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مواقف

POSITIONS

طـ ـبـق االصـل

على رؤوس االصـــــابع
جيم هوكالند يف العراق

بيع اخلمور يصبح مهنة خطرة يف العراق

مؤيد نعمة

األصوليون وراء موجة اهلجمات على أصحاب حمال بيع اخلمور
بقلم باميال كونستابل

كان شارع الغدير بعد منتصف الليل
واحداً من أكـثر الشـوارع ازدحاماً يف
بغداد بعد احلرب ،السيارات تصطف
مثنـى وثالث ،احملركات تـدور بينما
ينـطلق الـسـواق بـسـرعـة إىل حمل
املـرياج أو العــديــد مـن حمــال بـيع
الكحــول ذات الــشعـبيـــة النتــزاع
صنـدوق من ست قنـاني أو زجـاجة
من (الويسكـي) املستورد يف طريقهم
إىل حفلة ما.
شارع الغديـر اآلن خييم عليه صمت
املـوتى ،األرصفـة مليـئة بـالفضالت
املـبعثرة من الـزجاج املكـسور وأكوام
الـزبالـة املكنـوسة بعـنايـة ،كل كوم
يــشـري إىل مـــوقع مـن املـــواقع الـيت
تفجـرت فيهـا القنـابل الـيت وضعت
بدقة على أبواب احملال اخلمسة لبيع
اخلـمــور والــيت تفجــرت يف لـيــال
خمتلفـة من ليـالي األسـبوع املـاضي.
(هـؤالء هـم إسالميـون مـتطـرفـون
يعتقـدون أن الكحـول هو أمـر سيئ،
يريـدون أن يفرضـوا أفكارهـم على
اجملـتمع بـالقـوة ،مـسـتفيـديـن من
الـدميقـراطيـة وقلـة األمـان) يقـول
صديق فـرج صاحب مـكتب عقارات
أصيـب مكتبه بـأضرار يف أحـد هذه
االنفجارات (لو كـان صدام ال يزال يف
السلطة ،كان سيعدمهم فوراً).
يف اجملتمـع العراقي الـعلمانـي املسلم،
كـان الكحـول ولفرتة طـويلـة جـزءًا
مقبـوالً مـن النـشـاط االجـتمــاعي
وحيـاة من ليالي الـشرب الثقيل كان
إحـدى الوسـائل التهـربية مـن أعباء
احلــيــــــاة حتــت حـكــم صــــــدام

الــدكتـاتــوري .بعـد غــزو العـراق
بقيادة الواليـات املتحدة والذي أطاح
بصـدام يف العـام املاضـي .فإن تـدفق
األجـانب وتعليق الـرسوم الكمـركية
أعـطــى حــافــزاً الزدهــار جتــارة
املـشــروبــات من جــديــد ،وتــدفق
الزبائن على حمال مثل املرياج.
ولكن يف األسـابـيع القليلـة املـاضيـة،
أصبح جتار الـكحول يف املدينـة هدف ًا
للهـجمــات ،ويـشــاع أن جممــوعــات
أصــوليــة إسالميــة مصـممـة علـى
استئـصال الـرذيلـة تتـجرأ بـالقـيام
مبثل هذه األعمال مسـتغلة الفوضى
وعـدم وجـود القـانـون يف املـرحلـة
الـسيــاسيــة االنتقــاليـة احلــاليـة.
مـنشـورات وكتـابـات علـى اجلـدران
حـذرت أصحـاب حمــال اخلمـور أمـا
بـالغلق أو مـواجهة عـواقب عنـيفة.
قـنـــابل فجــرت يف خمــازن بـــأربع
منـاطق جمـاورة أمـا اخلـامـس من
أصحاب احملـال الذي حتدى حتذيرات
متعـددة فقد أطلـق النار علـيه عند
غـسق يـوم اخلـميــس قبل املــاضي
عنـدمـا كـان جيلـس خـارج حمله يف
منطقـة الكـمالـية الـتجاريـة سيـئة
السمعة.
يقــول الشهـود أن القـاتل وهـو رجل
شاب يرتدي ثياب الشوارع ،ظهر من
سـيارة (أوبل سيـدان) واقفة ،متـشى
علــى مهله إىل احملل ،سحـب املسـدس
وزخ وابالً مـن الطلقات حنـو صاحب
احملل ،أبـو ســاري ،سليـم البــالغ من
العمر ( )52عـاماً .لقد قيل أن القاتل
هــرب يف سـيـــارته ،سلـيـم تــويف يف
الطـريق إىل املـستـشفـى لقــد سبق

