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فيما ساد التوتر االمني على العالقة بني بغداد وأربيل مع
انتشار قوات البشمركة في كركوك املتنازع عليها ،تشهد
العالقة بني الطرفني انفراجًا سياسيًا اليوم بلقاء املالكي مع
رئيس حكومة االقليم

شارك املالكي
في تشييع
الجنود الخمسة
أمس (احمد
الربيعي ـ
أ ف ب)

توتر عسكري بني بغداد وأربيل
لألزمة في األنبار والصحوة تهدد بعودة معارك ...2006
تصعيد ّ
واملالكي يحذر من «طبول الفتنة»
ح��ذر ال�ج�ي��ش ال �ع��راق��ي م��ن أن ال�ت�ح��رك��ات
العسكرية لقوات البشمركة الكردية قرب
مدينة كركوك املتنازع عليها تمثل «تطورًا
خطيرًا» ،فيما هدد رئيس صحوة العراق
مسلحي األن�ب��ار ب�م�ع��ارك ج��دي��دة شبيهة
بمعارك .2006
وأك� ��د ق��ائ��د ال� �ق ��وات ال �ب��ري��ة ف ��ي ال�ج�ي��ش،
ال �ف��ري��ق االول ال��رك��ن ع�ل��ي م�ج�ي��د غ �ي��دان،
أن ان �ت �ش��ار ق� ��وات ال �ب �ش �م��رك��ة ع �ب��ر ث�لاث��ة
ات �ج��اه��ات ف��ي ال�ق�س��م ال�ج�ن��وب��ي ل�ك��رك��وك
يمثل خرقًا التفاق وزارة الدفاع مع وزارة
البشمركة ف��ي اقليم ك��ردس�ت��ان على نشر
نقاط تفتيش مشتركة في كركوك وديالى
وامل��وص��ل منذ عامني ،وش��دد على أن هذا
الخرق سيولد نتائج واحداثًا كثيرة.
وأض � ��اف غ �ي ��دان أن «ه� ��ذه م �ن��اط��ق ن�ف��وذ
الفرقة  12للجيش العراقي ،فهم بالتالي
ي �ع ��زل ��ون ال �ف ��رق ��ة ع ��ن ك ��رك ��وك وي ��ري ��دون
ال��وص��ول إل��ى اب ��ار وح �ق��ول ال�ن�ف��ط لجعل
ال �ف��رق��ة  12خ�ل�ف�ه��م ،وه ��و ت �ط��ور خ�ط�ي��ر».
وش� � � � ��دد ،ف � ��ي ح� ��دي� ��ث ل� ��وك� ��ال� ��ة «ف� ��ران� ��س
ب ��رس» ،ع�ل��ى أن ت�ح��ذي��رات البشمركة من
وج��ود تهديدات استدعت انتشارهم غير
صحيحة ،مضيفًا «هذه املناطق لم يحدث
فيها خلل امني فلماذا التحرك .سيجلب
هذا االمر نتائج كثيرة».
وكان االمني العام لوزارة البشمركة ،جبار
ي��اور ،قد اك��د انتشار ق��وات من البشمركة
في محيط مدينة كركوك يوم السبت بهدف
«ملء الفراغ االمني» و«حماية املواطنني».
وذكر بيان لياور أنه بعد االحداث الدامية
االخ� � �ي � ��رة ف� ��ي ال � �ب�ل��اد «ت� �ح ��رك ��ت ال� �ق ��وات
(العراقية) في اماكن خوفًا من مهاجمتها
م��ن ق�ب��ل امل�ج�م��وع��ات امل�س�ل�ح��ة ،وه��ذا ادى
إل��ى ف��راغ في ه��ذه املناطق وامل��دن التابعة
للمحافظة ،وب��االخ��ص في مدينة كركوك
وض��واح �ي �ه��ا» .وف��ي االث �ن��اء ،أع�ل��ن املمثل
ال �خ��اص ل�لأم�ين ال �ع��ام ل�لأم��م امل�ت�ح��دة في
ال� �ع ��راق ،م��ارت��ن ك��وب �ل��ر ،أم� ��س ،أن رئ�ي��س
وزراء إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني
سيزور بغداد اليوم ،إلجراء مباحثات مع
رئيس الحكومة االتحادية نوري املالكي،
تستهدف تجاوز املشكالت التي تمر بها
البالد في هذه املرحلة الحرجة.
وأع ��رب ك��وب�ل��ر ،ف��ي ب�ي��ان ل��ه ،ع��ن أم�ل��ه في
أن ي�س�ه��م ه ��ذا االج �ت �م��اع ب��إي �ج��اد ح�ل��ول
طويلة األمد تستند إلى الدستور للتغلب
على األزمة الحالية في العراق ،وأن يسهم
ف��ي انضمام ال ��وزراء ال�ك��رد م��ن جديد إلى
مجلس ال � ��وزراء ف��ي أق ��رب وق ��تّ .وق ��ال إن
«الجلوس معًا والتحاور بروح بناءة هو
أفضل طريق لتجاوزاملشكالت» .ودعا إلى
معالجة كل القضايا العالقة مثل الشراكة
ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ،واألم � ��ن ،وامل �ي��زان �ي��ة ،وت�ق��اس��م
ال� �ع ��ائ ��دات ،ب�ن�ح��و ش �ف��اف وص ��ري ��ح وف��ي
شكل نهائي.
م��ن ج�ه��ة اخ ��رى ،ت��واص��ل ت��ردي االوض��اع
االمنية في العراق مع استمرار استهداف
القوات االمنية ،حيث قتل  11عنصر أمن،
بينهم  5م��ن الجيش ف��ي مدينة ال��رم��ادي
ف ��ي االن � �ب� ��ار .ت �ط��ور دف� ��ع رئ �ي��س ص�ح��وة
ال� � �ع � ��راق ،وس � � ��ام ال � � �ح� � ��ردان ،إل � ��ى ت �ه��دي��د
املسلحني في محافظة األنبار بالعودة إلى
أيام معارك  2006إذا لم يسلم املسؤولون
عن قتل الجنود الخمسة ،فيما دعا املالكي
املعتصمني في ساحة اعتصام االنبار إلى
تسليم قتلة الجنود.
وفيما نفت الشرطة في االنبار تسلم قتلة
ال �ج �ن��ود ،ش�ي�ع��ت وزارة ال��دف��اع ال�ع��راق�ي��ة
أم��س ،بمراسم رسمية ،الجنود الخمسة.
واج��ري��ت امل��راس��م بحضور رئيس ال��وزراء
ن� ��وري امل��ال �ك��ي ووزي � ��ر ال ��دف ��اع ب��ال��وك��ال��ة
س �ع��دون ال��دل�ي�م��ي وق ��ادة عسكريني كبار

