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دراسة

لوريتا نابليوني تجارة اللجوء ...دجاجة تبيض ذهبًا!
loretta napoleoni, merchants of men, how
jihadists and isis turned kidnapping and
refugees traficking into a multibillion-dollar business. seven stories press, new york
2017. 224 pp.
مــا الــذي يمنح كـتــاب «تـجــار البشر:
ك ـي ــف ج ـع ــل الـ ـجـ ـه ــادي ــون وت ـن ـظ ـيــم
الــدولــة مــن الخطف وتـجــارة اللجوء
ً
ع ـ ـمـ ــا ي ـ ـعـ ــود ب ـ ــأرب ـ ــاح بـ ـمـ ـلـ ـي ــارات
الدوالرات» للوريتا نابليوني أهمية
إضــافـيــة؟ إلــى جــانــب مــا يحويه من
م ـع ـلــومــات تـفـصـيـلـيــة ل ــم يـسـبــق لي
ّ
االط ـ ــاع عـلـيـهــا م ــن ق ـبــل ،فـ ــإن م ــادة
اللجوء والهجرة الالشرعية أضحت
ج ــزءًا ال يـتـجــزأ م ــن املـشـهــد الـعــاملــي
على نحو عام ،وفي بالدنا على نحو
خ ــاص .كـيــف يـمـكــن تـجــاهــل حقيقة
أن الرئيس األميركي دونالد ترامب
ف ــاز فــي االنـتـخــابــات بسبب مواقفه
ال ـع ـن ـص ــري ــة ت ـ ـجـ ــاه اآلخ ـ ــري ـ ــن مـمــن
لـيـســوا م ــن ذوي ال ـب ـشــرة الـبـيـضــاء،
وأن ـ ـ ــه هـ ــو وم ــؤسـ ـس ــات ــه ال ي ــزال ــون
م ـن ـغ ـم ـســن فـ ــي ح ـم ـل ــة ت ــره ـي ــب مــن
اآلخ ــر ،تتجلى أيـضــا فــي بـنــاء سور
حـ ــديـ ــدي ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود بـ ــن بـ ــاده
وامل ـك ـس ـي ــك ...ال نـفـهــم ل ـ َـم ل ـ ْـم يـحــاول
اإلفــادة من خبرات رفاقه الصهاينة
في العنصرية واالضطهاد!
أه ـم ـي ــة امل ــؤل ــف األخ ـ ـ ــرى أنـ ـه ــا امل ــرة
األولى التي نقرأ فيها مقاربة ملسألة
ال ـ ـه ـ ـجـ ــرة الـ ــاشـ ــرع ـ ـيـ ــة وعـ ـص ــاب ــات
الـ ـتـ ـه ــري ــب ،ضـ ـم ــن إطـ ـ ـ ــار ف ـ ـكـ ــري أو
نـظــري م ـحـ ّـدد .الـكــاتـبــة والصحافية
اإليـ ـط ــالـ ـي ــة ل ــوريـ ـت ــا ن ــاب ـل ـي ــون ــي لــم
تكتف بسرد معلومات ،والحقائق/
الحقائق البديلة [كـ ــذا!] ،عــن تجارة
ت ـهــريــب ال ـب ـشــر م ــن «ال ـج ـن ــوب» إلــى
«الشمال» ،وإنما وضعت ذلك ضمن
األطـ ـ ـ ــر الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة
وال ـج ـغ ــراف ـي ــة .ت ـه ــري ــب ال ـب ـش ــر ـ ـ ـ أي
املـتــاجــرة بـهــم ـ ـ ص ــارت صـنــاعــة تـ ّ
ـدر
املـ ـلـ ـي ــارات ،وان ـخ ــرط ــت فـيـهــا جـهــات
ع ـ ـ ـ ــدة ،م ـ ــن املـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن الـ ـف ــاس ــدي ــن
فـ ــي م ـخ ـت ـلــف الـ ـ ـ ـ ــدول ،مـ ــن ال ـج ـن ــوب
والشمال ،إلــى العصابات اإلجرامية
ف ــي ال ـج ـن ــوب وفـ ــي ش ــرق ــي أوروب ـ ــا،
مــرورًا بالتنظيمات املسماة جهادية
التي أخذت بمنهجية أطلقت الكاتبة
عـلـيـهــا «ال ـج ـهــاد اإلج ــرام ــي» ،أي ما
ي ـس ـمــى الـ ـح ــرك ــات ال ـج ـه ــادي ــة ال ـتــي
تـ ـح ــول ــت إل ـ ـ ــى اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــرام واإلرهـ ـ ـ ـ ــاب
لتمويل نفسها.
