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افتتاحية اليوم

حصيلة أعوام الشعارات الفارغة

ُ
السياسي األممي!
التوظيف
ويستم ُّر
ُّ
اإلرهابي األكبر في العالم -وباعترافات ساسة أمريكيين -ليست إال
صناع ًة أمريكي ًة حاضر ًة وجاهز ًة في بنك االس��تخبارات لالستغالل
واالستثمار لتحقيق المصالح األمريكية.
وحتى االتهامات الكاذبة للدولة السورية «باستخدام» األسلحة
الكيميائي��ة الت��ي س��بق أن تخلصت س��ورية من مخزونه��ا الكيميائي
الكام��ل منه��ا ،وبإش��راف أمم��ي ع��ام  ،2014ه��ي اتهام� ٌ
�ات باطل � ٌة
ِّ
ومضلل��ة ،ت ّم فيها التجاهل التام للمعطيات والتحقيقات الميدانية
والمعلوم��ات الغربي��ة عن امت�لاك المجموع��ات اإلرهابية لمثل هذه
األس��لحة ،إال أن المخط��ط كان واضح �اً وتنفيذه يس��توجب تمثيل
مسرحيات «الكيميائي» الحاضرة والجاهزة من الكومبارس (الخوذ
البيض��اء) واإلرهابيي��ن اآلخري��ن ،إلى من يلع��ب دور البطولة من
خل��ف الس��تار ويق��رر اس��تخدامها كعملي��ة ضغ��ط بعد كل
�دم للجي��ش العرب��ي الس��وري وتبري��ر اعت��داءات دول
تق� ٍ
«التحال��ف» المبني��ة عل��ى ني � ٍة مبيتة ومنس��قة ،وقرار
ٌ
تنفيذ هذا المخطط ٌّ
ومعلن حتى قبل النظر في
معد
نتائج التحقيقات.
لق��د أك��د الرئي��س بش��ار األس��د ف��ي لقائ��ه األخي��ر
م��ع مجل��ة «ب��اري ماتش» الفرنس��ية ،أن ما يس��مى األدلة على
«اس��تعمال» الجيش الس��وري للس�لاح الكيميائي س��ببها أن الجيش
كان يتقدم في مواجهة اإلرهابيين فكان البد من حجة لضربه.
وأوض��ح الرئيس األس��د أن��ه «كل مكان ندخل إلي��ه يكون هناك
مدني��ون وتع��ود حياته��م طبيعي ًة ،كيف بقوا هناك ونحن نس��تخدم
الس�لاح الكيميائي؟ في الحقيقة فإن األكاذيب في اإلعالم الغربي
وفي السياسات الغربية ليس لها حدود في هذا الموضوع».
لقد اس��تطعنا حرف مس��ار الحرب على س��ورية وتحقيق النصر
تلو النصر فيها ،وعلى قوى العدوان أن تدرك أن المواجهة والمقاومة
ستس��ودان مادام��ت مس��تمر ًة ف��ي ارت��كاب االنته��اكات للقواني��ن
واألعراف الدولية.

