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ل ّ
بد من دعم �لأ�شد في قتال «د�ع�ش» ...و�آل �شعود ي�شعرون بالخوف
مجدّداً ،تحاول الصحافة األميركية أن ترشد البيت األبيض إلى الطريق
القويم والح ّل الجذري لمشكلة اإلرهاب التي فتكت بالشرق األوسط وتهدّد
العالم أجمع .مجدّداً ،تدعو الصحافة األميركية البيت األبيض ،ال إلى التعاون
مع الرئيس السوري بشار األسد فحسب ،إنما دعمه أيضاً.
وفي هذا السياق ،نشرت صحيفة «ناشونال ريفيو» األميركية مقاالً أكد
فيه الكاتب ج��اي هالين أن واشنطن بحاجة إل��ى نهج جديد مع استمرار
الحرب السورية واستفحال أزم��ة الالجئين .وق��ال هالين إن��ه حتى اآلن،
جلست إدارة الرئيس باراك أوباما في الغالب على الهامش ،وذلك لفشلها في
إيجاد ممثلين جيدين عن «المعارضة السورية» لدعمهم ،ألنهم في الغالب

«نا�سونال ريفيو» :حان الوقت لدعم الأ�سد!
نشرت صحيفة «ناشونال ريفيو» األميركية مقاال ً أكد فيه الكاتب جاي هالين
أن واشنطن بحاجة إلى نهج جديد مع استمرار الحرب السورية واستفحال
أزمة الالجئين.
وقال هالين إنه حتى اآلن ،جلست إدارة الرئيس باراك أوباما في الغالب على
الهامش ،وذلك لفشلها في إيجاد ممثلين جيدين عن «المعارضة السورية»
لدعمهم ،ألنهم في الغالب مزيج مزدحم من الفصائل المتقاتلة في سورية.
وبعد اعتراف البنتاغون المحرج بأن  500مليون دوالر نجحت فقط في وضع
أربعة أو خمسة من مقاتلي «المعارضة السورية» على األرض ،فمن الواضح أنه
من الخيال التفكير بإمكانية إيجاد حلفاء سوريين موثوقين مستعدين لمكافحة
تنظيم «داعش» وقتال نظام الرئيس بشار األسد على ح ّد سواء.
وتابع المقال أنه مع افتراض أننا (األميركيون) يمكننا أن نعلّم المتم ّردين
الذين قد يدّعون الوالء للواليات المتحدة في يوم ما وند ّربهم ث ّم نسلّحهم ،لكنهم
سيلجأون إلى عمليات الثأر الطائفية والقبلية في األيام المقبلة .وحتى في حال
إيجاد مثل هذه المجموعة التي قد تفرض السيطرة ،ال يزال أمامنا طريق طويل
نسبي.
نجتازه قبل توطيد السلطة ونضمن االنتقال إلى سالم
ّ
ورأى الكاتب أن الواقعية السياسية هي الخيار الوحيد ،وأن دعم الواليات
المتحدة للرئيس بشار األسد هو ببساطة قد يكون الخيار األفضل خيار ،أو األقل
سوءاً .وشدّد هالين بالقول :إذا كان تنظيم «داعش» يمثل السيناريو األسوأ،
فاألسد هو األفضل .وأشار إلى أن األسد هو مصدر الستقرار المنطقة أيضا ً بسبب
دعمه غير المشروط من قبل إيران التي تمقت «داعش» للتهديد الذي يشكله
التنظيم على الشيعة في المنطقة.
وختم هالين قائالً إن دعم األسد يتطلب م ّنا أن نواجه الحقيقة غير المريحة
وهي أن فالديمير بوتين ،مع جميع أخطائه ،ينتهج االستراتيجية الصحيحة.
ورغم صعوبة تفهّم اإلدارة األميركية ذلك ،فإنّ أقل ما يمكننا القيام به تقديم
الدعم الضمني .هذا يعني أن علينا التوقف عن االعتراض على أنشطة روسيا
ّ
والكف عن التح ّركات المعرقلة مثل إقناع اليونان وبلغاريا بإغالق
في سورية،
مجالهما الج ّوي أمام الطائرات الروسية.

