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كوالي�س

وا�شنطن تو�ضح اتفاقها مع تركيا

في القد�س...
كيف نخرج من م�أزقنا؟
} راسم عبيدات
على رغم كل حالة الصمود التي يبديها المقدسيون ،فالواقع يقول
إن ما يملكونه من طاقة وإرادة وإمكانات كبيرة جداً ،ولكن هذا ليس
بالكافي لمنع تقدم وتمدد المشروع الصهيوني في المدينة ،فهناك دولة
استيطانية تزجّ بك ّل طاقاتها وإمكاناتها لتهويد المدينة وأسرلتها،
وأيضا ً يجري العمل والتنسيق والتعاون بين مختلف األجهزة
والقطاعات والمستويات الصهيونية رسمية وغير رسمية ،لتحقيق
ما تصبو إليه من أهداف في التهويد واألسرلة ،وداللة ذلك أننا كل يوم
نصحو على وقائع جديدة تفرض بالقوة وبالعمل في أرض الواقع،
حيث التغيير يطاول ويستهدف ك ّل معالم الوجود العربي اإلسالمي
في المدينة ،بك ّل ظواهره ومظاهره وتجلياته ،للوصول الى حالة من
نفي الوجود العربي – اإلسالمي في المدينة ،في أبشع وأحقر عملية
للسطو على التاريخ وتزويره.
وصغيرنا قبل كبيرنا في القدس أصبح خبيرا ً ومحلالً في ما
تتعرض له القدس من حرب شاملة يشنها المحتل على المقدسيين،
وكذلك ال داعي لكي «نجتر» الحديث نفسه عن أزمة السلطة وقصورها
وعدم قيامها بدورها وتح ّمل مسؤولياتها في المدينة ،وحتى الغياب
عن أجنداتها ،وال داعي أيضا ً بأن نستمر في مطالبة ومناشدة العرب
والمسلمين بأن يقفوا الى جانبنا أو يعملوا على دعمنا بالمال واإلعالم
والسياسة والموقف ،فقرارهم وإرادتهم خارج سيطرتهم ،وال احد
مهما ً يستطيع ان يدفع قرشا ً واحدا ً من دون قرار أميركي -اوروبي-
«اسرائيلي» ،حتى لو كان على شكل وجبة غذائية في شهر رمضان،
فعلى سبيل المثال ال الحصر تصريح إدخال الوجبات من قبل هيئة
األعمال اإلماراتية الى األقصى في شهر رمضان كان من وزارة الدفاع
«اإلسرائيلية» في تل أبيب ،تحت عنوان إدخال الوجبات الى (هار
هبيت) يعني جبل الهيكل ،وعلى هذا المنوال يجري القياس ،حيث تجد
الخالف بين أكثر من جهة وهيئة في ما يتعلق بمحاولة فرض السيطرة
أو الموقف في قضية المسجد األقصى.
ولنبتعد من النمطية في الكالم وترداد اإلسطوانات والندب والبكاء
نفسها ،ولنفكر في شكل جماعي بحلول خالقة تخرج عن إطار النمطية
والرتابة ،فاألزمة غير العادية تحتاج الى حلول غير عادية ومن
نمط خاص ،ولنوقف الجدل والنقاش وطرح الحلول والمقترحات
حول توحيد العناوين والمرجعيات في المدينة ،فهذه مسألة معقدة
ومرتبطة بمصالح وأجندات ألكثر من طرف وجهة ،وأصبح الحديث
فيها يدمي القلب ،ف��اإلرادة السياسية عند المنظمة والسلطة وحتى
األح��زاب والفصائل غير متوافرة ،ولذلك الحل يجب أن يتأتى من
المقدسيين أنفسهم ،فخلق وإيجاد المرجعية والعنوان المقدسي
الواحد في ما يتعلق بهمومهم اإلقتصادية واإلجتماعية ،يكون من خالل
هيئة علنية يتمثل فيها أوسع طيف مقدسي سياسي وطني مجتمعي
مؤسساتي ،يناط به رسم استراتيجيات ووضع خطط وبرامج وآليات
يجري اشتقاقها من تلك الخطط والبرامج لكيفية حماية وتعزيز صمود
ووجود المقدسيين في المدينة ،بحيث يجري طرح ورقة موقف من
القضايا المركزية من طراز عالقة المقدسيين ببلدية اإلحتالل ،وكيفية
حصول المقدسيين على حقوقهم وتلقيهم لخدمات مقابل ما يجبى
منهم قسريا ً من ضرائب متعددة األشكال والعناوين ،وبالذات ضريبة
«األرنونا» المسقفات ،قضية التعليم في مدارس القدس ،فالمظالت
التعليمية متعددة ،ولكن ما هو واضح أن العملية التعليمية والسيطرة