�رب بعي��ون الساس��ة األمريكيي��ن( :س�لاح ،عت��اد ،م��ال،
إنه��ا الح� ُ
مرتزق��ة) ..ويج��ب أن تقوننه��ا القواني��ن الدولي��ة ،لذل��ك الب � ّد م��ن
إعالمي وال
تس��ييس لج��ان األمم المتح��دة ،والح��رب يلزمها عن��وا ٌن
ٌّ
يوجد أهم من عنوان« :مكافحة اإلرهاب»..
إن��ه الغ� ّ
�ش والخ��داع واالس��تغالل والالمب��االة بحي��اة الش��عوب..
ُ
التوصيف األكثر بالغ ًة ووضوحاً والمفضوح للسياس��ات األمريكية
المتعاقبة التي ما نتج عنها إال قتل المدنيين ونهب الثروات واستغالل
وبتجريم
بتزييف للوثائق والحقائق
الش��عوب وانتهاك س��يادة الدول
ٍ
ٍ
أمم��ي بعي��د كل البعد ع��ن الحقيقة ،وبق��رارات أممية قابلة
ّ
والشك في نزاهتها وتوظيفها السياسي الخالص
للطعن
خدم ًة للمصالح واألجندة األمريكية.
�ال عل��ى طغيانه��ا وجبروته��ا وفضائح
وأكب��ر مث� ٍ
حروبها ،االنتهاكات الدولية في س��ورية وقبلها العراق
وف��ي كلت��ا الحربي��ن كان��ت حججه��ا المزعوم��ة (ن��زع
الس�لاح الكيميائ��ي) م��ن الع��راق والت��ي أثبت��ت فيه��ا الوثائ��ق
واالعترافات الكذب والتلفيق األمريكي ،وفي سورية اعتمدت حج ًة
ثاني ًة (محاربة اإلرهاب) ،حجة تستميل من خاللها القوانين الدولية
لتبرير عدوانها على سورية.
وفي كلتا الحربين فإن الوثائق التي تكش��ف ش��يطنة واش��نطن
وسياساتها كثيرة.
أك��د الرئي��س األمريكي األس��بق ج��ورج بوش – ف��ي مذكراته-
كذب التقارير االس��تخباراتية بش��أن العراق ،واعترف «سكوت ريتر»
كبير مفتش��ي األس��لحة الكيميائية الس��ابق بأن غزو العراق ت ّم من
أجل تدمير أسلحة الدمار الشامل التي ال وجود لها!.
واإلره��اب واإلرهابي��ون الموج��ودون ف��ي س��ورية والذي��ن تتبج��ح
أمريكا بمحاربتهم ،ليس��وا إال أدوات مأجورة ومرتزقة ُف ِتحت الحدود
له��م لعب��ور الجغرافي��ا الس��ورية الت��ي ُخ ّط��ط له��ا لتك��ون اله��دف
والوجهة االستعمارية األمريكية الحالية ،وصناعة «داعش» التنظيم

م��ن عجائ��ب وغرائ��ب “ره��ط” البرلم��ان
األوروب��ي وم��ن وااله ،أن��ه رأى عن طريق تخيالته
“انته��اك حقوق اإلنس��ان” في الحراك الس��لمي
بالجزائ��ر( ،)..لكن��ه أصاب��ه العم��ى في مسلس��ل
القم��ع والردع الذي يطبع احتجاجات الس��ترات
الصفراء بفرنسا ،وبين الحالتين المختلفتين،
البرلماني��ون األوروبي��ون “منش��غلون” بالوض��ع
الجزائ��ري ،ال��ذي “ه��رب” م��ن أيديه��م ،وهرب��ت
مع��ه مصالحهم التي كان��ت تضمنها العصابة
لعدّة سنوات وتعطيهم أولوية األولويات في س ّلم
االتفاقي��ات والتع��اون بين الجزائ��ر والمجموعة
الدولية!
ّ
“الجن
ضم��ان حقوق اإلنس��ان في عاصم��ة
والش��ياطين” ،ه��و ف��ي نظ��ر البرلم��ان األوروب��ي
س��قوط قتل��ى واس��تعمال الق �وّة المفرط��ة ف��ي
مواجه��ة المتظاهري��ن وس��حل بعضه��م ف��ي
الش��وارع ،أ ّم��ا خ��رق حق��وق اإلنس��ان ف��ي بل��د
الملي��ون ونص��ف ملي��ون ش��هيد ،هي ف��ي اعتقاد
نفس البرلمان ،استمرار السلمية طوال  9أشهر،
وعدم سقوط قطرة دم واحدة ،وهي أيضا شعارات
“الشرطة ..الشعب ..خاوة خاوة” ،وهي كذلك
مرافقة الجيش لمسيرات شعبه!
ال يُمك��ن انتظ��ار “هد ّي��ة” أو “مز ّي��ة” م��ن
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استحمار على أنغام السامبا!
البرلم��ان األوروب��ي ،فه��و متع �وّد عل��ى مناهض��ة
استقرار الجزائر والتآمر عليها في الس ّر والعلن،
والتعام��ل معه��ا كـ”مس��تعمرة قديم��ة” يج��ب
حلبه��ا وس��لبها ونهبها ،وال داعي هن��ا للعودة إلى
ال��وراء ،عندم��ا وج��د الجزائري��ون أنفس��هم
وحيدين في مواجه��ة أخطبوط اإلرهاب،
ال��ذي انتص��روا علي��ه بتضحياته��م
وتكاتفه��م ،ف��ي وق��ت ف � ّر في��ه
ه��ؤالء وحاول��وا م��رارا وتك��رارا
تغذي��ة الفتن��ة والتحري��ض على
االقتتال!
الجزائريون على اختالف توجهاتهم
وأفكاره��م ورؤيته��م لألزم��ة الحالي��ة ،تصدّوا
ووقفوا وقفة رجل واحد في وجه تجدّد محاوالت
التدخ��ل ف��ي الش��أن الداخل��ي ،م��وازاة م��ع ع��زل
المجموع��ة الدولي��ة ،ممثل��ة في عدي��د الهيئات
والق��وى العربي��ة والغربي��ة ،للبرلم��ان األوروب��ي،
الذي وجد نفس��ه وحيدا ف��ي “فم المدفع” ،بعد
ما انقلب السحر على ساحره ،وظهر كاألطرش
ف��ي الزف��ة ال��ذي يرق��ص عل��ى أنغ��ام “الس��امبا”
الت��ي افتعله��ا لتلهي��ة نفس��ه ب� ّ
�كل باله��ة! ال
يمكن لعقلية “االس��تغباء” و”االستحمار” التي
يتبناها البرلم��ان األوروبي ،بإيعاز من “التلميذ

