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تمهيد:

منــذ منتصــف عــام 2021، ال يــزال عشــرات اآلالف مــن اإلســاميين قابعيــن فــي الســجون فــي 

ســورية والعــراق ومصــر وتونــس، نتيجــًة النهيــار الحمــات الجهاديــة واإلســام السياســي فــي 

الشــرق األوســط. وكانــت غالبيــة المســلحين الذيــن انضمــوا إلــى الدولــة اإلســامية بيــن عامــي 

2013 و2019 قــد فــروا أو ُســِجنوا أو ُقِتُلــوا. وُســِجَن أيضــًا كبــار زعمــاء األحــزاب السياســية الذيــن 

ــوا علــى العمــل فــي الخفــاء أو المنفــى. ولكــن الطريقــة التــي  ــات، أو ُأرِغُم تنافســوا فــي االنتخاب

اســتجابت بهــا الــدول األربــع لصعــود الحركــة اإلســامية بعــد االنتفاضــات العربيــة فــي عــام 2011 

كانــت متباينــة إلــى حــد كبيــر. 

أُفيــد بــأن مصــر ســجنت أكبــر عــدد مــن اإلســاميين السياســيين. حيــث اعتقلــت الحكومــة 22 

ألــف شــخص علــى األقــل بعــد أن أطــاح الجيــش بالرئيــس محمــد مرســي، عضــو جماعــة اإلخــوان 

المســلمين، فــي عــام 2013. وكان معظــم المعتقليــن مــن اإلخــوان المســلمين. 

وفــي العــراق وســورية، احتجــزت ميليشــيا مدعومــة مــن الواليــات المتحــدة أكثــر مــن عشــرة آالف 

مقاتــل جهــادي وأطاحــت بالخافــة فــي عــام 2019. كمــا احُتجــز فــي ســورية والعــراق أكثــر مــن 

65000 مــن ُأَســِر أفــراد فــي داعــش، معظمهــم مــن النســاء واألطفــال. 

كمــا ذكــرت بعــض التقاريــر بــأن تونــس تحتجــز أقــل عــدد مــن اإلســاميين ــــ وربمــا المئــات وليــس 

اآلالف ــــ علــى الرغــم مــن أن الحكومــة لــم تكــن شــفافة بالكامــل بشــأن نــزالء ســجونها. فمــا زال 

بوســع اإلســاميين المعتدليــن أن يشــاركوا فــي السياســة الديمقراطيــة فــي تونــس. 

ــة،  ــة الطبي فــي البلــدان األربعــة، واجــه الســجناء ظروفــا ســيئة، بمــا فــي ذلــك النقــص فــي الرعاي

ض الســجناء فــي العــراق ومصــر وتونــس للتعذيــب، وفقــا لمــا  واالكتظــاظ، وســوء التغذيــة. وتعــرَّ

ذكرتــه جماعــات حقــوق اإلنســان. 

وغالبــًا مــا يكــون اإلســاميون فــي مــأزق قانونــي، حيــث ُيحتجــزون قبــل المحاكمــة ألســابيع أو 

حتــى ألشــهر دون تمثيــل قانونــي. 
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ويشــكل احتجــاز أفــراد عائــات تنظيــم الدولــة اإلســامية تحديــًا كبيرًا بشــكل خــاص، زاد من تعقيده 

إحجــام العديــد مــن البلــدان، وال ســيما فــي الغــرب، عــن اســتعادة مواطنيهــا. كانــت الظــروف فــي 

ــر مــن األحيــان ســيئة مثــل الســجناء -أو أســوأ مــن ذلــك. وحاولــت  معســكرات االعتقــال فــي كثي

الخايــا النائمــة جعــل الجيــل القــادم متطرفــًا إلدامــة أيديولوجيــة داعــش.

وواجهــت الحكومــات األربــع معضلــة حتــى بعــد ســجن اإلســاميين. تاريخيًا، كان بعض اإلســاميين 

المعتدليــن متطرفيــن حيــن كانــوا يقضــون أحكامــًا بالســجن لمــدة طويلــة. ولكــن إطــاق ســراح 

اإلســاميين ينضــوي علــى مخاطــر أيضــًا. وفــي مصــر، ُأطِلــَق ســراح أعضــاء الجماعــة اإلســامية 

-وهــي جماعــة مســلحة نبــذت العنــف -فــي أوائــل العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، 

ولكنهــم انضمــوا فــي وقــت الحــق إلــى تنظيــم القاعــدة. وفــي تونــس، أســس مقاتلــون جهاديــون 

ســابقون أطلــق ســراحهم بعــد اإلطاحــة بالرئيــس زيــد بــن علــي فــي عــام 2011 جماعــة أنصــار 

الشــريعة فــي العــام نفســه، التــي اعتبرتهــا تونــس فــي وقــت الحــق منظمــة إرهابيــة فــي عــام 

2013 والواليــات المتحــدة فــي عــام 2014.