تتطرق الكاتبة إلى مختلف جوانب
املسألة ضمن تعريف عــام لــإرهــاب
الذي يقول إنه جريمة بهدف الحرب.
ه ــذا الـتـعــريــف لـيــس مهمًا لـنــا ،لكنه
ضروري ملعرفة مختلف التوصيفات
التي تستخدمها الكاتبة في مؤلفها
املهم.
تـبــدأ لــوريـتــا نابليوني مؤلفها من
ال ـن ـق ـطــة امل ـنــاس ـبــة ،أي م ــن ال ـب ــداي ــة،
وأسباب انتعاش اإلرهاب والجرائم
األخـ ـ ـ ـ ــرى امل ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ـ ــه م ـ ــن خ ـطــف
وتهريب واحتجاز رهــائــن ،ومــا إلى
ذلك ،فتقول إن أحــداث الحادي عشر
مــن أي ـلــول شكلت منعطفًا مفصليًا
فــي الـخـصــوص .فمن جـهــة ،تحولت
ك ـث ـي ــر م ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدول اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة إل ــى
مــرتــع لـلـفــوضــى .وم ــن جـهــة أخ ــرى،
ج ــاء رد فـعــل اإلدارة األم ـيــرك ـيــة في
ت ـم ــري ــر «قـ ــانـ ــون ال ــوطـ ـن ــي» Patriot
 Actالـ ــذي ح ـ ّـد م ــن ح ــري ــات املــواطــن
األم ـي ــرك ــي وم ـن ــح ال ـس ـل ـطــات حـ ّ
ـريــة
ّ
التجسس عليه من دون حسيب وال
رق ـي ــب وف ـ ــرض رق ــاب ــة ص ــارم ــة على
التحويالت املالية .هذا القانون دفع
ب ـك ــارت ـي ــات ت ـه ــري ــب امل ـ ـخـ ــدرات فــي
أم ـيــركــا الــاتـيـنـيــة ،وف ــي كولومبيا
تـحــديـدًا ،إلــى عقد شــراكــة مــع املافيا
اإليطالية بهدف غسيل األموال التي
تجنيها من تجارة املـخــدرات وكافة

الجرائم األخــرى ،وكذلك إلى البحث
عــن طــرق تهريب جــديــدة إليصالها
إلى أوروبا .تقول الكاتبة إن فنزويال
تحولت إلى مركز لتهريب املخدرات.
أم ــا «س ــاح ــل ال ــذه ــب» ف ــي إفــريـقـيــا،
فتركز في دولة غينيا بيساو ومنها
إل ــى دول الـســاحــل فــي مــالــي ومنها
إلـ ــى س ــواح ــل ج ـن ــوب امل ـت ــوس ــط في
ليبيا والجزائر واملغرب ،ومنها إلى
أوروبا عبر املتوسط.
في عام  ،2003عمد تنظيم الجماعة
اإلس ـ ــام ـ ـي ـ ــة املـ ـسـ ـلـ ـح ــة الـ ـ ـ ـ ــذي كـ ــان
م ـن ـخــرطــا ف ــي ت ـهــريــب ال ــدخ ــان إلــى
ّ
اخـ ـتـ ـط ــاف األج ـ ــان ـ ــب .ه ـ ـكـ ــذا ،ت ـمــكــن
مــن احتجاز  32أجنبيًا مــن جنوبي
ال ـ ـجـ ــزائـ ــر وشـ ـم ــال ــي مـ ــالـ ــي .الـ ـ ــدول
األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ذات ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ،دف ـع ــت
للتنظيم الجزائري فدية مكنته من
تأسيس تنظيم «القاعدة» في املغرب
اإلسالمي.
عمليات تهريب املخدرات اآلتية من
أميركا الالتينية عبر غربي إفريقيا
ودول الساحل ،أسهمت إلى ّ
حد كبير
في تحويل بعضها إلى دول فاشلة،
ما أدى إلى نمو عمليات االختطاف
والـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة ب ــالـ ـبـ ـش ــر ،أي ال ـه ـج ــرة
ال ــاش ــرع ـي ــة إلـ ــى أوروبـ ـ ـ ــا .ك ـمــا أدى
ذلــك إلــى نمو عــدد الشركات األمنية
املتخصصة في اختطاف الرهائن!