لـسلـيم أن هـدد عـدة مـرات ولـكنه
رفض إغالق احملل (لقـد أخربني أنه
ســوف لـن يرتك عـملـه ،حتــى ولــو
فجروا حمله) يقول سعد حممود (26
عــامــاً) والــذي يــديــر حمـالً لبـيع
األدوات االحتياطية قرب حمل سليم
(لقد قال أنه مصـدر الدخل الوحيد
الذي ميلكه).
مـثل سليم وبـائعي اخلمـور يف شارع
الغديـر ،الكثـري من ضحايـا اهلجمات
كـانوا من املسيحيني ،أقلية يف العراق
وهـم تقليـديـ ًا يـبيعـون اخلمـور يف
املناطق اجملاورة .قسم من العراقيني
يـقولـون أنهـم خيشـون أن املهـامجني
حيـاولـون دق اسفـني بني املـسلـمني
واملسـيحيني الـذين تعـايشـوا بسالم
وآلجال طـويلة .ولكـن العنف موجه
بصـورة عريـضة لـكل النشـاطات يف
حمالت بغـداد املـشبـوهــة بضـمنهـا
الكمـاليـة ،حـيث يقـول الـسكـان أن
اجملموعات الدينيـة قد بدأت حديث ًا
محالت لتخليـص اجملتمع من البغاء،
الــراقـصــات الغجــريــات وقــاعــات
الفيديو ،إضافة إىل بيع الكحول.
يف األشهــر األخـرية ،ظهــرت محالت
ضـد الـرذيلـة يف منـاطق أخـرى من
العـراق ،حـيث حـصـل املتـشـددون
اإلسالميـون علـى مـواطئ قـدم .يف
الــشمــال هــومجت دور الــسيـنمــا
وخمــازن بيـع الكحــول بــاملفــرد يف
املــوصل وكــركــوك ويف  10متــوز مت
تفجـري ثالثــة حمــال ملخــازن بـيع
اخلمور يف بعقوبـة اليت تبعد حنو 35
مـيالً إىل الــشـمـــال الــشـــرقـي مـن
العـاصمـة .يف الفلـوجـة وهـو حصن

للمسلـمني السنـة غرب بـغداد حيث
يـسـيطـر علـى املــدينــة جممـوعـة
مـشرتكـة من قـوات األمن الـعراقـية
واملتـشــدديـن اإلسالمـيني ،ضــرب
بـائعـوا اخلمـور وآخـرون مـتهمـون
بالـفساد وعـرضوا عـراة يف الشوارع،
وطلبـوا من اآلمثني نقل أعـماهلم إىل
بغداد.
بـالـرغـم من ان أحـداً مل يـشـر إىل
اجلهــة الـيت تقــوم بهــذه اهلـجمــات
املـفاجئـة األخرية يف العـاصمة ،إال أن
قسـماً من العـراقيني جيـادلون بـأنها
مـن أعمــال اجملمـوعـات الـشـيعيـة
املسـلمة املسلحـة مثل مليشـيا جيش
املهــدي بقيــادة رجل الــدين املـثري
للمـشــاكل مقتــدى الصـدر .يف يـوم
اجلمعـة املــاضي ،ألقـى أحـد رجـال
الدين املقـربني من الصدر خطبة يف
إحــد جـــوامع بغـــداد يف منـطقــة
الكـاظـميـة ،وهـو مـركــز للنـشـاط
الشيعي الديين والفعاليات التجارية،
أعـطـى اخلـطيـب مهلـة  48سـاعـة
لبــائعـي اخلمــور احملـليـني إلغالق
حمـاهلم حمـذراً أن (الكحـول ،الغنـاء،
الـبغــاء) غـري مــرغــوب فـيهــا (يف
املنطقة املقدسة).
يف الكمالية ،نبذ السكان هذا األسبوع
احلــاجــة إىل الـتــطهـــر األخالقـي،
ووضعـوا اللـوم هلــذه اهلجمـات علـى
اجملرمني واملـخربني املصـممني على
إيقــاع الفـوضــى وتعـطيـل احليـاة
الطبيعـية وانتقدوا كـذلك احلكومة
لفشلـها يف احلد من اجلـرائم العنيفة
واإلرهـاب احلضري (هـؤالء هم أناس
سيئون ،وما يفعلونه هو غري وارد يف

