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توثيق

الحبس االنفرادي :أصوات من الجحيم
ّ
جـيــن كـسـيــا ،جيمس ردجـ ــواي وس ــارة
شــراود (تحرير) :الجحيم مكان متناهي
الصغر  -أصوات من الحبس االنفرادي.
Jean Casella, James Ridgeway
and Sarah shroud (Eds.), Hell is
a very small place: voices from
solitary confinement. the new
press, new york - london 2016.
240 pages.
يقال إن السجن مكان إلعــادة تأهيل
نــزالئــه ،أو ملنعهم مــن إلـحــاق الضرر
بــالـبـشــر وامل ـم ـت ـل ـكــات ،أو ملعاقبتهم
على ما ارتكبوه من مخالفات بحق
ال ـق ــان ــون الـ ـع ــام وال ـ ـخـ ــاص .هـ ــذا هو
املفترض ،مع أن اإلحصاءات تقول إن
ما يزيد عن ثلثي نزالء السجون في
العالم هم من أصحاب السوابق .أما
الـحـبــس االنـ ـف ــرادي داخ ــل الـسـجــون،
فـقــد اسـتـحـضــر بــدايــة مــن أج ــل منح
ال ـن ــزي ــل أو املـ ـ ــدان ف ــرص ــة ل ـتــأمــل ما
ارتـكـبــه مــن مـخــالـفــات قــانــونـيــة ،بما
ي ـس ــاع ــده ف ــي ال ـت ــوب ــة وس ـ ــوق حـيــاة
مستقيمة بعد انقضاء فترة الحكم.
هــذا كله افـتــراض ،لكن الحقائق غير
ذل ـ ــك ت ـم ــام ــا ك ـم ــا سـ ـن ــرى فـ ــي ك ـتــاب
«الـج ـحـيــم م ـكــان مـتـنــاهــي الـص ـغــر -
أصوات من الحبس االنفرادي» الذي
ّ
ّ
حرره جني كسيل ،وجيمس ردجواي
وسارة شراود.
قبل االنتقال إلى أصوات الذين عانوا
مــن الحبس االنـفــرادي ملــدد متباينة،
وجــب التنويه إلــى أن إحــدى محرري
املــؤلــف س ــارة شـ ــراود ،عــانــت نفسها
الحبس االنفرادي في إيران بني عامي
 2009و 2010دام  410أيـ ــام ،وكــانــت
قـبــل ذل ــك مقيمة فــي ســوريــا لتعليم

الـ ـت ــامـ ـي ــذ الـ ـع ــراقـ ـي ــن عـ ـق ــب الـ ـغ ــزو
األمـ ـي ــرك ــي واحـ ـت ــال ــه .صـ ــوت س ــارة
شراود مهم ألنها عانت جنونًا مؤقتًا
قبل أن تستعيد حياتها الطبيعية،
ما أمكن .وعندما عــادت إلــى بالدها،
ّ
اكتشفت أن السجن االنفرادي يمارس
هناك على نحو روتيني حيث يصل
عدد املحبوسني انفراديًا في أي وقت
إلى نحو مئة ألف من البشر ،فقررت
تـ ـ ــرك ع ـم ـل ـه ــا وأوق ـ ـف ـ ــت ن ـش ــاط ــات ـه ــا
وحياتها ملحاربة السجن االنـفــرادي
ف ــي ب ــاده ــا وسـجـلــت مـعــانــاتـهــا في
«سـ ـج ــن إي ـ ـفـ ــن» اإلي ـ ــران ـ ــي ب ـك ـل ـمــات
خالية من رغبة االنتقام.
ت ـ ـصـ ــوري س ـي ــدت ــي الـ ـق ــارئ ــة س ـيــدي
القارئ أنك مسجون في غرفة صغيرة،
ال تتجاوز مساحتها أربعة أمتار .ال
تــرى أي بـشــري ،فتبدأ فــي الـظــن أنك
وحدك في هذا العالم الصغير ،أو في
ُ
هذا (الصندوق) ،كما تعرف الزنزانة
االنفرادية لدى املساجني .ثالث مرات
فــي ال ـيــوم يـلـقــى إل ـيــك بـصـحــن طعام
من فتحة الباب ،وقد تكون محظوظًا
إن رأيــت يد السجان ،وحظك أكبر إن
ت ـبــادل مـعــك بـضــع م ـف ــردات .لـكــن في
السجون الحديثة ،فــإن كل شــيء يتم
آلـيــا ،فــا تـتــواصــل مــع أي ك ــان .حتى
إن ُس ـمــح لــك بــال ـخــروج مــن الــزنــزانــة
للتجوال ملــدة ســاعــة ،مــرة كــل بضعة
أســاب ـيــع ،فــإنــه يـتــم آل ـيــا ،مــا ق ــاد إلــى
والدة صـنــاعــة جــديــدة هــي السجون
ذات الحراسة املشددة.
بــدايــة ،عندما يلقى بــك فــي الــزنــزانــة،
تـ ـب ــدأ فـ ــي الـ ـ ـص ـ ــراخ وكـ ـي ــل ال ـس ـب ــاب
والـشـتــائــم للسجان ولـكــل مــن تعرف
أنه سبب لك هذا املصير .قد تمر أيام
مــن دون أن تـتــوقــف عــن ال ـصــراخ في
زنــزانــة الـعــزل ،ورده عليك بالبذاءات
ذاتـهــا .ثــم تصاب بــاإلرهــاق والتعب،
فتتوقف ،لكي تعود مجددًا .تمر أيام
عـلــى ه ــذا ال ـحــال إل ــى أن تـنـهــك قــواك

