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ّ
الت�ضخم
مزيد من
�أزمة الالجئين العالمية ...مع�ضلة �آيلة �إلى
ٍ

ترجمة :ليلى زيدان عبد الخالق
نشرت « »Crisis Groupبيانا ً جاء فيه:
يدعو مجلس أمناء مجموعة إدارة األزمات الدولية ،قادة
العالم إلى اتخاذ إجراءات أكثر تنسيقاً ،واعتماد خطة عمل
أفضل لمعالجة أزمة الالجئين العالمية .يضيء حجم المأساة
على مدى مماطلة النظام الدولي في إدارة هذه األزمة ،ناهيك
عن الصراعات المتعدّدة التي تستنزف حياة الناس اليومية.
تؤكد مؤشرات عدّة أن مستوى الصراع المميت آخ ٌذ في
االرتفاع :ليس هذا االرتفاع الحاصل من قبيل المصادفة .فقد
تسبّبت الحرب على سورية وحدها بطرد  12مليون سورياً،
رافع ًة العدد العالمي للاّ جئين والمش ّردين إلى  60مليوناً،
وهو الرقم األعلى من أيّ وقت مضى .فأكثر من نصف الجئي
العالم تقريباً ،أي حوالى  20مليون ،يشكلون أولئك الهاربين
من حروب أوطانهم في :سورية ،أفغانستان والصومال.
تهدّد هذه األزمة باألسوأ والمزيد ،طالما أنها متروكة هكذا،
من دون عالج .تتضح التداعيات السريعة لآلثار االقتصادية،
االجتماعية ،السياسية واألمنية ،وانتهاك حقوق اإلنسان
من خ�لال التدفقات السريعة والضخمة لالجئين ،وذلك
على األراض��ي الحدودية للدول المجاورة لمناطق الصراع،
مثل لبنان واألردن ،تركيا واليونان ،جمهورية الكونغو
الديمقراطية ،روان��دا وتنزانيا .ينذر الفشل في إدارة هذه
المأساة بالمزيد من الصراعات ،فضالً عن أن تكلفته بالنسبة
إلى األجيال المقبلة لن تكون أق ّل قلقاً .فمن بين جميع األطفال
الالجئين في العالم ،يتمتع  50في المئة منهم فقط بحقهم في
التعلّم.
واألهم من ذلك ،أنّ هذه األزمة ليست فريدة في تكوينها،
كما أنها ليست أوروبية خالصة .فالدول المجاورة هي التي
تتح ّمل العبء األكبر بشكل مباشر :إذ إنّ  95في المئة من
نسبة الالجئين السوريين يتمركزون في البلدان المجاورة.