وفــي ســورية، أفيــد بــأن نظــام األســد أفــرج عــن ســجناء فــي عــام 2011 لعبــوا فيمــا بعــد أدوارا 

بــارزة فــي تنظيــم الدولــة اإلســامية وجبهــة النصــرة، وهــي جماعــة جهاديــة ســورية. وفــي العــراق، 

ــة مــن الســجون فــي  ــة اإلســامية مــا ال يقــل عــن ثمانــي حــاالت فــرار منفصل نفــذ تنظيــم الدول

إلــى تعزيــز صفوفــه بالمئــات مــن الجهادييــن  الــذي أدى  إلــى 2013، األمــر  الفتــرة مــن 2012 

المحرريــن. فيمــا يلــي ملخــص عــن اإلســاميين المســجونين فــي ســورية والعــراق ومصــر وتونــس.
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سورية

األرقام:
فــي نهايــة عــام 2020، احتجــزت الميليشــيات المدعومــة مــن الواليــات المتحــدة فــي شــمال شــرق 

ســورية مــا ال يقــل عــن 10000 ســجين مــن تنظيــم الدولــة اإلســامية، وهــو أحــد أكبــر تجمعــات 

اإلســاميين المحتجزيــن فــي الشــرق األوســط. تــم القبــض علــى اآلالف مــن مقاتلــي داعــش مــع 

انهيــار تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي أوائــل عــام 2019. 

خريطة األمم المتحدة لمرافق االحتجاز والمخيمات في شمال شرق سورية
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السجون:
 احتجــز المقاتلــون فــي حوالــي 14 مركــز اعتقــال تديرهــا قــوات ســورية الديمقراطيــة، الميليشــيات 

الكرديــة والعربيــة التــي دربتهــا الواليــات المتحــدة وقاتلــت داعــش فــي ســورية. 

تــم احتجــاز غالبيــة المقاتليــن 85- فــي المائــة -فــي ســجنين تابعين لقوات ســورية الديمقراطية في 

الحســكة والشــدادي؛ يضــم كل منهــم مــا بيــن 3000 و5000 مقاتــل، وفقــا لمــا ذكــره البنتاغــون 

فــي آب 2020. كمــا أدارت قــوات ســورية الديمقراطيــة ســجونًا كبــرى فــي المالكيــة والقامشــلي 

والطبقــة؛ وكان لديهــا أيضــًا أكثــر مــن اثنــي عشــر مرافــق أخــرى أصغــر مخصصــة. وكانــت بعــض 

َلــت الــى ســجون ال تســتوفي المعاييــر  المرافــق العامــة، مثــل المــدارس والمســتودعات، قــد تحوَّ

الدوليــة. وتشــارك عشــرات المقاتليــن الســابقين ذات الزنزانــة. ذكــرت هيومــن رايتــس ووتــش فــي 

مــارس 2021 أن فتيــان ال تتجــاوز أعمارهــم 14 عاًمــا قــد اختلطــوا مــع رجــال أكبــر ســًنا. 

قــام الســجناء فــي الحســكة بأعمــال شــغب فــي شــباط 2020 وحزيــران 2020 وتمــوز 2020 

بســبب المخــاوف مــن عــدوى كوفيــد 19- فضــًا عــن عــدم اتبــاع اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة، 

والوصــول إلــى ُأســر الســجناء، وظــروف الســجن.

بعــد أحــداث الشــغب األولــى فــي الحســكة، غــّرد الجنــرال مظلــوم عبــدي، قائــد قــوات ســورية 

الديمقراطيــة: »يتعيــن علــى حلفائنــا أن يجــدوا حــًا جذريــًا ســريعًا لهــذه المشــكلة الدوليــة«. وقــدم 

البنتاغــون فــي وقــت الحــق 2 مليــون دوالر كمســاعدة لتحســين األبــواب والكاميــرات ومعــدات 

مكافحــة الشــغب ومعــدات الحمايــة الشــخصية.