فتغرق فــي نــوم عميق يــريــح جسدك
وروح ـ ـ ــك .وع ـن ــدم ــا تـسـتـيـقــظ ،تـعــود
ال ــدورة مـجــددًا .تـكــون قــد توقفت عن
الصراخ ،لكنه يالحقك في كل دقيقة.
ت ـح ــاول تـجــاهـلــه عـنــد س ـمــاع صــوت
فرشاة األسنان وهي تنظف أسنانك،
أو ع ـنــدمــا ت ـت ـنــاول أدويـ ـت ــك .ت ـحــاول
إبعاد الصراخ بالقراءة.
ف ــي ال ـس ـجــن االن ـ ـفـ ــرادي ،ك ـمــا تـقــول
امل ـ ـ ـحـ ـ ــررة ،تـ ـك ــون م ـح ــاط ــا بـمـحـيــط
رمـ ــادي يـحــاصــرك مــن كــل الـجـهــات،
ي ـ ـهـ ــدد وجـ ـ ـ ـ ــودك وعـ ـقـ ـل ــك وكـ ـي ــان ــك
وإنـســانـيـتــك .فــي السجن االن ـفــرادي
تتفوق أعداد املنتحرين عن أي مكان
آخـ ـ ــر .ب ـع ـض ـهــم يـ ـص ــاب بــال ـج ـنــون،
باملعنى الحرفي ،فيجلدون أنفسهم
إلـ ــى أن ت ــدم ــى ج ـل ــوده ــم ،وآخ ـ ــرون
ي ـق ـط ـعــون أعـ ـض ــاء ه ــم ال ـت ـنــاس ـل ـيــة،
وآخ ـ ــرون يـلـتـهـمــون ب ــرازه ــم ،وفقط
«املـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــوظ ـ ـ ــون» م ـ ـن ـ ـهـ ــم ه ـ ـ ــم م ــن
يتمكنون من االنتحار .لكن البعض
اآلخــر يتكيف أو يتأقلم مع السجن
االنفرادي ،وهو ،برأي العلماء ،دليل
على فاعلية السجن االنفرادي .فأنت
ّ
منسي
تستيقظ كل يــوم لتدرك أنــك
مــن كــل م ـعــارفــك ،أو ه ـكــذا تـتـصــور.
إن ــه امل ــوت االجـتـمــاعــي ألن ــك مـعــزول
ع ــن ال ـعــالــم وم ــن غ ـيــر امل ـس ـمــوح لك
التواصل مع أي كان ،سوى سجانك،
إن كنت محظوظًا.
أحد املشاركني في كتابة هذا املؤلف،
ال ـ ــذي ي ـج ـمــع ش ـ ـهـ ــادات  26سـجـيـنــا
سابقًا ،هو محام أرجنتيني اختطفته
أج ـ ـهـ ــزة «الـ ـخ ــونـ ـت ــا» وأل ـ ـقـ ــت بـ ــه فــي
السجن حيث تعرض للتعذيب .عندما
س ـقــط ال ـن ـظ ــام ال ـع ـس ـكــري واس ـت ـعــاد
ً
حريته ،عينته األمم املتحدة مسؤوال
عــن مسائل محاربة التعذيب .حــاول
زي ـ ــارة ال ـس ـجــون األم ـيــرك ـيــة وت ـعــرف
إلـ ـ ــى ظ ـ ـ ـ ــروف الـ ـحـ ـب ــس االن ـ ـ ـفـ ـ ــرادي،
فمنعته السلطات ألن قادة تلك البالد

