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«داعش» ينسف «روايات إخوانية»
القاهرة ــ جالل خيرت

«غالبية الموقوفين كانوا كما نقول بالمصري :ال ليهم في الطور وال في الطحين» (صورة خالد دسوقي)

ّ
يـشـيــر س ـيــد إل ـ ُـى أن ت ـحــريــات جـهــاز
األمــن الوطني ذكــر فيها أن «سمير»
ال ي ـن ـت ـم ــي إل ـ ـ ــى جـ ـم ــاع ــة ّ«اإلخـ ـ ـ ـ ــوان
امل ـ ـس ـ ـل ـ ـمـ ــن» ،ولـ ـكـ ـن ــه ُص ـ ــن ـ ــف ُض ـمــن
«العناصر التخريبية» ،بعدما قبض
ع ـل ـي ــه أث ـ ـنـ ــاء م ـش ــارك ـت ــه فـ ــي تـجـهـيــز
ق ـن ــاب ــل ب ــدائـ ـي ــة السـ ـتـ ـه ــداف أع ـض ــاء
ج ـمــاعــة «اإلخـ ـ ـ ــوان» ف ــي ح ـ ّـال نـشــوب
مــواجـهــات معهم .يضيف أنــه «داخــل
جـ ـ ــدران س ـجــن طـ ــرة ـ ـ ـ ت ـح ـق ـيــق ،وجــد
سمير نفسه ُمـحــاطــا بـعــدد كبير من
الـتـنـظـيـمــات ال ـج ـهــاديــة ال ـتــي تتبنى
فكر تنظيم داعــش ،وأخــذ في التحول
تــدريـجــا ،حيث بــدأ األم ــر بتوقفه عن
التدخني ،ثم االنضمام إلى املتشددين
في صفوف الصالة وحلقات الدعوة».
ّ
يـلـفــت ال ـح ـقــوقــي أي ـضــا إل ــى أن األم ــر
اتضح جليًا بعد الحكم على «سمير»
بــال ـس ـجــن ملـ ــدة ع ـش ــر س ـ ـنـ ــوات ،حـيــث
ّ
ات ـص ــل وال ـ ــده ل ـي ـقــول إن اب ـن ـ ّـه أصـبــح
«داع ـش ـي ــا» ،وذل ــك «ب ـعــدمــا ك ــف ــره ،هو
وبــاقــي أف ــراد أســرتــه ،حتى أنــه رفض
تقديم طعن على الحكم الصادر بحقه،
ّ
باعتبار أن ذلــك مــن األعـمــال الكفرية،
السـ ـتـ ـن ــاده ــا إل ـ ــى طـ ــاغـ ــوت ال ـق ــان ــون
الوضعي».
ي ــرى س ـيــد أن م ــا ح ــدث م ــع «سـمـيــر»
ُي ـظ ـه ــر س ـه ــول ــة اس ـت ـق ـط ــاب ع ـنــاصــر
«داع ـ ــش» لـلـعـشــرات داخ ــل الـسـجــون،
مشيرًا إلى أن الحالة املذكورة ،تنطبق
ت ـمــامــا ع ـلــى ح ــال ــة س ـجــن آخ ـ ــر ،كــان
يعمل صحافيًا ،رفض توكيل محامني
«يمتثلون
للدفاع عنه ،باعتبار أنهم
ّ
لقانون وضـعــي كــافــر» ،حتى إنــه قال
لـلـمـحــامــي ف ــي آخـ ــر ل ـق ــاء م ـع ــه« :أن ــت
خصيمي يوم القيامة»!
ُ
يستبعد الــرجــل الحقوقي «أال يكون
لألمن املصري علم (بعمليات التجنيد
ّ
داخــل السجون) ،خاصة أن كل أماكن
االحـ ـتـ ـج ــاز ح ــال ـي ــا ت ـخ ـضـ ّـع إلش ـ ــراف
جهاز األمن الوطني» .ال بل إنه يتحدث
عن «تسهيالت عدة ُت َّ
قدم إلى العناصر
الخطيرين واملنتمني إلى التنظيمات

