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 تفاصیل سیرته على
«االنترنت» ُسحبت لدواع

أمنیة

الصحافي األمريكي الثاني الذي أعدمته «داعش» كان إسرائیلیا
يجید العربیة... عمل في لیبیا والیمن وغزة

September 3, 2014

الناصرة ـ «القدس العربي» من وديع عواودة: كشف في إسرائیل
النقاب عن أن الصحافي ستیفن سوتولوف، الذي أعدمته داعش في

سوريا ھو يھودي إسرائیلي وأحد مواطنیھا بعدما ھاجر الیھا من
الواليات المتحدة قبل سنوات. 

وكان قد منع النشر عن حقیقة كونه إسرائیلیا من قبل وتم تنظیف
الشبكة العنكبوتیة من معلومات تكشف عن ھويته لدواع أمنیة.

التحق سوتولوف بكلیة التعلیم العالي في ھرتزلیا عام 2005 لمدة
ثالث سنوات، وما لبث أن عاد الى الواليات المتحدة لكنه رجع
إلسرائیل في العام الماضي وعمل صحافیا ودخل غزة لتغطیة

شؤونھا لصالح مجلتي «التايم» و» فورين بولیسي».
ويشیر صحافیون إسرائیلیون وأمريكیون الى إنه كان ھاويا لرياضة

«الرغبي» ويعي خطورة تغطیاته للحروب والمناطق الساخنة، لكنه
أحب مھنته ال سیما أنه أجاد اللغة العربیة فعمل في الیمن ولیبیا

قبل ذھابه لسوريا قبل نحو عام.
وينقل موقع «واينت» اإلخباري عن زمالء له أنه كان صحافیا ذكیا
ملتزما وجريئا فأقام في مدينة بنغازي لتغطیة أحداثھا بعد الثورة

اللیبیة. وبخالف صحافیین آخرين أحب التغطیة المیدانیة واحتك مع
الجمھور وعاش معھم ومارس أسلوب حیاتھم وابتعد عن المبیت

بالفنادق حتى عندما زار قطاع غزة. 
وينفي معارفه في إسرائیل أنه عمل جاسوسا لجھة أمنیة لكنھم
يوضحون أنه أحب المغامرة والبحث عن الحقیقة كالغواصین الذين
ينزلون ألعماق البحر لالحتكاك بأسماك القرش. وتقول الصحافیة

عانات سبیر إن سلوكه في المیدان أظھره بصورة المناصر
للمسلمین ما تسبب بتوجیه انتقادات له كتلك التي تعرض لھا زمیله

أيضا جیمس فولي الذي أعدم قبل أسبوعین. وتابعت «قال الكثیر
من الناس إن فولي الذي غطى معه محاصرة سرت قبل سقوطھا

كان ينشر انتقاداته للواليات المتحدة في حسابه على التويتر وفي
مدونته ووجه انتقادات للبیت األبیض لعدم تدخل واشنطن بالحرب

رغم اقتراف نظام األسد جرائم قتل عشرات آالف السوريین. ومؤخرا
قیلت األقوال نفسھا عن سولوتوف الذي دأب على نشر صوره مع

لیبیین وھو يرتدي زيا مثل لورانس العرب. ورغم تحول سوريا لواحدة
من أكثر دول العالم خطورة ومقتل 70 صحافیا وخطف 80 آخرين فیھا

حتى اآلن، سافر سولوتوف إلى ھناك لتغطیة أحداثھا الدموية
وفقدت آثاره قبل نحو عام في مدينة حلب قرب الحدود مع تركیا بعد
أيام من تغريدة له على تويتر، وفیھا قال إن رجال شرطة أتراكا رشوا

الغاز المسیل للدموع بوجھه. ونقل عنه زمیله األمريكي بن طاوب
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قوله إنه تعب ويئس من التعرض للضرب والتشكیك به والظن بأنه
جاسوس وقرر أن ينھي كتابة قصة مثیرة عن أحداث سوريا لیعود
بعدھا للواليات المتحدة الستكمال دراسته الجامعیة. وينقل موقع
«واال» اإلسرائیلي عن طاوب ترجیحه أن مساعد ستیف، سوري

من حلب، ويسر له مھمة التسلل لسوريا وقع ھو نفسه بقبضة
«داعش» وتم إطالقه بعد 12 يوما ويبدو أنه قد كشف سره ما قاد
العتقاله. ونقلت صحیفة «يديعوت أحرونوت» عن مخطوف آخر كان

في قبضة «داعش» أن سولوتوف صام في يوم الغفران األخیر دون
الكشف عن ذلك أمام آسريه الذين لم يكتشفوا أنه يھودي، بعدما

تذرع بأنه مريض وعازف عن الطعام لفقدانه الشھیة. وتابع «في ذاك
الیوم قدموا لنا بیضا وخبزا لكنه لم يأكل، وبدا لي أنه صلى نحو

القدس بعدما راقب وجھة المسلمین بالصالة وحرف اتجاھه قلیال».
(رأي القدس ص 23)
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1. Reply
محايد
Posted September 3, 2014 at 10:05 PM

