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منفذي اعتداء  11/26الهندي
اعترافات الناجي الوحيد من ِّ
عرفني أبي إلى
رجال «عسكر طيبة»،
وأرسلوني بعدها
إلى التدريب

ّ
في أواخ��ر ع��ام  ،2008شنت مجموعة من  10أشخاص
ّ
مدججني بأسلحة خفيفة ،اعتداءات متزامنة على أهداف
مومباي ،وبدأت بإطالق النار عشوائيًا واحتجاز
مهمة في ّ ً
الرهائن ،مخلفة مئات القتلى ،بينهم منفذو االعتداء،
الذين نجا منهم فقط محمد أجمل أمير .تفاصيل التحقيق
مع األخير تكشف كيف جرى اإلعداد لالعتداءات بإمكانات

متواضعة والتصويب على أهداف شعبية واعتماد مبدأ
الفوضوية والعشوائية .أما املهاجمون ،فهم مراهقون
ّ
ساخطون يحركهم حب املغامرة وحوافز املال والشهرة،
ال يعرفون معنى الجهاد أو االستنادات ّالدينية إليه.
تلك حقائق تدركها الوكاالت األمنية وتؤكدها معظم
االعتداءات منذ  ،11/9حال أمير نموذجًا

بدا أمير كأنه ال
الجهاد،
يعرف شيئًا َعن
ُ
ُوي ّ
وتقتل
عرفه بأن تقتل ُ
ُ ّ
وتصبح شهيرًا

«مغامرو» مومباي :جهاد بال دين
املجموعة خ��رائ��ط ل�لأه��داف األرب�ع��ة :تاج
محل« ،باالس أند تاور» ،فندق «أوبيريو
ت��ري��دان��ت» وامل��رك��ز اإلسرائيلي «ناريمان
ه��اوس» والتنفيذ في  26تشرين الثاني
الهندي.
أم �ي��ر وزم �ي �ل��ه أب ��و دي� ��را إس �م��اع �ي��ل خان
( 25ع��ام��ًا) ه��اج�م��ا م�ح�ط��ة «شاتراباتي
شيفاجي تيرميناس» ،ثم سيارة شرطة
قتال داخلها مجموعة من الضباط وأخذا
اث �ن�ين م�ن�ه��م ره ��ائ ��ن .ان �ت �ق�لا ب �ع��ده��ا إلى
«مترو سينما» وفتحا النار عشوائيًا على
حشد كان هناك .ثم إلى «فيدهان بهافان»،
حيث أطلقا أيضًا الرصاص عشوائيًا ،ثم
انتقال باتجاه «جيرغيرغوم شوباتي».
ص�ل��ت األخ �ب��ار إل��ى ال�ش��رط��ة ع��ن وجود
و ّ
مسل َحني يتنقالن من مكان آلخر ويطلقان
النار ويقتالن الناس .اتجهت الشرطة إلى
منتجع «ج�ي��رغ�ي��رغ��وم ش��وب��ات��ي» ،حيث
الرصاص بني الطرفني فسقط خان
تطاير ُ
ميتًا ،واعتقل أمير.
في اعترافاته ،يقول َأمير إنه كان ُيفترض
أن ي�ق��ات��ل ح�ت��ى ال �ن��ف��س األخ �ي��ر ،بحسب
أمنية قالت إنه
التعليمات ،لكن م�ص��ادر
ً
طلب إسعافه حني اعتقل قائال« :أرجوكم،
ال أري��د أن أم ��وت» .لكن ف��ي م��ا بعد طلب
م��ن املحققني أن يقتلوه «اآلن ال أري��د أن
أعيش» ،خوفًا على عائلته في باكستان
كي ال تقتل أو تعذب ألنه استسلم ُ للشرطة
ال �ه �ن��دي��ة ،ب�ح�س��ب ال �ش��رط��ة .إذ ط �ل��ب من
أفراد املجموعة أن ال ُيعتقلوا أو يسمحوا