جيران بوروندي يتح ّملون القسط األكبر من أعداد الالجئين
بسبب أعمال العنف؛ في حين أن المخيم األكبر لالجئين في
العالم يقع في داداب شمال كينيا ،ويض ّم أكثر من 330.000
صومالي.
الجئ
ّ
تساهم الجريمة المنظمة ،وغياب الحماية الدولية في الثلث
الشمالي ألميركا الوسطى با ّتساع رقعة هذه الرحلة العنفية
العالمية على نطاق واسع .وعموماً ،فإن نحو  86في المئة من
مجموع الالجئين حول العالم هم من سكان الدول النامية.
من المالحَ ظ ،أن أوروبا هي التي ساهمت في توليد هذا القلق
الكبير حيال أزمة الالجئين ،وقد الحظت «»Crisis Group
أن عددا ً من األسئلة بدأت ُتثار حول هذا الموضوع ،وتحديدا ً
لناحية إعالن هذه القارة ،على أنها حالة استثنائية في ما
يختص بأزمة الالجئين .وقد استضافت بلدان عدّة بعيدة
ّ
عن مناطق الصراع مثل كينيا ،باكستان ،تشاد ،تايالند،
تنزانيا ،األردن وإثيوبيا ،أعدادا ً هائلة من الالجئين على مدى
سنوات ،مع مالحظة األعباء التي تكبّدتها هذه البلدان بسبب
الالجئين.
حالي ،إذ تفرض
هي أسئلة صالحة للطرح في ك ّل زمان
ّ
عدّة أسباب خاصة التركيز على أوروب��ا :إنها وجهة وهدف
لكثيرين؛ قدراتها التنموية واإلنسانية؛ طموحاتها السياسية
الخارجية الطموحة؛ ودوره��ا المركزيّ في وضع المعايير
اإلنسانية .وعالو ًة على ذلك ،فإن عدم إيجاد ح ّل لهذه األزمة،
يهدّد استمرار بقاء االتحاد – المشروع األكثر سالما ً واألكثر
نجاحا ً بين الدول في القرن المنصرم.
لدى الدول األوروبية ٌ
قلق من كيفية ضبط دخول الالجئين
إلى أراضيها وتنظيمه .فالوضع الحالي يؤشر إلى مستويات
عالية لعدم كفاءة تعبئة الموارد؛ أعباء غير متكافئة بين دولة
وأخرى؛ عج ٌز في إقناع سكان هذه الدول بأن الوضع يخضع
للسيطرة؛ ودفعٌ بالقضية نحو االستعانة بمصادر خارجية.
تشكل هذه النتائج ـ بح ّد ذاتها ـ تهديدا ً للعالم :فالسياسات

الم ّتبعة ال تلقي باال ً أو تبذل مجهودا ً للتقليل من أعداد أولئك
المتدافعين إلى دخ��ول األراض��ي األوروب��ي��ة؛ تداعي التقيّد
بقوانين اإلنسانية وحماية حقوق اإلنسان؛ كلّها رواي��ات
مغموسة بالقلق ،في قلب اتحاد يغزوه بالرعب.

االستجابة

وف��ي إط��ار االستجابة الفعّ الة ،من المفترض أن نأخذ
باالعتبار األمور التالية:
ـ إن ارتفاع منسوب األزمة اإلنسانية تتجاوز قدرة أيّ دولة
أو مجموعة دوليّة على استيعابها بمفردها .تلعب بعض الدول
أدوارها بشكل فاضح في التعامل مع «تداعيات األزمة» ،وذلك
بطريقة استعراضية ،غير عادلة ،ومن المعيب استمرارها.
ـ يشكل التعامل مع أزمة الالجئين بهذه الطريقة ،ظاهرة
مميزة .كما تشكل ج��زءا ً من ديناميكية أكبر لحركة الناس
الجماهيرية .فهناك نحو  170مليون مهاجرا ً عالمياً .وتشير
االتجاهات الديمغرافية ،والضغط االقتصادي ،وضعف
الدول ،والتغيّر المناخي الحاصل ،وتزايد عدم المساواة ،أنه
من غير المرجح أن تنحسر هذه االتجاهات في الوقت القريب.
ـ إدارة جميع جوانب األزمة .فبالنسبة إلى الدول المته ّمة،
تلعب عوامل عدّة دورا ً رئيسا ً في إدارة السياسة المحلية،
األم��ن ،القدرة االستيعابية ،االلتزام القانوني ،والعالقات
الدولية ،التي ستش ّكل محورا ً هاما ً يكمن وراء أيّ دور ٍة
انتخابية .وسيتطلّب ذلك مزيجا ً معقدا ً من الرسائل الصادقة،
االستجابة الفور ّية ،واالستراتيجية الحذرة وطويلة األجل.
تؤكد « »Crisis Groupأن جميع الدول في األمم المتحدة
ـ ال سيما األكثر ق ّوة وثرا ًء ـ قد اتخذت إجراءات بهدف العمل
بانسجام للسيطرة على هذه األزمة .ويشمل ذلك:
ـ االستجابة ال��ف��وري��ة ل��ل��ن��داءات اإلن��س��ان��ي��ة .ففي عام
 ،2015عُ ثر على ثغرات كبيرة في مجال التمويل ،إذ عانى
حوالى  1.6مليون الجئ سوري من نقص في الغذاء؛ كما أن