واس� � ��ر ال �ض �ح ��اي ��ا .ون� �ف ��ت ق � �ي ��ادة ش��رط��ة
م �ح��اف �ظ��ة االن� � �ب � ��ار ،أم� � ��س ،االن � �ب� ��اء ال �ت��ي
ت �ح��دث��ت ع��ن ت�س�ل�م�ه��ا اي ��ا م��ن امل �ت��ورط�ين
بقتل ال�ج�ن��ود ،م�ه��ددة بأنها س�ت��رد بقوة
عند انتهاء املهلة املحددة.
وأك��د قائد شرطة املحافظة ،ال�ل��واء هادي
كسار ،في حديث ملوقع «السومرية نيوز»،
أن رد ال �ش��رط��ة س �ي �ك��ون ق��اس �ي��ًا ف��ي ع��دم
وص� ��ول ال �ج �ن��اة إل ��ى م �ق��ر ال �ش��رط��ة خ�لال
املهلة التي انتهت أمس.
وك��ان مجلس العشائر في األنبار قد دان
الهجوم ،وقال املتحدث باسم املجلس إنه
لن يتستر على القتلة ،لكنه حمل الحكومة
مسؤولية التوتر املتصاعد في املنطقة.
وفي سياق متصل ،رحب رئيس التحالف
الوطني إبراهيم الجعفري ،امس ،بموقف
العشائر باالنسحاب من ساحة التظاهر
بعد جريمة قتل الجنود .وشدد الجعفري
ف��ي بيان ل��ه أم��س ،على «ض ��رورة معاقبة
اإلرهابيني الذين ارتكبوا تلك الجريمة»،
مشيرًا إل��ى «موقف العشائر باالنسحاب
م ��ن س ��اح ��ة ال �ت �ظ��اه��ر ب �ع��د ج��ري �م��ة ق�ت��ل
الجنود تعبير عن اصطفافها مع الشعب».
وف ��ي س �ي��اق االزم� ��ة ال �ع��راق �ي��ة ،اك ��د رئيس
ال � ��وزراء ال �ع��راق��ي ن ��وري امل��ال�ك��ي أن ع��ودة
م��ا س �م��اه��ا «ن� ��ار ال �ط��ائ �ف �ي��ة» إل ��ى ال �ع��راق