سلوم
شهيرة ّ
ان�ت�ه��ى التحقيق م��ع الباكستاني محمد
أج �م��ل أم �ي��ر ك �س��اب ،ال�ن��اج��ي ال��وح�ي��د من
م �ن �ف��ذي أخ �ط��ر اع � �ت ��داءات ب �ع��د  11/9في
العاصمة االقتصادية للهند ،مومباي ،في
 26تشرين الثاني  .2008ونطق القاضي
إم إل ت��اه��ال �ي��ان��ي ب �ح �ك��م اإلع � � ��دام شنقًا
ب�ح�ق��ه .ف�م��ن ه��و ه��ذا ال �ش��اب الباكستاني
«اإلره��اب��ي» ال��ذي تنتظر ُجماهير هندية
غ�ُ�اض�ب��ة إع ��دام ��ه ،وك �ي��ف ز َّج ف��ي العملية
ّ
وأعد لها؟
ي�ن�ت�م��ي أم �ي��ر إل ��ى ع��ائ�ل��ة ف�ق�ي��رة م��ن قرية
البنجابية
ف��ري��دك��وت ف��ي مقاطعة أوك ��ارا
ف��ي ب��اك �س �ت��ان .ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى س� ّ�ن��هّ ،
أصر
ّ
أمير خالل التحقيق معه على أنه مراهق،
ف ��اح� �ت ��ارت ال �س �ل �ط��ات ال �ه �ن��دي��ة بشأنه،
وأمرت املحكمة بإجراء فحوص ّ
بينت أنه
يتجاوز العشرين ،وذكرت تقارير أنه يبلغ
 22عامًا.
ع��ن انضمامه إل��ى «عسكر ط�ي�ب��ة» ،هناك
ع ��دة رواي � ��ات م�ت�ب��اي�ن��ة .ت�ت �ح��دث إحداها
عن أنه أثناء املراهقة ،بسبب حالة الفقر،
لجأ مع صديقه مظفر الل ّخ��ان إل��ى عالم
ال �ج��ري �م��ة وال� �س ��رق ��ة امل �س ��ل �ح ��ة؛ وبينما
ك ��ان ي �ح��اول ال��رف �ي �ق��ان ش ��راء ال �س�ل�اح في
روال � �ب � �ن� ��دي ،ال �ت �ق �ي��ا ب� ��أف� ��راد م ��ن جماعة
«ال� ��دع� ��وة» ،ال �ج �ن��اح ال �س �ي��ا ُس��ي لجماعة
«ع �س �ك��ر ط �ي �ب��ة» ،ي ��وزع ��ون ك �ت �ي �ب��ات عن
أفكار التنظيم .وبعد دردشة قصيرة ،قرر
الرفيقان االن �خ��راط ف��ي ت��دري�ب��ات «عسكر
طيبة» في مخيم مركز طيبة.
لكن ال��رواي��ة الثانية تتحدث ع��ن أن أمير
ينتمي إل��ى عائلة متوسطة ،وليس فقير
ال �ح��ال ،وأن��ه يتحدث اإلنكليزية بطالقة.
ومصادر ثالثة قالت إن والده هو من طلب
منه االنضمام إل��ى «عسكر طيبة» بهدف
ال �ح �ص��ول ع �ل��ى األم � ��وال إلع��ال��ة العائلة،
وهو ما أك��ده ب��دوره خالل التحقيقات ،إذ
ق��ال« :ق��ال ل��ي أب��ي نحن ف�ق��راء ،ث��م عرفني
إل ��ى رج � ��ال «ع �س �ك��ر ط �ي �ب��ة» ،وأرسلوني
ب�ع��ده��ا إل��ى ال �ت��دري��ب» .ل�ك��ن ع�ن��دم��ا ُسئل
األب عن هذا ،أجاب« :أنا ال أبيع أوالدي».
بعض القرويني من جيرانه قالوا إنه طلب
مباركة والدته كي يخرج للجهاد ،وإنه كان
يعرض قدراته القتالية أمام صبية القرية
قبل أن ينطلق للتدريب مع الجماعة.
ف��ي اع�ت��راف��ات��ه ،ي�ق��ول أم�ي��ر إن��ه ك��ان ضمن
م �ج�م��وع��ة م��ؤل �ف��ة م ��ن  25ش�خ�ص��ًا تلقوا
ت ��دري �ب ��ات مل� ��دة  3أش �ه��ر ع �ل��ى العمليات
الحربية في مخيم في منطقة مظفر آباد
ال�ج�ب�ل�ي��ة ف ��ي ك�ش�م�ي��ر ال �ب��اك �س �ت��ان �ي��ة .من
ضمنها تدريبات نفسية مرتبطة بدوافع
القتال وتعبئة وتحريض املجندين عبر
استحضار القضايا اإلسالمية ،في الهند
وج��ام��و وك�ش�م�ي��ر وال�ش�ي�ش��ان وفلسطني
وال � �ق ��دس امل �ح �ت �ل��ة .ان �ت �ق �ل��وا ب �ع��ده��ا إلى
ال �ت ��دري �ب ��ات امل �ي��دان �ي��ة امل �ت �ن��وع��ة إل� ��ى أن
وص� �ل ��وا إل� ��ى م��رح �ل��ة اخ �ت �ي��ار مجموعة
«نخبة» لتنفيذ االعتداء.
وبالفعل جرى اختيار  10أشخاص ملهمة
ُ
مومباي ،ود ّرب��وا على السباحة واإلبحار
واس�ت�خ��دام األسلحة وامل�ت�ف�ج��رات .وقالت
االس � �ت � �خ � �ب� ��ارات األم� �ي ��رك� �ي ��ة إن ضباطًا
باكستانيني سابقني في الجيش ووكالة
االس�ت�خ�ب��ارات الباكستانية «آي ُأس آي»
ش ��ارك ��وا ف ��ي ه ��ذه ال �ت��دري �ب��ات .وأعطيت