الغب� ّ�ي” ،أن تج��دي نفعا ،طالم��ا أن الجزائريين
كان��وا ومازال��وا وس��يظلون يعيش��ون بـ”الني��ف
والخس��ارة” ،ف��ي ظ� ّ�ل متغ ّي��رات جوهري��ة تطب��ع
العالق��ات الدولية الجديدة ،المبنية على أس��س
متجدّدة ومعايير مس��تحدثة ،قوامها المصلحة
المش��تركة بي��ن البل��دان ،فم��ن يك��ون الي��وم
ف��ي خان��ة “األصدق��اء” ق��د يح��ال إل��ى قائم��ة
“األع��داء” ف��ي المنظ��ور االس��تراتيجي
والمنفعي!
لق��د ت � ّم التضلي��ل بالبرلمان
األوروب��ي م��ن ط��رف “مغ � ّرر
به��م” ،فدخ��ل المصي��دة م��ن
حي��ث ال يدري ،وه��ا هي الجزائر
تتوع��د بمراجعة مختلف
الرس��مية ّ
اتفاقياته��ا التجاري��ة واالقتصادي��ة
واالس��تثمارية والتعليمي��ة م��ع المؤسس��ات
األوروبي��ة ،وه��و م��ا س��يع ّرض ه��ذه األخي��رة إل��ى
“طيك��وك” الحق��ا ،خاص��ة أن النظ��ام العالم��ي
الجديد ،ال يتشكل فقط وحصريا من الشريك
األوروب��ي ،ال��ذي بوس��عه أن يبت��ز ويقاي��ض ،لكن
لي��س بإمكان��ه توقي��ف العجل��ة بوض��ع عص��ا
“راشية”!
جمال لعالمي

عني على الصحافة االجنبية
السعودية تستخدم تهمة اإلرهاب ملالحقة الفتيات الهاربات

في قضية القدس ..تطابق و«إجماع صهيوني»

ف��ي رؤي��ة مقدم��ات المش��هد االنتخاب��ي،
ال��ذي أفض��ى للنتائ��ج الت��ي أس��فرت عنه��ا
انتخاب��ات الكنيس��ت الــ �ـ  ،22يقتض��ي األم��ر أن
ُن ّ
ركز على برنامج الحزبين الكبيرين بالنسبة
لموض��وع الق��دس ،ونعن��ي به��ذا ح��زب الليكود،
وحزب (أزرق/أبيض) أو (كاحول/الفان).
فرئي��س ح��زب الليك��ود ،بنيامي��ن
نتانياه��و ،وبتفاهمات��ه الس��رية منه��ا،
والعلني��ة ،وعد بتقديم التس��هيالت
لجماعات الهيكل ،على أن يشمل
زيادة أعداد المقتحمين للمسجد
األقص��ى ،خاص��ة خ�لال األعي��اد
التوراتي��ة ،وزي��ادة أع��داد األف��راد ف��ي كل
مجموع��ة مُقتحمة ،وتقلي��ص فترات االنتظار
عن��د باب المغارب��ة ،وتقديم تس��هيالت متطورة
ق��د تص��ل إل��ى فتح مس��رب آخ��ر مواز للمس��رب
الحال��ي عن��د مدخ��ل جس��ر ب��اب المغارب��ة،
وبالتال��ي بتغيي��ر الوض��ع القائ��م بالمس��جد
األقصى تدريجياً
وبشكل متسارع ،وقيام شرطة
ٍ
االحتالل بغض النظر عن صلوات المتطرفين
داخل األقصى ،وقد يصل األمر للسماح ضمنيا
لهم بالصالة والسجود داخل الساحات الشرقية
دون اإلفص��اح ع��ن ذلك عالني��ة ،وهذا ما يعني
تغيير الوضع القائم.
لق��د رف��ض البرنام��ج االنتخاب��ي لح��زب

