنـ ـن ــا فـ ــي ح ــرب
مفتوحة مــع املستعمر الـفــاشــي ال ــذي يحتل
األرض الفلسطينية .لهذا ،فإن دروس املعركة
الكفاحية الـتــي شـهــدهــا الـنـصــف الـثــانــي من
شهر تـمــوز /يوليو الـفــائــت ،يجب أن تشكل
وع ـ َـب ـرًا لـلـجــوالت اآلتـيــة،
لـنــا جميعًا ،إلـهــامــا ِ
وف ــي امل ـقــدمــة م ـن ـهــا :وحـ ــدة ال ـش ـعــب ووح ــدة
ال ـهــدف تـحــت ق ـيــادة وطـنـيــة ،صـلـبــة ،منبثقة
مــن صـفــوف الجماهير ،تستند إلــى برنامج
كفاحي مقاوم ،وتمتلك املصداقية والشفافية
واالستقاللية والـصــابــة فــي مواجهة العدو
وأدواته.
*كاتب فلسطيني

السياسة األرثوذكسية
ّ
ْ
َ
 ...المس ِبية
أنطونيو فرح *

ً
األرث ــوذك ـس ـي ــة ف ــي لـبـنــان تـعـنــي م ـمــارســة،
ُ ْ َ َ
ط ــائ ـف ــة ت ــغ ــت ــن ـ ُـم ح ـ ّـص ـت ـه ــا فـ ــي ال ـس ـيــاســة
والـقـضــاء والدبلوماسية واإلدارة وغيرها.
شئنا أن تكون أرثوذكسيتنا خرقًا ملفهوم
ُ
الطائفية لتصبح نهجًا معتمدًا ضمن كل
ومنصب وغيرها...
ودين
ومذهب
طائفة
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
نحن نلتزم االستقامة وبعد،
َطـ ْـا َلـ َـعـ َـنــا فــي اآلون ــة األخـيــرة بعض ّ
الساسة
ّ
الــذيــن يـمــثـلــون «الـ ـ ـ ّـروم وتــواب ـع ـهــا» معلنني
تعيينات من هنا
حربًا كالمية بخصوص
ٍ
وهـنــاك .الغريب العجيب ّأن البعض الكثير
مــن ســاســة ال ــروم فــي لـبـنــان اق ـتــرعــوا على
ل ـبــاس ّاألرث ــوذك ـس ـي ــة «وركـ ـب ــوا» الـكــراســي
امل ـخ ـمــل ـيــة ـ ـ ـ بـ ـن ـ ًـاء ع ـل ــى ه ــدره ــم ـ ـ ـ لـحـقــوق
األرث ــوذك ـس ـي ــة« ،بــامل ـع ـنــى ال ـط ــائ ـف ــي» ،وهــم
ّ
ّ
تمثيلية
يتبجحون اليوم ًويلعبون ًأدوارًا في
ّ
أضحت مكشوفة ...متعرية إال من الباطنية
ّ
والزيف!
ّ
البيزنطي الذي
لن ينحدر قلمي إلى الجدل
رومـ َّـي ـت ـكــم ،ك ــي ال أق ــع في
ورث ـت ـم ــوه ...م ــن ِ
العثرات ،لكني أسأل بوضوح ّ
تام:
َ
منصب ْي نيابة رئاسة مجلس
ما رأيكم في
الرجاالت
كل
فعلت
ـاذا
ـ
م
و
ـوزراء،
الـنــواب وال ـ
ّ
«الـ ــرومـ ـ ّـيـ ــة» امل ـت ـعــاق ـبــة م ـنــذ ال ـط ــائ ــف ،أقــلــه
حتى ال ـيــوم ،النـتـشــال هــذيــن املنصبني من
ّ
كرامة...
«وهميتهما» إلى الحفاظ على بعض
ٍ
ّ
تقريرية؟
م ــاذا عــن املـنــاصــب «الــرومـ ّـيــة» األمـنـ ّ
التي
ـة
ـ
ـي
ِ
ٌ
ٌ
ْ
ـدرتـ ـه ــا س ـي ــاس ـ ٌ
ـات م ـت ـن ــازل ــة ُمـسـتـغـنـيــة
أه ـ ٌ
ّ ً
ُ
َ
متوارية بني دهاليز أمـ ٍـم تدعى متحدة إلى
متعاقبة تهميشًا
وعهود
سلطات
زواري ـ ِـب
ٍ
ٍ
ٍ
ـاالت...
