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أو  االنقالبي  السيسي  السياسيين لنظام عبدالفتاح  المعارضين  إذ يصير بعض  تحوالت قاتلة تشهدها سجون مصر، 
متهمون عاديون إلى متطرفين وانتحاريين عقب خروجهم من المعتقالت التي يتعرضون داخلها النتهاكات عديدة، 

تجعل االنتقام همهم األول، وفق ما يكشفه التحقيق

مصريون من السجون إلى اإلرهاب

التحوالت 
القاتلة

القاهرة ـ أحمد حسن

محمود  املــصــري  الجامعي  تحول 
ــتــــحــــاري بـــعـــد عـــام  شـــفـــيـــق إلـــــى انــ
ــــن ســـجـــن الـــفـــيـــوم  ــه مـ ــ ــروجـ ــ ــن خـ ــ مـ
الــعــمــومــي الــــذي قــضــى فــيــه 55 يــومــا بتهمة 
»االنـــتـــمـــاء إلــــى جــمــاعــة اإلخـــــــوان املــســلــمــن، 
وحيازة سالح ناري وإطالق عدة أعيرة نارية 
باتجاه الشرطة أثناء محاولتها فض تظاهرة 
ملا  فبراير/ شباط 2014«، وفقا  في  للجماعة 
جاء في أوراق القضية رقم 42709 لسنة 2014.

ــــن الــســجــن  ــه مـ ــ ــــروجـ ــد خـ ــعـ ــفـــى شـــفـــيـــق بـ ــتـ اخـ
وانــقــطــعــت أخـــبـــاره عـــن عــائــلــتــه وأصـــدقـــائـــه، 
النيابة على ذمة  عقب اإلفـــراج عنه بقرار من 
الــجــهــات األمــنــيــة عن  إلــى أن كشفت  القضية، 
البطرسية،  الكنيسة  تفجير  واقــعــة  تــنــفــيــذه 
»العربي  وفق ما روت والدته اعتماد حسن لـ
الــجــديــد«، قائلة بــألــم: »بــعــد خـــروج ابــنــي من 
الــســجــن تـــحـــول إلــــى شــخــص آخــــــر«، تصمت 
قــلــيــال، ثـــم تــســتــدرك بــصــوت مــتــهــدج: »ابــنــي 
كـــان مــتــديــنــا، ومــمــكــن أن يــكــون متعاطفا مع 
ــرب، وال عــمــره  ــ ــمـــره مــــا ضــ ــا عـ ــمـ اإلخـــــــــوان، إنـ
كــان طالبا متفوقا ويعمل على  شــال ســـالح، 
مــســاعــدتــي لــتــربــيــة إخــوتــه الــبــنــات، ولـــم يكن 

متشددا أبدا قبل أن يتم سجنه«. 
ما تعرض له شفيق داخــل السجن من ضرب 
وتعذيب، كما تقول والدته، كان كفيال ببحثه 
ــلـــح يــــرتــــمــــي فـــــي أحـــضـــانـــه  عـــــن تـــنـــظـــيـــم مـــسـ
لــالنــتــقــام لــنــفــســه، وهـــو مــا يــؤكــده رفــيــقــه في 
الـــســـجـــن، إســـــالم عـــلـــي، الـــــذي كــــان مــحــبــوســا 
معه في سجن الفيوم العمومي الذي يقع في 
الفيوم  محافظة  عن  تبعد  صحراوية  منطقة 
قرابة 20 كيلومترا، في عام 2014، وخرج بعد 
شهرين من تنفيذ شفيق لحادث الكاتدرائية 
كـــانـــون األول مـــن عــــام 2016،  فـــي ديــســمــبــر/ 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »تـــعـــرض شفيق  قــائــال لـــ
منه  بيعمل  الضابط  وكــان  السجن،  فــي  للذل 
كـــرســـي ويـــقـــعـــد عـــلـــى ظـــهـــره فــــي الـــطـــابـــور«، 
مضيفا أنــه »فــي صــبــاح كــل يــوم كــان األمــنــاء 
وينيمونهم  ســيــاســيــا  املــحــبــوســن  يـــأخـــذون 
عـــلـــى بــطــونــهــم أرضـــــــا، ويـــطـــلـــبـــون مــنــهــم أن 
يــزحــفــوا ألكــثــر مـــن 20 مـــتـــرا، مـــن دون وضــع 
األيدي على األرض«، األمر الذي يرى الدكتور 