الليكود ،البرنامج المعلن ،وبكل فجاجة ،إقامة
دول��ة للفلس��طينيين ،وه��و موق��ف يتماش��ى
م��ع البني��ة السياس��ية واأليديولوجي��ة لحزب
الليكود القائمة على« :اعتبار الضفة الغربية
والق��دس ج��زءاً ال يتجزأ من أرض إس��رائيل».
وبالتالي تطرح هذه األيديولوجية شعارها في
الكلم��ات التالية« :بين النهر والبحر ال مكان
إال لدول��ة واح��دة ه��ي دولة إس��رائيل» .إن
ه��ذا الش��عار قدي��م في برنام��ج ليكود
من��ذ وق��وع الضف��ة الغربي��ة بم��ا
فيه��ا القدس تح��ت االحتالل
ع��ام  ،1967حي��ث رف��ع
مناحي��م بيغي��ن م��ن
مؤسس��ي ح��زب الليك��ود
وقيادات��ه التاريخي��ة ،ش��عارات
التمس��ك بـ �ـ «أرض إس��رائيل
الكاملة» ،وعدم االستعداد لالنسحاب
�بر واح � ٍد م��ن األراض��ي الت��ي يصفه��ا
م��ن ش� ٍ
بـ«المحررة من الغزاة العرب» .إن هذا الموقف
األيديولوج��ي ينت��ج برنامج �اً سياس��ياً طبقه
مناحي��م بيغي��ن بالموافق��ة عل��ى إقام��ة حكم
ذات��ي للفلس��طينيين ف��ي الضف��ة الغربي��ة في
اتفاقيات كامب ديفيد مع الرئيس المصري
األس��بق أن��ور الس��ادات ع��ام  ،1978وتح��ت
إش��راف األميركي جيم��ي كارتر في حينها.

فكان��ت ومازال��ت العقي��دة الراس��خة سياس��ياً
وأيديولوجي �اً لحزب الليك��ود هي قبول إعطاء
حك��م ذات��ي إداري لـ«الس��كان الفلس��طينيين»
ولي��س ل�لأرض ف��ي الضف��ة الغربي��ة ،م��ع
التمس��ك المطل��ق بمدين��ة الق��دس الكاملة
كعاصم��ة لدول��ة اإلحت�لال ،واخراجه��ا م��ن
أي حال��ة تفاوضي��ة مس��تقبلية .أم��ا ح��زب
(أزرق/أبي��ض) أو (كاحول/الفان) ،فقد تبنى
موقف �اً حاس��ماً حي��ال المس��ائل السياس��ية،
فتعهد الحفاظ على الس��يطرة «اإلسرائيلية»
عل��ى الكت��ل االس��تيطانية الكبرى ف��ي الضفة
الغربي��ة ،وق �دّم سلس��لة اقتراح��ات تتح��دى
السيطرة اليهودية المتشددة في مسائل دينية
وحكومية .وبرز في البرنامج السياسي الكامل
للح��زب خل �وّه م��ن عبارت��ي «ح��ل الدولتي��ن»
و«الدولة الفلسطينية» والقدس.
وباإلس��تنتاج ،يُمك��ن الق��ول ان هن��اك
توافق �اً ف��ي الط��رح بي��ن الحزبي��ن الكبيري��ن
(الليك��ود  +كاحول/الف��ان) ف��ي الخط��وط
السياس��ية العريضة ،بما يش��مل ع��دم دعم قيام
دول��ة فلس��طينية ذات س��يادة بح��دود ع��ام 1967
وعاصمته��ا الق��دس الش��رقية ،واإلص��رار عل��ى
اإلس��تمرار بعملي��ة تهوي��د المدين��ة المقدس��ة
ومحيطها.
علي بدوان