على
وصفقات
ـازارات
وبـ
أنقاض رجـ ِ
ٍ
ٍ
ِ
ّ
الروم وتوابعها! ماذا عن املناصب واملراكز
ّ
ّ
ّ
ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ــي ــة واإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ّوال ـق ـض ــائ ــي ــة
والصالحيات املناطة بها التي وقعتم بأيديكم
وكراس
بتسليمها رخصًا
اآلثمة
ٍ
ًٍ
وصفقات ً
ّ
خة استسالمًا وسلطوية فارغة
جبانة َمتلط ٍ
ٍ
الهيبات والصالحيات؟
منزوعة...
ِ
وبكاء ...على
وإدانات
بتصريحات
ويأتوننا
ٍ
ٍ
ٍُ
أطالل تطاولوا على ق ُصورها حتى أضحت...
ٍ

ّ
وأنانيتهم.
ركامًا لثرواتهم وجشعهم
ك ــا ،ال ت ـل ــوم ــوا «ال ـج ــزم ــة ال ـس ــوري ــة» الـتــي
ّقبلتموها أو عهد رفـيــق الـحــريــري أو عهد
إميل لحود أو سلطة سهيل البوجي أو فؤاد
ّ
الـسـنـيــورة أو نـجـيــب مـيـقــاتــي ،وال تتهموا
«طـ ّـبــاخ الـعـهــد» جـبــران بــاسـيــل ،بــل صـ ّـوبــوا
الـ ّـس ـهــام نـحــو ص ــدورك ــم ي ــا رجـ ــال «الـ ــروم
وتوابعها» الذين تعاقبتم منذ الطائف حتى
ّ
شرفي ٍة...
سلطات
تنازالت
اليوم على مدوار ِة
ٍ
ِ
القتناصات بحق
وخنوعكم
ال مــأوى لها،
ِ
ٍ
ُ
أغلبية ًمــراكـ َـز َ ْأبـ ـ َـد َع أســافـكــم مــن خاللها،
ِ
طائفية...
غابات
وصل بني
صلة
ٍ
ممارسة َو ِ
ٍ
ٍ
ال ي ـج ـم ـع ـهــا إال املـ ـم ــاحـ ـك ــات وامل ـس ــاك ـن ــة
ّ
القسرية!
إلى هؤالء أصرخ معلنًا انتمائي ألرثوذكسي ٍة
ُ
م ــدف ــونـ ـ ٍة م ـ ــرذولـ ـ ـ ٍة ب ــن روم ـ ـ ّـي ـ ــات ت ـس ـت ـنــزف
ُ
وتـنــاحــر بعضها ،ويتقاسمون ضعفها في
سـبـيــل ...وه ـ ٍـم قــاتــل .عـنــدكــم روم الـسـفــارات،
أمــا أرثوذكسيتي فهي من السماوات .بينكم
روم حـيـتــان األم ــوال وهــدرهــا وفـســادهــا ،أمــا
ْ ُ
أرثوذكسيتي فهي فلس األرمـلــةِ .مــنــكـ ْـم روم
الطائفة واملغانم ،أمــا أرثوذكسيتي فهي نهج
االستقامة.
ت ـبـغــون ال ـ ــروم وتــواب ـع ـهــا ،أم ــا أرثــوذكـس ُـيـتــي
فمسيحية شـيـعـ ّـيــة ُسـنـ ّـيــة ّ
درزي ـ ـ ــة ....ال لـبـ َـس
فيها.
أؤم ــن برئيس واح ــد مـسـيـحـ ّـي ...والــرئــاســات.
أؤمـ ـ ـ ـ ــن ب ـ ـب ـ ـطـ ــريـ ــرك واحـ ـ ـ ـ ــد أرث ـ ــوذكـ ـ ـس ـ ــي...
بعداء واحد أرثوذكسي
والبطريركيات .أؤمن
ٍ
ـش» بيزنطية ،إلى
ـان صهيوني مــن «داع ـ ٍ
لـكـيـ ٍ
ـش» صليبية ...إلــى «دواع ــش» إسالمية.