االن ـ ـخـ ــراط ف ــي الـ ـع ــومل ــة ،قـ ــاد ضـمــن
أمور أخرى إلى انهيارات اقتصادية
واض ـطــرابــات أمـنـيــة فــي بـعــض دول
الـ ـجـ ـن ــوب ،وب ــال ـت ــال ــي ارت ـ ـفـ ــاع ع ــدد
طالبي الهجرة واللجوء .وهذا عنى
بدوره ارتفاعًا في عائداتها.
املشكلة التي واجهت املهربني وتجار
امل ـ ـخـ ــدرات ،ل ــم ت ـكــن ال ـح ـص ــول على
األربـ ــاح وإن ـمــا فــي كيفية استثمار
األمــوال ،آخذين في االعتبار الرقابة
املــالـيــة الـصــارمــة مــن قـبــل واشـنـطــن.
هذه املشكلة حلت مع اعتماد اليورو
كعملة عاملية ،ما ّ
سهل على املجرمني
غسيل أرباحهم القذرة ،دومًا بحسب
الكاتبة.
كميات املخدرات املهربة إلى أوروبا
ع ـب ــر غ ــرب ــي إف ــريـ ـقـ ـي ــا ،وصـ ـل ــت فــي
ع ــام  2009إل ــى نـحــو سـتــن طـنــا من
الكوكايني ،علمًا بأن املخدر كان يصل
إل ــى األخ ـي ــرة مــن كــولــومـبـيــا وبـيــرو
وبوليفيا وفنزويال والبرازيل.
ّ
ت ـق ــول ال ـكــات ـبــة إن تــأس ـيــس تنظيم
«ال ـقــاعــدة» فــي املـغــرب اإلســامــي تمّ
بــأمــوال ُجنيت من تهريب السجائر
وعـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــات اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــاف األجـ ـ ــانـ ـ ــب
وال ـح ـص ــول ع ـلــى ال ـف ــدي ــة .اخـتـطــاف
االثنني وثالثني أجنبيًا في عام 2003
تم على يد الجماعة السلفية للدعوة
وال ـج ـهــاد ب ـق ـيــادة مـخـتــار بلمختار
الـ ـ ـ ـ ــذي كـ ـ ـ ــان ُي ـ ـ ـعـ ـ ــرف ب ـ ــاس ـ ــم م ـس ـتــر
ّ
مــال ـبــورو ( .)Mr. Malboroعـلـمــا أن
هذه الجماعة انشقت عن «الجماعة
اإلسالمية املسلحة» .هذه الجماعات
ال ـ ـقـ ــاعـ ــديـ ــة ،ل ـ ـجـ ــأت إل ـ ـ ــى ال ـت ـه ــري ــب
والخطف بسبب عدم وجود عالقات
لها ب ــدول الخليج ،مـصــدر التمويل
الرئيس للقاعدة .تنظيم «القاعدة»
ّ
ف ــي امل ـغ ــرب اإلس ــام ــي ت ـمــكــن ـ ـ ـ عبر
التهريب والخطف ـ ـ مــن جمع مبلغ
 165مليون دوالر أميركي بني عامي
 2003و ،2011دومــا بحسب الكاتبة
ً
نقال عن صحيفة «نيويورك تايمز».
ج ــرائ ــم االخ ـت ـط ــاف أض ـح ــت عملية
مربحة ،مما شجع تنظيم «القاعدة»
ف ــي أفـغــانـسـتــان عـلــى س ـلــوك طــريــق
ال ـ ـجـ ــري ـ ـمـ ــة ن ـ ـف ـ ـس ـ ـهـ ــا ،والحـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا م ــن
ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات امل ـس ـل ـحــة واإلره ــابـ ـي ــة
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واإلجـ ــرام ـ ـيـ ــة ف ــي س ــوري ــا والـ ـع ــراق
ومنها «تنظيم الدولة».