الدميقراطية واحرتام حقوق االنسان شروطان مسبقان لدخول
تركيا اىل االحتاد االوربي
بات املـراقبون السياسيون يتساءلون
عن صحـة االسبـاب الـيت يتعلل بهـا
االحتاد االوربـي لقبول دخول تركيا
اىل االحتـاد واملـرهـون بـالـشـروط
العـديدة اليت فـرضها االحتـاد ومنها
احرتام تـــركيــا حلقــوق االنـســان
والـدميقراطـية .ويقـول املراقـبون
انفسـهم ان تعليق دخـول تركـيا اىل
االحتاد هلـذه الفرتة الطـويلة يـؤشر
جانبني مهمني اوهلمـا عدم امكانية
تـركيا االيفـاء بشـروط االحتاد اليت
فرضـها عـلى دخـول تركـيا عـضوًا
فيه ،وثـانـيهمــا اسبــاب سيــاسيـة
وفنيــة وامنيــة تتعلق بـاالحتـاد يف
الـوقت ذاته ،يف حـني يؤكـد آخرون
ان اسـبابـ ًُا عسـكريـة تقف وراء تلك
املماطلة ،وعلـى اية حال فـإن تركيا
مــاضيـة يف جهـودهــا إلستـحصـال
مـوافقـة االحتـاد ،وتــأتي الـزيـارة
الرمسية اليت قـام بها رئيس الوزراء
الرتكي اىل فـرنسـا يف الـعشـرين من
متـوز ،لتصـب يف هذا االجتـاه ،وكان
اردوغان يـأمل مـن هذه الـزيارة ان
جيـد لــدى االليــزيه دعم بـاريـس
إلنضمـام تركيـا اىل االحتاد االوربي،
خاصـة وان الرئيس الفـرنسي جاك
شرياك اعـلن بــأن دمج تـــركيــا يف
االحتـاد االوربي امـر مـرغــوب فيه
حاملا يكون ذلك ممكناً ،واشار كذلك
اىل الـتقـــدم الكـبري الـــذي حققـته
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تـركيا يف جمـال البدء بـاالصالحات
الـدميقـراطيـة واالقـتصـاديـة اليت
يعدها املراقبـون غري كافية للتمهيد
للـدخول اىل حظرية االحتاد االوربي،
امـا االخري فـإنه يأمـل يف ان تستـمر
تـركيـا يف تكـثيف جهـودهـا يف هـذه
االصالحــات .ومن جــانـبه يــؤكــد
اردوغان يف املـؤمترات الـصحفية ويف
الـتصـرحيـات اليـوميـة علـى انه ال
ميـكن الـتفـكري بــوجــود خالفــات
سيـاسيـة بني تـركيـا وفـرنسـا ،ألن
العالقـات التـأرخييـة واالقتصـادية
بني البلـدين عـالقات راسـخة ،فـقد
ساندت فرنسا تـركيا بإستمرار منذ
قمـــــــة هلـسنكـي اليت انعقـدت يف
عـام  1999واليت نـالـت فيهـا تـركيـا
وضع الـبلــد املــرشح النــضمــام اىل
االحتاد االوربي .هـذا الدعم ال ميكن
ان تـتجاهله تـركيا علـى حد تـأكيد
املسـؤولني ،ومن جـانبه فـإن شرياك
اعـلن يف منـاسبـات عـديـدة وبـدون
غموض تـأييده لالنضمـام تركيا اىل
االحتـاد االوربي علـى الــرغم من ان
حــزبه (االحتــاد من اجل احلـركـة
الشعبيـة) يعارض ذلك كمـا يعارض
دخـول تــركيـا اىل االحتــاد االوربي
جـزء كبري من الرأي العـام الفرنسي،
وتـأكد املـوقف الفرنـسي من تـركيا
خالل قمـة النـاتـو اليت انعقـدت يف
اسطنـبول يف التـاسع والعشـرين من