«داع ـ ِ
أؤمـ ــن ب ـص ــداق ـ ٍة أرث ــوذك ـس ـي ــة مل ـح ـيـ ٍـط عــربـ ٍّـي
ّ
لحضارات تمتزج
وإقليمي ودول ـ ّـي
بشعوبه،
ٍ
ً
وليدة لإليمان ...واإلنسان.
حــان الوقت لتعتمدوا أرثوذكسيتي وتخلعوا
عن كاهل االستقامة رداء ّالقباحة واألنانية.
نحن لسنا أقلية ،بل نحن قلة أرثوذكسية في
ّ
ّ
ّ
املسيحية ُ
والدرزية ...وكل
والشيعية
والس ّنية
ُ
لبنان .لكم نقول :لن ت ْس َب ْى األرثوذكسية بعد
اليوم وسالحنا الكلمة ...الــذي في البدء كان،
وسيبقى يكون ،وبه سنكون ،والسالم.
* أستاذ جامعي

كيف نقرأ التاريخ!
زياد منى
في هذا الوقت الــذي تتصاعد فيه حـ ّـدة الخطابات بني الواليات
املـتـحــدة وكــوريــا الشمالية ،وتـهــديــدات واشـنـطــن بمسح الــدولــة
الشيوعية عــن الـخــريـطــة ،ورد بيونغيانغ بتهديد مـضــاد ،من
املفيد العودة إلى التاريخ وقراءة نتائج استعمال واشنطن القنبلة
الذرية ضد اليابان ،حيث يسود رأي بأن تلك الخطوة قادت إلى
النتيجة ،أي استسالم طوكيو غير املشروط لواشنطن.
عدد من أهل االختصاص قرأوا األحداث السابقة إللقاء القنبلتني
الذريتني على مدينتي هيروشيما وناغازاكي يومي  6و 9من
شهر آب  ،1945وتوصلوا إلى استنتاجات مخالفة للرأي السائد
وعزوا قرار طوكيو باالستسالم غير املشروط لواشنطن لسبب
آخر سنعرضه الحقًا.
بالنظر في مسار الحرب األميركية على اليابان ،من الضروري
التذكير بــأن مــدن األخـيــرة كانت تشهد غــارات جوية غاية في
العنف على مدنها ،إذ ّدمــرت نحو  68منها إما جزئيًا أو على
نحو كامل ،ما أدى إلى مقتل نحو  300000مدني وجرح نحو
 750000وتشريد نحو مليوني نفس .املقصود هنا أن تدمير
املدينتني بالقنابل الــذريــة لــم يــأت بـجــديــد ،مــن منظور القيادة
الـيــابــانـيــة .فعلى سبيل امل ـثــال ،فــي األســاب ـيــع القليلة السابقة
لجريمة هيروشيما وناغازاكي ،هاجم سالح الجو األميركي 26
مدينة ّدمر خاللها نحو ثلثها.
إضــافــة إلــى مــا سـبــق ،كــان الجيش الـيــابــانــي ال ي ــزال فــي حالة
جيدة بتوافر نحو أربعة ماليني جندي تحت السالحّ ،
وأي غزو
أميركي ألراضيه سيكلف الغزاة أعدادًا ال تحصى من الخسائر،
حيث كان أكثر من مليون جندي ينتظرهم على شواطئ الجزر
اليابانية الرئيسة .كما كــانــت الـيــابــان ال ت ــزال تحتفظ بمعظم
مستعمراتها في منشوريا وكوريا وتايوان والهند الصينية وما
كان يسمى آسيا الهولندية ،إضافة إلى مدن الصني الرئيسة.
