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العالم

تقرير

مولينبيك« :عاصمة اإلرهاب في أوروبا»
المشتبه فيه باعتداءات باريس يسقط في ضاحية بروكسيل
ت ـش ـكــل مــول ـي ـن ـب ـيــك ،إح ـ ــدى ضــواحــي
العاصمة البلجيكية بــروكـسـيــل ،حالة
خاصة تنفردبهافي أوروبا ،أوتكاد ،وذلك
بالنظر إلى التركز الكبير للجهاديين فيها،
على المستويين التعبوي واللوجستي،
وهو ما أكدته هجمات باريس األخيرة
موريس قديح
أخيرًا ،بعد أكثر من أربعة أشهر على
ـداءات باريس ( 13تشرين الثاني
اعـتـ ُ
 ،)2015ألقي القبض على املشتبه فيه
األول املتواري ،صالح عبد السالم ،في
مولينبيك ،إحــدى ضواحي العاصمة
البلجيكية.
ّ
الحي
وكانت األخبار عن مداهمات في
املــذكــور قــد تـســارعــت فــي األسـبــوعــن

ّ
تشكل مولينبيك حالة
تكاد تكون فريدة في مشهد
الضواحي األوروبية
األخـ ـي ــري ــن ،ح ـت ــى الـ ـث ــاث ــاء امل ــاض ــي،
حني قتل أحد املشتبه فيهم باملشاركة
فــي اع ـت ــداءات بــاريــس خ ــال مداهمة
ل ـل ـشــرطــة ف ــي ن ـفــس ال ـضــاح ـيــة ،وهــو
ال ـجــزائــري مـحـمــد بـلـقــايــد ،ال ــذي قــدم
مساعدة لوجستية للقتلة ،تحت اسم
ً
وهمي هو سمير بوزيد ،وصــوال إلى
اعتقال عبد السالم بعد ظهر أمس.
بعيد الهجوم في باريس الذي قضى
فـيــه مــا ي ـقــارب  140شـخـصــا ،اتجهت
األن ـ ـظ ـ ــار إلـ ـ ــى ب ـل ـج ـي ـك ــا ،وضـ ــواحـ ــي
ّ
ب ــروك ـس ـي ــل ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا ،ك ـم ـك ــان شــك ــل
أرضية مالئمة للتحضير اللوجستي
الدقيق ملا حصل في باريس (الشبكة

ال ـب ـل ـج ـي ـك ـي ــة) ،وقـ ـب ــل ذل ـ ــك ك ــأرض ـي ــة
خصبة لتجنيد العناصر الجهاديني،
م ـ ـنـ ــذ م ـ ـ ــا ق ـ ـبـ ــل أح ـ ـ ـ ـ ـ ــداث الـ ـع ــاصـ ـم ــة
ال ـفــرن ـس ـيــة .وهـ ــو م ــا دفـ ــع الـسـلـطــات
الفرنسية إلــى زيــادة التعاون األمني
م ــع بــروك ـس ـيــل ،وإرس ـ ــال أح ــد قــدامــى
ج ـ ـهـ ــاز االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ك ـخ ـب ـي ــر فــي
مكافحة اإلرهاب.
ً
مـ ــا ال ـ ـ ــذي ي ـش ـك ــل فـ ـع ــا خ ــاص ـي ــة فــي
م ــول ـي ـن ـب ـي ــك ي ـج ـع ــل م ـن ـه ــا ع ــاص ـم ــة
اإلره ــاب فــي أوروب ــا عـلــى ح ـ ّـد وصــف
وس ــائ ــل اإلعـ ــام ل ـهــا ،وه ــي ال يفصل
بينها وبني بروكسيل إداريــا إال قناة
مائية؟
ّ
تـ ـ ـش ـ ــك ـ ــل م ــولـ ـيـ ـنـ ـبـ ـي ــك حـ ـ ــالـ ـ ــة تـ ـك ــاد
ت ـك ــون ف ــري ــدة ف ــي مـشـهــد ال ـضــواحــي
األوروبية ،نظرًا إلى ارتباط عدد كبير
مــن املـتــورطــن بــأعـمــال أرهــابـيــة بها،
لناحية السكن أو التجنيد .فمنذ ستة
اشهر إلى اآلن ،التحق ما ال يقل عن 85
شخصًا من سكان مولينبيك بصفوق
تـنـظـيــم «داع ـ ــش» ف ــي س ــوري ــا .تركيز
ّ
كبير يذكر بمدينة «لونيل» الفرنسية
ال ـتــي الـتـحــق ع ــدد كـبـيــر م ــن أبـنــائـهــا
بالجماعات املسلحة في سوريا.
وبالعودة إلى الوراء ،إلى بداية العقد
ّ
املــاضــي ،نجد أن ملولينبيك حضورًا
كبيرًا على مستوى األعمال املوصوفة
ب ــاإلره ــابـ ـي ــة ،م ــن إيـ ـك ــال م ـه ـمــة قـتــل
أحمد شاه مسعود إلى شخصني من
مــولـنـبـيــك ،إل ــى اع ـت ــداءات الـقـطــار في
مدريد سنة  ،2004الــذي راح ضحيته
 191شخصًا ،وكان من املتورطني فيها
شخصان عــائــدان مــن هــذه الضاحية
البلجيكية ،مــرورًا بسلسلة هجمات،
كالهجوم على املتحف الـيـهــودي في
بــروكـسـيــل فــي أي ــار  ،2004ومـحــاولــة
االع ـتــداء على القطار «تــالـيــس» الــذي
يربط أمستردام بباريس في آب ،2015
وأخيرًا هجمات باريس ،التي تبعها
مـقـتــل امل ـخ ـطــط امل ـف ـتــرض لـلـهـجـمــات،
عـبــد الـحـمـيــد اب ــاع ــود ،ال ــذي ك ــان في