حزيـران هذا العام ،ويـرى املراقبون
ان اردوغــــان جنح اىل حـــد مـــا يف
احلصـول علـى دعم كبـري يف محلته
لتحريك ترشيح انقرة داخل فرنسا
املتحفظة جدًُا واملنقـسمة حول هذا
املوضوع.
علـى الـرغم مـن تصـرحيـات وزيـر
اخلـارجية الفرنسي ميشيل بارنييه
اىل راديـو اوربا ( )1بأن الـطريق امام
ال لكن اسطنبول
تركيا ال يزال طـوي ً
على الطريق الصحيح.
امــا انقــرة فـتعــرب علــى لـســان
مـســؤوليهـا عـن اسفهـا إلسـتمـرار
الـشكـوك والتـحفظـات والنقـاشـات
املتعلقـة بإنضمامها اىل االحتاد وبهذا
الصـدد قال اردوغان للصحفيني بأن
النقـاش املستمر حول انضمام تركيا
اىل االحتـاد االوربي علـى الـرغم من
جممـوعـة االصالحـات اليت اجنـزت
واليت يـعرتف بــإهـميـتهــا االحتــاد
االوربي نفسه ،تثري فينا احلزن.
وتتسم مـواقف املعارضة مـن اليسار
الفـرنـسـي من جــانبهــا بتـشـجيع
انــضمــام تـــركيـــا غري ان احلــزب
االشـرتاكي يــطلب مــسبقــ ًا اعرتاف
تركيا بـاالبادة اجلماعيـة االرمينية
لعــــام  ،1915وتعـتـرب اجملـمـــوعـــة
االرمينية يف فرنسا واليت يقدر عدد
افــرادهـــا بـ( )450الف شخــص هي
االكـرب بعـــد الـــواليـــات املـتحـــدة

أي من األديـان) يقول صـابر كـاظم،
مـصلح سيـارات يقع كـراجه جبـوار
حمل سـليم (أن املشكلـة هي أنه ليس
لــدينـا حكـومـة لـوقـف مثل هـذه
اهلجمـات ،هل هـذا هـو اجلهـاد الـذي
يـشنونه؟) سأل بـغضب (إذا يريدون
اجلهاد ،فليذهبوا ملقاتلة األمريكان).
جنحت اهلجـمة حتـى اآلن يف ختويف
العديد من الـتجار ،يف سوق العسل يف
وسـط بغــداد ،والـــذي يبـيع مــواد
مستوردة غـالية لألجانـب بالدرجة
الـرئيسـة ،يقول صـاحب احملل منري
نعـوم أنه قـرر التـوقف عـن بيع كل
املـشـروبـات الكحـوليـة ابتـداءًا من
اخلمـيس املـاضي وللـشهـر القـادم يف
األقل.
يف كمب سارة ،حملة مـسيحية أخرى
حيث مت تـفجري حملـني متجـاورين
لبـيع اخلمــور يف األسبـوع املــاضي،
يـقول املـالك (الـذي رفض أن يـعطي
امسه) وهو يكنس حمله املتفحم يوم
االثنني املـاضي (ال أحـد يعـرف من
فعل ذلك أو ملـاذا) يقول املـالك الذي
كـان يبيـع اخلمور يف حمـله املخصص
لتـوزيع املـواد الغـذائيـة للـسنـوات
السبع املاضية ومن دون أي إزعاجات
(أنهم جـبنـاء حيـاولـون فقـط خلق
املشـاكل ،وحنن ال محايـة لنا ،يف زمن
صـدام كـنت تـستـطيع أن متـشي إىل
منزلك يف اخلـامسة صبـاح ًا وال أحد
يـزعجك ،أمـا اآلن فـإن كل شيء قـد
تغري).