تمويل الالجئين في مخيّم بوروندي لم يتجاوز ربع القيمة
المطلوبة.
ـ االحترام الكامل لحقوق الالجئين .فاالتحاد األوروب��ي،
الذي أ ُ ّسس على سيادة حكم القانون ،يتوجب عليه ،بما ال
ّ
والكف عن القيام
يقبل النقاش أو الجدال ،أخذ زمام المبادرة
باإلجراءات الحالية المتوقعة ،وعدم التقصير في التزاماتها
الدولي .وفي الوقت عينه ،هناك حاجة ماسة
حيال القانون
ّ
إلى إح�لال نظام يكون أفضل تنظيماً ،وأس��رع في معالجة
طلبات اللجوء.
ـ أولوية معالجة األبعاد التنموية لهذه األزمة على المدى
البعيد ،من خالل تقديم الدعم الحيوي لدول خطوط المواجهة،
وإعادة التوطين ،في ما يُعتبر استثمارا ً مسبقا ً سيؤتي ثماره
في تقديم مساعدات عدّة تحسبا ً لفشل الدولة ،والصراع،
ومزيدا ً من وفود الالجئين.
ـ توسيع رقعة العمل في ما يتعلق بكيفية تحسين آفاق
إعادة التوطين أو االندماج المحلي لالجئين ،أو توفير اتخاذ
إجراءات اإلقامة الموقتة ،تخفيف جمع شمل األسرة ،وتوفير
فرص العمل لالجئين وللمجتمعات المضيفة.

معالجة الصراع

وفي نهاية المطاف ،فإن أيّ استجابة ذات مصداقية لألزمة
من المفترض أن تعالج القادة الرئيسيين للحرب .ويبدأ هذا مع
أكبر قدر من االعتراف بأن الصراع هو في الواقع ،سبب الرحلة
الرئيس :الخوف من العنف الذي يبقى العنصر األكثر جاذبية
نحو دخول العالم الجديد .ال يبدأ تدفق الالجئين مع بداية
العنف؛ بل يبدأ مع اشتداد العنف واألمل بتالشيه .كذلك ،فإن
تزايد التنافس بين القوى الكبرى واإلقليمية ،أضعف ـ وبشك ٍل
مخيف ـ القدرة الجماعية على إدارة الصراعات .ال نأمل أن
تسير األمور بهذه الطريقة .ومع ذلك ،هناك بعض التدابير
التي يمكن اتخاذها ،والتي تحتاج إلى قيادة أكثر تنسيقا ً
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من قبل مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ،ال سيما أعضاؤه
الخمسة الدائمين ،أكثر مما أبدوه في اآلونة األخيرة ،ويتجلّى
هذا في:
ـ إع��ادة التأكيد على سيادة القانون الدولي اإلنساني،
وقانون حقوق اإلن��س��ان .ب��ذل المزيد من الجهود لحماية
المدنيين المحاصرين ف��ي ،والهاربين من ال��ص��راع ،حيث
العنف المستطير ،سواء لناحية التعقيد أو لناحية الرعب،
وتناسب انحسار آفاق قراراتها.
ـ تجديد الجهود الرامية إلى ح ّل تلك الصراعات ،والمتو ّلدة
عن األزمة الطارئة لالجئي اليوم ،واستكشاف جميع السبل
المؤاتية للحوار ،ووضع عالوة على الشمولية التي يجب
أن تكون في صلب هذه المساعي ،كما يجب بذل المزيد من
الجهود لتسليط الضوء على الهدف التخريبي الذي تلعبه
األط��راف المفسدة ،وغيرها من األط��راف الثالثة في حروب
اليوم .ستتابع « »Crisis Groupالعمل الحثيث على
التوعية ،ودعم مثل هذه العمليات في السعي إلى تحقيق
السالم المستدام.
ـ وف��ي النهاية ،على ال��دول االستفادة بشك ٍل أفضل من
المؤسسات العالمية التي عملت على إنشائها ،ال سيما
تلك المرتبطة بمنظومة األمم المتحدة .كما يجب أال يُسمح
للدول دائمة العضوية في األمم المتحدة ،أن تستنزف جميع
مقدّراتها ،بل يُفترض السعي إلى إيجاد سبل لتعزيز عمل
تلك الجوانب من األمم المتحدة ـ بما في ذلك الوساطة ،حفظ
السالم ،واإلمكانيات والقدرات اإلنسانية ـ والتي يمكن لها أن
تساهم في تعزيز إدارة الصراع وتحسينها.
إن أزم��ة الالجئين الطارئة ،معضلة من الصعب إيجاد
حلول لها ،بل يتضح ـ وبما ال يقبل النقاش ـ أنها ذاهبة نحو
ّ
التضخم مستقبالً .وستعمل مجموعة إدارة األزمات
المزيد من
جاهد ًة على تطوير حلول ذكية بهدف استئصال هذه المشكلة
من جذورها.