لمولينبيك حضور كبير على مستوى األعمال الموصوفة باإلرهابية (ا ف ب)

ً
سوريا وظهر قبال في شريط فيديو
وه ـ ــو ي ـس ـحــل م ـج ـم ــوع ــة ج ـث ــث وراء
سـيــارتــه فــي مـكــان مــا ،مــرجــح أنــه في
الشمال السوري.
هــذه الكثافة فــي أع ــداد املتورطني في
أع ـم ــال ع ـنــف ق ــد تـعـطــي ع ــن ضــاحـيــة
م ــول ـي ـن ـب ـي ــك انـ ـطـ ـب ــاع ــا ب ــأنـ ـه ــا أك ـب ــر
ديموغرافيًا مما هي عليه في الواقع.
أمـ ــا ع ـم ـل ـيــا ،فـمــولـيـنـبـيــك ال ـت ــي تبلغ
م ـســاح ـت ـهــا  7ك ـل ــم م ــرب ـع ــة ت ـض ــم 95
ألف شخص ،بكثافة سكانية من بني
األعلى أوروبيًا (نحو  16099شخصًا
ف ــي ال ـك ـل ــم امل ــرب ــع الـ ـ ــواحـ ـ ــد) ،إض ــاف ــة
إل ــى ع ـنــاصــر أخـ ــرى ت ـســاعــد ف ــي فهم
طـبـيـعــة الـتــركـيـبــة الـبـشــريــة فـيـهــا ،إذ

إن ثلث السكان ال يحملون الجنسية
الـبـلـجـيـكـيــة ،ك ـمــؤشــر ع ـلــى االن ــدم ــاج
االج ـت ـمــاعــي بــالـحــد األدن ـ ــى ،وحــداثــة
الهجرة املكونة للسكان ،الذي يتحدر
نصفهم من أصــول مغاربية ،مغربية
تحديدًا.
ي ـض ــيء واق ـ ــع مــولـيـنـبـيــك كـضــاحـيــة
مالصقة للعاصمة البلجيكية على
ظ ــاه ــرة لـيـســت ج ــدي ــدة ف ــي ع ــدد من
الـبـلــدان األوروب ـي ــة ،خــاصــة بلجيكا،
فرنسا وبريطانيا ،كبلدان مستقطبة
ل ـل ـه ـجــرة م ـنــذ ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات ،وهــي
ظ ــاه ــرة ال ـت ـح ــوالت الــدي ـمــوغــراف ـيــة،
وت ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا ال ـ ـث ـ ـقـ ــاف ـ ـيـ ــة ،فـ ـ ــي عـ ـ ـ ــدد مــن
ض ــواح ــي امل ــدن الــرئـيـسـيــة .فاملشهد
في مولينبيك أقــرب إلى مراكش منه