ولدت
هذه العقوبة
مع والدة
الدولة
األميركية

ي ـع ــرف ــون قـ ــول دوس ـتــوي ـف ـس ـك ــي «إن
م ـق ـيــاس حـ ـض ــارة أمـ ــة م ــن األم ـ ــم هو
وس ِجل
كيفية معاملتها سجنائها»ِ ،
واشـ ـنـ ـط ــن فـ ــي ه ـ ــذا مـ ـ ـع ـ ــروف ،يـمـتــد
مــن «أب ــي غــريــب» إل ــى «غــوانـتـنــامــو».
والـ ـسـ ـج ــن االن ـ ـ ـفـ ـ ــرادي فـ ــي الـ ــواليـ ــات
املـتـحــدة ع ــادة مــا يــرفــق بــه اع ـتــداءات
ج ـســديــة م ـثــل ال ـض ــرب واالغ ـت ـص ــاب،
إضافة إلى منع العالج عن املساجني
املـ ــرضـ ــى حـ ـت ــى امل ـ ـ ـ ــوت ،وت ــزوي ــده ــم
بطعام عفن ال يصلح لألكل.
انطالقًا من هذا املنظور ،أعلنت األمم
املتحدة أن ممارسة السجن االنفرادي
لـفـتــرة تـتـجــاوز الـخـمـســة عـشــر يومًا
يــرت ـقــي إل ــى م ـس ـتــوى ال ـت ـعــذيــب ،لــذا
وجب منع ذلك قانونًا ،لكن ليس ثمة
من مستجيب في واشنطن.

ّ
ي ــذك ــر امل ــؤل ـف ــون ال ـث ــاث ــة الـ ـق ــراء بــأن
عقوبة الحبس االنفرادي هي اختراع
أميركي بامتياز ،ولد مع والدة الدولة
األميركية قبل ما يزيد عن مئتي عام.
في عام  1790تم توسيع سجن «والنت
س ـتــريــت» لـيـضــم أي ـضــا زن ــازي ــن عــزل
بـعــدمــا ازدادت الـجــرائــم فــي محيطه.
ال ـ ـهـ ــدف كـ ـ ــان مـ ـن ــح الـ ـسـ ـج ــن ف ــرص ــة
للتأمل ومن ثم التوبة ( ،)penitentالتي
اشتق منها اسم املجمع اإلضافة ،أي
«مركز الـنــدم» (.)Penitentiary House
الحبس االنـفــرادي ابتدعته مجموعة
مــن طــائـفــة الـكــويـكــرز بـهــدف التخلي
عن املعاملة العلنية الخشنة لبعض
ال ـس ـج ـن ــاء م ـث ــل ال ـج ـل ــد .ل ـك ــن املـ ــؤرخ
الفرنسي الشهير ألكسي دو توكفيل،
سجل عام  1821أن الحبس االنفرادي
ال ّ
يقوم البشر بل يكسرهم ويقتلهم،
بينما يصاب البعض بالجنون.
مـ ــع م ـ ـ ــرور ال ـ ــزم ـ ــن ،ت ـ ـحـ ـ ّـول ال ـح ـبــس
االنـ ـف ــرادي إل ــى ع ـق ــاب ،ولـنـتــذكــر في
هــذا املـقــام قضية املـجـنــدة األميركية
ت ـش ـي ـل ـس ــي م ـ ـن ـ ـنـ ــغ ،الـ ـ ـت ـ ــي ان ــدلـ ـع ــت
أخ ـي ـرًا بـسـبــب تـســريـبـهــا وثــائــق إلــى
«ويكيليكس» وحكم عليها بالسجن
ثالثني عامًا ،حيث يتهددها الحبس
االنـ ـف ــرادي ط ــوال ف ـتــرة محكوميتها
ألنها أدلت بتصريح صحافي ملنظمة
العفو الــدولـيــة ،مــا جعلها تـقــول :أي
حـكــومــة ق ــادرة عـلــى قـتــل أي شخص
من دون صدور حكم.
امل ــؤل ــف يـ ـح ــوي أص ـ ـ ــوات م ــن ع ــان ــوا
ال ـس ـجــن االن ـ ـفـ ــرادي ،وت ــم تقسيمهم
واملقاومة،
إلى مجموعات :الصامدة،
ِ
والـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة .وتـ ـ ـخـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــم ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب
م ــاحـ ـظ ــات عـ ــن ال ـس ـج ــن االن ـ ـفـ ــرادي
ت ـضــم :ال ـتــأث ـيــرات الـنـفـسـيــة للسجن
االنـ ـف ــرادي ،إضــافــة إل ــى كلمة أخـيــرة
للمحامي األرجنتيني ســالــف الذكر
ع ــن م ـعــانــاتــه ال ـت ـعــذيــب ف ــي سـجــون
«الخونتا» األرجنتينية.