«لو�س اآنجلو�س تايمز» :العائلة المالكة في ال�سعودية
ت�سعر بالخوف مع تفاقم م�سكالتها
كشف الكاتب في صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» األميركية دويل ماكمانوس أن
عائلة بني سعود الحاكمة في السعودية تشعر بخوف متزايد مع تفاقم المشكالت
التي تواجهها في الداخل والخارج على ح ّد سواء .مشيرا ً إلى أن العالقات الوثيقة
التي تجمع بين السعودية والواليات المتحدة بدأت بالتدهور ،ال سيما بعد حملة
اإلعدامات التي ن ّفذها النظام السعودي مطلع الشهر الجاري بحق  47شخصا ً بينهم
الشيخ المعارض نمر باقر النمر.
وحدّد ماكمانوس عددا ً من أبرز المشكالت التي تهدّد نظام بني سعود بما فيها
تزايد األص��وات المعا ِرضة في الداخل ،ومواجهة النظام السعودي لها بالقمع
والعقوبات الصارمة ،فضالً عن المخاوف من ارتداد جرائم تنظيم «داعش» اإلرهابي
على السعودية ،وهبوط أسعار النفط بشكل حا ّد ما أدّى إلى نشوء فجوة في
الميزانية.
وق��ال ماكمانوس إن عائلة بني سعود تعاني م��ن أزم��ة الخالفة إذ يقول
الدبلوماسيون في أحاديثهم الخاصة إن الملك سلمان البالغ من العمر  80سنة
يعاني من َ
الخ َرف بسبب الشيخوخة .مضيفا ً أن المسؤولين األميركيين ال يخفون
في أحاديثهم الخاصة استياءهم من تص ّرفات السعوديين .أما المسؤولون
السعوديون من جانبهم فال يخفون عدم رضاهم من الجانب األميركي.
ولفت ماكمانوس إلى أن الشرخ في العالقات التي تجمع واشنطن مع نظام بني
سعود يزداد اتساعاً ،ال سيما بعد جرائم اإلعدامات الجماعية التي ن ّفذها األخير
بداية السنة الحالية ،مشيرا ً إلى أن الواليات المتحدة وبدال ً عن دعمها المعهود
أعلنت أنها غير راضية عن هذا التص ّرف.
وكانت الواليات المتحدة قد طالبت النظام السعودي باحترام حقوق اإلنسان،
زاعمة قلقها إزاء إعدامه الشيخ النمر.

تقرير

مزيج مزدحم من الفصائل المتقاتلة في سورية .ورأى الكاتب أن الواقعية
السياسية هي الخيار الوحيد ،وأن دعم الواليات المتحدة للرئيس بشار
األسد هو ببساطة قد يكون الخيار األفضل .مشيرا ً إلى أن األسد هو مصدر
الستقرار المنطقة.
ف��ي المقلب اآلخ��ر ،كشف الكاتب ف��ي صحيفة «ل��وس آنجلوس تايمز»
األميركية دويل ماكمانوس أن عائلة بني سعود الحاكمة في السعودية تشعر
بخوف متزايد مع تفاقم المشكالت التي تواجهها في الداخل والخارج على ح ّد
سواء .مشيرا ً إلى أن العالقات الوثيقة التي تجمع بين السعودية والواليات
المتحدة ب��دأت بالتدهور ،ال سيما بعد حملة اإلعدامات التي ن ّفذها النظام

«وا�سنطن بو�ست»:
نواب يطالبون بفر�س عقوبات على اإيران
ذك��رت صحيفة «واشنطن بوست» األميركية أن نوابا ً ديمقراطيين في
الكونغرس انضموا إلى حملة الجمهوريين المطالبين الرئيس باراك أوباما
بوقف المراوغة وفرض عقوبات على إيران .ونقلت عن النواب الجمهوريين
وعدد من الديمقراطيين قولهم إن إيران ستتراجع عن التزاماتها بموجب االتفاق
النووي إذا رأت أنه من الممكن أن تجري تجاربها الصاروخية من دون عقاب.
وقالت إن البيت األبيض أدان التجارب الصاروخية وأع ّد قائمة بالعقوبات
لكنه لم يحدّد جدوال ً زمنيا ً لتنفيذها ،وأوضح أن أي عقوبات جديدة يجب أال
تؤثر سلبا ً على تنفيذ االتفاق النووي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في البيت األبيض تأكيدهم أن العقوبات
على التجارب الصاروخية س ُتن ّفذ في الوقت المناسب ،كما نقلت عن مسؤولين
جمهوريين كبار قولهم إن الكونغرس سيص ّوت هذا األسبوع على تشريع يح ّد
من قدرة أوباما على رفع العقوبات عن إيران طالما أنها مستمرة بأنشطتها غير
المشروعة.
إلى ذلك ،قالت صحيفة «نيويورك تايمز» األميركية في افتتاحيتها أمس إن
إدارة أوباما كانت حكيمة في فصلها بين عقوبات النووي وعقوبات الصواريخ،
مشيرة إلى أن منتقدي االتفاق النووي مع إيران يقولون إن تجرب َتي إيران
الصاروخيتين مؤخرا ً تثبت فشل االتفاق النووي ،لكن الصحيفة تقول إن إنتاج
إيران صواريخ باليستية لم تر ّكز عليه االتفاقية النووية.
وأضافت أن التهديد األكبر حتى اآلن هو برنامج إيران النووي الذي أوشك
على إنتاج قنبلة نووية ،لكن االتفاق أوقف ذلك ،وهذا ال يعني أن التجربتين
الصاروخيتين في تشرين األول وتشرين الثاني يجب عدم التعامل معهما.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس اإليراني حسن روحاني يتحرك بسرعة
لتنفيذ االتفاق النووي مع اقتراب انتخابات حاسمة الشهر المقبل ،وانتظاره
لرفع العقوبات التي يأمل منها أن تعزز اقتصاد ب��الده وترفع أسهمه في
االنتخابات.
وأعادت «نيويورك تايمز» إلى األذهان أن إدارة أوباما أبلغت الكونغرس بأن
العقوبات على إيران ر ّدا ً على التجارب الصاروخية في الطريق ،ثم أجلت ذلك،
األمر الذي أثار حفيظة كثير من نواب الكونغرس .وقالت إن إدارة أوباما لم تعط
تفسيرا ً للتأجيل في هذا الوقت الحرج ،رغم أن التأجيل يمكن أن يكون مفيدا ً في
وقت أصبحت إيران على وشك إكمال تنفيذ االتفاق النووي.
وأوردت الصحيفة أنه في وقتٍ تقوم طهران بإجراء تجارب صاروخية،
فإنها مستمرة في تنفيذ التزاماتها بموجب االتفاق النووي مثل نقل مخزونها
من الوقود النووي وإزالة أجهزة الطرد المركزي وإزالة أهم أجزاء مفاعلها الذي
يعمل بالبلوتونيوم في آراك ،كما أن هناك محادثات لإلفراج عن مراسل صحيفة
«واشنطن بوست» جاسون ريزايان واألميركيين اآلخرين المحتجزين في
إيران.