كيف يفكر العدو؟

إلى أنصار اليمني واليسار في إسرائيل :ال خطر على الدولة سواء بذهاب نتنياهو أو بقائه
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انتق��ل الص��راع السياس��ي ف��ي إس��رائيل م��ن مرحل��ة الس��خرية إلى
مرحلة الذهان ،فما بدأ بالشكوك ضد بنيامين نتنياهو والضالل وعجز
اليسار – الوسط الذي وجد نفسه أخيراً هدفاً لمحاربته بشدة ،وتضخيم
نتنياه��و بأبع��اد مخيف��ة ،يس��تمر اآلن ض��د العن��ف اللفظ��ي المجن��ون
لليمين البيبي .القاس��م المش��ترك بين الطرفين هو المبالغة الجامحة
واالنقط��اع ع��ن الواق��ع .كان��ت البداي��ة مس��لية ،وكان اس��تمرارها أق��ل
تسلية.
ال يوج��د ف��رق بي��ن الرؤي��ة المخيف��ة للمعس��كرين :نهاي��ة العال��م.
إذا توق��ف نتنياه��و ع��ن تول��ي منص��ب رئي��س الحكوم��ة فس��تحل نهاي��ة
العال��م؛ وإذا بق��ي عل��ى كرس��يه فس��تكون نهاي��ة الحض��ارة .ل��م
يتنازل المعس��كران عن أقل م��ن ذلك .حتى الكارثة تحتل
مرك��زاً مهم �اً ف��ي الرؤيتي��ن :نتنياه��و الن��ازي ،وش��اي
نيتسان النازي.
هن��اك زع��ران لفظيي��ن ف��ي الطرفي��ن ،حتى لو
كان��ت لغة البيبيين في اليمين أكثر هبوطاً وتهديداً.
“هزمنا األلمان ،وسننتصر على كل من يطاردك” ،اليمين:
نتنياهو مع ش��ارب وصليب معقوف ،واليس��ار :هما موجودان في
تركي��ا وكوري��ا الش��مالية .رون كرم��ي بوزغلو يه��دد“ :ال تتعرض
لنا ،فهذا كبير عليك .اصنع معروفاً لنفس��ك”؛ اوري مس��غاف يتنبأ:
“سينتهي بقتل .نتنياهو وأوحانا يحرضان على المس جسدياً بنيتسان
وليئ��ات ب��ن آري”“( ،هآرت��س”  .)11/28أنقذون��ا ،ح��رب أهلي��ة تقت��رب.
الطرفان يحركان القوات .الواقع غير واضح ،هكذا هو األمر حيث فراغ
فكري في المعس��كرين؛ يخترع��ون فزاعات لمحاربتها ،ويضخمونها إلى
درج��ة خط��ر مدمر .نتنياه��و من هذا الجان��ب ،والنيابة العام��ة واإلعالم
من الجانب اآلخر .كل نصف شعب له عدوه ،ومن يستخف بمظاهرات
اليمي��ن فم��ن األفض��ل أن ينظ��ر إل��ى التصريح��ات المقابلة ،وس��يجدها
أحياناً مثيرة للضحك ،ليس أقل من تلك.
الواق��ع ه��و كم��ا يل��ي :لق��د ت��م تقدي��م الئح��ة اته��ام ض��د رئي��س
الحكوم��ة .وه��و لي��س السياس��ي األكثر فس��اداً في تاريخ إس��رائيل ،لكن
عليه االس��تقالة فوراً .جهاز تنفيذ القانون يقوم بدوره على أفضل وجه.