الجنسيات:
 اآلالف مــن مقاتلــي داعــش -الذيــن كان معظمهــم ســوريين أو عراقييــن ولكــن جــاءوا أيضــا مــن 

50 دولــة أخــرى علــى األقــل -تــم القبــض عليهــم مــن قبــل قــوات ســورية الديمقراطيــة. فــي 

عــام 2019، وأعيــد حوالــي نصــف العراقييــن الذيــن احتجزتهــم قــوات ســورية الديمقراطيــة إلــى 

العــراق، ولكــن مشــكات مختلفــة منعــت إعــادة الشــريحة الثانيــة، جيمــس جيفــري، المبعــوث 

األمريكــي الخــاص الســابق للتحالــف ضــد داعــش، وفقــا لمــا ذكــره فــي كانــون االول 2020.فــي 

تشــرين الثانــي 2020، أفرجــت قــوات ســورية الديمقراطيــة عــن 631 معتقــل ســوري »منخفــض 

ــارا مــن تشــرين األول 2020، أفــادت األمــم المتحــدة  مســتوى الخطــر” للحــد مــن االزدحــام. اعتب

أن 5000 جــاءوا مــن ســورية، و1600 مــن العــراق، و1500 مــن المقاتليــن األجانــب و2500 آخريــن 

غيــر معروفــي الجنســية. 
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الوضع القضائي:
قــوات ســورية الديمقراطيــة ليســت دولــة وتفتقــر إلــى القــدرة علــى التحقيــق أو محاكمــة اآلالف 

مــن المقاتليــن المســجونين، وفقــا لمــا ذكــره مســؤولون أمريكيــون لصحيفــة نيويــورك تايمــز فــي 

حزيــران 2020. وبالتالــي فــإن معظــم معتقلــي تنظيــم الدولــة اإلســامية كانــوا عالقيــن فــي مــأزق 

قانونــي أو محروميــن مــن اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة. وقــال جيفــري: »لقــد أدارت قــوات ســورية 

الديمقراطيــة ملفــات مقاتلــي داعــش قليلــو الخطــورة -ربمــا بضــع مئــات -مــن خــال النظــام 

موا إلــى المجتمعــات  القضائــي المحلــي فــي شــمال شــرق ســورية”. “وُأطلــق ســراح بعضهــم وُســلِّ

المحليــة؛ وصــدرت أحــكام بحــق بعضهــم ». لــم تعتــرف الحكومــة الســورية أو الســلطات الدوليــة 

بالمحاكــم وأحكامهــا.

ودعــت قــوات ســورية الديمقراطيــة الــدول إلــى اســتعادة مواطنيهــا الذيــن انضمــوا إلــى تنظيــم 

الدولــة اإلســامية. فقــد نجحــت الواليــات المتحــدة، وإيطاليــا، وكازاخســتان، وعمــان، وتونــس فــي 

إعــادة أعــداد صغيــرة مــن المقاتليــن إلــى أوطانهــم، ولكــن أغلــب البلــدان األوروبيــة والعربيــة ـ التــي 

أتــى منهــا أغلــب المقاتليــن األجانــب ـ امتنعــت عــن اســتعادة المقاتليــن. وحــذرت وكالــة اســتخبارات 

الدفــاع األمريكيــة مــن أن داعــش ســيحاول »االســتفادة« مــن عمليــات اإلفــراج عــن المقاتليــن مــن 

خــال إعــادة إدماجهــم فــي صفوفهــم. 

محتجزون آخرون: 
حتــى أيــار 2021، احتجــزت قــوات ســورية الديمقراطيــة مــا يقــرب مــن 65 ألــف امــرأة وطفــل 

-ثلثاهــم تحــت ســن 12 -فــي مخيــم الهــول للنازحيــن. وكان أكثــر مــن 50،000 ســجين مــن ســورية 

أو العــراق، ولكــن مــا يقــرب مــن 12،000 مــن نحــو 60 بلــدًا آخــر. وقليلــة تلــك هــي البلــدان التــي 

ترغــب فــي إعــادة مواطنيهــا إلــى أوطانهــم. 

)مخيــم الهــول( مرتــع للتطــرف، حيــث ذكــرت صحيفــة واشــنطن بوســت فــي ايلــول 2019 بــأن 

مواليــن لتنظيــم الدولــة اإلســامية ســيطروا فعليــًا علــى أجــزاء مــن المخيــم وعاقبــوا الســجناء 

الذيــن انتهكــوا الشــريعة اإلســامية.

وســعى المقاتلــون الجهاديــون إلــى تجنيــد أعضــاء جــدد مــن بيــن الشــباب أو تهريــب أفــراد األســرة 

مــن المخيــم. وقــد ذكــرت وكالــة اســتخبارات الدفــاع للمفتــش العــام فــي البنتاغــون فــي تشــرين 
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األول 2020 أن »أعضــاء داعــش يســتغلون غيــاب التعليــم الرســمي داخــل الهــول لتلقيــن األطفــال 

والمراهقيــن ليصبحــوا الجيــل القــادم مــن مقاتلــي داعــش«. وفــي الســابع والعشــرين مــن إبريــل/

نيســان قــال الجنــرال “ كينيــث ماكنــزي “ قائــد القيــادة المركزيــة األمريكيــة فــي معهــد “أمريــكان 

مــن  وإخراجهــم  إدماجهــم  وإعــادة  أوطانهــم  إلــى  إلعادتهــم  وســيلة  نجــد  لــم  “مــا  إنتربرايــز”: 

مســتواهم فإننــا نقــدم ألنفســنا هديــة للمقاتليــن بعــد خمــس إلــى ســبع ســنوات”. 