قسم  فــي  والتعذيب  للضرب  تــعــرض  عمالي، 
النيابة سبيله على  أخــلــت  الــشــرطــة وبــعــدهــا 
من  خــــرج   ،2015 لــســنــة   5807 الــقــضــيــة  ذمــــة 
ظهر  حتى  اختفى  ثــم  صامتا  غاضبا  القسم 
األمــر مع محمود  الكرنك«، وتكرر  في حادثة 
الكنيسة  تفجير  بتنفيذ  املتهم  مبارك،  حسن 
إذ حبس  إبــريــل/ نيسان 2017،  في  املرقسية 
على ذمة القضية رقم 6229 لسنة 2014 جنح 
اإلسماعيلية ملدة عام وشهر بتهمة التظاهر، 
قبل أن يحصل على الــبــراءة فــي مــايــو/ أيــار 
ابـــن عــمــه عــلــي عثمان  ــة  ــ 2015، بــحــســب روايـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، في  ــذي قـــال لـــ مـــبـــارك، والــ
اتـــصـــال هــاتــفــي: »بــعــد أن خــــرج مــحــمــود من 
السجن بقي ملدة أسبوعن في منزله، وبعدها 
اختفى حتى ظهر في تفجير الكنيسة«، وهو 
ما حدث للشاب محمد السيد منصور، الذي 
وجده والده ضمن أسماء املتوفن في أحداث 
عــــرب شــركــس بــعــد أن فــجــر نــفــســه فـــي قـــوات 
األمن أثناء مداهمة مقر للمسلحن بمحافظة 
مــن محمود  الـــذي جــعــل  والــســبــب  القليوبية، 
مـــتـــشـــددا، ثـــم مــنــتــحــرا هـــو ســجــنــه ملــــدة شهر 
»أمن الدولة« )األمن الوطني( في الظلوغلي  بـ
بعد القبض عليه بتهمة االشتراك في أحداث 

مسجد الفتح، كما يقول والده. 

تشريح عقول المتطرفين
اإلفتاء  دار  أطلقت  املاضي،  تموز  يوليو/  في 
ــن أجـــــل »كـــشـــف أســـبـــاب  ــــادرة مــ ــبـ ــ ــة مـ ــريـ املـــصـ
التطرف وكيفية إعــادة تأهيل املتشددين«، إذ 
والتي  املتطرف«،  عقل  »تشريح  لجنة  شكلت 
النفس  مــجــاالت علم  فــي  ضمت متخصصن 
واالجـــتـــمـــاع، بــاإلضــافــة إلـــى ممثلن لــكــل من 
األزهر واإلعالم وقيادات سابقة في الجماعات 
اإلسالمية، بحسب حسن محمد، مدير مرصد 
الــفــتــاوى الــتــكــفــيــريــة وعــضــو الــلــجــنــة عـــن دار 

اإلفتاء. 
ــادي الــــســــابــــق فـــــي الـــجـــمـــاعـــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ وشــــــــــارك الـ
اإلسالمية، ناجح إبراهيم، والذي سبق سجنه 
مــنــذ عـــام 1981 وحــتــى عـــام 2005، فــي أعــمــال 
ــادرة. ويــلــخــص إبــراهــيــم مـــا تــوصــل إلــيــه  ــبــ املــ
مـــن أســـبـــاب فـــي عــمــلــه عــلــى هـــذا املـــلـــف، قــائــال 
»املــظــلــومــيــات مــن أهـــم أســبــاب خــلــق التطرف 
في مصر، فالشاب الــذي تعرض للتعذيب، أو 
شاهد زميله أمام عينيه يموت ظلما، سيتجه 
فـــكـــره نــحــو الـــتـــشـــدد«، ويــتــفــق الــعــقــيــد حــاتــم 
صـــابـــر، املــحــاضــر بــأكــاديــمــيــة نــاصــر للعلوم 
الدولي  اإلرهــاب  العليا في »مجال  العسكرية 
وفـــن الــتــفــاوض مــع اإلرهـــابـــيـــن«، مــع مــا قاله 
إبراهيم من أن فكرة االنتقام للنفس هي أكثر 

ما يشغل املتهم بعد خروجه من السجن. 
ويــضــيــف صـــابـــر: »لـــــذا جـــــاءت فـــكـــرة أن يتم 
ــم  الـــتـــحـــقـــيـــق مــــع املـــتـــهـــمـــن الـــســـيـــاســـيـــن وهـ
مـــعـــصـــوبـــو األعــــــــن، حـــتـــى ال يـــتـــعـــرفـــوا عــلــى 
الضابط أو رجل األمــن تجنبا لالنتقام منهم 
الــخــروج مــن السجن«. ويعد السجن من  بعد 
ــبـــاب الــتــي تــحــول »املــتــعــاطــف« إلــى  أهـــم األسـ
»إرهابي متشدد«، وفقا ملذكرة »تشريح العقل 
املصرية  اإلفتاء  دار  التي تسلمتها  املتطرف« 
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 من الخبراء 
واملــتــخــصــصــن، وهــنــا يــقــول نــاجــح إبــراهــيــم: 
فــي مظاهرات  عليهم  القبض  ألــقــي  »الــبــعــض 
لــتــعــاطــفــهــم مـــع جــمــاعــة اإلخــــــــوان املــســلــمــن، 
أو مــنــتــقــديــن لــســيــاســة الـــدولـــة يــخــرجــون من 