السعودي مطلع الشهر الجاري بحق  47شخصا ً بينهم الشيخ المعارض
نمر باقر النمر .وحدّد ماكمانوس عددا ً من أبرز المشكالت التي تهدّد نظام
بني سعود بما فيها تزايد األصوات المعارِضة في الداخل ،ومواجهة النظام
السعودي لها بالقمع والعقوبات الصارمة ،فضالً عن المخاوف من ارتداد
جرائم تنظيم «داعش» اإلرهابي على السعودية ،وهبوط أسعار النفط بشكل
حا ّد ما أدّى إلى نشوء فجوة في الميزانية.
أما صحيفة «واشنطن بوست» األميركية ،فذكرت أن نوابا ً ديمقراطيين
في الكونغرس انضموا إلى حملة الجمهوريين المطالبين الرئيس باراك
أوباما بوقف المراوغة وفرض عقوبات على إيران.

التي تحتاج إليها لتسيير عملها وتقديم الخدمات للمواطنين.
وقالوا أيضا ً إن تنظيم «داعش» ربما يخطط للحصول على عوائد نفطية في
ليبيا في وقت ما في المستقبل ،لكن هدفه الرئيس اآلن الحفاظ على ليبيا دولة
فاشلة.
وقال الخبير في شؤون شمال أفريقيا في مؤسسة كارنيجي للسالم الدولي
في واشنطن فريدريك ويهري إن تنظيم «داعش» في ليبيا سيواجه تهديدا ً إذا
استطاعت حكومة الوحدة الوطنية أن تقف على رجليها وتقدّم الخدمات مثل
األمن للناس« .لذلك ربما يكون عازما ً على حرمانها من المال المطلوب».
وأضاف أنه ال يستطيع االقتناع بأن التنظيم سيكون قادرا ً على تحويل تلك
المرافق إلى مصادر للدخل السريع« ،لكننا نعلم من تجارب سابقة أن اإلضرار
بمرافق النفط كان على الدوام جزءا ً من استراتيجية التنظيم» .وقال أيضا ً إن
الهجوم على أكاديمية الشرطة في الزليتن غرب سرت األسبوع الماضي جزء
من استراتيجيته للحفاظ على ليبيا دولة فاشلة.
وذكرت الصحيفة أن توقعات برزت مؤخرا ً بأن قادة التنظيم في الرقة في
سورية ربما يكونون يخططون إلقامة عاصمة بديلة لهم في وقت يتزايد
الضغط الدولي عليهم هناك.

«غارديان» :خوف بين المد ّر�سين والتالميذ
من اإجراءات مكافحة التط ّرف في بريطانيا
نشرت صحيفة «غارديان» البريطانية تقريرا ً حول مخاوف من أن تخلق
إجراءات مكافحة التطرف في بريطانيا حالة خوف بين المد ّرسين والتالميذ.
وح ّذر مديرو مدارس وخبراء من أن اإلج��راءات التي تتبعها السلطات في
بريطانيا لن تؤدّي إلى حماية التالميذ من التطرف ،بل قد تفضي إلى حالة عزلة
بين بعض المسلمين ،وفقا ً للصحيفة.
وأشار التقرير إلى أن المدارس أصبحت ملزمة قانونيا ً بمنع انزالق التالميذ
إلى اإلرهاب منذ الصيف الماضي ،مضيفا ً أنه قبل نهاية  2015أعلنت وزيرة
التعليم نيكي مورغان عن خطط لدفع المدارس إلى مراقبة استخدام التالميذ
لإلنترنت.
لكن الخبراء ومديري مدارس يطالبون الحكومة بتغيير نهجها خشية أن
تؤدي مراقبة التالميذ إلى عزلة التالميذ المسلمين بدال ً من حمايتهم ،وفقا ً
للصحيفة.
التجسس على
وأكد التقرير أن بعض المد ّرسين اشتكوا من أنه يطلب منهم
ّ
التالميذ.