اإلره ــاب ـي ــة م ـق ــارن ــة ب ـبــاقــي الـسـجـنــاء
الـسـيــاسـيــن» ،س ــواء مــن خ ــال رفــض
ع ــزل ال ـس ـج ـنــاء امل ـت ـش ــددي ــن ،أو غض
التكفير مثل
ا ُلـطــرف عــن إدخ ــال كتب ُ َ
كتب ابــن تيمية« ،بينما تمنع الكتب
األخ ـ ـ ــرى وال ـص ـح ــف ع ــن امل ـس ـجــونــن
ّ
الـسـيــاسـيــن» .وبــرأيــه ،إن «ه ــذا األمــر
يحصل منهجيًا لتعزيز فكرة وجود
اإلره ــاب ال ــذي ُي ـسـ ّـوق الـنـظــام أنــه في
حرب معه يستمد منها شرعيته».
يتفق الدكتور طاهر ُمختار ،املعتقل

كان ّبعض الموقوفين
يرون أن «الدواعش»
ِّ
ُيمثلون طريق الخالص
من حكم السيسي

ّ
السياسي السابق ،مع القائلني بأن
تلك الـظــاهــرة تتفشى سريعًا داخــل
ال ـس ـج ــون ،إذ ي ـقــول إل ــى «األخـ ـب ــار»
ّ
إن «ك ـث ـرًا ك ــان ــوا بــالـفـعــل يـنـســاقــون
خلف ه ــؤالء الــدواعــش داخ ــل سجن
طــرة ـ تحقيق ،الــذي كــان فيه ،بينما
كــانــت تأتينا األخ ـبــار بــأن الـظــاهــرة
تـنـتـشــر بـشـكــل أك ـب ــر وأسـ ـ ــرع كـثـيـرًا
ف ــي س ـجــن ط ــرة ـ ـ ـ اس ـت ـق ـب ــال» ،وذل ــك
خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة الـ ـت ــي ك ـ ــان مـسـجــونــا
فيها بني كانون الثاني/يناير وآب/
أغ ـس ـطــس ع ــام  .»2016وي ـش ـيــر إلــى
أن «غالبية الــدواعــش الـجــدد» كانوا
«مــن املقبوض عليهم عشوائيًا ،وال
ي ـح ـم ـلــون أي ف ـك ــر س ـي ــاس ــي ،ول ـكــن
ت ـحـ ّـولــوا إل ــى امل ــواق ــف األك ـثــر تطرفًا
ن ـت ـي ـج ــة الـ ـ ـظ ـ ــروف الـ ـق ــاسـ ـي ــة داخـ ــل
املعتقالت».

ّ
ويقول مختار إنه الحظ «بالفعل» أن
معاملة األمن «للدواعش» كانت أقل
سوءًا قياسًا بمعاملة بقية السجناء
السياسيني من «اإلخــوان» وغيرهم،
ّ
ل ـك ـن ــه ال ُي ـ ـجـ ــزم بـ ـ ـ ــأن ذلـ ـ ــك يـحـصــل
منهجيًا من قبل األمــن ،الــذي يعرف
نوعية السجناء جيدًا .يوضح« :ربما
كان ذلك لعقيدة في نفس األمن ،يرى
من خاللها أن األخطر على الدولة هم
أصـحــاب الفكر السياسي ال ـقــادرون
ـادة وت ـح ــري ــك ال ـج ـمــاه ـيــر،
ع ـل ــى قـ ـ ُي ـ َ
والذين تمنع عنهم الكتب والروايات
وكتب تعليم اللغات وغيرها ،ويرى
بالتالي أن اإلرهاب أقل خطرًا منهم،
بجانب اسـتـفــادة الـنـظــام الـقــائــم من
وجودهم».
ّأمــا عمر حــازق ،وهــو سجني سياسي
س ــاب ــق ف ــي «س ـج ــن بـ ــرج الـ ـع ــرب» في
م ــديـ ـن ــة اإلسـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدري ـ ــة ،فـ ـيـ ـق ــول إل ــى
ّ
«األخ ـب ــار» إن هــذا األم ــر كــان لــه شكل
مختلف في الفترة التي قضاها داخل
السجن من كانون األول/ديسمبر عام
 ،2013وحـتــى أيلول/سبتمبر ،2015
مــوض ـحــا أن ــه «ل ــم ي ـكــن ه ـن ــاك وج ــود
بــاألســاس ألعـضــاء مــن تنظيم الدولة
اإلســامـيــة حـتــى يـجــري االسـتـقـطــاب،
ول ـك ــن م ــع ظ ـ ــروف ال ـس ـجــن الـصـعـبــة،
ب ــدأ الـكـثـيــرون ،مــن غـيــر املنتمني إلــى
تيارات بعينها ،أو بعض املتعاطفني
ُمــع الـتـيــار اإلس ــام ــي ،أو حـتــى الــذيــن
قـ ـب ــض ع ـل ـي ـهــم ع ـش ــوائ ـي ــا وال عــاقــة
ل ـه ــم ب ــال ـس ـي ــاس ــة ،ف ــي ال ـت ـع ــاط ــف مــع
الــدواعــش ،والتعبير عــن الـفــرح تجاه
عملياتهم ،خصوصًا مع حملة القمع
الـشــديــد الـتــي ب ــدأت مــع تــولــي مجدي
ع ـبــد ال ـغ ـف ــار وزارة ال ــداخ ـل ـي ــةِّ ،حيث
ّ
كــانــوا ي ــرون أن (ال ــدواع ــش) ُيـمــثـلــون
طــريــق ال ـخ ــاص م ــن ح ـكــم الـسـيـســي،
ّ
حتى إن بعض النقاشات بشأن قتل
الضباط والجنود واملدنيني األبرياء
كانت تذهب باتجاه ّأن ذلك ُي ُّ
عد ظلمًا
ِّ
أه ــون مــن ظـلــم أكـبــر ُيـمــثـلــه السيسي
ونظامه».