ت ـعــرض الـكــاتـبــة بــالـتـفــاصـيــل بعض
ع ـم ـل ـيــات خ ـط ــف/اح ـت ـج ــاز األج ــان ــب
ك ــره ــائ ــن ،وم ـن ـه ــا خ ـط ــف ال ـســائ ـحــة
ماريا ساندرا مرياني ،وعمال اإلغاثة
اإلسـ ـب ــان واإلي ـطــال ـيــن ُرس ـل ــا ّ
أورو
ُ
وآيـ ـن ــوا ف ــرن ـن ـ ِـدز وإن ــري ــك غـنـيـلــونــز،
ُ
لــتـ ّـبــن أن الـحـكــومــات تقيم مفاضلة
ب ـي ـن ـهــم .ع ـل ــى س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،دف ـعــت
ال ـح ـكــومــات اإلي ـطــال ـيــة واإلس ـبــان ـيــة
مبلغ  15مليون دوالر إلطــاق سراح
الرهائن الثالث بعد قضائهم ثمانية
أشـهــر بــن أي ــدي مختطفيهم ،بينما
كان على السائحة انتظار مرور أربعة
عشر شهرًا حتى تنعم بالحرية .أي
أن الحكومتني ّ
قيمتا حـيــوات عمال
اإلغاثة أعلى من حياة السائحة!
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـصـ ــرف الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـي ــزي ش ـجــع
الخاطفني على تعلم كيفية التعامل
مـ ــع الـ ـحـ ـك ــوم ــات ال ـغ ــرب ـي ــة وك ـي ـف ـيــة
َ
تقويم سعر حياة كل مختطف.
عملية الـخـطــف األخـ ــرى ال ـتــي تنوه
إلـ ـيـ ـه ــا الـ ـك ــاتـ ـب ــة ه ـ ــي م ـ ــا ي ـ ـعـ ــرف ب ـ
ُ ّ
«األختني سيمونا» أي سيمونا ت ِّرتا
ُ
وس ـي ـمــونــا ف ـ ــاري ال ـل ـت ــان اخــتـطـفـتــا
مـ ــع إي ـط ــال ـي ــن آخـ ــريـ ــن وم ــواط ـن ــن
عراقيني هما رائــد علي عبد العزيز
ومهناز بسام ،في بغداد يوم السابع
مــن أي ـلــول (سبتمبر)  .2007أعلنت
جماعة تــدعــى «أن ـصــار الـظــواهــري»
مـســؤولـيـتـهــا عـنـهــا .بـعــد الـتـقـ ّـصــي،
ّ
تـ ـب ـ ّـن أن ال ـخ ــاط ـف ــن ي ـن ـت ـم ــون إل ــى
مـجـمــوعــة إجــرام ـيــة ال غـيــر ،وك ــل ما
ك ــان ــوا ي ــري ــدون تحصيله ه ــو امل ــال.
اس ـت ـعــادت الـكــاتـبــة عـمـلـيــة الخطف
ه ــذه ألن أق ــوال الـحـكــومــة اإليطالية
ووســائــل اإلع ــام /التضليل رسمت
ص ـ ـ ــورة م ـخ ـت ـل ـفــة ،إذ تـ ــم ادعـ ـ ـ ــاء أن
الـ ـخ ــاطـ ـف ــن ي ـن ـت ـم ــون إلـ ـ ــى ج ـمــاعــة

ّ
سلفية إرهابية .قوة الدعاية املضللة
أجبرت «جماعة التوحيد والجهاد»
بـقـيــادة أبــو مصعب ال ــزرق ــاوي على
نفي أي عالقة لها بجريمة الخطف.
أي أن أعمال الخطف كانت تمارسها
مجموعات عــدة كثير منها إجرامي
بحت وال عالقة له بالسياسة.
أمــا حادثة خطف سرايا املجاهدين
لليابانيني الـثــاثــة ع ــام  ،2004فقد
كــان لها تأثير مختلف .دفــع الثالثة
ثـمــن شجاعتهم ،إذ كــانــوا يقومون
ب ـج ـمــع م ـع ـل ــوم ــات وإثـ ـب ــات ــات عـلــى
جرائم الحرب األميركية في العراق.
ف ـق ــد ش ـ ّـه ــرت ب ـه ــم ح ـك ــوم ــة طــوكـيــو
وع ـ ـ ـ ـ ـ ّـدت أن خ ـط ـف ـه ــم جـ ـل ــب الـ ـع ــار
لليابان .ومع أن الحكومة اليابانية
دفعت الفدية مقابل إطالق سراحهم،
ً
إال أنها طالبت كال منهم بدفع مبلغ
سبعة آالف دوالر ثمن تذكرة العودة
إلى بالدهم!
