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العالم

ببعيد عن تمدد الفوضى في منطقة الساحل األفريقية ،تبرز مخاطر «االنتشار
ملف ليس
ٍ
وعن ارتباط األمر بـ«تراجع
اإلرهابي» في شرق مصر ...حيث سيناء .قيل الكثير عن أسباب تمدد «والية
سيناء» ّ
ُ
ّنفوذ داعش في العراق وسوريا» وبـ«الصراع الليبي» وما خلفه .ولكن ما لم يقل (أقله على نطاق واسع)،
تتحول إلى ما ُيشبه معامل «تفريخ للدواعش» ولتفقيس «بيض األفاعي» .وهذا ما ُي ُ
أن سجون مصرّ ،
سرد
هنا ،في إطار ملف «األخبار» عن «عسس الفوضى» في منطقة الساحل األفريقي

المصرية
السجون
ُ
ُ
بيض «الدواعش» ...يفقس
أحمد عابدين
م ـن ــذ «ث ـ ــورة  30ي ــون ـي ــو» عـ ــام ،2013
ال ـ ـتـ ــي أف ـ ـضـ ــت إلـ ـ ــى تـ ــدخـ ــل ال ـج ـي ــش
امل ـص ــري ل ـع ــزل الــرئ ـيــس «اإلخ ــوان ــي»
محمد مرسي ،شهدت مصر ،موجات
م ـت ـع ــددة ،م ــن االع ـت ـق ــاالت الـسـيــاسـيــة
واألمـ ـنـ ـي ــة ،ط ــاول ــت آالف امل ـص ــري ــن،
الــذيــن راوح ــت خلفيات توقيفهم ،بني
الضلوع في «أعمال اإلرهاب والعنف»،
وبني ناشطني على ُ خلفيات سياسية...
أو حتى أشخاص ألقي القبض عليهم
عـشــوائـيــا دون أن ي ـكــونــوا مـتــورطــن
ف ــي ّ
أي ج ــري ـم ــة ،أو ح ـت ــى م ـمــارســن
للعمل الـسـيــاســي .وبـعـيـدًا عــن الجدل
ال ـس ـيــاســي وال ـق ــان ــون ــي ال ـقــائــم بـشــأن
تلك التوقيفات ،ثمة ّ
تحول خطير ،بدأ
يــرخــي بـظــالــه عـلــى املـشـهــد امل ـصــري،
ّ
ب ـعــدمــا ث ـبــت أن «ع ـ ــددًا م ــن املعتقلني
انـ ـتـ ـق ــل إل ـ ــى ت ــأيـ ـي ــد ت ـن ـظ ـي ــم داع ـ ــش،
ومـبــايـعــة زعـيـمــه أب ــي بـكــر ال ـب ـغــدادي،
وتبني خطابه التكفيري».
ليس الـحــديــث هنا عــن ح ــاالت فــرديــة،
بــل ظــاهــرة تشي بأنها بــاتــت تتفشى
فــي السجون املصرية ،مــا دفــع الكثير
من املتابعني إلى اتهام األمــن املصري
بـ«التواطؤ» ،أو على األقل «التقصير»،
في انتشار هذا الخطر.
ي ـ ـ ــروي «م ـص ـط ـف ــى» ـ ـ ـ اس ـ ــم م ـس ـت ـعــار
ل ــدواع ــي أم ـنــه الـشـخـصــي ـ ـ وه ـ ُـو أحــد
ال ـس ـج ـن ــاء ال ـس ـيــاس ـيــن ال ــذي ــن أط ـل ــق
سـ ــراح ـ ـهـ ــم أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،ف ـ ــي حـ ــديـ ــث إل ــى
«األخ ـ ـب ـ ــار» ت ـجــرب ـتــه داخـ ـ ــل ال ـس ـجــن،
وبعضًا من تفاصيل ظاهرة «تخريج
الدواعش» ،بالقول« :بعد القبض ّ
علي،
ُر ِّح ُ
لت إلى سجن القناطر .كنا عددًا من