عليها تحسم لمصلحة اإلحتالل ،فنحن نجد تمددا ً في التعليم وفق
المنهاج «اإلسرائيلي» ،ناهيك عن إزدي��اد عدد الطلبة المقدسيين
الملتحقين بـ«البجروت» «اإلسرائيلي» ،واألخطر أننا حتى اللحظة
ال نمتلك رؤية او حلوال ً او مواقف ،ال على مستوى سلطة او احزاب او
وزارة تربية وتعليم ،حول توجه أغلب المدارس األهلية والخاصة
لتلقي أموال من بلدية اإلحتالل ،فالبعض يبرر هذا حق لنا باسترجاع
اموالنا من بلدية اإلحتالل؟ ورأي قوي يقول إن هذا يشكل اختراقا ً ماليا ً
له ثمن على صعيد الموقف والمنهاج والعملية التعليمية ،وبالتالي
هذه المدارس تصبح تحت سيطرة بلدية اإلحتالل ودائرة معارفها،
وبما يجعلها تتماهى مع المدارس الحكومية ،اللهم الفروقات أن هذه
المدارس تأخذ أقساط مرتفعة من الطلبة ،وتتلقى مساعدات مالية من
البلدية.
هنا ال توجد استراتيجية وال رؤية وال حتى موقف ،ومع بداية كل
عام دراسي نجد أنفسنا أمام حالة من الضياع و«التوهان».
قضية السلم األهلي والمجتمعي في المدينة وتفكك النسيج
اإلجتماعي ،غياب المرجعية والعنوان واضحة هنا ،وهنا يجب
التأكيد أن أي هيئة أو مرجعية شعبية مقدسية يجري التوافق عليها
مقدسياً ،يجب ان تفرد حيزا ً كبيرا ً لهذا الجانب من خالل لجنة منضوية
تحت مسؤوليتها ،بحيث يجب العمل في شكل حثيث لمنع تكريس
العشائرية والجهوية والطائفية ،وأن تكون الحلول للمشاكل والقضايا
وفق رؤية وطنية تعزز من مفهوم المواطنة واإلنتماء الوطني.
قضايا السكن واإلسكان ،هي واحدة من القضايا المركزية في تعزيز
الوجود والصمود المقدسي في المدينة ،واالحتالل يمارس ويضع
الكثير من العراقيل والمعيقات أمام المقدسيين على صعيد الحصول
على الرخصة والكلفة العالية للحصول عليها ،وعدم توافر األراضي
إلقامة أبنية أفقية ،وكل الدراسات التي أنتجتها أو طرحتها المؤسسات
واللجان واالتحادات التي تعنى باإلسكان تتحدث عن أزمة عميقة
وحاجة كبيرة لإلسكان ،حيث أننا في حاجة الى ( )40000وحدة
سكنية في السنوات الخمس المقبلة ،وفي دراس��ة قام بها االتحاد
التعاوني لإلسكان في القدس ،قال إنه باإلمكان الحصول على رخص
وإقامة إسكانات عليها ،اذا ما جرى تعاون ما بين المواطنين المقدسيين،
والبنوك الفلسطينية التي ترفض تقديم أية تسهيالت للمواطنين
المقدسيين ،رغم ان الجهات الداعمة تضخ األموال عندها ،وتعمل على
خلق احتكارات او شركات يكون أعضاؤها مكونا ً رئيسيا ً فيها الستغالل
هذه األموال لمصلحتهم ومنفعتهم وليس لمصلحة ومنفعة المواطنين
المقدسيين ،وكذلك عجز السلطة والمنظمة واألحزاب عن وضع حلول
عملية في هذا الجانب ،يفاقم من أزمة المواطن المقدسي ويزيد من حالة
غضبه ويأسه وعدم ثقته بكل ما هو قائم.
الخروج من األزمة يحتاج الى وقفة جريئة وقرارات جريئة بعيدا ً
من المصالح واألجندات الخاصة ،فأهل مكة أدرى بشعابها ،وال يجوز
ان يبقى المواطن المقدسي أسيرا ً لمزاجية هذا المسؤول او ذاك ،او
ما يخدم مصلحته وأجندته ،فالمقدسيون عليهم أخذ زمام امورهم
بأيديهم ،وال مناص من تشكل لجنة او جسم مقدسي علني شعبي،
يقود كل نضاالتهم المطلبية والمجتمعية ،ويعالج كل قضاياهم
ومشاكلهم اليومية والحياتية ،ويرسم االستراتيجيات ويضع الخطط
والبرامج ،واآلليات العملية لكيفية تنفيذها في أرض الواقع ،بما يحافظ
على حقوق المقدسيين ويثبت وجودهم ،ويدافع عن انتمائهم وهويتهم
الوطنية.
Quds.45@gmail.com