الــســجــون مــنــضــمــن إلــــى جــمــاعــات مــتــشــددة 
تحمل السالح«. لكن كيف تحدث تلك التحوالت 
الــقــاتــلــة؟ يجيب الــقــيــادي اإلســالمــي إبــراهــيــم: 
القبض على  السابق تلقي  »الــدولــة كانت في 
فــتــرة سابقة  مــعــا، وفـــي  اإلخـــــوان وتحبسهم 
الجماعات  عناصر  على  القبض  تلقي  كــانــت 
الــدولــة  لــكــن اآلن  اإلســالمــيــة وتحبسهم مــعــا، 
تــحــبــس مــتــشــددا مـــع إخــــوانــــي، مـــع جــمــاعــات 
إسالمية، مع متعاطف، مع بريء، كلهم معا«، 
وتابع: »خطورة دخول شبان إلى السجن من 
في  تكمن  املسلمن،  اإلخــــوان  مــع  املتعاطفن 
جلوسهم مع متشددين، وعناصر من داعش 
في السجن، ما يجعل املتشددين ينجحون في 
الشاب محمود  مع  مثلما حــدث  استقطابهم، 
شفيق، الذي فجر الكنيسة الكاتدرائية، وخرج 
مـــن الــســجــن مــنــتــمــيــا لـــداعـــش. هـــنـــاك فــوضــى 

عارمة في السجون اآلن«.

حلول ممكنة
ــة، ال بــــد مــن  ــيــ ــالــ ــكــ لــلــتــخــلــص مــــن هــــــذه اإلشــ
الـــتـــوســـع فـــي فـــكـــرة تــنــظــيــم مـــنـــاظـــرات داخـــل 
السجون مع املتهمن، بحسب ناجح إبراهيم، 
مثلما سبق أن حدث عام 1997 بعدما أطلقت 
قيادات من الجماعة اإلسالمية مبادرة شاملة 
داخلية،  فكرية  مــراجــعــات  بعد  العنف  لــوقــف 
لــكــن نــاجــح إبـــراهـــيـــم، والـــــذي شــــارك فـــي تلك 
املــبــادرة ويــشــارك اآلن في عمل لجنة تشريح 
الــعــقــل املــتــطــرف، يــشــتــرط أن تــتــم االســتــعــانــة 
بمتخصصن يتقبلهم املتهمون، قائال »حتى 
تنجح املراجعات الفكرية، يجب االعتماد على 
فكريا  عليهم  التأثير  على  قــادرة  شخصيات 
وتغيير وهز قناعاتهم«، مشددا على ضرورة 
بــزيــارات دوريــة ومعاملة  للمعتقلن  السماح 
ــارات،  ــ ــزيــ ــ ــم أثــــنــــاء الــ ــ ــرهـ ــ مـــحـــتـــرمـــة لـــهـــم وألسـ
وفصلهم عن العناصر املتشددة في السجون، 
وهو ما يؤكده حسن محمد، الفتا إلى ضرورة 
الفصل بن املتشددين واملتعاطفن والسماح 
بــوجــود تــيــار رشــيــد »مــعــتــدل يقبل الــتــعــاون 
الــدولــة، وال يقاطعها« وعــدم التوسع في  مــع 
األحكام السياسية، واالستعانة بجهاز أمني 
متخصص ملواجهة هذه األفكار، مشددا على 
أن اإلحباط واملعالجة اإلعالمية السيئة لهذا 
إلــى تفاقمه، ما  التي أدت  امللف مــن األســبــاب 
يقتضي تغيير تلك الحالة من أجل اقتالع تلك 

األفكار من مصر إلى األبد.