نهاية نتنياهو قريبة ،ولن يظهر الضوء بعده .هذا الواقع يقوم الطرفان
بتش��ويهه حس��ب مصالحهم��ا .نتنياهو اإلل��ه ،من هذه الجه��ة ،ونتنياهو
الشيطان من الجهة األخرى .وهو ليس أياً منهما.
فس��اد نتنياهو أقل خطراً مما يتم وصفه .والنيابة والش��رطة ليستا
ما يصرخ به اليمين .الخطر على الديمقراطية اإلسرائيلية الوحيدة في
الش��رق األوس��ط أق��ل مما يدعي��ه الطرفان .ال يمك��ن التعامل في معظم
الح��االت م��ع النظ��ام ف��ي إس��رائيل على أن��ه نظ��ام ديمقراط��ي .ألن ثلث
الرعايا فيه تقريباً يعيشون تحت الحكم العسكري الوحشي.
أتباع سلطة القانون الذين يهتمون بمستقبل جهاز القضاء يطمسون
خيانته المستمرة لوظيفته ،ولكن يحرصون على الديمقراطية لليهود.
ي��دور الحدي��ث ع��ن ظ�لال الجب��ال .الئحة االته��ام ضد رئي��س الحكومة
ُقدمت ،وس��يتم تقديم نتنياهو للمحاكمة .وكل محاوالت التحريض
وصرف االنتباه لن تغير في األمر شيئاً.
الس��ؤال الوحيد الذي يش��غل إسرائيل اآلن هو مستقبل رئيس
الحكومة .ال يوجد أي شيء آخر على جدول األعمال .هذه هي
الطريق��ة الت��ي يمك��ن أن تواج��ه معرك��ة عام��ة ومصمم��ة
ومجتمع �اً يقظ �اً وإعالم �اً مقات� ً
لا .وربم��ا ه��ذا ه��و اله��دف
الخف��ي للعاصف��ة الت��ي فيه��ا إس��رائيل :بدل االنش��غال بوجهة
الدولة ومس��تقبلها ،ينش��غلون بنتنياهو .وماذا س��يحدث إلسرائيل
ف��ي الي��وم التال��ي لنتنياه��و؟ س��يقفز الوس��ط ف��ي البركة ف��ي ميدان
المدينة .وسيرتدي اليمين الكيس وينزل الرماد على نفسه .وبعد ذلك،
ه��ل س��تكون ه��ذه دول��ة أخ��رى؟ بالتأكي��د ال .وه��ذا م��ا كتبه مس��غاف
بالعبارة الصريحة المميزة لليسار – وسط عن نتنياهو :شعار االنتخابات
يج��ب أن يك��ون “لننق��ذ الدول��ة .م��ن البداي��ة يج��ب التوضيح ب��أن األمر
يتعل��ق بحال��ة ط��وارئ… توقف��وا عن الخ��وف وب��ث الرعب والي��أس .ثمة
تعطش وغضب في جانب ،وفي الجانب اآلخر شبع وتعب إلى جانب شرخ
داخلي وضياع… ال تخف ،يا إسرائيل ،قريباً سينتهي هذا الكابوس”.
لق��د كس��بنا .الدول��ة ت��م إنقاذه��ا ،والديمقراطي��ة بقي��ت على قيد
الحياة ،والمسيح المخلص في الطريق.
جدعون ليفي

س

ذك��رت صحيف��ة “صاندي تايمز” إن فتاتين س��عوديتين هربتا
م��ن بالدهم��ا وتعيش��ان ف��ي خ��وف بتركيا قالت��ا إن القلي��ل قد تغير
على المجتمع الس��عودي رغم وعود اإلصالح والس��ماح للمرأة بقيادة
السيارة والسفر بدون إذن محرم.
وقالت كاتبة التقرير لويز كالهان إن الش��قيقتين أش��واق31 ،
عام��ا وأري��ج 29،عاما تب��دوان كأي فتاتين في بلدة تركية ،بقميص
وجين��ز ولكنهم��ا عندما تمش��يان تنظران للوراء وتهمس��ان لبعضهما
البع��ض وتفحص��ان إن كان أح��د يالحقهم��ا .وتق��والن إنهم��ا هربتا
م��ن س��نوات اإلنته��اك في الس��عودية ومصيرهما الم��وت لو تم
القبض عليهما .وتقول أريج وأشواق إن تجربتهما تثبت أن
القليل تغير القليل في المجتمع الذكوري والمملكة
الديكتاتوري��ة .وتضي��ف الصحيف��ة إن��ه بع��د ع��ام على
مقت��ل جم��ال خاش��قجي ،الصحاف��ي ال��ذي قت��ل ف��ي
القنصلية السعودية باسطنبول تواجه الفتاتان العاجزتان
اتهامات باإلرهاب وهي نفسها التي وجهت ظلما إلى خاشقجي،
والسبب هو أنهما حاولتا البحث عن الحرية.
وتضي��ف الصحيف��ة أن الش��قيقتين تعرضت��ا ف��ي الطفول��ة
للتجوي��ع والض��رب واإلنته��اك وهددت��ا بالمعامل��ة كرقي��ق وأجبرتا
عل��ى تغطي��ة الوج��ه بل حتى العينين وأجبرتا عل��ى البقاء في البيت
م��ن أمهم��ا ووالدهما ،رجل األعمال .وقالت أريج “أن تكوني فتاة مثل
أال تكوني ش��يئا” و” ال خيار وال نقاش حول أي ش��يء .ومنذ الطفولة
فنح��ن عل��ى خط��أ ،وكان علينا اله��رب أو الموت ،حت��ى لو متنا فقد
حاولنا”.
وقب��ل عامين خططت الش��قيقتان لله��رب من بيتهما في مدينة
ج��دة عل��ى س��احل البح��ر األحمر ،عل��ى أمل البحث ع��ن ملجأ بعيد،
مثل نيوزلندا.
وألن وليهم��ا ه��و األب ويتحكم بكل حرك��ة تقومان بها ،وقامتا
بتغيير تطبيق على هاتفه الذكي لكي تتمكنا من مغادرة السعودية.