} هدى رزق
يصرح أردوغ��ان ورئيس وزرائ��ه الموقت داود أوغلو
ان االحصاءات تدل على ان المزاج التركي موافق على
ال��ض��رب��ات الموجهة ال��ى ح��زب العمال الكردستاني،
لكنهما ال يؤكدان ان العملية تضرب استقرار تركيا .بينما
يتفق معظم المحللين على ان واشنطن متورطة في هذا
الموضوع وهم يرون أن هناك اتفاقا ً أدخل تركيا في مزيد
من االضطرابات وأفسد الساحة السياسية وأنهى مسألة
حيوية كعملية السالم مع العمال الكردستاني ووضع
رئيس حزب الشعوب الديمقراطي صالح ديمرطاش على
خط النار وأمعن في إيقاظ المتشددين من الطرفين ما
ادى الى مقتل جنود ات��راك وعدد من الضحايا المدنيين
من األكراد .لم تظهر أنقرة جدية في مقاتلة «داعش» لغاية
اليوم .لكن االتفاق أحدث اضطرابات اجتماعية وسياسية
في الوقت الذي كانت تتحضر فيه تركيا لتغييرات داخلية
ديمقراطية.
يعتقد المحللون األت��راك ان سماح تركيا لواشنطن
باستخدام قاعدة «إنجرليك» العسكرية القريبة من الحدود
السورية بعد أشهر من الرفض حمل معه ايضا ً مشروع
اقامة المنطقة العازلة ،وهي منطقة حظر جوي لكن هذه
المنطقة السورية الشمالية الغربية هي نقطة تقاطع دول
اقليمية ودولية يفترض اال تكون سهلة فهناك روسيا
والصين ،وايران .السؤال الذي يطرح نفسه بقوة حالياً،
هل دخل اردوغان في مقامرة عبر طموحه بمقاتلة االكراد
في سورية الذين يتصدون لـ«داعش» وضرب «العمال
الكردستاني» في الداخل وفي شمال العراق ،كذلك القضاء
على صورة حزب الشعوب الديمقراطي وإشاعة مخاوف