ُ ِّ
ووزع ـن ــا عـلــى عنبرين
الـتـيــار املــدنــي،
اثـ ـ ـن ـ ــن ،ف ـي ـم ــا ك ـ ــان بـ ــاقـ ــي ال ـس ـج ـن ــاء
محسوبني على تيار اإلسالم السياسي
أو ش ـب ــاب غ ـيــر مـسـيــس ن ـهــائ ـيــا ،إلــى
جانب بعض اإلرهابيني املتورطني في
ّ
عمليات قتل» .يضيف أن «املوقوفني،
بأغلبهم ،لم تكن لهم عالقة بأي شيء،
أو ك ـمــا ن ـق ــول ب ــامل ـص ــري :ال لـيـهــم في
الطور وال في الطحنيّ ...
وأما الدواعش،
أو سـ ّـمـيـهــم ك ـمــا ش ـئــت ،ف ـقــد ســارعــوا
إلــى تولية أمير لهم ،ووضـعــوا نظامًا
للعنبر يتعلق بـمــواعـيــد االسـتـيـقــاظ
والنوم والقيلولة والدروس وممارسة
ال ــري ــاض ــة وال ـت ــدري ـب ــات ع ـلــى ال ـف ـنــون
ال ـق ـتــال ـيــة ،كــذلــك ح ـ ــددوا ع ـقــوبــات ملن
يتخلف منهم عن تكبيرة اإلح ــرام في
ال ـص ــاة ،وك ــان ــت ل ـهــم ح ـل ـقــات دعــويــة
ّ
يرددون فيها أن الديموقراطية ّكافرة،
وكــذلــك الـقــوانــن الوضعية ،ويكفرون
من يلجأ إليها ،إلى جانب اعتبارهم أن
املجتمع كافر ومشرك ألنه يحكم بغير
ما أنزل الله».
عالوة على ما سبق ،يشير «مصطفى»
ّ
إلــى أن الحلقات الدعوية للتكفيريني
داخ ــل الـسـجــون تتضمن «التحريض
ع ـلــى ق ـت ــال امل ـش ــرك ــن ،م ـثــل الـعــامـلــن
ف ــي ال ــدول ــة ،وال ـت ـحــريــض ال ــدائ ــم على
امل ـس ـي ـح ـي ــن (ال ـص ـل ـي ـب ـي ــن ع ـل ــى حــد
تعبيرهم) ،وتبرير اغتصاب نسائهم،
وقـ ـت ــل أط ـف ــال ـه ــم وه ـ ـ ــدم ك ـن ــائ ـس ـه ــم»،
فـيـمــا تـشـمــل «خـطـبــة األم ـي ــر» أخ ـبــارًا
ّ
مهربة عن تنظيم «داعش» في سوريا
وال ـعــراق وسـيـنــاء وأوروبـ ــا ،وإث ــر ذلك
َّ
ُ«يوزع بعض الكتب املهربة والدروس
الـ ـسـ ـمـ ـعـ ـي ــة ع ـ ـبـ ــر جـ ـ ـه ـ ــاز (أم بـ ـ ــي )3
يتداولونها حتى صالة العشاء».

ي ـ ـت ـ ـحـ ــدث «م ـ ـص ـ ـط ـ ـفـ ــى» عـ ـ ــن مـ ــراحـ ــل
اس ـ ـت ـ ـق ـ ـطـ ــاب «الـ ـ ـ ـ ــدواعـ ـ ـ ـ ــش» ألع ـ ـضـ ــاء
جــدد مــن الـسـجـنــاء ،فـيـقــول« :ع ــادة ما
ي ـج ــدون غــايـتـهــم ف ــي ال ـش ـبــاب ال ـقــادم
مــن مــراكــز الـتـحـقـيــق ،فـبـعــد الـتـعــرض
لظروف قاسية ،مثل االختفاء القسري
والـتـعــذيــب واإلج ـب ــار عـلــى االع ـت ــراف،
ُ
والـتـعـ ّـرض ملحاكمات مسيسة تجدد
لهم الحبس االحتياطي دوريًا ،أو تنزل
بحقهم سنوات سجن طويلة ،تصبح
الحالة النفسية لهؤالء الشبان سيئة،
ف ـي ـص ـب ـحــون أكـ ـث ــر ج ــاه ــزي ــة ملـ ـع ــاداة

في «سجن طرة ــ
تحقيق» ،وجد سمير
نفسه ُمحاطًا بعدد
كبير من «الجهاديين»