«فاينن�سال تايمز» :قطاع ال�سحة في ال�سعودية
يواجه جراحة جذرية
«كري�ستيان �ساين�س مونيتور»:
«داع�س» في ليبيا ل يرغب بالنفط
قالت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» األميركية إن هجمات تنظيم
«داع��ش» على مرافق النفط في ليبيا ال تهدف إلى السيطرة على مصدر آخر
للنفط مربح ماليا ً له ،بل إلى عرقلة العملية السياسية بالبالد.
ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن تلك الهجمات أثارت المخاوف من
أن التنظيم يسعى إلى الحصول على مصدر آخر مربح للدخل مماثل لحقوله
في العراق وسورية ،لكن يبدو أن لديه هدفا ً آخر طالما أنه بدأ بتفجير خزانات
النفط ومرافقه ومهاجمة المدن والبلدات المحيطة بهذه المرافق على طول
ساحل البحر المتوسط.
وأضاف المحللون أن تنظيم «داع��ش» ،الذي استفاد من أربع سنوات من
القتال بين الحكومات المتنافسة في ليبيا ليبني موطأ قدم له هناك ،ربما بدأ
يهاجم مرافق النفط ليحرم حكومة الوحدة الجديدة المحتملة من عوائد النفط

نشرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية تقريرا ً تحت عنوان «قطاع
الصحة في السعودية يواجه جراحة ج��ذري��ة» .ويقول مراسل الصحيفة
سيميون كير إن المرضى في السعودية سيواجهون قريبا ً إجراءات راديكالية
مع تركيز السلطات على تعديالت في قطاعها الصحي الذي يعاني من التضخم
وضعف الكفاءة ،وذلك في إطار برنامج يهدف إلى تقليل النفقات الحكومية
ورفع مستوى الصحة العامة.
وأشار كير إلى أن حملة الكفاءة تتزامن مع تراجع في أسعار النفط أجبر
الرياض على تقليل النفقات للح ّد من عجز في الميزانية بنحو  15في المئة من
إجمالي الناتج المحلي خالل السنة الحالية.
وتوقع التقرير ارتفاع الميزانية المخصصة للشؤون االجتماعية والصحية
في السعودية – التي تستهلك  20في المئة من النفقات الحكومية – مع زيادة
أعداد من تزيد أعمارهم عن  65سنة من نسبة  3في المئة من السعوديين إلى 6
في المئة خالل السنوات العشر المقبلة.
ولفت إلى أن انتشار فيروس متالزمة الشرق األوسط التنفسية ،المعروف
ب�«كورونا» ،استنزف موارد المملكة النفطية .وتسعى الحكومة إلى زيادة أعداد
السعوديين العاملين في قطاعها الصحي في إطار مسعى أوسع يهدف إلى
تعزيز المهارات المحلية ،بحسب التقرير.