ّ
ا�ستمرت �سنوات ...كيف بنى «داع�ش» �آلة الرعب تحت الأنظار الأوروبية
مخططات �إرهابية
ّ

ترجمة :ل .ز.
كتبت صحيفة «نيويورك تايمز» األميركية:
بعد التحاقه بتنظيم «داع��ش» ،غ��ادر الفرنسي رضا حمي
متخصص في هندسة
البالغ من العمر  29سنة ،ويحمل شهادة
ّ
الكومبيوتر ،ويقيم في باريس ،غادر إلى سورية ،حيث تل ّقى
تعليمات بالعودة إل��ى فرنسا لتنفيذ عمليات إرهابية فيها.
ج��واز سفره الفرنسي وخلفيته العلمية في مجال تكنولوجيا
المعلومات ،جعاله مثاليا ً بالنسبة إلى تنظيم «داعش» ،فخالل
بضعة أيام فقطُ ،نقل إلى حديقة لتعلّم كيفية إطالق النار من
بندقية يدوية ،فضالً عن خضوعه لدورة تدريبية لتعلّم استخدام
برامج التشفير ،بهدف إخفاء اتصاالته مع عناصر التنظيم.
اقتيد رض��ا حمي إل��ى ال��ح��دود التركية ،حيث طلب منه قائد
المجموعة اإلرهابية الملقب ب���ـ«األب» ،اختيار أه��داف سهلة،
كمثل إطالق النار على المدنيين واحتجاز رهائن ،إلى أن يُقتل.
وأرسل رضا حمي من قبل هيئة صغيرة داخل تنظيم «داعش»،
متخصصة في التخطيط لتنفيذ ضربات في أوروبا ،قبل سنتين
ّ
على األقل من الهجمات القاتلة ،التي أصابت باريس وبروكسل في
الصميم.