ع ـم ـل ـيــات ال ـج ـه ــاد اإلج ــرام ــي ـ ـ ـ وفــق
وصــف الكاتبة ـ ـ كانت مــن الظواهر
الـجــديــدة فــي مـجــال اإلرهـ ــاب ،أيضًا
وف ـ ــق ت ـع ـب ـيــر الـ ـك ــاتـ ـب ــة .وق ـ ــد ذكـ ــرت
أن ارت ـك ــاب الـتـنـظـيـمــات الـسـيــاسـيــة
ال ـ ـجـ ــرائـ ــم ي ـم ـك ــن أن ي ـح ــول ـه ــا إل ــى
تنظيمات إجــرامـيــة ،وهــو تمامًا ما
حصل مع منظمة ياسر عــرفــات ،أي
«منظمة التحرير الفلسطينية» التي
ً
اخترقها الفساد والطمع وصوال إلى
نخاع العظم.
بــرأي الكاتبة ،تنظيم «القاعدة» في
امل ـغ ــرب اإلس ــام ــي ك ــان ي ـحــوي منذ
البداية مكونات التنظيم اإلجــرامــي
بـسـبــب ع ــدم ت ــواف ــر م ـصــدر تـمــويــل،
فلجأ إلى تهريب البضائع واملخدرات
واح ـت ـج ــاز ره ــائ ــن ك ـم ـصــدر تـمــويــل
ل ــه .الـجـهــاد ـ ـ بنظر الـكــاتـبــة ـ ـ تـحـ ّـول
إلـ ــى ش ــاه ــد زور ألعـ ـض ــاء الـتـنـظـيــم
ك ــي ي ـحـ ّـس ـنــوا م ــن مــداخ ـي ـل ـهــم .فقد

إعداد زياد منى
بــدأوا بتهريب الدخان ثم املخدرات،
فاحتجاز الرهائن األجانب ،وأخيرًا
تجارة البشر وتهريبهم إلى أوروبا.
عملية احتجاز الرهائن كانت تجارة
م ــرب ـح ــة ل ــإره ــاب ـي ــن وال ـج ـه ــادي ــن
اإلجــرامـيــن ،إذ ارتفع سعر الرهينة
من مليون دوالر في عام  2003إلى 4
ماليني دوالر في عام .2012
منظمة البوليس الدولي« ،إنتربول»،
ق ـ ــدرت أن دخـ ــل ت ـهــريــب ال ـب ـشــر مــن
ســاحــل ال ـعــاج فــي ع ــام  2004يـقــارب
امل ـ ـئـ ــة مـ ـلـ ـي ــون دوالر س ـ ـنـ ــويـ ــا .أم ــا
امل ــداخ ـي ــل ال ـحــال ـيــة ف ـت ـق ــارب املـلـيــار
دوالر س ـن ــوي ــا ،وهـ ــو مـ ـ ــردود أعـلــى
ب ـك ـث ـي ــر م ـ ــن ال ـ ـنـ ــاتـ ــج م ـ ــن احـ ـتـ ـج ــاز
الرهائن.
كما تولي الكاتبة أهمية خاصة إلى
األس ــال ـي ــب الــوح ـش ـيــة ال ـت ــي تـعــامــل
التنظيمات الـجـهــاديــة  -اإلجــرامـيــة
املهاجرين ،حيث يتم احتجاز كثير
منهم وخطفهم وبيعهم عبيدًا .كما
نــوهــت إل ــى أن الـفـتـيــات ال ـقــاصــرات
امل ـهــاجــرات مــن إري ـتــريــا والـصــومــال
ُيختطفنُ ،
ويبعن إماء داخل مشيخة
آل سعود.
تجارة البشر الرابحة فتحت «آفاق»
ال ـج ـه ــاد اإلجـ ــرامـ ــي وال ـج ــري ـم ــة فــي
مـ ـن ــاط ــق أخ ـ ـ ـ ــرى م ـ ــن الـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــل .إذ
انـ ـتـ ـش ــرت إلـ ـ ــى ال ـ ـصـ ــومـ ــال وك ـي ـن ـيــا
ومـ ـ ـ ــن ثـ ـ ــم إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـي ـ ـمـ ــن ح ـ ـيـ ــث كـ ــان
اآلالف م ــن امل ـه ــاج ــري ــن اإلفــري ـق ـيــن
يـعـيـشــون فــي ال ـش ــوارع ويـعـتــاشــون
م ــن ال ـن ـف ــاي ــات امل ـل ـق ــاة ف ــي ح ــاوي ــات
ال ـق ـمــامــة أو ف ــي ج ــوان ــب ال ـط ــرق ــات.