اكید بل مؤكد بانه كان يعمل لصالح اجھزة امنیة ،ويتاخذ من
الصحافة غطاء…ولربما احب المھنة….لورنس العرب وبعد
العشرات من السنیین تبین بانه كان يعمل لصالح اجھزة االمن
االنكلیزية (وزارة المستعمرات البريطانیة) وكان على اتصال مع
الحاكم االنكلیزي في مصر ….العمیل عندما ينجح في مھمة
(لیبیا…الیمن).يصاب بالغرور لتنفیذ مھمات غیرھا..وخاصة اذا
كان ھناك دعم وتشجیع وشحن من ضابط عملیته…..والذي
……ھدفه الحصول على المعلومة اوال واخیرا

2. Reply
شعاد
Posted September 3, 2014 at 10:12 PM

لم يعدموه بل ذبحوه

3. Reply
دالي
Posted September 3, 2014 at 10:32 PM

كل إسرائیلي عسكري وجاسوس، ولن يصرح بھذا أبدا حتى
.… بعد الموت .. فھي مسألة إستراتیجیة ودائمة ومستمرة

4. Reply
الكروي داود النرويج
Posted September 3, 2014 at 11:11 PM

لو كان صحفیا فقط لما جاز أسره ألنه سیخدم المعارضة
السوريه
لكنه اسرائیلي فیجب أسره لمبادلته مع أسرى فلسطینیین
بسجون االحتالل االسرائیلي ولیس قتله انتقاما من أمريكا

المعروف أن بسجون االحتالل االسرائیلي آالف من
الفلسطینیین
منھم صحفیین ونواب ومحامین ومھندسین وووو

وال حول وال قوة اال با�

5. Reply
المھندسة اماني يونس
Posted September 4, 2014 at 2:16 AM

الكثیر من الصحفیون العالمیون ومثلھم الصحفیون المساندون
لقضايا العرب,يتم التضحیة بھم ورمیھم في محرقة
الحرب,والتخلص منھم وبنفس الوقت كسب النقاط ضد الطرف
.اآلخر
فمااللذي يجعل استخبارات داعش اللتي تعود للقرون الحجرية
واللتي بالكاد يمتلك السعید من اعضائھا جھاز السلكي
للتحدث مع االعضاء اآلخرون,من معرفة وتحديد مكان مثل ھذا
االسرائیلي الیھودي بكل تلك الدقة الھائلة واسره وقطع راسه
,ولماذا لم يدفعوا الفدية له؟ ولماذا لم بتفاوضوا حوله؟ ولماذا
داعش اعدمته اصًال؟ وھل قصة صديقة اللذي ادخله الى
.سوريا ومن ثم قادھم الیه بعد اعتقاله صحیحة اصًال

االعتقاد ان ھذا الصحفي قد كشف شیئًا او تمرد واصبح
كابوسًا آلیًا لنشر المعلومات ضد الواليات المتحدة وبالتالي تم
تسريب مكانه العضاء داعش ,وتم صدھم من التفاوض حوله
نھائیًا لیدفعوھم دفعًا إلعدامه, وبالتالي استفادت امريكا من
قتله, وذرفت الدموع علیه بعدھا ,متوعده داعش باقسى
العبارات,لكنھا في حقیقة االمر ھي من اوعزت بالتخلص منه
,وحملت داعش المسؤولیة,وسحبت من رصید داعش االممي
.,لتجنید المزيد من القلوب والعقول ضدھا
وداعش بغبائھا تستمیلھا تلك الشطحات الفكرية بالجبروت
والقیادة والسیادة عندما تعدم ذلك او ھذا,لكنھا بحقیقة االمر
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.تعدم نفسھا,بھدوء
.وهللا اعلم

6. Reply
ابومحمد العربي
Posted September 4, 2014 at 4:19 AM

لفت نظري جملة في المقال تقول ان فولي//وجه انتقادات
للبیت األبیض لعدم تدخل واشنطن بالحرب رغم اقتراف نظام
األسد جرائم قتل عشرات آالف السوريین. ومؤخرا قیلت
األقوال نفسھا عن سولوتوف //وھذا ذكرني بحادثة اغتیال احد
القادة الفلسطینیین على يد الموساد فقد الحظ المشاركون
في تشییع الجثمان ان احد المشاركین قد بالغ في العويل
والصراخ والتنديد بجرائم الصھاينة وعند البحث والتدقیق تبین
ان ھذ الشخص جاسوس يعمل لدى الصھاينة وھو من دلھم
على الشھید القتیل فال تنسوا ان احمدي نجاد كان من اكثر
المھاجمین/اعالمیًا/ للعصابة الصھیونیة وبعدھا اكتشفنا ان
قواتھم تتعاون مع النظام العلوي على ابادة الشعب السوري
اللذي يعتبر الشعب الوحید اللذي يرفع راية فلسطین وبصدق
ولیس دجًال واذا الحظنا مسیرات الحوثیین فسونجد انھم
يرفعون شعارات مثل الموت ألمريكا والموت إلسرائیل وھم
بھذا يذكروننا بشعارات ماللي طھران اللت تندد //بالشیطان
األكبر / ولكنھا لم تتأخر في مساعدته في احتالل وتدمیر
العراق وافغانستان

ترك الرد

القدس العربي قد تستخدم بعض التعلیقات في نسختھا الورقیة -
لذا الرجاء كتابة االسم األول واسم العائلة واسم البلد ---- لن
ينشرعنوان بريدك االلكتروني
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