لماذ� ي�شتهدف تنظيم «د�ع�ش» �لم�شلمات �لغربيات؟

قالت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية إن والد خديجة دير ،صاندي
دير ،يعرف السبب وراء هرب ابنته إلى سورية ،حيث تزوجت من جهاديّ ،
واصفا ً ما تع ّرضت له بغسيل دماغ.
ويقول جوي شيوت في تقرير للصحيفة :ترك صاندي دير شقته جنوب
لندن ،ومضى نحو الكنيسة الكاثوليكية (أور ليدي أوف أسمشين) ،ففي هذه
البناية الفيكتورية المبنية من الطوب األحمر ،تم تعميد ابنته قبل عقدين،
وهو يصلي لروحها اآلن فيها.
ويضيف الكاتب أن دير ق ّرر هو وزوجته السابقة فيكتوريا تسمية ابنتهما
مسيحي يستخدم بشكل واس��ع في موطنهما األصلي
غريس ،وهو اسم
ّ
نيجيريا ،ويعني الخالص في نظر الرب .ولكن ابنتهما ،البالغة من العمر 24
سنة ،قررت التخلي عنه .وتس ّمى اآلن خديجة ،وتعيش في سورية ،وتؤمن
بمثال منحرف ،تقدّمه ما أطلقت على نفسها «الخالفة اإلسالمية في العراق
والشام».
ويتابع شيوت أنه تم استخدام ابنها ،حفيد صاندي ،عيسى في فيديو
أظهر عددا ً من اإلعدامات التي مارسها تنظيم «داعش» .وظهر عيسى في زي
عسكري ،و ُل ّفت على رأسه عصابة تنظيم «داعش» ،وصرخ (سنقتل الكفار
كلهم هناك).
ويشير التقرير إلى أن صاندي ( 59سنة) ،طالب القانون غير المتفرغ،
لم يجد إال بعض كلمات ليلخص قرار ابنته وضع نفسها وابنها في أيدي
المجرمين ،فقال :لقد غسل دماغها .وحاول تفسير التحول في حياة غريس
من فتاة ذكية ،وإن كانت مشاكسة ،حلمت بأن تدرس علم النفس ،وأحبت
موسيقى «غوسبيل» وأغاني جوني ك��اش وكوين .ويقول إنها درست
المتحانات الثانوية في مدرسة سيندهام ،حيث كتب أستاذ لها عندما غادرت
المدرسة :أنت فتاة واثقة من نفسها ،مستعدة لترك أثرها على العالم ،ولم
يكن يتوقع أن تكون زوجة جهادية متعطشة للدم.
وتبيّن الصحيفة أنه منذ انتقال غريس مع ابنها عيسى قبل ثالث سنوات،
ظهرت في عدد من أفالم تنظيم «داعش» الدعائية وهي تحمل كالشينكوف،
وأعلنت عن رغبتها بأن تكون البريطانية األولى التي تذبح رهينة غربية،
وتعهّدت بالقتال والموت «شهيدة» ،وقالت إن اإلسالم «جعلني ح ّرة».
ويعلّق الكاتب أن حماسة معتنقي الدين معروفة ،ولكنها لقيت صدى غير
مريح في بريطانيا في األسابيع الماضية .ففي الشريط ذاته ظهر مسلم آخر
ملثم من بريطانيا ،ويعتقد أنه سيدهارت ( 32سنة) ،وكان مندوب مبيعات
للقالع النطاطة ،التي تستخدم في المتنزهات ،ويلعب عليها األطفال .وهو
من منطقة وولذمستو ،شرق لندن ،واعتنق اإلسالم وترك الهندوسية عندما
كان شاباً ،بعدما قابل زوجته عائشة ،وسافر معها وأوالدهما األربعة إلى
سورية عام  .2014وهرب من بريطانيا ،رغم أنه خرج من السجن بكفالة،