كـمــا أول ــت الـكــاتـبــة جــرائــم القرصنة
انـتـبــاهـهــا ،ون ــوه ــت إل ــى أن الـصـيــد
ال ـت ـجــاري ل ـلــدول املـصـنـعــة فــي مياه
الـبــاد اإلقليمية قضى على الـثــروة
ّ
وحول كثيرًا من الصيادين
السمكية
املحليني إلــى قراصنة .وأشــارت إلى
عالقاتهم بالصوماليني في املهجر،
وخ ـصــوصــا ف ــي دب ــي ال ـتــي أضـحــت
محطة لتمويل الـقــراصـنــة ولغسيل
أموالهم.
تنتقل الكاتبة للحديث عن مختلف
ع ـم ـل ـي ــات الـ ـخـ ـط ــف الـ ـت ــي تـ ـم ــت فــي
ش ـم ــال ــي س ــوري ــا قـ ــرب ال ـ ـحـ ــدود مــع
تــرك ـيــا .وت ـت ـحــدث ع ــن دور مختلف
التنظيمات املسلحة فـيـهــا ،مشيرة
إلــى دور الدعم املــادي من مشيخات
الـ ـخـ ـلـ ـي ــج الـ ـ ـف ـ ــارس ـ ــي ف ـ ــي والدت ـ ـهـ ــا
واس ـ ـت ـ ـمـ ــرارهـ ــا .ك ـم ــا ت ـش ـيــر إل ـ ــى أن
لجوء بعض التنظيمات إلى الخطف
واحـتـجــاز البشر رهــائــن ،يـعــود إلى
تــوقــف دع ــم مشيخات الخليج لها.
إذ تـ ـح ـ ّـول ك ـل ــه إلـ ــى ت ـن ـظ ـيــم ال ــدول ــة
ً
املـشـكــل أصـ ــا م ــن م ـخــابــرات ص ــدام
حسني ،دومًا وفق الكاتبة .كما تذكر
بــالـتـفـصـيــل رواي ـ ــة ال ـط ـيــار الـحــربــي
اإلسباني لويس مونار الــذي انضم
إلى الجماعات املسلحة في سوريا،
وب ــدأ بـتــدريـبـهــم ال ــذي رأى املشايخ
من قطر والسعودية يوزعون كميات
ك ـب ـيــرة م ــن األم ـ ــوال ع ـلــى املـسـلـحــن
املعادين لدمشق .كما تذكر رواياته
ّ
عن أن كثيرًا من العمليات وخاصة
من لواء الفاروق ،كانت استعراضية
تجرى ملصلحة التلفزيون القطري،
وأن ق ــادة ل ــواء ال ـفــاروق قــامــوا بفرز
ق ـســم م ــن قــوات ـهــم ت ـحــت اس ــم «ل ــواء
الـ ـف ــاروق اإلس ــام ــي» ك ــي يحصلوا
على دعم قطر والوهابيني.
وتـ ـشـ ـي ــر الـ ـك ــاتـ ـب ــة أي ـ ـضـ ــا إلـ ـ ــى دور
الـ ـ ــوس ـ ـ ـطـ ـ ــاء ف ـ ــي املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات بــن
الـ ـخ ــاطـ ـف ــن م ـ ــن جـ ـه ــة وأه ـ ـل ـ ـهـ ــم أو
دولهم ،وتذكر تحديدًا السيد سمير
العيطة املقيم في باريس الذي أجرت
الكاتبة لـقـ ً
ـاء معه عبر السكايب في
ت ـمــوز (يــول ـيــو)  ،2015والـ ــذي طلب
منه خاطفون التفاوض مع دولهم أو
أقربائهم.
مــؤلــف مـثـيــر ومـنـيــر ي ـحــوي الكثير
مـ ــن ال ـت ـف ــاص ـي ــل امل ـت ـع ـل ـق ــة ب ــأع ـم ــال
الخطف والرهائن واملتاجرة بالبشر
املأساوية.