ترمجة :إحسان عبد اهلادي
عن :الواشنطن بوست

تـبدأ هـذا االسبـوع االشهر الـثالثة
املتـسـارعـة حنـو تـشـريـن الثـاني
بالنسبـة جلورج بوش وجون كريي
عرب سـاحات املـعارك االنتخـابية يف
الــواليـــات اخلمــسني .ولـكن هــذا
الــسبــاق الـســريع والقـصري حنــو
االدارة الرئاسية الذهبية سينعكس
عن املـعارك احلـقيقيـة يف السـاحة
العراقية.
مل تكـن هنــاك عالقــة مبــاشــرة
معرتف بهـا بني حظـوظ املرشحني
السـياسني وبني مـستوى االصـابات
يف صفوف القـوات االمريكية داخل
العــراق .وليـس بــامكـان بـوش او
كـريي الـظهــور مبـظهــر الـصلـب
واجلـامع العداد املؤيـدين حنو اكثر
القـضـــايـــا تفجـــرًا يف االجـنـــدة
الـوطنيـة .ولكن الـصالت بامكـانها
خـلق ذاتهــا وخــاصـــة يف عقــول
املدنيني العراقيني والذين اصبحوا
وبـشكل سـريع هـدفـ ًا لـسيـاسـات
امـريكـا اكثـر من كـونهم عـوامل
حتفيز للتدخالت الدولية.
واذا اصبـحت االحــداث احلـــاليــة
مبثابـة الدليـل سيتحمل املـدنيون
العــراقيـون الـطـاقــة الكـربى من
احلــرب اليت تـتفجـر يف بلــدهم يف
الوقـت الذي تـتحاشـى فيـه القوات
االمــريـكيـــة البـحث عـن معــارك
اخـرى خالل الثالثة اشهـر املقبلة.
فهناك ثالثة تطورات جاءت بنظام
مـتسارع خالل شـهر نيسـان املاضي
واليت مـن احملتمل ان تغـري طبيـعة
احلـــرب يف العـــراق حـتـــى يـــوم
االنتخـابات علـى أقل تقديـر .فقد
وجهــت االوامـــــــر اىل القــــــوات
االمــريـكيــة بــسحق املـتمـــردين
وضرب قالعهم بشدة إليقاف حدة
اتساع التـمرد يف اماكـن اخرى.وقد
ارتفع عـــدد القـتلـــى يف صفــوف
القـوات االمريكيـة اىل ( 134شخصاً)
خالل ذلك الـشهر .وان الـرأي العام
االمــريكي املـسـانـد للحـرب هـبط
بنسبة كبرية عقب احداث الفلوجة
وكـــربالء والــنجف والـيت غـطـت
اخبار هذه االحداث مساحة واسعة
من االعالم العاملـي.وقد دفعت هذه
التـطورات اىل اجتمـاع داخل البيت
االبيـض عبّـر فيه الـرئـيس بـوش
عن حــاجته اىل مـسـانــدة مهمـة
وسـريعة وخـاصة بعـد مشـاهدته
االصـابـات يف صفـوف االمــريكـان
والعراقيني مع ًا من خالل تلفزيون
العربية داخل الفلـوجة.وبعد ذلك
االجـتمـاع تـوقف هجـوم املـارينـز
باجنـاز قليل من اهلدف املـقرر وهو
سحق املتمردين يف الفلوجة وسُلمت
مـسـؤوليـة املـدينـة اىل قـوات أمن
عـــراقيــة ،ولـكن قــائــد القــوات
االمـريـكيــة يف العــراق (اجلنـرال
ريكـاردو سانـشيـز) اعتـرب مديـنة
الفلـوجة (مالذًا آمـناً) لالرهـابيني
يف الوقـت الذي تعـترب فيه سـامراء
ومدن اخرى حتيط ببغداد مناطق
لالرهاب ايـضاً.انهـا نظريـة (ورقة
الـزنـبق الطـافيـة) ويـعين ذلك ان
الفلـوجـة قـد صـدّرت نفـسهـا اىل
سـامراء واليت بدورها تصدر نفسها
اىل موقع ثـا ِن جاء هـذا على لـسان
الكــولــونـيل (جـيمــس ستــاكــو)
لصحيفة (بوست دكسرتك).
وقال ضابط االستخبارت ان قيادته
لن تسمح لسامراء ان يستولي عليها