األت��راك مع بث أقاويل بأن االك��راد يريدون االنفصال في
دولة مستقلة من أجل حصد مكاسب شخصية تساعده في
تمديد فترة حكمه وتحول دون تعرضه إلساءة استخدام
السلطة والفساد .مع ان الحرب مع االكراد قد توحدهم في
شكل أقوى ضد حكومة انقرة ،اذ يمكن ان يتحالفوا مع
العلويين في جبهة مع احزاب المعارضة وهؤالء يمثلون
مع األقليات األخرى ،أكثر من نصف الشعب التركي .ليست
هنالك ضمانات في الذهاب الى انتخابات تركية مبكرة من
أجل الحصول على النتائج التي يريدها الرئيس رجب طيب
اردوغان ،أي الحصول على الغالبية البرلمانية مجدداً.
في ظل هذه التساؤالت والتكهنات اتى الرد األميركي
عبر احد ديبلوماسييها لكي يضع االمور في نصابها في ما
يتعلق بأسئلة الداخل والخارج .شدد على ان التعاون بين
واشنطن وتركيا يدخل البلدان في عملية تنسيق طويلة
األمد من أجل تقييم نتائج هذه الحملة .لذلك طلبت الواليات
المتحدة من تركيا ايقاف ضرباتها المنفردة على «داعش»
في الداخل السوري ريثما يتم التنسيق مع قوات التحالف
الدولي بعد ان قامت تركيا بضربات محدودة لـ«داعش»
اثر العملية االرهابية في سروش .نفى الديبلوماسي ان
يكون هناك اي اتفاق مقابل السماح باستعمال قاعدة
«انجرليك» كضرب ح��زب العمال الكردستاني .وترى
واشنطن ان التعاون في العمليات الجوية سيشمل تنظيف
الحدود التركية من «داعش» فيشكل دائم حتى ال تعود الى
االمساك بهذه الحدود ،واستغاللها في تهريب المسلحين
والمعدات الحربية وسيعمل الفريقان على استصدار
قانون يمنع «داعش» من تجنيد االفراد.
اذا ً االتفاق هو ابعاد «داعش» عن الحدود التركية وهذا
يتطلب شراكة مع القوى المحلية اي المقاتلة المتواجدة
في المنطقة اضافة الى حزب االتحاد الديمقراطي وقوات
الحماية الكردية وستستمر الطائرات االميركية بالقيام

الأكراد يتظاهرون في �ألمانيا وبروك�سيل تنديداً بالغارات التركية

�آبي يجدد تعهده بعدم امتالك اليابان �أ�سلحة نووية

جنديا ً
ً
تركيا في عمليات لـ «الكرد�ستاني» �أجرا�س ناغازاكي تقرع في الذكرى الـ70
مقتل 20

قتل شرطي تركي أمس ،بهجوم
ن��ف��ذه ع��ن��اص��ر م��ن ح���زب العمال
ال��ك��ردس��ت��ان��ي على مخفر لقوات
الدرك في قضاء والنك بوالية موش
ش��رق تركيا ،واستخدموا خالله
قذائف صاروخية.
وقال مسؤولون ومصادر أمنية إن
مقاتلي حزب العمال هاجموا موقعا ً
أم��ام��ي�ا ً للجيش التركي وسيارة
للشرطة .ويأتي الهجوم في إطار
تصاعد العنف بين ح��زب العمال
الكردستاني والدولة التركية.
من جهة أخرى ،ألقى مجهولون
قنبلة مولوتوف على سيارة إسعاف
كانت مركونة في قضاء غرويماك
بوالية بتليس جنوب شرق البالد
وق��ام��وا برشقها ب��ال��ح��ج��ارة قبل
فرارهم من موقع الحادث.
من جهتها ،ذكرت مصادر رسمية