إلــى بــروكـسـيــل .حـتــى املــواط ـنــون من
أصـ ـ ــول بـلـجـيـكـيــة ق ــدي ـم ــة أص ـب ـحــوا
أقـ ـلـ ـي ــة ،وم ـع ـه ــم ال ـك ـن ــائ ــس ّ ك ـمــؤشــر
ثـقــافــي ودي ـمــوغــرافــي ،ب ـغــض النظر
عن انخفاض نسبة املمارسة الدينية
عند املسيحيني في أوروبــا ،إذ تضم
م ــول ـي ـن ـب ـي ــك  5كـ ـن ــائ ــس مـ ـق ــاب ــل 24
مسجدًا.
لكن هذه االعتبارات ال تكفي لتفسير
م ـ ــا يـ ـحـ ـص ــل ،ف ـم ــول ـي ـن ـب ـي ــك ل ـي ـســت
الضاحية الوحيدة في أوروبــا وفي
بلجيكا التي عاشت تحوالت من هذا
ُ
ال ـنــوع .تـضــاف إليها سياسة شــراء
ُّ
َ
الـسـلــم االجـتـمــاعــي الـتــي اتـبــعــت في
بلد يعاني ّ مشاكل سياسية مزمنة،
اقتضت غض النظر عن أمور كثيرة

مصر

ّ
خالف بين األجهزة األمنية يمهد لتسويق «حماس»
االختالف في وجهات النظر بين عدد
من األجهزة األمنية المصرية هو الذي
ّ
مهد لـ«المخابرات العامة» جلب وفد
«حماس» إلى القاهرة ،في ظل غياب
األدلة لدى األجهزة التي ترفض ذلك
لم تكن زيارة وفد حركة «حماس»
لـلـقــاهــرة األس ـب ــوع املــاضــي ســوى
تعبير بطريقة مواربة عن تخبط
األج ـ ـه ـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة املـ ـص ــري ــة فــي
التعامل مع الحركة خالل السنتني
امل ــاض ـي ـت ــن ،ف ــي ظ ــل وج ـ ــود أكـثــر
م ـ ــن رؤي ـ ـ ـ ــة وتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــرات م ـخ ـت ـل ـفــة
للموقف ،وفي ضوء حالة تضارب
في اآلراء وتقديم تقارير مختلفة
إلى القيادة السياسية عن طبيعة
ال ـت ــواص ــل م ــع «حـ ـم ــاس» وكـيـفـيــة
التعامل مع قياداتها.
ال ـت ـخ ـبــط ب ــن تـ ـص ــورات األج ـه ــزة
األم ـن ـي ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة« :املـ ـخ ــاب ــرات
الـ ـع ــام ــة» (وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة) مــن
ج ـ ـهـ ــة ،و«امل ـ ـخ ـ ــاب ـ ــرات ال ـح ــرب ـي ــة»
(ال ـ ـج ـ ـي ـ ــش) ،ووزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا وم ـ ـع ـ ـهـ ــا «ج ـ ـ ـهـ ـ ــاز األمـ ـ ــن

الوطني» (أمــن الــدولــة سابقًا) من
أوجــه بشأن
جهة أخــرى ،ظهر في ِ
قضية «حماس» .كل جهاز له رأي
مــرت ـب ــط ب ـخ ـل ـف ـيــات ال ـت ــواص ــل مــع
ال ـحــركــة أو ت ـقــاريــر أم ـن ـيــة مبنية
على معلومات وتقديرات سابقة،
فـيـمــا ي ـبــدو «امل ـخ ــاب ــرات ال ـعــامــة»،
وه ـ ـ ــو ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز الـ ــوح ـ ـيـ ــد الـ ــداعـ ــم
للتواصل مع «حماس» حتى اآلن،
قادرًا على الدفاع عن وجهة نظره
حتى إشـعــار آخــر ،بــرغــم اعـتــراض
البقية.
ول ـعــل ه ــذا ت ـحــدي ـدًا ه ــو م ــا يفسر
الـتـنــاقــض بــن إع ــان «الــداخـلـيــة»
وقـ ـ ــوف «ح ـ ـمـ ــاس» خ ـل ــف اغ ـت ـيــال
النائب العام الراحل هشام بركات،
وبـ ـ ـ ــن اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال وفـ ـ ـ ــد الـ ـح ــرك ــة
ب ــال ـت ــزام ــن م ــع هـ ــذا االتـ ـه ــام ال ــذي
أعلنه رأس ال ــوزارة ،اللواء مجدي
عبد الغفار.
وف ــق الـتـفــاصـيــل ،ف ــإن «امل ـخــابــرات
الـ ـع ــام ــة» الـ ـ ــذي أدار امل ـف ــاوض ــات
م ــع وف ـ ــد «ح ـ ـمـ ــاس» خ ـ ــال األي ـ ــام
املــاضـيــة ،يــرى فــي الـتـعــاون معها
ملحًا ،وكذلك ال مشكلة لديه
أم ـرًا ّ
ف ــي تــأمــن مـعـبــر رف ــح بالتنسيق
املـ ـشـ ـت ــرك مـ ـعـ ـه ــا ،وذلـ ـ ـ ــك ل ـتــوف ـيــر
حـ ـ ـي ـ ــاة ط ـب ـي ـع ـي ــة ل ـ ـس ـ ـكـ ــان قـ ـط ــاع