تمثيلية إلعدام أمير خالل تظاهرة غاضبة في حيدر آباد قبل أسبوعني (نوح سيالم ــ أ ف ب)

«إذا أعطيتموني
وجبات منتظمة
ً
وماال فسأفعل
الشيء نفسه من
أجلكم»

مؤجل
إعدام ّ
ُح �ك��م ع�ل��ى ال �ن��اج��ي ال��وح �ي��د م��ن منفذي
اع � �ت� ��داءات م��وم �ب��اي ،م�ح�م��د أج �م��ل أمير
ك�س��اب (ال �ص ��ورة) ،ب��اإلع��دام ش�ن�ق��ًا ،بعد
ّ
إدانته بـ 86تهمة شملت شن حرب ،إال أن
التنفيذ قد يستغرق ع�ق��ودًا .فهناك أكثر
من  52شخصًا محكومًا عليهم باإلعدام
ينتظرون التوقيع الرئاسي لتنفيذ الحكم.
وأك�ث��ر م��ن  300ينتظرون ق��رار املحكمة
العليا االستئنافي ،قبل التوقيع الرئاسي،
وهذا يشمل الحكم الصادر بحق أمير ،الذي
يفترض أن يتحول تلقائيًا إل��ى املحكمة
ال�ع�ل�ي��ا م��ن أج��ل االس�ت�ئ�ن��اف ،وإذا قررت
األخيرة إصدار حكم تخفيفي بحقه ،فإن
ذلك يتطلب أيضًا موافقة الرئيس.
االس�ت�ئ�ن��اف ب ��دوره س�ي�ط��ول أج�ل��ه ،إذ قد
ي �س �ت �غ��رق خ �م��س س � �ن ��وات ع �ل��ى األقل،
وبانتظار اإلج��راءات القانونية للمحاكمة،