امل ـج ـت ـم ــع ،وهـ ـن ــا ي ــأت ــي دور م ـشــايــخ
ال ـ ــدواع ـ ــش الـ ــذيـ ــن ي ـق ـن ـعــون ـهــم بـكـفــر
املجتمع ،ووجــوب قتاله فــور الخروج
من املعتقل» .بعد مرحلة اإلقناع ،يلفت
الشاب نفسه ،إلى الوصول إلى مرحلة
َ
«تهيئة الـشــاب املستقطب ،وتسليحه
ً
أوال ب ــال ـع ـل ــم ال ـ ـشـ ــرعـ ــي ،فـ ـ ــإذا ك ــان ــت
حـيــاتـهــم سـتـنـتـهــي ف ــي ه ــذا الـسـجــن،
ف ــاألفـ ـض ــل ل ـه ــم أن ت ـن ـت ـهــي ب ـه ــم إل ــى
الـجـنــة» ،على حـ ّـد تعبيرهم .إثــر ذلــك،

ٌ
أفكار «سريعة» ...بحثًا عن حلول
املحامي والباحث الحقوقي مختار منير ،يرى في حديث إلى «األخبار»،
ّأن «خير وسيلة لوقف تلك الظاهرة ومحاربتها تبدأ بالزيارات العائلية،
التي يمكن أن تحمل أثرًا مهمًا في حماية بعض الضحايا» ،ضاربًا على
ذلك مثال موكله الطفل الصغير آسر زهر الدين ،الذي حاول «الدواعش»
استقطابه ونجحت أسرته في حمايته من االنسياق .ويشدد على أهمية
«اتخاذ تدابير أكثر حرصًا من قبل الدولة بتخصيص سجون للدواعش،
وتفعيل لجان متخصصة في محاربة ذلك الفكر ،بحيث تشمل أطباء
نـفـسـيــن واخـتـصــاصـيــن اجـتـمــاعـيــن وم ـحــامــن حـقــوقـيــن ومـشــايــخ
وقساوسة ورياضيني وفنانني ،وتتضمن جلسات مستمرة ملناقشة
املتشددين وتشكيكهم في أفكارهم وإعادة دمجهم ،وقبل كل ذلك وقف
التعذيب والظروف السيئة وإعالء كلمة القانون في االحتجاز والحبس
االحتياطي».