االرهابيون ولكن القوات االمريكية
تـعمل االن حتـت قيــود سيــاسيـة
حمليـة جتعلهـا غري قـادرة ،وان مل
يكن من املـستحيل علـيها ،اجـتياح
املدن العراقـية او تدمـري الضواحي
املتمـردة.جاء ذلك عـلى لسـان احد
املـســؤولـني يف واشنــطن وأضــاف
قائالً :ان احلكـومة املؤقتـة برئاسة
أياد عالوي لـديها (فيـتو) فقال :ان
اهلجـمات عـلى املـدن العـراقيـة من
قـبل القـوات االمـريـكيــة مل يعـد
جـزءًا من سـرتاتيجيـة أيـاد عالوي
اليت تبدو يف اجتاه اصرار العفو عن
بعض البعثيني واملتمردين.
لقــد اصبح الــدكتـور أيـاد عالوي
يــسيـطــر علــى الغـارات اجلـويـة
االمــريـكيــة او بعـض الـعمـليــات
(اجلــــراحـيــــة) االخــــرى ضــــد
االرهـابـيني االجــانب يف الفلـوجـة
لتحذير سكان املدن بان (السيف) ال
يزال مـسلطـ ًا ويف أية حلـظة اذا مل
يطـردوا (اجلهــاديني) بـانفــسهم
والعـودة للعمل والتعـاون مع بغداد
وان الوحدات االمـريكية سوف ترد
بعنف حني مهامجتـها كما فعلت يف
املـواجهــات االخرية داخل مـدينـة
الرمادي.ويف عـودة اكثر املسـؤولية
اىل ايـدي العــراقيني فـان مقـاومـة
االرهابيني من قبل سلطة التحالف
هي االن صحيحة وضرورية.وليس
بـامكان الفـرد التعبري عـن سعادته
يف اهلـبـــوط االمجـــالـي يف عـــدد
االصــابــات بـني صنــوف القــوات
االمريكية واليت جاءت بعد التغيري
يف االعمـال الـتكـتيـكيـة وعـمليـة
انتقـال الـسلـطـة الــسيــاسيـة اىل
العـراقيني يف الثامـن والعشرين من
حزيـران املاضي .ويتـوقع ان تكون
اخلسـائـر االمـريكيـة يف متـوز أقل
بكثري من اخلسـائر اليت حلقت بهم
يف نيـسان املاضي ،ولكن االصابات يف
صفــوف قــوات االمـن العـــراقيــة
واملـدنـيني تـسـتمـر يف الـزيـادة اىل
مـستوى مـرعب حيث يـرتفع هذا
املسـتوى ثـالث مرات عـن مسـتوى
االصـابـات الكـبرية بني االمـريكـان
خالل شهر متوز.
جـــاء ذلـك علـــى لــســــان بعـض
الـصحفـيني يف بغـداد .ولـن يطـول
الـوقـت حتــى يبــدأ العــراقيـون
بــالتـســاؤل عن تــأثري وفعــاليـة
التغـيريات الـتكتـيكيـة الـيت ترتك
املتمـردين احرارًا يف اهلجـوم عليهم
بـينمـا سحب االمـريكـيون قـواتهم
بعيدًا وميكن للرئيس بوش االشارة
اىل هذا النـوع من التقـدم يف العراق
وهـو حيـاول الـتحـول يف مـسـريته
االنـتخابـية من الـسياسـة الشـرسة
واالصــرار علــى ان العــراق ميـكن
االنتـصـــار فيـه اىل التـصــرحيــات
الـسيـاسيـة املـليئـة بـالثقـة من ان
العـراق مـنطقـة حنـن منـتصـرون
فيهـا االن ولكـنه عليه ان ال يـعطي
االنطـباع وال ان ينغمـس يف تشجيع
هـدنة موسم انتخـابي متنع القوات
االمــريـكيــة مـن نقل احلــرب اىل
املتمردين .لقد استخدم االرهابيون
يف مـدينة الفلـوجة مكـان اسرتاحة
العـــادة مل مشلهـم واالنـتــشــار يف
جمـسّـات حنـو امــاكن اخـرى .وان
جناحـ ًا حقيقيـ ًا يف العـراق ال ميكن
بناؤه على هذا النموذج.