وخفن من اكتشاف والدهما الخطة وقامتا سريعا بحجز طائرة إلى
أوكالن��د عب��ر قط��ر وأب��و ظبي وهون��غ كونغ  .ولكن بع��د محاولتها
رك��وب الطائ��رة في الرحلة األخيرة أوكالند حدث أمر غير متوقع.
وتق��ول أش��واق “خفن��ا كثي��را وعرفن��ا أن علين��ا فع��ل ش��يء وقمن��ا
بحجز رحلة إلى تركيا حيث ال تطلب تأشيرة دخول” .ولما حاولتا
الحص��ول عل��ى إقامة ف��ي تركيا بدأ كابوس جدي��د .خاصة عندما
ذهبتا للقاء بهذا الشأن حيث قبض عليهما ووضعتا في سيارة ورميتا
في مركز اعتقال وهددتا بالترحيل.
ويعتق��د محاميهم��ا حقان يلدريم إن أقاربهما أخبروا الس��لطات
الس��عودية بأنهم��ا هاربت��ان .وق��ال يلدري��م إن المخاب��رات الس��عودية
أرس��لت معلوم��ات إلى المخابرات التركية أن الش��قيقتين هربتا
م��ن عائلتهم��ا إلى تركيا من أجل الس��فر إلى س��وريا والقيام
بأعم��ال إرهابية .ولم تقدم المخابرات أي دليل يثبت على
تورطهم��ا بأعم��ال إرهابي��ة لك��ن االتهام��ات عقدت من
مهم��ة الحص��ول عل��ى لج��وء أو الحص��ول عل��ى إقامة
ف��ي تركي��ا .وبن��اء على قواني��ن الط��وارئ المعمول بها
من��ذ المحاول��ة اإلنقالبي��ة الفاش��لة ع��ام  2016لم تس��تطع
الش��قيقتان مواجه��ة أم��ر الترحي��ل في المحاكم .وبعد ش��هر
ف��ي اإلحتج��از أفرج عنهما ونقلتا إلى البلدة التي تعيش��ان فيها اآلن
وتنتظران القرار بشأن اللجوء.
وربما انتظرتا عامين نظرا لحجم الطلبات المقدمة في تركيا.
وتعيش��ان بعي��دا ع��ن األنظار وتتحدث��ان لبعضهما البع��ض وتخافان
القت��ل ل��و اس��تطاعت عائلتهما ترحيلها م��ن تركيا إلى الس��عودية.
وقالت��ا إن أف��راد العائل��ة حاول��وا مالحقتهم��ا وحض��روا إل��ى تركي��ا
واستأجروا محام ليالحقهما.
ومخاوفهم��ا ليس��ت تهوي�لا فالناش��طات الس��عوديات قل��ن إن
العن��ف المنزل��ي عام وهناك مئات الفتيات الالتي يحاولن الهرب من
عائالتهن كل عام.