تأتي املراحل الالحقة ،إذ «يبدأ الشاب
فـ ــي االن ـ ـ ـخـ ـ ــراط فـ ــي ح ـل ـق ــات ال ـخ ـطــب
والـ ـت ــدريـ ـب ــات واالسـ ـتـ ـم ــاع وال ـ ـقـ ــراءة
مل ـن ـه ـج ـهــم ،والـ ـتـ ـح ــول ت ــدري ـج ــا حـتــى
ُيصبح واحدًا منهم».
ّ
ّ
ث ـ ـم ـ ــة م ـ ــاح ـ ـظ ـ ــة م ـ ـه ـ ــم ـ ــة يـ ـس ــجـ ـلـ ـه ــا
« ُمـ ـصـ ـطـ ـف ــى» ب ـ ـشـ ــأن ه ـ ـ ـ ــؤالء ال ـش ـب ــان
امل ـس ـت ـق ـط ـب ــن ،ف ـغــال ـب ـي ـت ـهــم «ل ـ ــم تـكــن
ت ـ ـ ـ ــؤدي حـ ـت ــى الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــادات األس ــاسـ ـي ــة
مثل ال ـصــاة وال ـص ــوم ،وك ــان بعضهم
يــدخــن السجائر ،وربـمــا كــان يتعاطى
املـ ـ ـخ ـ ــدرات ،وقـ ــت ال ـق ـب ــض ع ـل ـي ـهــم ،ثم
األخر في الشباك
يتساقطون واحدًا تلو ّ
الداعشية» .ويشير إلى أنه «بعدما كان
أكثر من نصف الشباب في العنبر غير
ُم ّ
سيس ،وليست له عالقة بما يحدث،
صار أكثر من  90في املئة منهم ينتمون
ت ـم ــام ــا إل ـ ــى ف ـك ــر داع ـ ـ ــش فـ ــي غ ـضــون
شهر واح ــد» ،مضيفًا أنــه «بعدما كان
الدواعش موجودين في عنبرين اثنني
فقط ،أصبحوا يمألون أربعة عنابر ،في
ً
غضون ستة أشهر» .ويختم قائال« :لقد
باءت كل محاوالتي أنا وأصدقائي في
العنبر اآلخ ــر بــاإلخـفــاق فــي وقــف ذلك
الخطر ،خاصة مع عدم استجابة إدارة
السجن لطلباتناُ ،إذ رفضت على سبيل
امل ـثــال إي ــداع غـيــر املـنـتـمــن إل ــى داعــش
في أحد العنابر الخالية ،وإدخــال كتب
س ـيــاس ـيــة ودي ـن ـي ــة لـ ـل ــرد ع ـل ــى ه ــؤالء
التكفيريني».
م ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ي ـ ــؤك ـ ــد ال ـس ـج ــن
ال ـس ـيــاســي ال ـس ــاب ــق لـ ــؤي ال ـق ـهــوجــي،
ّ
فــي حــديــث إلــى «األخ ـب ــار» ،أن ظاهرة
«تـجـنـيــد ا ّلـ ــدواعـ ــش» تـنـتـشــر «بـشـكــل
ّ
كبير» ،لكنه يستدرك بالقول إن ذلك
يجري «مــن دون علم أجهزة األمــن ،أو
أي تدخل منهم».
ّ
ويوضح القهوجي أن «التعامل داخل
ال ـ ـس ـ ـجـ ــون ي ـ ـجـ ــري بـ ــواس ـ ـطـ ــة ش ــرط ــة
السجون ،وهــؤالء ال يهمهم انتماؤك،
ّ
س ــواء كـنــت داع ـش ـيــا أو ي ـســاريــا ،فـكــل
م ــا يـسـعــون إل ـيــه ه ــو ع ــدم ح ــدوث أيّ
اضـطــرابــات داخ ــل الــزنــازيــن» .ويـقــول:
ّ
«إن االسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب يـ ـب ــدأ ب ـن ـح ــو شـبــه
ت ـل ـق ــائ ــي ب ـس ـبــب ال ـظ ـل ــم الـ ــواقـ ــع عـلــى
الكثيرين داخــل السجون ،فمعظم من
قــاب ـل ـت ـهــم ك ــان ــوا م ــن دون ان ـت ـم ــاءات،
غالبيتهم من البسطاء ،ولكنهم كانوا
مـسـجــونــن فــي أمــاكــن بـعـيـدًا ج ـدًا عن
ذويهم ،ويقع عليهم ظلم كبير».
وي ــروي السجني الـســابــق أنــه «عندما
كانت تأتي األخبار عن عمليات إرهابية
فــي ال ـع ــراق أو س ــوري ــا ،كــانــت ّ الـفــرحــة
ّ
تعم الغالبية العظمى من متبني الفكر
الــداع ـشــي ،وكــذلــك الـسـجـنــاء الــذيــن ال
ً
يحملون تأصيال فقهيًا ،وال يمتلكون
ّ
أي أســان ـيــد ش ــرع ـي ــة» ،ع ــازي ــا الـسـبــب
فــي ذل ــك إل ــى «املــوقــف مــن الـظـلــم الــذي
يرونه ،إضافة إلى موقفهم املسبق من
نظامي (الرئيس عبدالفتاح) السيسي