اختبار فاعلية األجهزة األمنية

وكان «داع��ش» قد أرسل قبل ذلك الوقت ،مجموعة صغيرة
م��ن العناصر ال��م��د ّرب��ي��ن ف��ي س��وري��ة ،ب��ه��دف تنفيذ هجمات
صغيرة ،ت��ه��دف إل��ى اختبار م��دى فاعلية األج��ه��زة األمنية
في أوروب���ا ،وفقا ً لما ورد في محاضر االستجواب وسجالت
التنصت على المكالمات الهاتفية األوروب��ي��ة التي حصلت
ّ
عليها صحيفة «ن��ي��وي��ورك ت��اي��م��ز» م��ن محاضر المحكمة.
ويقول مسؤولون غربيون إن ب��وادر آل��ة اإلره��اب كانت قابلة
للتل ّمس وال��ق��راءة في أوروب��ا خالل وقت مبكر من عام ،2014
غير أن السلطات المحليّة تجاهلت مرارا ً وتكرارا ً كل تلك الدالئل
المتالحقة ،واصف ًة إياها بأنها أفعال فردية أو عشوائية .فها هو
رئيس وكالة استخبارات الدفاع األميركية السابق ،الجنرال
ّ
تخطط خالل
المتقاعد مايكل تي فلين يقول« :هذه الهجمات لم
األشهر الستة األخيرة ،بل بدأ التخطيط لها منذ انتقال التنظيم إلى
سورية عام .»2012
وكان قد ألقي القبض على رضا حمي في باريس في آب الماضي،
قبل أن يتمكن من تنفيذ مخططه اإلرهابي .ورض��ا ه��ذا ،يُعتبر
واحدا ً من بين  21عنصرا ً مد ّربين ،نجحوا بالتسلل مرة أخرى
إلى أوروب��ا ،ومن ّ
يطلع على سجالت استجوابهم ،يفتح لنفسه
نافذة على تاريخ نشأة «داعش» وتط ّور القوة الميدانية والفكرية،

للتنظيم المسؤول عن مقتل مئات األش��خ��اص ح��ول العالم.
ويضيف مسؤولون متابعونُ « :تصنع الهجمات وي ّ
ُخطط
لها في هذا الفرع من التنظيم» ،مشيرين إلى أن رضا ح ّذرهم
بعد اعتقاله من أن المتط ّرفين قد ير ّكزون ك ّل جهودهم على
ضرب فرنسا ،وإن عجزوا عن ذلك فسيتجهون ناحية أوروب��ا.
واستطاع تنظيم «داع��ش» بين عامَي  2012و ،2013ترسيخ
وجوده في سورية ،واستقطاب عدد كبير من المتط ّرفين األجانب،
خصوصا ً األوروبيين ،فيما واصل ص ّناع السياسة في الواليات
المتحدة وأوروب��ا اعتباره فرعا ً ضعيفا ً من تنظيم «القاعدة»،
يحاول الوصول إلى سدّة الحكم.

فشل االستخبارات

وكانت الشرطة في كل من إيطاليا ،إسبانيا ،بلجيكا ،فرنسا،
اليونان ،تركيا ولبنان ،قد أفشلت مخططات لمهاجمة مصالح
يهودية ومراكز للشرطة ومواكب الكرنفال ،كما تمكنت من السيطرة
على بعض المتط ّرفين ممن تع ّمدوا إط�لاق النار على عربات
القطار وتجمعات للكنائس .وكان هؤالء يحملون أسلحة اآللية
وأجهزة اتصال السلكية وهواتف محمولة يمكن التخلّص منها،
متفجرات.
فضالً عن مواد « »TATBالكيماوية ،المعدّة لصناعة
ّ
وفشلت معظم تلك المخططات ،إال أن المسؤولين ف��ي تلك
ال����دول ،فشلوا أي��ض��ا ً ف��ي القبض على اإلره��اب��ي��ي��ن ،أو على
ّ
بمخططات التنظيم.
األق�� ّل إع�لام زمالئهم في ال��دول األخ��رى
فعلى سبيل المثال ،عاد أحد مج ّندي «داعش» من سورية عبر
فرانكفورت إلى بروكسل ،حيث فتح النار في  24أيار ،2014
داخ���ل المتحف ال��ي��ه��ودي ف��ي بلجيكا ،م��ا أس��ف��ر ع��ن مقتل 4
أش��خ��اص ،ورغ��م العثور على شريط فيديو يظهر األسلحة
المستخدمة ف��ي العملية إل��ى جانب علَم «داع����ش» ،بيد أن
السلطات البلجيكية نفت الصلة المباشرة للمن ّفذ بالتنظيم.
أحد األسماء الرئيسة التنظيمية ل��ـ«داع��ش» ،بدأ يظهر في كل
تحقيق :عبد الحميد أباعود ،وهو مواطن بلجيكي ،يؤكد مسؤولو
مكافحة اإلره��اب إنه ارتقى في صفوف التنظيم ليصبح العقل
المدبّر لعمليات «داعش» الخارجية.