تعليق
عمل  10قنوات
تلفزيونية بسبب التحريض
الطائفي

ل �ي �س��ت م �ح��ض ص ��دف ��ة ،ب ��ل أم � ��ر م�خ�ط��ط
ل� ��ه .وأوض � � ��ح امل ��ال� �ك ��ي ،ف ��ي ك �ل �م��ة أل �ق��اه��ا
السبت خ�لال حضوره مؤتمرًا مخصصًا
للتقارب الديني ،أن «ط�ب��ول الفتنة» تدق
أبواب الجميع ،مضيفًا أن الطائفية «تطل
برأسها مرة أخرى» في العراق ،لكن بسبب
«االن �ف �ج ��ار ال �ه��ائ��ل ل �ل �ط��رح ال �ط��ائ �ف��ي في
املنطقة».

وقال املالكي ،إن بغداد شهدت في السابق
«ف�ت��رات صعبة عاشها املسلمون ف��ي ظل
االن�ق�س��ام الطائفي امل��ذه�ب��ي ال��ذي حملته
ال � �ق� ��اع� ��دة ل� �ت� �ف ��رق ص � �ف ��وف ال� �ع ��راق� �ي�ي�ن».
وأض��اف «لقد تعاونا على دف��ن الطائفية
في بلدنا ،لكنها تطل برأسها مرة أخرى
بسبب االن�ف�ج��ار ال�ه��ائ��ل للطرح الطائفي
في املنطقة ،وما تشهده من حروب ودماء

غزيرة وما تخلفه من تدمير لهذه البلدان».
ورأى املالكي أن العالم اإلسالمي «يعيش
ف � � ��ورة ال � �ف � �ت ��اوى ال �ع �ن �ف �ي��ة ال �ت �ك �ف �ي��ري��ة»،
م�ض�ي�ف��ًا أن «إث � ��ارة ال�ف�ت�ن��ة ال�ط��ائ�ف�ي��ة في
الدول العربية واإلسالمية لم تكن محض
ص��دف��ة ع��اب��رة ،ب��ل ه��ي ح�ل�ق��ة م��ن مخطط
قديم جديد ومدروس هدفه إضعاف األمة
اإلسالمية».