ً
ّ
تعمق الصراع بني «اإلخوان املسلمني» و«داعش» اإلرهابي ،واصال إلى قعر أدنى .فالتنظيم
تقديم خدمة إلى وزارة الداخلية املصرية على حساب الجماعة املحظورة ،ناسفًا مبدأ
قرر
األخيرة ُامل ِّ
روج لروايات «االختفاء القسري للشباب وتصفيتهم من قبل أجهزة األمن»،
وذلك عبر نشره شريط فيديو ،قبل ثالثة أيامُ ،يظهر إعالن الشاب عمرو الديب ،نجل
القيادي «اإلخواني» إبراهيم الديب ،البيعة ألبي بكر البغدادي .وهذا ما أزاح الشكوك
عن املالبسات الفعلية ملقتله في حملة أمنية في منطقة أرض اللواء في الجيزة ،خالل
ُ
«مواجهة بني الشرطة املصرية وخلية إرهابية» كانت تخطط الرتكاب عملية أمنية كبيرة
في القاهرة ،بعد عمليات أخرى نفذتها في سيناء.
عمرو الديب طالب ،كان يدرس اإلعالم في ماليزيا منذ سنوات ،وقد أعلنت أسرته
«اختفاءه قسريًا» ًخالل إجازة قام خاللها بزيارة مصر ،برفقة وفد من الجامعة التي
خلفية االنتماء السياسي لوالده،
ً
يدرس فيها ،متهمة وزارة الداخلية بالقبض عليه على ّ
الرواية املعلنة من قبل والد
ت
ظل
األخيرة،
الساعات
وحتى
الرسمية».
«الرواية
بذلك
نافية
ُ
ُ ِّ
الديب تؤكد القبض عليه و«تصفيته الحقًا في العملية األمنية» املشار إليها ،والتي نفذت
في وسط مربع سكني ،فيما كانت وزارة الداخلية قد وجهت إليه حينها اتهامات عدة
تصل عقوبتها لإلعدام شنقًا.
وبرغم رصد عشرات الحاالت من االختفاء القصري لشباب ،معظمهم من املنتمني إلى
«اإلخوان» ،وظهورهم مقتولني الحقًا في عمليات أمنيةُ ،ي َع ّد عمرو الديب الحالة األولى التي
يبادر فيها «داعش» إلى إعالن هوية أحد أعضائه بعد إعالن وفاته بأشهر ،وذلك بغية
تأكيد «البطوالت التي قدمها» .وبنشر هذا الشريط ،يكون «داعش» قد اختار نسف رواية
«االختفاء القسري للشباب وتصفيتهم» ،التي ِّ
يرو ُج لها «اإلخوان».
وبصرف النظر عن خلفيات تلك الخطوة ،التي تأتي في ظل اتهامات متبادلة بـ«الكفر» بني
فاملؤكد ّأن املستفيد الوحيد من «الشريط الداعشي» هو
تيارات في الجماعة والتنظيم،
ّ
وزارة الداخلية املصرية ،التي استغلت األمر لتجميل صورتها إعالميًا ،وتأكيد التزامها
تطبيق القانون ،في ظل وجود «أكاذيب» من أعضاء التنظيمات اإلرهابية.
ويكتسب األمر ،بالنسبة إلى وزارة الداخلية ،أهمية أكبر ،في الوقت الذي يتحدث فيه
بعض الناشطني «اإلخوانيني» املوجودين في الخارج عن حاالت اختفاء قسري جديدة
آخرها لشخصني أحدهما متدرب صحافي في جريدة خاصة .وسجلت منظمات حقوق
اإلنسان املعنية أكثر من  200حالة اختفاء قسري خالل العام املاضي .بعض هؤالء