كانــت االحــوال فــي المعســكر كئيبــة. حيــث كان الســكان يعيشــون فــي خيــام انهــارت بســبب الريــاح 

القويــة أو غمرتهــا األمطــار والصــرف الصحــي، وفقــا لمــا ذكرتــه هيومــن رايتــس ووتــش فــي تمــوز 

.2020

ويتلقــى األطفــال رعايــة طبيــة غيــر كافيــة ويعانــون مــن ســوء التغذية على نطاق واســع. واتســعت 

مســاحة المخيــم بشــكل كبيــر جــدًا بحيــث لــم يعــد بمقــدور قــوات ســورية الديمقراطيــة ان تعمــل 

بشــكل فعــال. فــي عــام 2021، قتــل أكثــر مــن 40 شــخصا، مــن بينهــم 10 بقطــع الــرؤوس، فــي 

المخيــم، وفقــا لصحيفــة وول ســتريت جورنــال فــي تمــوز 2021.

فــي آذار 2021، اعتقلــت قــوات ســورية الديمقراطيــة 125 مــن أعضــاء خايــا داعــش النائمــة خــال 

عمليــة مســح للمخيــم لمــدة خمســة أيــام. 

وفــي أيــار 2021، ألقــت قــوات ســورية الديمقراطيــة القبــض علــى قائــد مزعــوم لتنظيــم الدولــة 

اإلســامية يشــتبه بــه فــي تهريــب األســلحة إلــى الهــول. 
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الدور األجنبي:
كانــت قــوات ســورية الديمقراطيــة تعتمــد علــى المســاعدات األجنبيــة لدفــع تكاليــف عمليــات 

ــة لقــوات ســورية  ــوازم الطبي ــزي الرســمي والل ــات المتحــدة التدريــب وال الســجن. وقدمــت الوالي

الديمقراطيــة التــي تديــر الســجون. فــي عــام 2020، ورد أن البنتاغــون قــدم مــا بيــن 500،000 

دوالر و1 مليــون دوالر لحــراس قــوات ســورية الديمقراطيــة وغيرهــا مــن النفقــات.

ل توســيع ســجن الحســكة  فــي شــباط مــن ســنة 2021، أعلنــت الحكومــة البريطانيــة أنهــا ســتموِّ

لمقاتلــي داعــش لمضاعفــة قدرتهــا وجعلهــا متوافقــة مــع معاييــر الصليــب األحمــر.

أكثر من 65 ألف امرأة وطفل يعيشون في مخيم الهول في سورية
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العراق

األرقام:
احتجــزت الحكومــة العراقيــة فــي نهايــة عــام 2020 اآلالف مــن أســرى تنظيــم الدولــة اإلســامية 

ــر  رغــم أنهــا لــم تذكــر عنهــم ســوى القليــل مــن التفاصيــل. ذكــرت وكالــة أسوشــييتد بــرس أن أكث

مــن 19،000 شــخص يشــتبه فــي ارتباطهــم بتنظيــم الدولــة اإلســامية قــد اعتقلــوا بحلــول تمــوز 

2018. وُأديــن نحــو 9,000 شــخص بتهــم تتصــل باإلرهــاب.

اعتبــارًا مــن يوليــو 2020، احتجــزت الحكومــة العراقيــة أيضــا أكثــر مــن 300،000 شــخص مــن أقــارب 

أفــراد داعــش فــي مخيمــات تمتــد مــن الفلوجــة فــي وســط العــراق إلــى الموصــل فــي الشــمال. 

السجون:
احتجــز أكبــر تجمــع مــن ســجناء تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي ســجن الناصريــة المركــزي جنــوب 

شــرق العــراق حيــث احتجــز أكثــر مــن 6 آالف شــخص بتهــم اإلرهــاب. تــم بنــاء الســجن المشــدد 

الحراســة مــن قبــل فيلــق مهندســي الجيــش األمريكــي فــي تمــوز 2008 ولكــن تــم تشــغيله مــن 

ــع أنحــاء  ــة فــي جمي ــن فــي مرافــق إصاحي ــواء ســجناء آخري ــم إي ــن. وت ــل حــراس األمــن العراقيي قب

العــراق.

أشرف على بناء سجن الناصرية سالح المهندسين في الجيش األمريكي
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كانــت ظــروف الســجون فــي العــراق »قاســية وأحيانــا تهــدد الحيــاة« بســبب عــدم وجــود مســاحة 

كافيــة وافتقارهــا للرعايــة الطبيــة والغــذاء، وفقــا لمــا ذكرتــه وزارة الخارجيــة فــي آذار 2021.