أوروبا تص ّم آذانها

يقول محلّل في جهاز مكافحة اإلره��اب لشركة «كرونوس»
االستشارية ،مايكل إس سميث« :كانت اإلشارات كلها موجودة
منذ عام  ،2013لكن أوروبا ـ ولألسف ـ ص ّمت آذانها عن تطلّعات
داعش اإلرهابية منذ منتصف  ،2014إلى أن أصبح التسلسل
الهرمي لمخططات التنظيم اإلره��اب��ي واض��ح��ا ً وص��ري��ح��اً».

ف��ف��ي  22ح��زي��ران م��ن ت��ل��ك ال��س��ن��ة ،ق���ال ال��م��واط��ن فرنسي
ف��اي��ز ب��ش��رى ( 24س��ن��ة) ،وال���ذي ت���د ّرب ف��ي س��وري��ة ،ونجح
ف��ي ال��ه��رب إل���ى ل��ب��ن��ان ال��م��ج��اور ،أن���ه ك���ان ي��خ ّ
��ط��ط لتفجير
نفسه ف��ي أه���داف شيعية ،وأث��ن��اء االس��ت��ج��واب اع��ت��رف أن
ال��رج��ل ال��ذي أم��ره بتنفيذ العملية ه��و أب��و محمد العدناني.
والعدناني ،هو المتحدّث الرسمي ِباسم «داع��ش» وأح��د أبرز
أعضاء التنظيم المطلوبين دول��ي��اً ،وأوض��ح المدير السابق
للمركز القومي األميركي لمكافحة اإلره��اب ماثيو جي أولسن،
أن العدناني ه��و ال��ذي يقود عمليات «داع���ش» الخارجية.
وأوضح مسؤولون في االستخبارات األميركية واألوروبية ،بعض
الخطوط العرضية لوحدة عمليات التنظيم الخارجية ،وهي عبارة
عن هيئة منفصلة داخل «داعش» ،تحت قيادة العدناني وسيطرته،
الذي يقدّم تقاريره إلى زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

تدريب وإعداد

ُحدّدت من قبل التنظيم ،وحدة المج ّندين ،المسؤولة عن تدريب
المقاتلين وتوفير األسلحة والعتاد لهم ،ورغم أن التركيز الرئيس
للوحدة كان يستهدف أوروبا ،إال أن هجمات «داعش» كانت أكثر
فتكا ً خارج حدود االتحاد ،إذ قتل  650شخصا ً على األقل في هجمات
على مواقع يرتادها غربيون ،بما في ذلك تركيا ومصر وتونس.
وضمن تسلسل التنظيم الهرميُ ،كلّف أباعود بمهمة اإلشراف
على هجمات أوروب��ا ،وفقا ً لتقرير للشرطة الفرنسية وأجهزة
االستخبارات.
وص��� ّرح الجهادي الفرنسي ال��ذي اعتقل السنة الماضية
نيكوال م��ورو ،أن أباعود المعروف ِباسم أبو عمر ،كان القائد
ال��رئ��ي��س لهجمات ف��ي أوروب�����ا ،وأض����اف أن���ه ك���ان م��س��ؤوال ً
ع��ن ف��ح��ص ط��ل��ب��ات ال��م��رش��ح��ي��ن ل��ل��ه��ج��م��ات المستقبلية،
وف��ق��ا ً لتقرير ص���ادر ع��ن هيئة مكافحة اإلره���اب الفرنسية.
ولعل انخفاض حدّة هذه الهجمات وقلّة تعداد الضحايا ،إضافة
إلى التاريخ األم��راض النفسية والعقلية للجناة ،هو الذي حدا
بالمحلّلين والمسؤولين إلى االستنتاج أن «داعش» ال يزال في
المرتبة الثانية بفارق عن تنظيم «القاعدة» في قدرته على تنفيذ
هجمات على األراضي الغربية.