بعد اتهامه باالنتماء إلى جماعة «المهاجرين» المحظورة.
ويلفت التقرير إلى أنه في نهاية الشهر الماضي حكم على المتخ ّرجة من
الجامعة سناء أحمد خان ( 24سنة) مع زوجها محمد رحمان ،بتهمة التآمر
لتنفيذ هجمات إرهابية في لندن ،مشيرا ً إلى أن خان ولدت في ريدينغ لعائلة
ميسورة الحال ،فقد كانت والدتها قاضية مشهورة ومديرة جمعية خيرية،
وتحولت عائلتها من الهندوسية إلى اإلسالم ،أما والدها فهو ابن مسيحي.
وتورد الصحيفة أنه في الحكم عليها ،قال القاضي جيرمي بيكر لسناء
خان :لقد نشأت منفتحة متسامحة مع باقي األدي��ان ،ولكنك تح ّولت إلى
اإلسالم الراديكالي؛ ألسباب ربما لن نعرفها أبداً.
ويقول شيوت إن من يعتنقون اإلسالم في أواخر حياتهم ليسوا معتنقين،
ولكنهم عائدون ،وال يشكلون سوى نسبة  4في المئة من  2.7مليون مسلم
في بريطانيا .وتظهر دراسة أنهم يشكلون نسبة  11في المئة ممن يدانون
بجرائم إرهابية ،وأثبت تنظيم «داعش» ودعايته نجاحا ً في جذبهم.
ويوضح التقرير ،أنه في دراسة أعدّها البريطاني الدكتور سام مولينز،
الذي يعمل في «مركز جورج سي مارشال للدراسات األمنية» في ألمانيا،
المتخصص بمكافحة اإلرهاب ،كشفت عن األسباب التي تدفع هذه العينة
للنقاط الهامشية والمظلمة .وفي ورقته ،التي نشرها الشهر الماضي ،وقارن
فيها مشاركة الذين اعتنقوا اإلسالم باإلرهاب بين كل من بريطانيا وأميركا،
وجد أن نسبة من أدينوا باإلرهاب هم من الذين اعتنقوا اإلسالم بنسبة 40
في المئة.
وبحسب الصحيفة ،الحظ مولينز أن معظم األميركيين الذين اعتنقوا
اإلسالم جاؤوا من عائالت مفككة ،ولديهم سجالت إجرامية .وفي بريطانيا
قال إن الصورة مختلفة ،ولكنها مزيج بين هذا وذاك .ويقول :ألنك اعتنقت
الدين قريباً ،فليست لديك معرفة عميقة أو خلفية واضحة عنه ،كما أنك لست
مؤهالً من الناحية الفكرية لفهم عيوب المتطرفين وجدالهم ،ولهذا فأنت تريد
إظهار التزامك بالدين.
وين ّوه الكاتب إلى أن مولينز وجد أن عدد المعتنقات الالتي انجذبن إلى
اإلرهاب زاد بشكل كبير في مرحلة ما بعد  11أيلول ،رغم أنه ال يمكن فهم
السبب الذي يدفع فتيات ،مثل خديجة دير أو سالي جونز ،إلى االنضمام
لتنظيم يقوم باضطهاد المرأة .مشيرا ً إلى أن الفتيات الالتي يحرمن من
الحريات األساسية يتم تزويجهن حاال ً لقادة كبار في التنظيم؛ ربما لكونهن
مرغوبات.
موجهة بشكل محدد إلى النساء
ويفيد التقرير أن دعاية تنظيم «داعش» ّ
الالتي اعتنقن اإلسالم ،أما المسلمات الغربيات ،اللواتي عشن ودرسن في
الغرب ،فيتم تحضيرهن وإقناعهن من زميالت لهن ،مثل أقصى محمود ،التي
ولدت في مدينة غالسكو .وفي ما يتعلق بالغربيات المعتنقات لإلسالم،
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فعادة ما يقنعهن رجل بالتخلي عن الغرب.
وتكشف الصحيفة عن أنه قبل سفر خديجة دير إلى سورية ،ر ّتبت
زواجها عبر اإلنترنت مع جهاديّ سويدي (قتل عام  .)2014وكانت دير قد
اعتنقت اإلسالم في أواخر سن المراهقة ،وبدأت بالتردّد على مركز «لويشام»
اإلسالمي ،وتع ّرفت هناك إلى قتلة الجندي لي ريغبي ،وهما مايكل أديالو
ومايكل إديالغو ،وكالهما ولد مسيحيا ً قبل اعتناقه اإلسالم.
وينقل شيوت عن المحاضرة في جامعة كينغستون أزادي مؤافاني،
التي قابلت عددا ً من الجهاديات في سورية ،قولها :يستغل تنظيم «داعش
سذاجة» المعتنقات الجديدات للقانون اإلسالمي وقيمه وقلة معرفتهن.
وتضيف :يمكن إقناع شخص بسهولة حول ما يفعلونه ،عندما تكون
معرفته محدودة ومش ّوهة .وتقول مؤافاني :على خالف الشبان المسلمين
المولودين في بريطانيا ممن ينجذبون أيديولوجيا ً نحو فكرة الخالفة،
فالمعتنقون للدين يظهر أنهم ينجذبون إلى طريق العنف والتعطش للدماء.
وتورد الصحيفة أن روب ليتش شاهد شقيقه من أمه ريتشارد دارت يسير
في هذا الطريق ،ولم يكن ق��ادرا ً على منعه ،فقد نشأ األخ��وان تحت سقف
واحد في ويموث عندما انتقل والداهما ،وهما مدرسان ،للعيش معا ً وكانا
في عمر الثامنة والتاسعة .وتمتعا بحياة عادية ،ولكنهما بعد انتقالهما إلى
لندن ،أصبح ريتشارد مهووسا ً باألفكار الراديكالية التي بشرت بها حركة
المهاجرين المحظورة ،التي يقودها أنجم تشاودري ،الذي كان ساعده
األيمن في حينه سيدهارت دار .واعتنق اإلسالم في سن ال� 25سنة ،وأطلق
لحيته ،وغيّر اسمه إلى صالح الدين البريطاني.
ويشير التقرير إلى أن ليتش ،وهو مخرج أفالم ،عمل فيلما ً عن أخيه غير
الشقيق ،وكيف انتقل إلى التشدد ،وأصبح من المشاركين في تظاهرات
حركة المهاجرين .ويتذكر نقاشات عدة مع سيدهارت دار ،الذي قابله للمرة
األولى عام  ،2009ويقول :كنا نتجاذب األحاديث ونمزح ،وكان يسألني متى
سأصبح مسلماً ،ومتى سأطلق لحية حقيقية؟ وتحدّث عن اعتناقه اإلسالم،
وقال إنه أخذ وقتا ً طويالً كي يتح ّرر من جذوره الهندوسية.
ويذكر الكاتب أنه في البداية حاول ليتش مناقشة أخيه ،ولكنه تخلّى عن
المحاولة ،ويقول :إنهم على مستوى مختلف من الفهم ،وكانوا يؤمنون بما
يفعلون ،معتقدين أنهم يقومون بإنقاذ اإلنسانية ال تدميرها.
وتختم «ديلي تلغراف» تقريرها باإلشارة إلى أنه في عام  ،2013حكم
على دارت بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة التآمر والتخطيط ألعمال
إرهابية ،ورفض الجلوس في قفص االتهام قائالً إن الله وحده هو الذي
سيحاكمه .وكان أخوه يراقب المحاكمة ،وكتب له عدّة مرات في السجن ،ولم
ّ
يتلق ر ّداً .الفتة إلى أن كل ما يأمله صاندي ،والد خديجة/غريس ،عودتها
وأن تتخلى عن هذا الش ّر.