أدى فقدان الدولة اإلســامية لألراضي في العراق إلى تدفق الســجناء مما أدى إلى االكتظاظ. 

بلغــت ســعة مراكــز االحتجــاز 200 فــي المائــة؛ وبلــغ عــدد الســجناء فــي ســجن األحــداث الــذي ال 

تتجــاوز طاقتــه االســتيعابية 250 ســجينًا 600 ســجين. واســتغل ســجناء تنظيــم الدولــة اإلســامية 

العــدد المنخفــض نســبيا مــن الحــراس لنشــر التعاليــم الدينيــة المتطرفــة وفــرض االلتــزام الصــارم 

بالشــريعة فــي بعــض األجنحــة. 

الجنسيات:
معظــم الســجناء مــن الرعايــا العراقييــن الذيــن انضمــوا لتنظيــم داعــش عندمــا اســتولى علــى أراض 

بيــن عامــي 2013 و2019. بحلــول عــام 2020 تــم نقــل مــا ال يقــل عــن 2000 ســجين عراقــي مــن 

قبــل قــوات ســورية الديمقراطيــة مــن ســورية إلــى العــراق. ولكــن كان هنــاك آخــرون قيــد االحتجــاز 

مــن المقاتليــن األجانــب، بمــن فيهــم مواطنــون غربيــون ســافروا إلــى العــراق وانضمــوا إلــى تنظيــم 

الدولــة اإلســامية. فــي حزيــران 2019، حاكمــت محكمــة عراقيــة 11 فرنســيا بعــد أن رفضــت 

فرنســا اســتعادة مواطنيهــا؛ وُحِكــَم علــى تســعة منهــم باإلعــدام. 

الوضع القضائي:
فــرض  الــذي  العراقــي  اإلرهــاب  قانــون مكافحــة  بموجــب  فيهــم  المشــتبه  المقاتلــون  حوكــم 

عقوبــات قاســية علــى اإلرهابييــن الُمدانيــن. ويواجــه المقاتلــون عقوبــة اإلعــدام، فــي حيــن ُيمِكــن 

ســجن غيــر المقاتليــن مــدى الحيــاة. فــي عــام 2019، أنشــأت الحكومــة أيًضــا محاكــم إرهــاب خاصــة 

لمحاكمــة المقاتليــن العائديــن مــن ســورية. 

عــون العاّمــون العراقيــون أدلــة محــدودة فــي المحاكمــات، وفقــًا لتقاريــر  وكثيــرًا مــا قــدم الُمدَّ

وســائل اإلعــام ومراقبــي حقــوق اإلنســان. اســتمرت بعــض المحاكمــات دقائــق فقــط، وفقــا 

لتقاريــر شــهود عيــان. انتهــت العديــد مــن المحاكمــات »فقــط علــى أســاس االعتــراف«. وزعــم 

المتهمــون والســجناء الســابقون أن أجهــزة األمــن عذبــت المشــتبه بهــم النتــزاع اعترافــات منهــم. 

وُنفــذت عمليــات اإلعــدام شــنقًا فــي ســجن الناصريــة. 
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ــذت القبائــل العربيــة الســنية مــا تــراه العدالــة علــى األشــخاص الذيــن انضمــوا إلــى داعــش،  كمــا نفَّ

وفقــًا لمــا ذكرتــه مؤسســة القــرن فــي تشــرين األول 2019. ســلمت القبائــل المقاتليــن األســرى 

إلــى الســلطات الحكوميــة، ولكــن الشــيوخ أداروا العدالــة القبليــة ألفــراد عائلــة داعــش وأنصارهــم. 

طالبــت القبائــل بتعويضــات ماليــة، وتوســطت فــي اتهامــات متبادلــة، وأعــادت دمج غيــر المقاتلين 

فــي مجتمعاتهــم. ولكــن المقاتليــن الجهادييــن الذيــن يطلــق ســراحهم عــادة مــا يعــودون إلــى 

داعــش أو جماعــات مماثلــة، كمــا قــال جيفــري فــي أيلــول 2020.