تركية أن حزب العمال الكردستاني
واص���ل ش��ن ه��ج��م��ات ع��ل��ى ق��وات
األم��ن التركية التي قتل نحو 20
من أفرادها منذ اندالع دوامة العنف
الجديدة.
وقالت وكالة أنباء «دوغ��ان» إن
هجوما ً وقع مساء السبت في مدينة
مديات في محافظة ماردين ونسب
إلى حزب العمال الكردستاني ،أدى
إلى مقتل شرطي وجرح آخر.
وفي السياق ،ذكرت تقارير نسبت
لألمن التركي أن نحو  390عنصرا ً
قتلوا من حزب العمال الكردستاني
وجرح  400آخرون خالل أسبوعين
في الغارات الجوية التركية على
قواعدهم في شمال العراق.
وك��ان��ت ت��رك��ي��ا ش��ن��ت ف��ي 24
تموز عدوانها ض��د ح��زب العمال
الكردستاني عمليا ً وحربها ضد

تنظيم «داعش» شكلياً .لكن عشرات
الغارات التي تلت ذلك استهدفت
«الكردستاني» ولم تقصف تركيا
التنظيم االرهابي سوى  3مرات.
على صعيد آخ��ر ،تظاهر آالف
األكراد ،السبت ،في مدينة كولونيا
األلمانية وف��ي بروكسيل تنديدا ً
بالغارات التي يشنها الجيش التركي
ضد حزب العمال الكردستاني.
وس��ار نحو  5آالف متظاهر في
ش���وارع مدينة كولونيا ف��ي غرب
ألمانيا ،حيث لبى المشاركون دعوة
وجهتها أكثر من  50منظمة بهدف
رفض الحرب.
وفي بروكسيل ،تظاهر مواطنون
ك��رد هاتفين «أوروب����ا ،أي��ن أن��ت؟
تركيا تقتلنا» ،وملوحين بأعالم
كردية وبصور زعيم حزب العمال
الكردستاني عبد الله أوجالن.

الموجهة لإيران
ظريف :االتهامات
ّ
بالقيام بـ«�أن�شطة م�شبوهة» كاذبة

 22قتي ًال بانفجار �سيارة مفخخة
في �شمال �أفغان�ستان
لقي  22شخصا ً مصرعهم جراء انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري
في والية قندوز شمال أفغانستان في وقت متأخر من مساء يوم السبت.
وق��ال حاكم والي��ة قندوز حياة الله أميري أم��س ،إن «ما مجموعه 19
شخصا ً من المسلحين الموالين للحكومة وثالثة مدنيين قتلوا عندما هاجم
مسلح تجمعا ً بسيارة مفخخة في منطقة شوراب التابعة لضاحية خان عبد
في وقت متأخر من مساء يوم السبت».
وقال المسؤول إن قائدا ً محليا ً للمسلحين الموالين للحكومة يدعى عبد
القادر كان بين القتلى ،مضيفا ً أن  11شخصا ً آخر ،بينهم ثالثة مدنيين،
أصيبوا جراء االنفجار.
وقد أعلنت جماعة «طالبان» مسؤوليتها عن التفجير.
وكانت طالبان أعلنت منذ منتصف نيسان الهجوم السنوي للمتمردين
ضد قوات األمن األفغانية.
وحثت طالبان المدنيين على البقاء بعيدا ً من التجمعات الرسمية والقوافل
والمراكز العسكرية ،التي اعتبرتها أهدافا ً مشروعة من قبل مسلحيها،
وحذرت الناس من دعم الحكومة.
والجمعة الماضي ،قتل ما مجموعه  50شخصاً ،بينهم جندي أميركي،
وجرح المئات في سلسلة من الهجمات االنتحارية التي وقعت في العاصمة
األفغانية كابول.