�شحافة عبريّة
لماذا يحتاج نتنياهو اإلى انتخابات
ال مناف�س له فيها؟
كتب بن كسبيت في صحيفة «معاريف» العبرية 23 :شباط،
سيكون يوما ً مصيريا ً ل�«الليكود» ،للدولة ،للديمقراطية «اإلسرائيلية»
كلها .فعشرات آالف المنتسبين إلى «الليكود» سيتدفقون لصناديق
االقتراع التي ستنتشر في مواقع مختلفة في أرجاء البالد ،ليحسموا
من يقود الحزب ،وعلى ما يبدو أيضا ً الدولة ،في االنتخابات التالية
(بعد أكثر من ثالث سنوات) :بنيامين نتنياهو أو «بيبي» .هذه
ليست أسطورة اطفال وال قصة مغرقة في الخيال .هذا سيحصل حقاً.
وسيكون هذا احد أكثر السبل سخافة إلنفاق  4ماليين «شيكل» من
صندوق الدولة ،ولكن أحدا ً لن ينبس ببنت شفة .ال في «الليكود»،
حيث يسير الجميع على الخط مع الزعيم ويقفون بصمت متوتر ،وال
في أجهزة سلطة القانون المختلفة ،وال في وسائل اإلعالم التي حتى
هي لم تعد ما كانت عليه ذات مرة.
في واقع االمر ،نتنياهو ال يتنافس حتى ض ّد نفسه .فكي يحصل
ه��ذا ينبغي أن يتق ّرر أن تكون بطاقتان :واح���دة «م��ع» (بيتي)
والثانية «ضدّ» (بيبي) .هكذا يتبع في استطالعات الرأي العام وفي
االنتخابات ذات المرشح الواحد .مع ،أو ضد .أمر أولي .ولكن حتى هذا
أخاف رئيس وزرائنا .فأن يقف أحد أمامه في االنتخابات التمهيدية ،ال
يكفي على ما يبدو .وبالتالي فقد قررت لجنة االنتخابات المركزية أن
بطاقة واحدة ستكون «بنيامين نتنياهو» ،والبطاقة الثانية لن تكون
«ضدّ» ،بل ببساطة بطاقة بيضاء .وما هي البطاقة البيضاء؟ البطاقة
البيضاء هي عدم المشاركة .هذا ما يق ّرر قانون االنتخابات للكنيست
مثالً .البطاقات البيضاء ال تحصى وال تشارك .هذا يع ّد امتناعا ً عن
التصويت .ولكن ليس في «الليكود» .هناك ،البطاقة البيضاء هي
على ما يرام .المهم ال يمكن ألحد أن يقول «ضدّ» الزعيم القائم .فهذا قد
يتسبب له بعدم ارتياح .وبالتالي فإن أعضاء الحزب سيص ّوتون مع
«بيبي» ،أو يمتنعون .وهذا يعني ،أن ال أحد ض ّد «بيبي».
«ض ّد بيبي» كفر باالساس .هذه مؤامرة خطيرة ،هذا فعل ال يفعل
في الديمقراطية الشمولية السليمة.
كم هو محزن أن ن��رى دي��ر الصامتين (ف��ي افضل االح���وال) أو
الطائعين (بحسب يوفال شتاينتس) في الحزب ،ممن يطأطئون
الرأس ببهجة ويقبلون الحكم .شتاينتس ،على سبيل المثال ،الذي
هجم على أول مايكرفون يلقاه في طريقه كي يعلن تأييده الحماسي
مبادرة تقديم موعد االنتخابات التمهيدية ألنه على حد قوله «الليكود
كحزب حاكم يحتاج إلى االستقرار وقدرة الحكم ،وال حاجة إلى هز
الحزب كل سنتين – ثالث سنوات في انتخابات تمهيدية» .نهاية
االقتباس .نعم ،هو حقا ً قال هذا ،وكأن «الليكود» حزب يغيّر زعماءه
مثل حزب «العمل».
أخي العزيز يوفال شتاينتس ،منذ قيام «الليكود» لم يكن فيه سوى
أربعة زعماء فقط :مناحم بيغن ،إسحق شامير ،بنيامين نتنياهو
وآرييل ش��ارون .أح ٌد من زعماء الليكود لم ي ّنحيه الحزب أو يخسر
في االنتخابات التمهيدية .االستقرار وق��درة الحكم ،موجودان في
«الليكود» منذ أ ُ ّسس .ال ضرورة التخاذ خطوات كورية – شمالية كي
يتحقق أخيرا ً االستقرار المنشود للحزب .وانت مدعو ألن تهين ذكاءك
بنفسك ،ولكن لماذا تهين ذكاءنا أيضاً؟
الدكتاتوريات ال تقوم بين ليلة وضحاها .بشكل عام تكون هذه
مسيرة زاحفة ،تتقدم بسرعة متغيرة على مدى فترة إلى أن في
مرحلة معينة ،من دون اعالنات ومن دون طقوس ،تصل إلى النضج.
بعض م ّنا ال ينتبه ،بعض آخر لن يولي أهمية ،آخرون يعتقدون أن
ال مفر وكثيرون سيكونون ببساطة ال مبالين .يخيّل لي أننا في ذروة
مسيرة كهذه ،ويحتمل جدا ً أن نكون قد اجتزنا نقطة الالعودة .نحن
في مرحلة حتى المظهر بات زائداً .المرحلة التالية انتخاب نتنياهو
زعيما ً ل�«الليكود» على مدى حياته ،وبعد ذلك القول إنه يق ّرر خليفته
(االبن يائير مثالً) .ال ،نحن غير بعيدين عن هناك.
فلماذا يحتاج إلى انتخابات تمهيدية اآلن؟ ففي هذه اللحظة ال نجد
أحدا ً ناضجا ً للتنافس ضدّه .في الديمقراطية السليمة ،تعطى فرصة
للعملية الديمقراطية .نير بركات ينتسب ل�«الليكود» ،جدعون ساعر
يسخن على الخطوط؟ موشيه بوغي يعالون يبدو كإمكانية كامنة ال
بأس بها؟ محظور السماح لهذا أن يحصل .نحن نجتمع اآلن وننتخب
الزعيم طالما ال منافسين أمامه .وبعد ذلك نشهّر باألحزاب التي ال
ديمقراطية فيها ،مقابل الديمقراطية الفاعلة والحيوية في «الليكود».
المهم أن يكون ممكنا ً إنفاق  4ماليين «شيكل» ،تجنيد االموال ،إقامة
قيادة انتخابات ،القيام بحملة ،وكل هذا من دون منافس ومن دون
معركة ،كي يكون ممكنا ً توزيع االم��وال على المق ّربين وتبطين من
يقدّمون الخدمات للعائلة بالمجان على مدى السنة.