رد الداخلية
يـــؤكـــد مـــصـــدر مـــســـؤول فـــي وزارة الــداخــلــيــة 
لجنة  االعــتــبــار عمل  املــصــريــة وضعهم بعن 
»تــشــريــح عــقــول املــتــطــرفــن«، لــكــنــه يــنــفــي أن 
تكون السجون هي السبب في تحول املتهمن 
إلى متطرفن، مشددا على ما سماه بـ«تطور 
كبير في السجون من حيث اإلعاشة واملعاملة 
والــخــدمــات«، وهــو ما يؤكده اللواء مصطفى 
الباز، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون 
يحدث  »ما  الجديد«:  »العربي  لـ قائال  سابقا، 
لــلــســجــنــاء يــعــتــمــد عــلــى ســـلـــوك الـــقـــائـــم على 
فــي  الــفــيــصــل  ــه  ــ ألنـ الـــســـجـــن،  وإدارة  تــنــظــيــم 
املــعــامــلــة، فــهــنــاك ضــابــط يــفــرض اإلجــــــراءات 
ــروح الـــقـــانـــون،  ــ ــ ــر يـــتـــعـــامـــل بـ ــ ــ بــــصــــرامــــة، وآخـ
وأعــتــقــد أن الــســجــن نــفــســه هــو الــــذي يفرض 
على الضابط أن يختار أي من الطريقتن في 

التعامل«.

محمد املهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة 
األزهر وأحد املشاركن في مبادرة دار اإلفتاء 
»تشريح عقل املتطرف«، أنه يؤدي بمثل هذا  لـ
أنــه »عندما يخرج مــن السجن  إلــى  الشخص 
يتحول إلى أعمى، ال يرى أمامه سوى االنتقام، 
»العربي  لـ نفسه ضعيفا«، مضيفا  يــرى  ألنــه 
ــــوي، وهــم  ــه يــبــحــث عـــن طــــرف قـ الـــجـــديـــد«، أنــ
اإلرهــابــيــون مــن وجــهــة نــظــره، فينضم إليهم 

برغبته، دون أن يبذلوا جهدا في إقناعه.

صناعة التطرف في مصر
ــيـــق واحــــــــد مـــــن خـــمـــســـة شــــبــــان حـــولـــهـــم  ــفـ شـ
الــســجــن مــن مــتــعــاطــفــن مــع جــمــاعــة اإلخــــوان 
املسلمن، إلى عناصر مسلحة بعد خروجهم 
أســفــرت عن  إرهــابــيــة  مــنــه، فارتكبوا عمليات 
الــتــحــقــيــقــات  أوراق  بــحــســب  وتـــفـــجـــيـــر،  قـــتـــل 
والـــتـــحـــريـــات فـــي آخــــر 5 حــــــوادث انــتــحــاريــة 

شهدتها مصر وثقها معد التحقيق.
ــون الـــخـــمـــســـة فــــي أنـــه  ــاريــ ــحــ ــتــ ويــــشــــتــــرك االنــ
تـــم إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــيــهــم بــاتــهــامــات تتعلق 
قبل  الــديــنــي،  الــنــشــاط  بــدعــوى  أو  بالتظاهر، 
حوادث التفجيرات اإلرهابية التي ارتكبوها، 
لكنهم خرجوا من السجن بعد فترة االعتقال 
لــيــنــضــمــوا إلــــى جـــمـــاعـــات مــســلــحــة ويــنــفــذوا 
عمليات إرهــابــيــة انــتــحــاريــة، كــمــا هــو الــحــال 
مــع مــمــدوح أمــن الــبــغــدادي، الــذي نفذ حــادث 
تفجير كنيسة »ماري جرجس بطنطا« بحزام 
الــدولــة  أمــن  نيابة  لتحقيقات  وطبقا  نــاســف. 
العليا في القضية 321 لسنة 2017، فإن املتهم 
ألقي القبض عليه في مايو/ أيار من عام 2014 
بسبب نشاطه الديني في املدرسة التي يعمل 
بها، وتقول شقيقته سناء إنه قضى 90 يوما 
في السجن بعد أن تم تعذيبه خالل التحقيقات 
ليخرج رافضا لالختالط بالناس، »وكثيرا ما 
فيما  العملية«،  قبل  اختفى  حتى  يبكي  كــان 
فــي معبد  انــتــحــاريــة  فـــرج عملية  نــفــذ محمد 
الكرنك باألقصر في يونيو/ حزيران من عام 
2015 بعد أن قضى أسبوعا فقط داخــل قسم 
يقول  الــكــبــرى«، حسبما  املــحــلــة  »أول  شــرطــة 
الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ شقيقه حــســام، مضيفا 
»تم إلقاء القبض على أخي وصديقه في 2015 
بتهمة االنــضــمــام لـــإخـــوان، رغـــم أن أخـــي لم 
يــشــارك فــي أي مــظــاهــره، فــقــط كـــان لــه نشاط 
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