تونس :الحكومة تكسب رهان الحج اليهودي
حرصت الحكومة
التونسية على ضمان
أمن اليهود الذين ّ
حجوا
تقليد
أخيرًا الى جربة في ّ
موسمي قديم ،في ظل
اتهام أعضاء من حزب
«النهضة» بلقاء مسؤولني
من املوساد في الدوحة

تونس ــ نور الدين بالطيب
ن�ج�ح��ت ال�ح�ك��وم��ة ال�ت��ون�س�ي��ة ف��ي ت��أم�ين
م��وس��م ح ��ج ه � ��ادئ ل �ل �ي �ه��ود ال� ��ى كنيس
«الغريبة» في جزيرة جربة جنوب شرق
تونس ،وه��و تقليد يهودي يمارس منذ
مئتي عام ولم يتراجع إال خالل العامني
األخيرين بسبب الظروف األمنية .وحسب
مصادر تونسية رسمية ،فقد ش��ارك في
موسم الحج الى أقدم كنيس في أفريقيا
ث�لاث��ة آالف ي �ه��ودي ،م��ن بينهم أل��ف من
غ �ي��ر ال �ت��ون �س �ي�ين .وق ��د اس �ت �ع��دت وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ب�ش�ك��ل خ ��اص إلن �ج ��اح ال�ح��ج
ال �ي �ه��ودي ،ال� ��ذي ان �ت �ه��ى أم� ��س ،م��ن دون

في جربة خالل االحتفاالت الدينية اليهودية منذ أيام (فتحي بلعيد ــ أ ف ب)

تسجيل أي ح��ادث أم�ن��ي ،وق��د دام ثالثة
أيام .وبدا واضحًا أن الحكومة التونسية
ّ
تعول على موسم الحج اليهودي لطمأنة
امل�س�ت�ث�م��ري��ن ف��يّ ق �ط��اع ال�س�ي��اح��ة ،إذ إن
ه��ذا ّ القطاع يشغل  %١٠م��ن التونسيني
ويمثل املصدر األول للعملة الصعبة في
البلد .وق��د أدى تراجع اإلقبال السياحي
ع�ل��ى ت��ون��س أخ �ي �رًا ال��ى أزم ��ة اق�ت�ص��ادي��ة
خانقة.
وي� �ع ��ود ال �ك �ن �ي��س ال �ي �ه ��ودي ف ��ي منطقة
ال� ��ري� ��اض ،ال �ت��ي ك��ان��ت ت �س� ّ�م��ى «ال� �ح ��ارة
ال�ص�غ�ي��رة» ف��ي ج��زي��رة ج��رب��ة ،ال ��ى سنة
 ٥٨٦قبل امل�ي�لاد .وي�م��ارس اليهود خالل
اح �ت �ف ��االت ال �ح ��ج ط �ق��وس��ًا ،م �ن �ه��ا ش��رب
عصير ال�ت�ين امل �ع��روف ب�ـ«ال�ب��وخ��ة» وهو
من أشهر املشروبات الكحولية التونسية،
وكذلك ذبح القرابني والغناء والرقص.
وك��ان ّ
تعرض الكنيس اليهودي ملحاولة
تفجير سنة  ٢٠٠٢قد أدى الى سقوط ٢١
ضحية بني تونسيني وسياح أمل��ان .وقد
ت��زاي��دت م�خ��اوف اليهود م��ن االع �ت��داءات
اإلره��اب �ي��ة ب�ع��د ال �ث��ورة .وت�ض��اع�ف��ت تلك
امل� �خ ��اوف ب �ع��د ص �ع��ود اإلس�ل�ام �ي�ي�ن ال��ى
ال�ح�ك��م ،وخ��اص��ة ب�ع��دم��ا استقبل شباب
من حركة «النهضة» رئيس حكومة غزة
اسماعيل هنية بشعارات تدعو الى «قتل
ال �ي �ه��ود» .وك� ��ان ل �ه��ذه ال �ش �ع��ارات ت��أث�ي��ر
سلبي جدًا على إقبال السياح الى تونس.
وتحاول حركة «النهضة» التأكيد دائمًا
ع�ل��ى «ق � ��درة ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى ض �م��ان أم��ن
اليهود التونسيني» .وك��ان كبير األحبار
قد ّ
صرح منذ أسابيع بأن «النهضة» هي
«أق ��رب ح��زب إل��ى ال�ي�ه��ود ألن�ه��م يلتقون
م�ع�ه��ا ف��ي امل��رج�ع�ي��ة ال��دي �ن �ي��ة» .وس� ّ�رب��ت
ب �ع��ض امل� ��واق� ��ع اإلل �ك �ت ��رون �ي ��ة م �ن��ذ أي ��ام
أن �ب��اء ع��ن «ل� �ق ��اءات ج�م�ع��ت ق� �ي ��ادات من
النهضة مع مسؤولني كبار من املوساد
اإلسرائيلي في العاصمة القطرية الدوحة