حزب اهلل �صار
ً
حليف ًا ا�ستراتيجيا لرو�سيا
ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أن قادة من حزب الله
اللبناني يقاتلون إلى جانب النظام السوري اعترفوا في لقاء أجروه
مع موقع «ديلي بيست» األميركي في الضاحية الجنوبية في بيروت،
موجهة بالاليزر وصواريخ بعيدة المدى،
أن روسيا تز ّودهم بصواريخ ّ
من دون شروط أو التزامات مسبقة.
وق��ال مراسل الصحيفة روع��ي كايس إن ه��ذا الدعم يأتي على
خلفية اعتبار الروس حزب الله حليفا ً لهم إلى جانب سورية وإيران،
ويسمحون للحزب باستخدام السالح في أيّ اتجاه يريده ،بما في ذلك
ض ّد «إسرائيل» ،ألن الحزب اليوم يعتبر حليفا ً استراتيجيا ً للروس في
الشرق األوسط.
وق��ال أح��د ال��ق��ادة للموقع األميركي إن الضربات الروسية في
سورية غيّرت طبيعة المواجهة العسكرية هناك« ،وص��ار الوضع
يعمل لصالحنا بفعل الطيران الروسي ،فالروس يعتمدون علينا في
المعلومات االستخبارية ،واختيار أماكن القصف ،ومن دون الدعم
الجوي الروسي لم يكن باإلمكان لحزب الله التقدم في القتال داخل
سورية».
وأضاف« :الروس ال يمكنهم منحنا الغطاء الج ّوي من دون تزويدهم
من طرفنا بالمعلومات األمنية على األرض» ،كاشفا أن الجيش الروسي
وضع قوات خاصة في منطقة الالذقية ،خصوصا ً حول المطار الذي
ترابط فيه الطائرات الروسية.
من جهته ،قال قائد عسكري آخر في حزب الله إن الروس صاروا
يعتمدون على مقاتلي الحزب أكثر من الجيش السوري ،خصوصا ً في
تأمين المواقع التي توجد فيها األسلحة والذخيرة الخاصة بالجيش
الروسي في سورية.
وفي مقال آخر ،نفى الخبير العسكري «اإلسرائيلي» وثيق الصلة
بالقيادة العسكرية رون بن يشاي أن يكون الروس ز ّودوا حزب الله
بتلك الصواريخ ،كاشفا ً عن زيارة عسكرية قام بها وفد عسكري روسي
قبل ثالثة أسابيع إلى «إسرائيل» ،والتقى قادة عسكريين على رأسهم
نائب رئيس األركان يائير غوالن.
وق�دّر بن يشاي أن المعلومات التي كشف عنها حزب الله تأتي
بغرض اإليقاع بين روسيا و«إسرائيل» ،في ضوء االتفاق الروسي �
المس بمصالحهما ،عشية بدء التدخل الروسي في
«اإلسرائيلي» بعدم
ّ
سورية في أيلول الماضي ،والقيام بعملية تنسيق ميداني للعمليات
العسكرية لمنع احتكاك قواتهما.