الدور الخارجي:
فــي أيلــول 2017، أنشــأ مجلــس األمــن فريــق التحقيــق التابــع لألمــم المتحــدة لتعزيــز المســاءلة عن 

الجرائــم التــي يرتكبهــا تنظيــم داعــش. وجمــع الفريــق الــذي يتخــذ مــن بغــداد مقــرًا لــه أدلــة علــى 

ــل الفريــق الــى  فظائــع تنظيــم الدولــة اإلســامية وجرائــم حــرب وحفظهــا. فــي حزيــران 2021، توصَّ

ــادة جماعيــة ضــد اليزيدييــن فــي  أن هنالــك »أدلــة واضحــة ومقنعــة« علــى أن داعــش ارتكبــت إب

منطقــة ســنجار الشــمالية فــي عــام 2014. 
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مصر

األرقام:
فــي نهايــة عــام 2020، ســجنت مصــر اآلالف -وربمــا عشــرات اآلالف -مــن اإلســاميين كســجناء 

سياســيين. اختلفــت التقديــرات علــى نطــاق واســع، ولــم تنشــر الحكومــة أي أرقــام. فقــد زعمــت 

جماعــة اإلخــوان المســلمين، وهــي أكبــر حركــة إســامية فــي مصــر، أن 29 ألــف مــن أعضائهــا 

ســجنوا بعــد أن أطاحــت المؤسســة العســكرية بالرئيــس اإلســامي محمــد مرســي فــي تمــوز 

2013. خــال العــام التالــي، قالــت وزارة الداخليــة إنهــا اعتقلــت 22 ألــف شــخص، لكنهــا لــم تحــدد 

عــدد أعضــاء اإلخــوان. كمــا اعتقلــت الحكومــة اإلســاميين الذيــن كانــوا جــزءا مــن التمــرد الجهــادي 

فــي شــبه جزيــرة ســيناء فــي عــام 2013.

السجون:
ــرت الشــاطر  ــن مــن جماعــة اإلخــوان المســلمين، بمــن فيهــم نائــب المرشــد خي ــم احتجــاز قياديي ت

والناطــق باســم الجماعــة جهــاد الحــداد، فــي مجمــع ســجن طــرة الــذي يضــم ســبعة مرافــق احتجــز 

فيهــا أفــراد ُيعتقــد أنهــم يشــكلون تهديــدًا لألمــن الوطنــي. وقــال مأمــور العقــرب الســابق، وهــو 

أشــهر ســجون طــرة الســبعة، إن »مــن يدخلــون الســجن ال يخرجــون مــرة أخــرى إال موتــى«. 

تعــرض الســجناء فــي مصــر لظــروف »قاســية وربمــا تهــدد الحيــاة«، مثــل الحبــس االنفــرادي، وســوء 

ــة الطبيــة، ذكــرت وزارة الخارجيــة فــي آذار 2021. وكانــت الســجون  ــة الرعاي ــة، وعــدم كفاي التهوي

مكتظــة. بعــض الزنزانــات مســاحتها متــر مربــع واحــد فقــط لــكل ســجين، وفقــا لتحقيــق منظمــة 

العفــو الدوليــة فــي 16 ســجنا مصريــا، بمــا فــي ذلــك العقــرب.

وروى الســجناء اإلســاميون انتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان. وقــال محمــد البلتاجــي عضــو 

البرلمــان الســابق وعضــو بــارز فــي جماعــة اإلخــوان المســلمين فــي محكمــة بالقاهــرة: »لقــد 

اســتدعيت مــن زنزانتــي وقيــدت يــداي وســاقاي وأجبــرت علــى مواجهــة الجــدار والقرفــص مثــل 

أســير الحــرب«. »ثــم أجبرنــي المســاعدون علــى خلــع مابســي عاريــًا أثنــاء تصويرهــم لــي وإهانتهــم 

لــي«. توفــي كبــار قــادة جماعــة اإلخــوان المســلمين -بمــا فــي ذلــك الرئيــس الســابق مرســي ونائــب 

رئيــس حــزب الحريــة والعدالــة عصــام العريــان -بســبب مضاعفــات صحيــة أثنــاء االحتجــاز. وزعمــت 

أســرة مرســي أن الســلطات المصريــة حرمتــه مــن العــاج مــن ارتفــاع ضغــط الــدم ومــرض الســكري 

أثنــاء احتجــازه. 
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الجنسيات:
كان الســجناء اإلســاميون فــي الغالــب مصرييــن. ولكــن المؤسســة العســكرية ذكــرت أنهــا احتجــزت 

أيضــًا فلســطينيين ســافروا إلــى ســيناء لانضمــام إلــى التمــرد الجهــادي. كمــا اعتقلــت أجهــزة األمــن 

الطــاب األجانــب الذيــن يحضــرون جامعــة األزهــر، المؤسســة الدينيــة العليــا فــي البــاد، لتورطهــم 

فــي الحــركات اإلســامية.

الوضع القضائي:
كثيــرًا مــا ُيحــرم اإلســاميون، مثلهــم فــي ذلــك كمثــل غيرهــم مــن الســجناء السياســيين، مــن 

ة. حاكمــت الحكومــة المصريــة المدنييــن فــي محاكــم عســكرية،  اإلجــراءات القانونيــة الُمســتحقَّ

واســتخدمت التعذيــب النتــزاع االعترافــات، واحتجــزت الســجناء فــي االحتجــاز الســابق للمحاكمــة 

ألكثــر مــن عاميــن، وفقــا لمعهــد التحريــر لسياســة الشــرق األوســط. وفــي بعــض األحيــان، كانــت 

الســلطات تعيــد اعتقــال الســجناء الذيــن تفــرج عنهــم المحاكــم.