غ ـ ــزة ،ع ـل ــى أن ذلـ ــك سـ ـي ــؤدي إل ــى
«ان ـ ـع ـ ـكـ ــاس إيـ ـج ــاب ــي عـ ـل ــى األمـ ــن
القومي املصري ...املقترح أن يعود
الـتـنـسـيــق إل ــى م ــا ك ــان عـلـيــه قبل
 ،2011وأن ّ
تمر الشحنات الغذائية
وم ـعــدات الـبـنــاء عـبــر معبر رفــح»،
كما نقلت مصادر أمنية مطلعة.
ويبدو أن تقدير موقف «املخابرات
الـعــامــة» راج ــع إلــى رغـبــة حقيقية
ف ــي أن ت ـك ــون ه ــذه ال ـخ ـط ــوات في

أبلغت «قيادة
حماس أنها الفرصة
األخيرة لتحسين
العالقة بالقاهرة»

ترى «المخابرات» أن تحسين وضع غزة سيعود بالنفع على األمن القومي (آي بي ايه)

حال اتخاذها من الجانب املصري
ت ـس ـه ـيــات إض ــاف ـي ــة لـلـمـصــالـحــة
ب ــن حــرك ـتــي «ف ـت ــح» و«حـ ـم ــاس»،
وم ـح ـف ـزًا ل ــأخ ـي ــرة ك ــي ت ـسـ ّـلــم أي
قيادات جهادية تتمكن من العبور
إلى غزة بعد تطبيق نظام تعاون
أمـ ـ ـن ـ ــي م ـ ـش ـ ـتـ ــرك يـ ـضـ ـم ــن ت ـ ـبـ ــادل
امل ـت ـه ـم ــن بـ ـش ــرط وق ـ ــف ال ـت ـع ــاون
فـ ــي ح ـ ــال ثـ ـب ــوت ت ـق ــدي ــم ال ـح ــرك ــة
م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات مـ ـضـ ـلـ ـل ــة لـ ــأج ـ ـهـ ــزة
املصرية أو التورط في عمليات من
شــأنـهــا اإلضـ ــرار بــاألمــن الـقــومــي،
ولكن مع تقديم الجهة التي تدعي
ذلك ،األدلة التي ال يمكن إنكارها.
وجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــة ال ـ ـن ـ ـظ ـ ــر امل ـ ـ ــدافـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ع ــن
التواصل مع «حماس» ترى أيضًا
أن ال ـت ـع ــاون م ـع ـهــا ف ــرص ــة جـيــدة
لتحقيق تبادل تجاري يكون من
ش ــأن ــه ت ــوف ـي ــر م ـن ـفــذ لـلـمـنـتـجــات
امل ـ ـصـ ــريـ ــة عـ ـب ــر رفـ ـ ـ ــح ،وت ـش ـغ ـي ــل
املـ ـعـ ـب ــر م ـس ـت ـق ـب ـ ًـا عـ ـب ــر ات ـف ــاق ـي ــة
ت ـكــون الـسـلـطــة فــي رام ال ـلــه جــزءًا
منها على املدى املتوسط وتنتهي
بــإدخــال جــزء مــن العملة الصعبة
فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع إل ـ ــى مـ ـص ــر .وي ـق ــول
هــؤالء أيضًا إن «إبـقــاء غــزة تحت
ال ـح ـص ــار ي ـح ــرج م ـصــر سـيــاسـيــا
ـوال م ــن م ــوق ــف داع ــم
وي ـش ـكــل ت ـح ـ ً