فإن إعدام أمير قد يأخذ عقدًا من الزمن.
ّ
نيودلهي رأت أن الحكم لاّ«رسالة إلى إسالم
ّ
آب��اد ،مفادها أنه يجب أ تصدر اإلرهاب
�وار بني
إل ��ى ال �ه �ن��د» ،ل �ك �ن��ه ل ��م ي �ع�ل��ق ال� �ح � ُ
الجارتني اللدودتني ،الذي كان قد استؤنف
في شباط املاضي.

مجموعة مؤلفة من
 25شخصًا تلقوا
تدريبات ملدة 3
أشهر اختير في
نهايتها  10لتنفيذ
االعتداء

بالتحقيق معهم ،وأن يستخدموا ألقابًا
ُ
وي ّخفوا جنسيتهم.
وأك� ��د أم �ي��ر للمحققني أن ق �ي��ادة «عسكر
ط� �ي� �ب ��ة» ك ��ان ��ت ع� �ل ��ى ات � �ص� ��ال م� ��ع أفراد
املجموعة خالل تنفيذ العملية عبر الهاتف
من خالل خدمة الصوت اإللكترونية.
ف ��ي ال �ت �ح �ق �ي��ق ،ب ��دا أم �ي��ر ك��أن��ه ال يعرف
ش�ي�ئ َ��ًا ع��ن ال �ج �ه��ادُ ،ي �ع� ّ�رف��ه :ه��و أن تقتل
ُ
وت �ق��ت��ل وت �ص �ب��ح ش �ه �ي �رًا ...وت �ج �ع��ل الله
فخورًا ب��ك .وف��ي تسجيل نشرته «س��ي أن
أن» يتحدث أث�ن��اء التحقيق كيف يجري
التجنيد للجهاد «يتحدثون للناس عن
ال �ج �ه��اد .ع�م��ل م �ش��رف وج � ��ريءُ .يكسبك
االحترام .وهو عمل لله .تجني من ورائه
األم��وال وتمحو ف�ق��رك» .وعندما ُسئل إن
ك��ان يعرف مقتطفات من القرآن لتعريف
الجهاد أج��اب ب� �ـ«ال» .وق��ال��ت م�ص��ادر في
الشرطة إنه ال يعرف شيئًا عن اإلسالم.
يتابع أمير رواي��ة تجنيده «ق��ال��وا لنا إن
شقيقتنا األك�ب��ر الهند غنية ج �دًا ونحن
نتضور جوعًا ونموت من الفقر .أبي يبيع
«داه� ��ي وادا» (وج �ب��ة ش�ه�ي��رة ف��ي شمال
ال �ه �ن��د) ف��ي اله � ��ور ،وه� ��ذا ال ي�ك�ف�ي�ن��ا كي
ن��أك��ل .وع��دون��ي ،إذا نجحت مهمتي ،بأن
وأضاف:
يعطوا عائلتي  150ألف روبية».
ً
«إذا أعطيتموني وجبات منتظمة وماال،
سأفعل الشيء نفسه من أجلكم».
أمير وحكايته يجسدان شكل التهديدات
اآلن� �ي ��ة وأك� �ث ��ره ��ا خ� �ط ��ورة م ��ن ج� �ه ��ة ،إذ
تعتمد على الفوضى والعشوائية وتركز
على األماكن املكتظة وهي مجاالت يسهل
اختراقها ،وح��ال منفذ االع�ت��داء من جهة
ثانية؛ شاب مولع باملغامرة ال دراية دينية
له ّ
مصدره حيف اجتماعي
يحركه غضب
ُ
واقتصادي وسياسي وتديره جماعة لها
مصالحها املحلية وارتباطاتها اإلقليمية،
ّ
ليمثل في النهاية وقودًا لها ولغيرها.