و(الرئيس السوري) بشار األسد على
سبيل املثال».
ويشير القهوجي إلى أن «االستقطاب
من خالل عناصر الدواعش األصليني،
الـ ــذيـ ــن ي ـن ـخ ــرط ــون فـ ــي حـ ـ ـ ـ ــوارات مــع
ال ـس ـج ـن ــاء ال ـ ـجـ ــدد ،غ ــال ـب ــا مـ ــا تـشـمــل
مقارنات بني ما يحققه تنظيم داعش
من عمليات كاملة أو من طريق الذئاب
امل ـن ـفــردة ،وب ــن فـشــل تنظيم اإلخ ــوان
املسلمني الذي يتبنى السلمية (بحسب
ت ـع ـب ـيــرهــم) ...ث ــم يـنـتـقــل ال ـحــديــث عن
اآليــات واألحاديث والتأصيل الفقهي،
ومـ ــن خــال ـهــا ت ـك ــون مــرح ـلــة اإلق ـن ــاع
بــأن ثمة حربًا على اإلســام ،ومداعبة
الـخـيــال بحلم الـخــافــة ،الـتــي ال يمكن
ّ
ً
أن تتحقق إل بـحـمــل ال ـس ــاح ،فضال
ع ــن اإلغـ ـ ـ ـ ــراءت املـ ـع ــروف ــة ب ــالـ ـج ــواري
والغزوات والغنائم».
ُ
ووفق القهوجي ،تساهم تلك النقاشات
ف ــي «ت ــرس ـي ــب األف ـ ـكـ ــار املـ ـتـ ـش ــددة فــي
الوعـ ــي األف ـ ــراد ،عـلــى نـحــو يــدفــع إلــى
ال ـت ـعــاطــف ّ م ــع ال ـع ـم ـل ـيــات اإلره ــاب ـي ــة،
ال ـ ـتـ ــي تـ ـن ــف ــذ ض ـ ــد ض ـ ـبـ ــاط الـ ـش ــرط ــة
وال ـج ـي ــش والـ ـقـ ـض ــاة ،ال ــذي ــن يــرون ـهــم
بــاألســاس مسؤولني عن الظلم الواقع
عليهم» .وفي ما يتعلق بإدخال الكتب
واملنشورات إلى داخل السجون ،يقول:
«ث ـمــة تـســاهــل م ــع ك ــل الـكـتــب ً الــديـنـيــة
على اختالف أشكالها مقارنة بالكتب
ال ـث ـقــاف ـيــة أو ال ـس ـيــاس ـيــة ،ح ـتــى إنـنــي
ُ
أخفقت أكثر من مــرة في إدخــال كتاب
"الشرايني املفتوحة ألميركا الالتينية،
إلدواردو غاليانو" ،على سبيل املثال».
ّ
وي ــرى الـقـهــوجــي أن مــا يـجــري «ليس
حاالت فردية ،بل ظاهرة تنتشر بنحو
كبير وواسع جدًا ،وكنت شاهدًا عليها
ف ــي ال ـس ـجــون ال ـثــاثــة ال ـتــي دخـلـتـهــا،
وهـ ــي س ـجــن ال ـح ـض ــرة وب ـ ــرج ال ـعــرب
وج ـم ـص ــة ،ح ـت ــى خ ــروج ــي ف ــي شـهــر
آذار/مارس املاضي».

«تعزيز اإلرهاب» ...منهجيًا؟
أنــس سيد ،وهــو املحامي والحقوقي
بـ ــامل ـ ـفـ ــوض ـ ـيـ ــة امل ـ ـص ـ ــري ـ ــة لـ ـلـ ـحـ ـق ــوق
وال ـ ـحـ ــريـ ــاتّ ،يـ ـ ــروي ف ــي ح ــدي ــث إل ــى
«األخـ ـب ــار» ،أن ــه ك ــان خ ــال الـسـنــوات
األخيرة ،شاهدًا على ّ
تحول العشرات
من املتهمني الذين كانوا بعيدين كل
الـ ُـب ـعــد «ع ــن األفـ ـك ــار ال ـج ـه ــادي ــة ،إلــى
دواعــش» ،يــرددون ما يقوله التنظيم
ّاإلرهابي عن تكفير املجتمع .ويوضح
ً
أنـ ـ ــه ك ـ ــان مـ ـ ّـوكـ ــا ع ــن ب ـع ــض ه ـ ــؤالء،
ويـطـلــق عـلــى أح ــده ــم اس ــم «سـمـيــر»،
كاسم مستعار ،ليسرد قصته ،بداية
من اعتقاله في  30حزيران/يونيو عام
 ،2013ي ــوم ك ــان أح ــد أف ــراد مجموعة
ج ـ ـهـ ــزت ن ـف ـس ـه ــا ملـ ــواج ـ ـهـ ــة ج ـم ــاع ــة
«اإلخــوان» في حال نشوب مواجهات
بني أفرادها واملتظاهرين املناهضني
لحكم الرئيس املعزول محمد مرسي.