لألبحــاث:  األمريكــي  هادســون”  “معهــد  مــن  قبطــي(  مصــري  )باحــث  تــادرس  صامويــل  قــال 

»هنالــك اشــخاص مســجونون منــذ ســنوات، حتــى انهــم لــم ُيحاكمــوا«. “فــي بعــض هــذه الحــاالت 

نــوا فــي الســجن«.  يتــرك النــاس ليتعفَّ

وكثيــرًا مــا حوكــم اإلســاميون مــع المئــات مــن المتهميــن اآلخريــن. أصــدرت محكمــة مصريــة فــي 

أيــار 2014 حكمــا باإلعــدام علــى 529 مــن عناصــر اإلخــوان بتهمــة قتــل ضابــط شــرطة؛ كان أكبــر 

ــة  ــخ الحديــث. فــي تمــوز 2020، أيــدت أعلــى محكمــة مصري حكــم باإلعــدام الجماعــي فــي التاري

الحكــم بالســجن مــدى الحيــاة علــى المرشــد األعلــى محمــد بديــع ونائبــه خيــرت الشــاطر. وفــي أيــار 

ــد جماعــة اإلخــوان المســلمين  ــم بأعمــال قائ 2021، حكمــت محكمــة علــى محمــود عــزت، القائ

الســابق، بالســجن مــدى الحيــاة بتهمــة التحريــض علــى العنــف. 

التأثير:
كان أعضــاء جماعــة اإلخــوان المســلمين وغيرهــم مــن اإلســاميين المســجونين عرضــة للتجنيــد مــن 

قبــل الجهادييــن. كان تداخــل األيديولوجيــة بيــن الجماعــات اإلســامية والجهاديــة مشــكلة متكــررة 

فــي الســجون المصريــة، وفقــا لتــادرس.
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وقــال: »أنهــا تؤثــر فــي بعضهــا البعــض مــن الناحيــة االيديولوجيــة«. “إنــه مــكان للتبــادل الحــر 

لألفــكار”. 

قــال إبراهيــم حــاوة، وهــو ســجين اعتقــل الحتجاجــه علــى انقــاب الجيــش فــي عــام 2013: »فــي 

البدايــة، لــم يكــن أحــد قــد ســمع عــن داعــش، ولكــن بحلــول الوقــت الــذي غــادرت فيــه، ربمــا كان 

ــا”؛ أطلــق ســراحه فــي تشــرين األول 2017. ولكــن  ــدون أفكارهــم علن ــة منهــم يؤي 20 فــي المائ

ــا أيضــًا منافســين إيديولوجييــن. احُتجــز مقاتلــو جماعــة اإلخــوان  اإلخــوان المســلمين وداعــش كان

المســلمين وتنظيــم الدولــة اإلســامية معــًا فــي ســجن طــرة، وتجادلــوا حــول الديــن والسياســة؛ 

 BuzzFeed فــي بعــض األحيــان كان أعضاؤهمــا يتشــاجرون، وفقــا لمــا ذكــره موقــع بازفيــد نيــوز

News األمريكــي، فــي تشــرين االول 2017.
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تونس

األرقام:
لــم تقــدم تونــس بيانــات عــن مقاتلــي داعــش المســجونين. كان آخــر تقريــر فــي عــام 2015، عندمــا 

قالــت وزارة الداخليــة أنهــا ســجنت أو احتجــزت حوالــي 1800 مــن المشــتبه بهــم فــي اإلرهــاب. مــا 

ال يقــل عــن 500 مــن مقاتلــي داعــش الســابقين، وفقــا للمرصــد التونســي لحقــوق اإلنســان. فــي 

عــام 2018، قــدرت الحكومــة أن حوالــي 800 مقاتــل أجنبــي انضمــوا إلــى داعــش أو جماعــات 

جهاديــة أخــرى بيــن عامــي 2011 و2017 قــد عــادوا إلــى تونــس.

السجون:
يعتبــر ســجن المرناقيــة، الــذي يقــع علــى بعــد ثمانيــة أميــال مــن العاصمــة، مرفــق االحتجــاز الرئيســي 

لإلســاميين وغيرهــم مــن المتهميــن باإلرهــاب. كانــت الظــروف فــي الســجن »أقــل بكثيــر مــن 

المعاييــر الدوليــة الدنيــا«، وفقــا لمجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة فــي عــام 2017. 