بي��ن العامي��ن  2013و 2019ع��اش اإلرهابي عثم��ان خان منفذ
الهج��وم بس��كين ق��رب جس��ر لن��دن يوم الجمع��ة الماضي��ة متنعما
بحزمة من الش��عارات الخاوي��ة والتي فحواها احتضان اإلرهابيين
ومواجهته��م بالح��وار ،والبح��ث ع��ن مب��ررات لجرائمه��م ،ب��ل
واس��تضافتهم في المنتديات والتي كان اإلرهابي في طريقه إلى
واحد منها قبل تنفيذه للهجوم الذي دفع الشرطة البريطانية على
إطالق النار عليه وإردائه.
وعثمان خان البالغ من العمر  28عاما يعد من جيل
المهاجرين األبناء ،حيث إنه ولد في مدينة س��توك
وسط إنجلترا ،من أسرة تعود أصولها إلى الشطر
الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير.
وتش��ير التقاري��ر إل��ى أن خ��ان ل��م يحصل على
أي مؤه��ل علم��ي بع��د أن ترك الدراس��ة وقض��ى األعوام
األخي��رة م��ن فت��رة مراهقت��ه ف��ي باكس��تان ،ث��م ع��اد إلى
بريطاني��ا ليس��تخدم ش��بكة اإلنترن��ت لب��ث دع��وات متطرف��ة
وف��رت ل��ه العدي��د م��ن األتب��اع ،وأصب��ح لدي��ه ع��دد ال ب��أس به من
األتباع ليقوده هذا الطريق إلى أن يصبح من المقربين لـ(الداعية
المته��م باإلره��اب) أنج��م تش��ودري الذي أطل��ق عليه ألق��اب “إمام
اإلرهاب” و”الداعية الداعشي” وهو مولود في بريطانيا ومن أصل
باكس��تاني أيضا ،وأدين بدعوة آخرين لدعم تنظيم داعش .كما
أن له��ذا المحام��ي ال��ذي يعتب��ره البع��ض متخصص��ا ف��ي قضاي��ا
حقوق اإلنسان خطبا على اإلنترنت تدعم التنظيم اإلرهابي.
وف��ي مس��ار كه��ذا كان م��ن الطبيع��ي أن ينتقل عثم��ان خان
إل��ى مرحل��ة أخ��رى من اإلره��اب والمتمثل��ة في العم��ل التنفيذي،
حيث أدين في عام  2012بالضلوع في مؤامرة استلهمت نهج تنظيم
القاع��دة لتفجي��ر بورص��ة لن��دن ،كم��ا أدي��ن أيض��ا م��ع  8آخري��ن
بالتخطي��ط إلنش��اء “منش��أة تدري��ب عس��كري إرهاب��ي” على أرض
تملكها عائلته في كشمير ووصف بأنه من المتطرفين “األكثر

جدية” من باقي أفراد المجموعة.
لك��ن ه��ذه اإلدان��ات القضائي��ة تعارضت م��ع ش��عارات التيارات
اليسارية والنيوليبرالية التي تختصر حقوق اإلنسان في ممارسات
تصب جميعها لصالح التبرير لإلرهاب ليس��تفيد عثمان خان من
ش��عارات ه��ذه التي��ارات وين��ال إفراجا مش��روطا بدع��وى أنه لم يعد
يش��كل تهدي��دًا للجمه��ور ،وق��ام بارت��داء “س��وار إلكترون��ي” لرص��د
تحركاته.
ول��م تكتف هذه الش��عارات بمنح اإلفراج عن ه��ذا اإلرهابي ،بل
جعلت��ه ضيف��ا عل��ى ملتقي��ات ومنتدي��ات تناق��ش اإلره��اب ،وكان
آخره��ا الدع��وة الت��ي وجه��ت لخ��ان لحضور ن��دوة تابع��ة لجامعة
كامبري��دج لك��ي يتح��دث ع��ن تجربت��ه ف��ي الس��جن وإع��ادة
تأهيل��ه ليأت��ي اعتداء خان على أف��راد كانوا في طريقهم
لحضور الندوة مهددا بتفجير القاعة التي تس��تضيف
الح��دث بحزام ناس��ف وهم��ي كان يرتديه ،ليمثل الرد
األبلغ على كل الش��عارات التي تتحدث عن التحاور مع
اإلرهابيي��ن أو انع��دام صالحي��ة الحل��ول األمني��ة أو إمكانية
دمجهم في مجتمع يتربصون به ويريدون اإلجهاز على كل من
يخالف آراءهم المتطرفة.
م��ن المؤك��د أن تعه��د رئي��س ال��وزراء البريطان��ي بوري��س
جونس��ون بإعادة النظر بآليات تنفيذ األحكام القضائية وقوله إنه
“م��ن غي��ر المنطقي إخ��راج المداني��ن بجرائم إرهاب من الس��جن
بإط�لاق س��راح مش��روط (قب��ل أن يقض��وا كام��ل عقوبته��م)” ه��و
الحدي��ث المنطق��ي للتعام��ل م��ع مرتكب��ي الجرائ��م بش��كل ع��ام
وجرائم اإلرهاب بشكل خاص ،إال أنه من المؤكد أيضا أن أصحاب
الش��عارات الفارغ��ة أو أولئ��ك الذين ينظرون إلى مؤي��دي اإلرهاب
عل��ى أنه��م كت��ل انتخابية يري��دون كس��ب أصواتها ال ي��رون هذا
الكالم منطقيا بدعوى أنه مناف لإلنسانية.
هيثم العايدي

