המחתרת האירית מתפרקת מנשקה" :נפעל
בדרכי שלום"
הנהגת המחתרת האירית ,שניהלה במשך שלושה עשורים מאבק עקוב מדם
בבריטניה ובני חסותה ,הודיעה כי היא מניחה את נשקה ומפסיקה את המאבק
המזוין לשחרור צפון אירלנד .בלייר בירך" :ייתכן שזה היום בו השלום מחליף את
המלחמה"
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הכרזה היסטורית באיים הבריטיים :הנהגת המחתרת האירית )אייאראי   (IRAהודיעה כי
החל בשעה  17:00) 16:00בשעון ישראל( יתפרקו אנשיה מנשקם ויפסיקו לחלוטין את
המאבק המזוין לשחרור צפון אירלנד .ראש הממשלה הבריטי ,טוני בלייר ,מיהר לברך על
ההודעה ואמר" :זהו צעד אדיר בהיסטוריה של צפוןאירלנד".
הכרזת המחתרת האירית ,שלפיה היא תפסיק את כל הפעילות המזוינת ותנסה להשיג את
מטרותיה באמצעים פוליטיים ,נועדה להחיות את המגעים להשגת פתרון מדיני בצפון אירלנד.
בעשורים האחרונים היוותה המחתרת האירית את חוד החנית של מאבק הקתולים בצפון אירלנד
לשחרורה משלטון הממלכה המאוחדת של בריטניה ואיחודה עם הרפובליקה של אירלנד ,שזכתה
לעצמאות כבר ב.1917
במשך שלושה עשורים ניהלה המחתרת מאבק עקוב מדם נגד הפרוטסטנטים הפרובריטים בצפון
אירלנד ונגד מטרות אחרות בממלכה המאוחדת ,עד החתימה על הסכם יום שישי הטוב ב.1997
במאבק ארוך השנים קיפחו את חייהם כ 3,600בני אדם ,כמחציתם בפעולות של המחתרת
האירית.

בלייר מקדם בברכה,
היוניוניסטים ספקנים
המחתרת האירית הודיעה כבר כמה
פעמים בעבר על נטישת המאבק
המזוין ,אך הציבה תנאים שלמעשה
רוקנו את ההכרזות מתוכנן .מצבורי
הנשק של המחתרת האירית,
ששימשו אותה בשנות המאבק ,היוו
עד כה את אבן הנגף העיקרית למו"מ
בין הצדדים.
בסוף  2004הביעה המחתרת
האירית הסכמה להתפרק מנשקה
לחלוטין כחלק ממהלך רחב של חידוש
המינהל המשותף לקתולים
ולפרוטסטנטים בצפון אירלנד,
שנעשה בשיתוף הזרוע המדינית של
ה ,IRAהשיןפיין .ואולם בפברואר
 2005היא חזרה בה כמחאה על
האצבע המאשימה שהופנתה אליה
לאחר שוד המיליונים מהבנק
בבלפסט.
באפריל קראה שין פיין ,הזרוע
הפוליטית של המחתרת האירית ,לכל
קבוצות הגרילה האיריות לחדול
מהמאבק המזוין לאיחוד אירלנד .היום הריסות מלון "גרנד" בברייטון ,שבו ביצעה המחתרת האירית פיגוע
ב .1984צילום ארכיון :איפי אי.פי
הגיעה סוף סוף ההודעה המיוחלת
מהנהגת האייאראי" :כל המתנדבים
הונחו לסייע להתקדמות תוכניות מדיניות ודמוקרטיות טהורות בדרכי שלום בלבד".
ראש הממשלה הבריטי בלייר קידם

בברכה את הודעת המחתרת
האירית" .זה עשוי להיות היום שבו
השלום מחליף את המלחמה" ,אמר,
"נוודא שמה שנאמר יהיה גם מה
שיבוצע .על ה IRAלהתפרק מנשקו
מוקדם ככל אפשר ואנחנו נפקח על
כך".
בלייר נשמע מלא תקווה לגבי
התקופה החדשה
שעומדת בפני במדינה" .ימשיכו להיות
חילוקי דעות לגבי העבר" ,ציין" ,לא
נשכח את הקורבנות הרבים ,אבל
היום יש מעט תקווה שהעתיד
בצפוןאירלנד יהיה ללא אלימות
לנצח".

יד הזיכרון באניסקילן ,במקום שבו ביצעה המחתרת האירית פיגוע
ב .1987צילום ארכיון :איפי אי.פי

היוניוניסטים הפרוסטנטים בצפון אירלנד נשמעו ספקנים באשר לכוונותיו של ארגון הגרילה הקתולי.
"אני אומר שההוכחה לטיב הפודינג היא באכילתו ועיכולו" ,אמר יאן פייזלי ,מנהיגה של המפלגה
היוניוניסטיםדמוקרטית לביביסי בתגובה להודעת האייאראי" ,שמענו כבר הכל בעבר .אפשר
לעטוף את זה באיזו דרך שתרצה ולשים סרט חדש על החבילה ,אבל אנחנו רוצים את הפעולה,
את ההוכחה שזה קורה".
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