تـرمجــة -عمـران الـسعيـدي

هل يلقى إرييل شارون املصري الذي لقيه إسحاق
رابني؟

االمـريكية ،ودعت هذه اجملموعة اىل صـرح مسؤولون إسرائيليـون كبار أن متطرفني يهود األمن (آيف ديتشـر) احلكومة من تصعيد التطرف بني
التـظــاهــر يف بــاريــس لكـي يلــزم يعـارضون خـطة فك االرتـباط عـن غزة الـيت يدافع املعـارضـني خلطـة فك االرتبـاط .ومن جـانـبه أعلن
اردوغـان بالد ُه يف قـضيــة االعرتاف عنهـا رئـيس الـوزراء اإلسـرائيـلي إرييل شـارون ،قـد (كارمـي جيلون وهو على رأس الـشني بيت) منذ عام
بـاالبـادة اجلمـاعـة حبق اجملمـوعـة حيـاولـون اغتيـاله ،ممـا يفـرض تعـزيـز األمن حـول 1995لإلذاعــة العــسكــريــة اإلســرائيـليــة أن حمــاولــة
االرمينية.
حميــط رئيـس الــوزراء اإلســرائـيلـي .فقــد ازدادت االغتـيال القادمـة ستكون وشيكـة كما ازدادت حاالت
ويـشري املــراقبـون اىل تقـدم انقـرة الـدعـوات إىل العـنف من حـافــات اليـمني املـتطـرف الـقلق منذ أن توعد حاخام مـؤثر يشجع املستوطنات
وبــاريــس يف ملف مـهم آخــر ،هــو واحلـركات املتطـرفة اليت أججـها معارضـو خطة فك اليهودية يف األسبوع املـاضي يف منشور ديين قال فيه:
تــطـــويـــر الــتعـــاون الــتجـــاري االرتبـاط زادت من القلق املـرتبط مبحـاولة حمتـملة إنه سـوف يسمح بقـتل أي شخص يرسل لـنقل اليهود
من أراضـيهم ومبقـتضـى القـانـون اليهـودي السـابق
واالقتـصــادي بيــــــــــــن البلــدين ضد إرييل شارون.
وعــزم الشـركـة الــوطنيــة الرتكيـة ويعتـقد وزيـر األمن الـداخلـي (تسـاهي هـانييب) أن املسـمى ( )din rodefكـان (إيغـال أمري) املتـطرف
)(AirlinesTurkishعلى جتـديد التـهديد الرئيـس قد يأتي من قـاتل قد يعترب شارون الذي كـان يرفض حمادثات الـسالم مع الفلسطينيني.
اسـطـوهلــا من الـطـائـرات لـشـراء هدفـ ًا على غـرار اليـهودي (إيفـال أمري) ،الـذي (قتل قد اضـطلع مبسؤولية اغتيال إسحاق رابني من خالل
طــائــرات االيــربــاص وتعــد هــذه رئيـس الوزراء إسـحاق رابـني يف تشـرين الـثانـي عام إطالق النـار علـيه من اخلـلف ،عنـدمـا كـان يغـادر