«املختفني» قسريًا ظهر بعد فترة أمام النيابة العامةُ ،وو ِّجهت إليه اتهاماتُ ،
وحبس
احتياطيًا ،فيما البعض اآلخر ال يزال «قيد البحث» من قبل ذويه.
ّ
في املقابل ،تنفي وزارة الداخلية املصرية وجود حاالت اختفاء قسري ،مشيرة إلى أنها
تنفذ «أحكام القانون بمالحقة العناصر اإلرهابيني والتصدي لهم ،وعدم استخدام القوة
إال في حال إطالق النار على قوات األمن خالل عمليات املداهمات ،التي ُيطلب فيها من
ً
املتهمني تسليم أنفسهم أوال».
وال يبدو اإلعالن السم عمرو في هذا التوقيت مجرد مصادفة أو خطوة إلحراج «اإلخوان»
فحسب ،ولكنه تعبير واضح عن سعي التنظيم اإلرهابي إلى تجنيد مزيد من الشباب
الرافضني لسياسة املساملة التي تتبناها قيادات «إخوانية» علنًا وسرًا في الوقت الحالي.
على هذا األساسُ ،ي ِّ
قدم «داعش» نفسه للشباب الباحث عن «الجهاد» بعيدًا عن الجماعة،
التي ترفض قياداتها في الخارج تنفيذ عمليات مسلحة ،ملحاولة فرض السيطرة على
مناطق محددة في مصر ،وخاصة في سيناء إلقامة «الدولة اإلسالمية».
ويبدو أن «داعش» يحاول ،من خالل شريط دعائي كهذا ،استقطاب الشباب املتردد
والباحث عن املنهج العنيف في التغيير ،سعيًا الختراق محتمل من داخل املناطق السكنية
لقوات األمن ،وفتح جبهات جديدة خارج شبه جزيرة سيناء ،التي تضاءل هامش حركة
الجماعات اإلرهابية فيها خالل الفترة املاضية.
ويظهر «داعش» في الوقت الحالي أضعف من أي وقت مضى ،فـ«العملية الشاملة ـ سيناء
 ،»2018التي ينفذها الجيش املصري منذ يوم الجمعة املاضيّ ،
كبدت التنظيم اإلرهابي
خسائر فادحة ،أفقدته أكثر من نصف قوته ،بسبب الغارات الجوية الكثيفة على الجبال
والبؤر الصحراوية التي يختبئ فيها عناصره ،بجانب إحكام السيطرة على الحدود
وحركة التنقل من سيناء وإليها ،وكذلك املنافذ والبؤر املتخذة عند الحدود الغربية ،ما
ً
جعل «الدواعش» محاصرين كامال.
والجدير بالذكر أن «داعش» نجح بالفعل في تجنيد عدد من شباب «اإلخوان» ،في فترات
سابقة ،وذلك على خلفية األزمة الداخلية التي تواجهها الجماعة املحظورة ،بعد انقسام
قياداتها بني هاربني في الخارج ،وآخرين في السجون ،فيما بقي جزء كبير من القاعدة
الشبابية التي يحمل بعض أعضائها الفكر املتطرف أكثر بحثًا عن تنظيم جديد يجمعها،
وهو ما وجدوه في «داعش» صاحب الخطاب الذي لم يتغير ،على العكس من الخطاب
«اإلخواني» الذي باتت تغيراته مرتبطة بالوضع السياسي أكثر من أي وقت مضى.
ّ
لعل المستفيد الوحيد هو وزارة الداخلية (صورة محمد الشاهد)