ّ
مــن امل ـعــروف وامل ــوثــق تــاريـخـيــا أن «املـجـلــس األع ـلــى» الياباني
ّ
آب وات ـخ ــذ قـ ــرارًا بــاالسـتـســام
اجـتـمــع فــي ال ـتــاســع مــن شـهــر ّ
غير املشروط لواشنطن قبل تسلمه تقريرًا عن نتيجة قصف
ناغازاكي ،أي إن قصف هيروشيما بالقنبلة الذرية في  6آب لم
يؤثر في القيادة اليابانية ،بل حتى أن املجلس األعلى في اليابان
الذي كان يقود البالد لم يجتمع حتى التاسع من آب قبل قصف
ُّ
ناغازاكي ،واتخذ القرار باالستسالم غير املشروط .هذا يعني
ِّ
أن قصف املدينتني لم يؤد إلى مراجعة القيادة اليابانية موقفها
الرافض ملطالب واشنطن باالستسالم غير املشروط ،وقصف
هيروشيما لــم تنظر القيادة اليابانية إليه على أنــه أمــر طــارئ
يستدعي اجتماعًا فوريًا للمجلس األعلى.
هنا نــود التنويه إلــى حقيقة أن االتـحــاد السوفياتي كــان حتى
الرابع من آب  1945محايدًا ملتزمًا باتفاقية الحياد مع طوكيو
الـتــي وقـعــاهــا ع ــام  ،1941ول ــم يعلن ال ـحــرب حـتــى الـتــاســع من
الشهر ذاته.
أهل االختصاص الذين درسوا تلك التطورات عن قرب وصلوا
إلى نتيجة أن القيادة اليابانية كانت تحاول التوصل إلى إنهاء
ال ـحــرب بــاتـفــاق مــع واشـنـطــن ،يسمح لـهــا االحـتـفــاظ بنظامها
اإلمبراطوري ،وبمستعمراتها آنفة الذكر ،أو بقسم منها .وهي
كانت تأمل أن تتمكن من إقناع موسكو بممارسة دور الوسيط
مع واشنطن لهذا السبب .لكن دخول االتحاد السوفياتي الحرب
على اليابان في التاسع من آب ،وكان قد أعلم القيادة اليابانية
بإنهائه اتفاقية الـحـيــاد ،واقـتـحــام قــواتــه منشوريا وسخالني،
التزامًا بتعهد ستالني لروزفلت ،قضى على آمــال طوكيو في
نهاية دبلوماسية للحرب ،وأقنع املجلس األعلى بضرورة قبول
شرط واشنطن إلنهائها.
تحليالت االسـتـخـبــارات اليابانية كما نعرفها اآلن بينت أنها
كــانــت على قناعة بــأن ال ـقــوات السوفياتية ستدخل األراض ــي
اليابانية خالل عشرة أيام من شنها الحرب ،مقارنة بمدة أشهر
تحتاج إليها القوات األميركية .و«املجلس األعلى» املجتمع في
حزيران  1945وصل إلى نتيجة أن دخول االتحاد السوفياتي
ال ـح ــرب عـلــى ال ـيــابــان سـيـعـنــي نـهــايــة اإلم ـب ــراط ــوري ــة الـيــابــانـيــة
ونظامها املقدس.
هذه حقائق معروفة للقيادات األميركية واليابانية ،لكن ما سبب
تمسكهما بــروايــة أن استعمال الـســاح ال ــذري هــو ال ــذي أجبر
اليابان على االستسالم غير املشروط!
ثمة أسباب عديدة يذكرها البحاثة ،منها على سبيل املثال رغبة
اليابان الحفاظ على نظامها اإلمبراطوري املقدس حيث سيقال
وقتها إن سبب إذاللـهــا ليس قــرار إمبراطورها الـبــدء بحروب
عدوانية انتهت بخسارة فادحة ،وإنما القنابل الذرية.
وفي الوقت نفسه ،لطوكيو مصلحة في الرواية السائدة حيث
تظهر وكأنها ضحية ،مع أنها شنت حروبًا عدوانية وحشية
وهمجية على جيرانها مارست فيها مختلف الجرائم والفظائع.
كـمــا وج ــدت أس ـبــاب لــواشـنـطــن فــي الـتــرويــج لـفـكــرة أن القنبلة
التي جلبت استسالم طوكيو غير املشروط ،ما يبرر
الذرية هي ُ
املليارات التي أنفقت لتطويرها .كذلك ،إن واشنطن لم تكن لديها
رغـبــة فــي االع ـت ــراف ب ــأن االت ـحــاد الـســوفـيــاتــي هــو ال ــذي حسم
الـحــرب فــي أوروب ــا وشــرقــي آسـيــا ،وك ــان الـعــامــل األس ــاس في
هزيمة دول املحور.