م��ن أج��ل تأمني اليهود ف��ي ت��ون��س» .لكن
ح��رك��ة «ال�ن�ه�ض��ة» ن�ف��ت ف��ي ب�ي��ان رسمي
ه � ��ذه ال �ت �س ��ري �ب ��ات ،وأك � � ��دت أن ال �ي �ه��ود
التونسيني لهم ما لبقية التونسيني من
حقوق ،وعليهم ما عليهم من واجبات.
وم��ن ب�ين العناصر ال�ت��ي ع��ززت مخاوف
ال�ي�ه��ود التونسيني على مستقبلهم في
ت ��ون ��س ،خ �ل � ّ�و امل �ج �ل��س ال �ت��أس �ي �س��ي م��ن
أي عضو ي�ه��ودي ،إذ إن املرشح الوحيد
فشل في الحصول على النسبة املطلوبة
لدخول املجلس .وكان كبير أحبار اليهود
ق��د رف��ض امل �ش��روع ال��ذي ت��م اق�ت��راح��ه في
امل�ج�ل��س ال��و َّط�ن��ي التأسيسي ب��أن يكون
ال� �ي� �ه ��ود م �م��ث �ل�ي�ن ف� ��ي ال� �ب ��رمل ��ان ب�ن�س�ب��ة
محددة من دون الخضوع لالنتخابات.
ولم يبق من اليهود التونسيني في تونس
إال ع� ��دد م� �ح ��دود ج� � �دًا ،إذ ب � ��دأت م��وج��ة
الهجرة بعد ال�ح��رب العاملية الثانية ،ثم
حرب  ،١٩٦٧وخاصة بعد  ١٤يناير .٢٠١١
ويكاد ينحصر وج��ود اليهود اليوم في
جربة جورجيس وضاحية حلق ال��وادي
ش�م��ال��ي ال�ع��اص�م��ة ت��ون��س .وال ي�ت�ج��اوز
ع��دده��م امل�ئ��ات م��ن ال�ش�ي��وخ ،وخصوصًا
بعدما غ��ادر معظم أبنائهم الشباب الى
فرنسا ال�ت��ي استقر فيها معظم اليهود
ال �ت��ون �س �ي�ي�ن ،وخ ��اص ��ة ف ��ي ح ��ي ب�ل�ف�ي��ل
وأغلبهم يعمل في قطاع املطاعم.
فيكتور الطرابلسي ،اب��ن رئيس الجالية
ال�ي�ه��ودي��ة ف��ي ت��ون��س ب�ي��رز الطرابلسي،
رأى في حديث ال��ى شبكة «ب��ي بي سي»
أخ �ي �رًا أن ال�ص�ح��اف�ي�ين األج ��ان ��ب ي��أت��ون
إل��ى جربة أو تونس «لتصويرنا كأقلية
م �ض �ط �ه��دة ف ��ي دول � ��ة إس�ل�ام �ي��ة م�ح��اط��ة
بالسلفيني م��ن ك��ل ج��ان��ب ،أو أن ع��ددن��ا
تناقص عبر السنني بسبب االضطهاد أو
التمييز» .ويتابع الطرابلسي «هذه أفكار
مغلوطة تمامًا ،بل إن بعضهم ّ
يحرفون
كالمنا بحثًا عن اإلثارة فقط».