بغطاء جوي لحماية هؤالء مع ان تركيا أبدت تحفظا ً حول
أهداف حزب االتحاد الديمقراطي .لكن الواليات المتحدة
أكدت لها أنها ال تدعم اي تغيير ديمغرافي في المناطق التي
يسيطر عليها «داعش» ،وأوضحت األمر لوحدات الحماية
الكردية بأن العرب والتركمان واالكراد الذين نزحوا من تل
ابيض يجب ان يعودوا.
أما على صعيد الداخل ،فلتركيا الحق في الدفاع عن
نفسها ،لكن بشرط ان ال تقضي على عملية السالم مع
االكراد ألن واشنطن تعتقد بأن على تركيا ان تنعم بالسالم
والديمقراطية واالستقرار .لذا عليها كسر حلقة العنف
وكما ان على حزب العمال الكردستاني ايقاف اعتداءاته
اإلرهابية .وشددت الواليات المتحدة على أنها ستتعاون
في الداخل مع الحكومة المنتخبة والتي اختارها الشعب
عبر االنتخابات وه��ي ت��رى ما ي��راه المواطنون االت��راك
وم��ا اخ��ت��اروه عبر المسار الديمقراطي .في اش��ارة الى
نتائج االنتخابات البرلمانية .تعكس هذه التصريحات
حقيقة االتفاق مع تركيا الذي رأى فيه بعض المحللين
تبادال ً للمصالح الثنائية بين اردوغان واالميركيين لذلك
يأتي هذا التوضيح حول ماهية المنطقة العازلة لكي
يوضح رغبة اميركية في عدم التدخل البري التركي بل
االعتماد على قوى دربتها الواليات المتحدة كمعارضة
معتدلة اضافة الى وحدات الحماية الكردية .مما يطرح
عالمات استفهام حول هذه القوى المعتدلة في ظل وجود
مسلحين من «جبهة النصرة» إضافة الى قوى اسالمية
وجماعات مسلحة على صلة باالستخبارات التركية وعن
دوره��ا ومصيرها في ظل هذه الخطة اعتراض الفروف
على المعارضة المعتدلة وماهيتها وحدود استعمالها،
ما سيؤدي حكما ً الى اعادة النظر االميركية بالموضوع ال
سيما ان وجود هذه المجموعات يمكنه عرقلة مساعيها.

تقول مصادر خليجية
مطلعة من دولة لم
تشارك في إرسال
قوات للمشاركة
في اإلنزال الذي
قادته السعودية
واإلمارات في عدن
إلى أنّ خسائر جيوش
المشاركين زادت
على المئة قتيل منذ
بدء العملية ،وسيزيد
العدد نظرا ً إلى وجود
مئات الجرحى بينهم
عشرات في حاالت
حرجة ،والعملية
لم تنت ِه والدعوات
للتوقف تتصاعد داخل
الجيوش...

وص��ف وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي محمد ج��واد ظريف
االتهامات إليران بالقيام بأنشطة «مريبة» في موقع بارشين
العسكري بأنها أكاذيب أطلقها معارضون التفاق نووي مهم
توصلت إليه إيران مع القوى العالمية.
جاء ذلك ردا ًعلى تشكيك معهد أبحاث أميركي بارز الجمعة
الماضي في تفسير إيران ألنشطة في الموقع التقطتها األقمار
األصطناعية في وقت سابق ،على أنها أعمال طرق ،معتبرا ً
أنها حركة مركبات وليست لها صلة بأعمال طرق.
ونقلت وكالة األنباء اإليرانية السبت عن ظريف إعادة
تأكيده لقوله« :األنشطة في بارشين لها عالقة بأعمال
طرق» .واعتبر أن معارضي االتفاق «نشروا هذه األكاذيب
بهدف إفساد االتفاق».
ونفى رئيس البرلمان اإليراني علي الريجاني ما قاله
المعهد أيضاً ،قائالً« :ه��ذا ن��زاع مصطنع لتشتيت انتباه
العالم ،هناك بعض التحركات في بارشين لكن محاولة
توسيع هذه األنشطة لتشمل المنشأة العسكرية وإحداث
جلبة بشأنها يشبه الحكاية الخيالية»« ...واإلسرائيليون