استراتيجية «القاعدة»

ويعتقد الخبراء أن «داع���ش» ك��ان يعتمد في ذل��ك الوقت،
االستراتيجية التي طرحها قائد العمليات السابق لتنظيم
«القاعدة» ،ال��ذي ذكر أن العمليات الخارجية الكبيرة بحجم
هجمات  11/9قد انتهت إل��ى غير رجعة ،وأن��ه من األفضل

اعتماد نهج المؤامرات الصغيرة ومتوسطة الحجم ،واستخدام
الدعاية لهجمات موجهة ذاتيا ً من قبل أنصار التنظيم في الخارج.
في أوائل عام  ،2015كان العاملون في فرع عمليات «داعش»
الخارجية ،يقضون أيامهم داخل مقاهي اإلنترنت في سورية
تحض على تنفيذ هجمات فردية ،فضالً
ّ
ّ
لضخ دعاية التنظيم ،التي
ّ
عن جذب مجندين جدد.

ابتالع الطعم

ومن بين األشخاص الذين تناولوا الطعم كان رضا حمي،
الذي اعترف للمحققين في وقت الحق ،أنه انضم أمالً في القتال
إلسقاط الرئيس بشار األسد في سورية ،وبدال ً من ذلك ،فإنه لدى
وصوله إلى سورية في حزيران  ،2015سيق مباشرة إلى خطوط
المواجهة الحدودية الخارجية لدى «داعش».
وخالل المقابلة معه في الر ّقة ،أعرب قائد «داعش» عن ارتياحه
لخلفية رضا في مجال التكنولوجيا ،وبعد أيام وضعه في السرير
داخل شاحنة صغيرة تحت غطاء مع قماش القنب ،مح ّذرا ً إياه من
مغ ّبة الهرب.
وأض���اف رض��ا« :توجهنا بسرعة عالية ،وعندما توقفت
الشاحنة ،نزلنا أمام سيارة رياضية نوافذها سوداء للتعتيم على
ركابها ،وعندما فتحت باب المقعد الخلفي ،سمعت رجالً يتحدث
الفرنسية ويأمرني بالجلوس في المقعد األمامي».
جلس المهندس المستقبلي لهجمات ب��اري��س إل��ى جانب
السائق الذي كان حينذاك أباعود ،وتابع يقول« :توجهنا إلى
الريف السوري ،وهناك أوضح لي أباعود أنني إذا واجهت أعداء
اإلس�لام وح��دي ،فإنني سأتلقى مكافأة مضاعفة في السماء».
وقال رضا للمحققين« :سألني أباعود إذا كنت أرغب بالذهاب
إلى الخارج ،قال تخيل أنك في حفل لموسيقى الروك داخل بلد
أوروبي ،إذا أعطيت سالحاً ،هل ستكون مستعدا ً لفتح النار على
الحشد؟ وعندما ك ّررت له أني أرغب في محاربة حكومة األسد
بدال ً من ذلك ،ظهرت عليه عالمات الغضب ،ثم قال لي إذا نظرت
إلى المصابين في الحرب ،والى المباني التي تد ّمرت ،فستدرك
كم أنت محظوظ إلرسالك إلى فرنسا بدال ً من البقاء للقتال هنا».
وق��ال رض��ا« :عندما عاد أباعود في اليوم التالي ،قال لي إنه
إلي ،وإنه لم يعد هناك الوقت الكافي
سيشرح المهمة الموكلة ّ
لالنتظار ،وكان ينتظر فقط موافقة األمير».
وروى رضا قصة رحلة التدريبات الشاقة التي ين ّفذها عناصر
«داع��ش» داخل إحدى المزارع في الرقة ،مشيرا ً إلى أن أباعود
أشرف بنفسه على تدريب جميع من ّفذي هجمات باريس.
وما لبث أن اس ُتبعِد رضا من التدريب بعد أقل من ثالثة أيام،
مخصصة لعناصر العمليات
ليوضع داخل شقة في الرقة بدت كأنها
ّ