وقــال بــن إميرســون، المقــرر الخــاص لألمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان فــي الفتــرة مــن 2011 إلــى 

2017 إن مجموعــات مــن أكثــر مــن 90 ســجينًا« ُحشــروا فــي زنازيــن غيــر كافيــة مــن حيــث المســاحة 

والتهويــة والضــوء الطبيعــي ومرافــق النــوم والمرافــق الصحيــة«.

واألوضــاع  الكهربائيــة  والصدمــات  بالضــرب  للتعذيــب  باإلرهــاب  المتهمــون  الســجناء  تعــرض 

 .2016 عــام  فــي  الدوليــة  العفــو  ذكرتــه منظمــة  لمــا  وفقــا  الضاغطــة، 

كمــا كانــت الحكومــة بطيئــة فــي إعــادة التونســيين الذيــن انضمــوا إلــى داعــش. تــم احتجــاز مــا يقــرب 

مــن 300 امــرأة وطفــل تونســي يشــتبه فــي أنهــم مــن أفــراد أســرة داعــش دون تهمــة فــي ســورية 

وليبيــا والعــراق، وفقــا لمــا ذكرتــه هيومــن رايتــس ووتــش فــي عــام 2019.

فــي آذار2021، أعــادت الحكومــة التونســية 10 نســاء و14 طفــًا كانــوا محتجزيــن فــي الســجون 

الليبيــة بســبب صاتهــم بتنظيــم الدولــة اإلســامية. ذكــرت هيومــن رايتــس ووتــش فــي أيــار 2021 

أنــه تــم احتجــاز أربــع نســاء فــي ســجن منوبــة. 
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القوميات:
الســجناء اإلســاميون هــم فــي الغالــب مواطنــون تونســيون. وكان التونســيون يشــكلون أكبــر 

كتيبــة مــن مقاتلــي داعــش األجانــب. ســافر مــا يقــرب مــن 6000 تونســي إلــى ســورية والعــراق 

وليبيــا لانضمــام إلــى تنظيــم الدولــة اإلســامية، وفقــا لمــا ذكرتــه األمــم المتحــدة فــي عــام 

2015. مــن عــام 2011 إلــى عــام 2017، كان الرقــم أقــرب إلــى 2،900 وفقــا لـــ »زيليــن” وهــو زميــل 

فــي معهــد واشــنطن لسياســة الشــرق األدنــى.

ــة التونســية أن 2,929 تونســًيا قــد غــادروا لانضمــام إلــى  فــي عــام 2017، ذكــرت وزارة الداخلي

الجماعــات الجهاديــة: 150 ســافروا إلــى العــراق، 400 إلــى أوروبــا، 500 إلــى ليبيــا، وحوالــي 1500 

إلــى ســورية.

الوضع القضائي:
قامــت تونــس فــي تمــوز 2015 بتحديــث قانــون مكافحــة اإلرهــاب بعــد أن أدى هجومــان مــن قبــل 

مســلحي داعــش علــى متحــف بــاردو الوطنــي ومنتجــع ســياحي فــي سوســة إلــى مقتــل العشــرات. 

وبموجــب القانــون، يمكــن حرمــان المشــتبه فــي تورطهــم فــي أعمــال إرهابيــة من التمثيــل القانوني 

لمــدة 48 ســاعة واحتجازهــم لمــدة 15 يومــا. تــم احتجــاز العديــد مــن المشــتبه بهــم لفتــرات أطــول 

بكثيــر تصــل إلــى 14 شــهًرا ولــم يتــم إعامهــم بحقهــم فــي الحصــول علــى مستشــار قانونــي أو 

الرعايــة الطبيــة، وفًقــا لمــا ذكرتــه وزارة الخارجيــة فــي مــارس 2021. وفــي قضايــا اإلرهــاب، يســمح 

للقضــاة بإجــراء إجــراءات مغلقــة أمــام الجمهــور وإخفــاء األدلــة عــن المتهميــن. 

وقــد كافحــت تونــس مــن أجــل التعامــل مــع المشــتبه فــي كونهــم إرهابييــن. فــي عــام 2017، 

خضــع أكثــر مــن 1500 شــخص لتحقيقــات أو ماحقــات قضائيــة نشــطة بموجــب قانــون اإلرهــاب. 

ولكــن أقــل مــن 150 حكــم عليهــم. أمــا الباقــون فقــد تــم احتجازهــم »لفتــرات طويلــة مــن الزمــن«، 

كمــا ذكــرت األمــم المتحــدة. ارتفعــت المحاكمــات المتعلقــة باإلرهــاب مــن متوســط 2.4 ســنويا 

بيــن عامــي 2014 و2018 إلــى 18 محاكمــة فــي عــام 2019 قبــل أن تنخفــض إلــى 4 محاكمــات 

فــي عــام 2020. وحوكــم بعــض المشــتبه فيهــم غيابيــا.
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