ليسوا سعداء باالتفاق وسيفعلون أي شيء لوقفه».
يذكر أن االتفاق النووي مع إي��ران ينص على دخول
الوكالة الدولية للطاقة الذرية موقع بارشين.
وكان مسؤول كبير في االستخبارات األميركية قد رجح أن
تكون إيران قد حاولت «تنظيف» موقع بارشين قبل وصول
المفتشين الدوليين إليه ،مستندا ً في ذلك إلى صور التقطتها
أقمار إصطناعية جديدة.
ونقلت الـ «سي إن إن» الخميس الماضي عن المسؤول من
دون أن تكشف عن اسمه ،أن الصور تبين كيفية نقل معدات
بناء ثقيلة من المنشأة ،مستبعدا ً في الوقت نفسه أن تكون
مواد مشعة ،نظرا ً الى صعوبة إخفائها.
وص��رح السناتور كريس كونز للصحافيين الثالثاء
الماضي بأن لديه «مخاوف حول جهود حثيثة من قبل إيران
لتطهير بارشين».
ويذكر أن «إسرائيل» ومعظم الجمهوريين في الكونغرس
األميركي يعارضون االتفاق النووي مع إيران ويحاولون
إلغائه.

أحيت مدينة ناغازاكي غرب اليابان ،أمس ،ذكرى 74
ألف شخص قتلوا في الهجوم النووي منذ  70عاماً ،بعد
 3أيام على قصف هيروشيما.
ووقف سكان المدينة ،بعد  70عاماً ،دقيقة صمت وقرعت
األجراس وصفارات اإلنذارت في كل أنحاء ناغازاكي.
وحضر آالف اليابانيين المراسم التي ستقام في حديقة
السالم بالمدينة ،عالوة على عدد من الناجين وسفيرة
ال��والي��ات المتحدة كارولين كينيدي ،ووكيلة وزارة
الخارجية األميركية لشؤون األمن الدولي روز جوتمولر
وديبلوماسيين من  76دولة أخرى.
وفي التاسع من شهر آب عام  1945دمر انفجار نووي
 80في المئة من مباني ناغازاكي وبينها كاتدرائية
يوراكامي الشهيرة التي كانت تبعد  500متر عن مكان
سقوط القنبلة.
وكان من المقرر إلقاء القنبلة النووية التي عرفت باسم
«فات مان» (الرجل البدين) على مدينة كوكورا (شمال
ناغازاكي) حيث كان يوجد مصنع كبير لألسلحة .لكن
الشروط المناخية السيئة حملت قائد الطائرة األميركية
بي -29على تغيير الهدف.
وقبل ذلك بثالثة أيام ألقيت أول قنبلة نووية «ليتل
بوي» (الولد الصغير) على مدينة هيروشيما (غرب) ما
أدى إلى سقوط  140ألف قتيل.
وفي كانون األول  1967تعهدت الحكومة اليابانية
رسميا ً بعدم صنع أو امتالك أو إدخال أي سالح نووي إلى
األراضي اليابانية.

وتأتي ه��ذه الذكرى فيما يناقش البرلمان الياباني
قانونا ً مثيرا ً للجدل يسمح للجيش بخوض حروب في
الخارج للمرة األولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وتنص المادة التاسعة من الدستور الياباني على نبذ
الحرب وحظر استخدام القوة لتسوية النزاعات الدولية.
وجدد رئيس ال��وزراء الياباني شينزو آبي من جهته،
التزامه بعدم امتالك اليابان أسلحة نووية في أعقاب
انتقاد لعدم إعالنه مثل هذا االلتزام خالل إحيائه األسبوع
الماضي ذكرى قصف هيروشيما بقنبلة ذرية.
وقال آبي «بوصفنا الدولة الوحيدة في العالم التي
تعرضت لهجوم نووي خالل الحرب أجدد تصميمي على
القيام بدور بارز في التوصل إلى عالم بال أسلحة نووية
والحفاظ على المبادئ الثالثة غير النووية.
وأضاف «المبادئ الثالثة غير النووية» هي سياسة
اليابان منذ فترة طويلة بعدم امتالك أو إنتاج أسلحة
نووية وعدم السماح آلخرين بإدخالها إلى اليابان.
وأثار وزير الدفاع الياباني جدال ً جديدا ً األربعاء في شأن
قانون األمن عندما قال إن مشاريع القوانين التي يناقشها
البرلمان لن تستبعد نقل الجيش أسلحة نووية لقوات
أجنبية.
ووافقت حكومة آب��ي العام الماضي على ق��رار يعيد
تفسير الدستور السلمي لليابان ،والذي أعد األميركيون
مسودته بعد الحرب العالمية الثانية ،بحيث يُسمح
لليابان بممارسة حق الدفاع عن النفس في شكل جماعي
أو الدفاع عن حليف يتعرض لهجوم .