الخارجية ،حيث أُبلغ بقرار إعادته إلى أوروبا في اليوم عينه.
وبدأت المرحلة النهائية من تدريبه على برامج التشفير في
مقهى لإلنترنت في الرقة ،وعملوا على إقناعه بأن طريق عودته
إلى باريس ،ستكون أشبه بإجازة ،وذلك عبر السفر إلى اسطنبول
وقضاء بضعة أيام في المناطق السياحية حول ساحة تقسيم.
لكن أحد شركائه في التدريب اختار الذهاب إلى إسبانيا ،حيث
خضع لالستجواب ،وكشف عن خطة رضا ،وبعد إخطار الحكومة
الفرنسية ،تتبعت الشرطة رضا إلى شقة والدته في باريس ،حيث
عثروا على «يو إس بي» تعود لـ«داعش» وبرامج تشفير البيانات،
وبدأ التحقيق معه في آب الماضي ،أي قبل ثالثة أشهر من أسوأ
هجوم إرهابي في التاريخ الفرنسي الحديث.

فشل واضح

نواح عدّة ـ يمثل فشالً واضحا ً في اختيار عناصر
كان رضا ـ من ٍ
التنظيم ،إذ وافق على التعاون مع المحققين ،وأكد أن المجموعة
كانت عازمة على تنفيذ هجمات عدّة في أوروب��ا ،ومن ضمنها
التخطيط لمهاجمة حفل موسيقي هناك .وش��دّد رضا على أنه
ال يعرف أسماء العناصر الذين التقى بهم أو حتى جنسياتهم،
الستخدامهم أسماءهم المستعارة.

قدرة متنامية

وبحسب تقرير «نيويورك تايمز» ،فمن بين أقوى المؤشرات
على قدرة «داعش» المتنامية للهجمات اإلرهابية ،هو التقدّم في
صنع ونشر القنابل التي تحتوي على «أو وات» ،وقد عُ ثر على
مسحوق أبيض في األحزمة الناسفة لمهاجمي باريس ،وفي
لمفجري بروكسل.
حقائب أخرى
ّ
وقبل «داع���ش» ،سعى تنظيم «ال��ق��اع��دة» م���رارا ً إل��ى نشر
قنابل « ،»TATBابتداء من ع��ام  ،2001وذل��ك عندما حاول
ريتشارد ري��د تدمير رحلة الخطوط الجوية األميركية عن
طريق إدخ��ال ه��ذه ال��م��ادة على متن الطائرة في نعل حذائه،
غير أن الهجوم أحبط آن��ذاك ،عندما فشل في إشعال الفتيل.
وأصبحت « »TATBتشكل ال��م��ادّة الرئيسة لإلرهابيين،
بسبب سهولة إشعالها ب��م��واد مثل األس��ي��ت��ون وبيروكسيد
الهيدروجين ،والتي يمكن العثور عليها في السلع المنزلية
ال��ش��ائ��ع��ة ،ك��م��زي��ل ط�ل�اء األظ���اف���ر وم����واد تبييض الشعر.
وقال قاضي مكافحة اإلرهاب في فرنسا ،مارك تروفيديك الذي
استجوب رضا حمي« :رغم كل جهودنا ومعلوماتنا ،فقد فشلنا
بمنع تسلّلهم ،كانوا أشبه بستارة من الدخان ،من الواضح أننا
سمحنا لهم بالدخول إلينا بك ّل بهدوء».