املبـاحثات يف حكم املـنتهية حـسبما  1995أثنــاء جتمع للـسالم يف تل أبـيب .وقـال وزيـر األمن تظـاهرة من أجل السالم ،وكان هـذا االغتيال قد أخر
اكـدته الرئاسـة الفرنسـية يف اعقاب الداخلي :خنـشى قاتـ ً
ال منعز ًال جيلس يف غـرفة العمل جهود السـالم واتفاقيات أوسلو بشدة ،وأغرق املنطقة
لقـــاء شـرياك واردوغـــان ،وســـوف يتوىل مسؤولية إنقـاذ إسرائيل ويربز إلجناز مثل هذا يف أزمة جـديدة ،جتـددت يف أيلول عـام ألفني بـسبب
تتقاسم هذه العقد مع انقرة كل
من العمل .كمـا صرح التلفزيون اإلسرائيلي العام بالقول :اهليـاج الفلسـطيين يف االنتفـاضة الـثانيـة ويف الوقت
(اير
احتاد املالحـة اجلوية االوربـية
بـاص) وشـركـة بـوينغ االمـريكيـة (هناك من اختذ الـقرار إلنقاذ إسرائـيل عندما حتني الـذي تـشري فـيه أغلـبيــة استـطالعـات الـرأي إىل أن
والبالغ مليـاري دوالر أي ( )1.6مليار الساعـة ،وهؤالء سوف حيـاولون قتل وزيـر ،أو رئيس أغلـبية اإلسـرائيليني يـدعمون خـطة فـك االرتباط
يورو.فـيما دعـت تركيـا على لـسان الوزراء ،رجل شرطة أو ضابط يف اجليش ،وليس لدي واليت تتضـمن نقل  7500يهودي من قطـاع غزة الذي
أدنى شك يف ذلك).
يعيـش فيه  1.3مليون فلسطيـين ،إن الدعوات حملاربة
لليمني
ا
ً
خصم
شارون
إرييـل
أصبح
رئيــس وزرائهــا اردوغــان اوســاط ومنـذ بداية العام
القوات اإلسرائيليـة املكلفة بتطبيق اخلطة تضاعفت
رجـــال االعمـــال اىل االستـثمــار يف
تــركيـا ،وتعـترب فـرنـسـا الـشـريك بـسبب خـطته اخلـاصـة بفك االرتبـاط عن مـدينـة يف األيام األخـرية املاضـية فـقد حـث مديـر حكـومة
التجاري الثاني لرتكيا واملزود الرابع غـزة ،والذي يـنص على تـدمري  21مسـتعمرة يهـودية رئيس الوزراء السـابق بنيامني نتنيـاهو املستوطنني
مبـا حتتـاجه من معـدات صنـاعيـة وأربع مستعمرات أخرى يف الضفة الغربية قبل نهاية على مهامجة اجلنود الذين سرتسلهم احلكومة لنقلهم
 .2005ومنــذ ذلك الـــوقت أعــاد (الــشني بـيت) (دائــرة بأي سالح عدا األسلحة النارية.
وجتارية.
األمن الداخلي) النـظر يف إجراءات احلمـاية يف حميط
عن لوموند
ترمجة /زينب حممد إريـيل شارون حلمـايته من حمـاولة اغـتيال حمـتملة،
عن لوفيغارو وأثنـاء انعقاد جملس الـوزراء األسبوعـي ،حذر رئيس