�أوباما :تدخل نتنياهو في �ش�ؤون �أميركا غير م�سبوق
انتقد الرئيس األم��ي��رك��ي ب��اراك
أوب���ام���ا م���وق���ف رئ���ي���س ال�����وزراء
«اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو من
االتفاق النووي اإليراني واصفا ً إياه
بـ«غير المسبوق».
وقال أوباما في تصريحات لشبكة
«سي إن إن» إنه ال يذكر أن زعيم دولة
أجنبية تدخل ي��وم�ا ً م��ا ف��ي ش��ؤون
السياسة األميركية بطريقة نتنياهو
ال���ذي ي��ب��ذل ج��ه��ودا ً لمنع االت��ف��اق
النووي مع طهران.
وأضاف« :أعتقد أن رئيس الوزراء
«اإلسرائيلي» خاطئ في هذا األمر...
أتصور أن االف��ت��راض��ات األساسية
التي توصل إليها غير صحيحة.
في الحقيقة إن كانت وجهة نظري
صحيحة فهذه ستكون أفضل طريقة
ل��ع��دم ح��ص��ول إي����ران ع��ل��ى س�لاح
ن��ووي ،وه��ذا ليس جيدا ً للواليات
المتحدة فحسب بل ولـ «إسرائيل»
أيضاً».
وش��دد الرئيس األميركي على أن
تسوية القضية النووية اإليرانية
تجعل م��ن الممكن ب��دء محادثات
أوس���ع م��ع إي���ران ف��ي ش��أن قضايا
أخرى من ضمنها سورية ،على سبيل
المثال.
تصريحات أوب��ام��ا ج���اءت قبل
س��اع��ات م��ن إع�ل�ان ت��ش��اك شومر
النائب الديمقراطي اليهودي البارز
رفضه لالتفاق ال��ن��ووي اإلي��ران��ي.
ومن المقرر أن يصوت الكونغرس في

أيلول المقبل على االتفاق.
ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ����ر ،أك���د رئيس
المعارضة «االسرائيلية» يتسحاق
هرتسوغ وج��ود خالفات جوهرية
بينه وب��ي��ن نتنياهو ح��ول الملف
اإليراني .وقال إنه ال ينوي التدخل
في السياسة األميركية ومواجهة
الرئيس ب��اراك أوباما علنا ً والقول
ألعضاء الكونغرس كيف يجب عليهم
أن يصوتوا في هذه المسألة ،موضحا ً
أن «االتفاق النووي الموقع مع إيران
هو اتفاق سيئ ولكن ال يجوز أن يدور
الجدل مع واشنطن بصورة علنية».

من جهتها ،انتقدت النائب تسيبي
ليفني م��ن المعسكر الصهيوني
سياسة رئيس نتنياهو قائلة إنه
«ال يمكن اإلنشغال بلي األذرع في
الكونغرس فقط من دون االنشغال
بانعكاسات االتفاق».
وأوض����ح����ت أن�����ه ي���ج���ب ع��ل��ى
«إسرائيل» أن «تعارض االتفاق ولكن
ينبغي اإلدراك أن��ه أصبح حقيقة
واقعة يجب التعامل معها» ،مشيرة
ب��ه��ذا ال��خ��ص��وص إل���ى أن ال���روس
واألوروبيين أخذوا يضخون األموال
واألسلحة إلى طهران.