دراسة

«مهندسو الجهاد» ...التربية هي األصل؟

ّ
دي ـي ـغــو غــام ـب ـيــتــا وسـ ِـت ـفــن ِه ــرت ــوغ:
مهندسو الجهاد  -العالقة الغريبة بين
التطرف العنيف والتربية والتعليم.
Diego Gambetta and Steffen
Hertog, Engineers of Jihad: the
curious connection between violent Extremism and Education.
PUP, princeton 2016. 208 pages.
نجد أنفسنا أمام ظاهرة جديدة نوعًا
ما ،هي ما يعرف بصفة اإلرهاب ،وهو
عمل مقصود بــه إلـحــاق ال ـضــرر بفرد
أو ب ـم ـج ـمــوعــة م ــن ال ـب ـش ــر ،أيـ ــا كــانــت
أعـمــارهــم وانـتـمــاءاتـهــم ،ومــا إلــى ذلــك،
وع ــادة ال تكون لهم عالقة بالشخص
املقصود ،بغية توصيل رسالة ما .لكن
ثمة مقولة ،قد تكون صادمة للبعض،
تـقــول :عندما تخفق كــافــة التحليالت
االجتماعية ،الطبقية وغير الطبقية،
ل ـش ــرح ظ ــاه ــرة م ــا وف ـه ـم ـهــا ،ال يبقى
أم ــام امل ــرء ســوى اللجوء إلــى التحليل
النفسي واالستعانة به.
ّ
املـ ــؤرخـ ــان دي ـي ـغــو غــام ـب ـيــتــا وسـ ِـت ـفــن
ِه ــرت ــوغ ي ـع ـي ــدان األعـ ـم ــال اإلره ــاب ـي ــة
ّ
إلــى نحو قرنني من الــزمــن ،مع أن ثمة
ّ
مــؤلـفــات تــدعــي أن اإلرهـ ــاب قــائــم منذ
الـعـصــر اإلغ ــري ـق ــي .لـكــن إذا عــدنــا إلــى
العصور الحديثة ،فــإن اغتيال األمير
ال ـن ـم ـس ــاوي ف ــردي ـن ــان ــد وزوج ـ ـتـ ــه ،في
ً
ً
إرهابيا ،من منظور
صربيا ،يعد عمال

أصحاب التعريف ،مع أن الضحية فقط
كان املقصود بذلك .وال ندري ملاذا ال تعد
محاولة اغتيال الزعيم األملاني القومي-
اإلشتراكي أدولف هتلر عملية إرهابية
مع أنها ألحقت أضــرار بمجموعة من
البشر الــذيــن كــانــوا متواجدين هناك،
ال عــاقــة لـهــم بــالـقــائــد األمل ــان ــي ،ومل ــاذا
تعد العمليات االنتحارية في فلسطني
ً
ً
إرهابيا.
املحتلة عمال
لـكــن امل ـثــل األك ـثــر ح ـضــورًا هــو هجوم
ال ـح ــادي عـشــر م ــن أي ـل ــول عـلــى برجي
التجارة العاملية .الكاتبان ،وهما أستاذ
النظرية االجتماعية وأسـتــاذ مساعد
فــي السياسات املـقــارنــة على التوالي،
َّ
ي ـقــوالن فــي ه ــذا املــؤلــف اإلش ـكــالــي :إن
نتيجة أي عـمــل إره ــاب ــي تعتمد على
ّرد فعل «الضحية» املقصودة ،وليس
ع ـل ـيــه .ع ـلــى سـبـيــل املـ ـث ــال ،إن اغـتـيــال
األمـيــر النمسوي فيرديناند ،قــاد إلى
ال ـحــرب الـعــاملـيــة األولـ ــى ،وه ــو لــم يكن
ه ــدف ال ـقــاتــل ،وال ـه ـجــوم عـلــى مــركــزي
التجارة العاملية في نيويورك ،قاد إلى
غ ــزو ال ـع ــراق وأف ـغــان ـس ـتــان ،ونتائجه
الكارثية على الواليات املتحدة!
اس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدم ال ـ ـك ـ ــات ـ ـب ـ ــان ف ـ ـ ــي امل ـ ــؤل ـ ــف
ّ
مصطلح «ال ـج ـهــاديــن» ،إذ يــريــان أن
توظيف صفة إرهابي هي نعت هدفه
االن ـت ـق ــاص م ــن الـ ـع ــدو وأن ال قضية
ل ــه ،وأن ـه ـمــا تـعــامــا م ــع مـجـمــوعــة من
الحركات اإلسالمية في مختلف البالد
اإلســامـيــة ،الـتــي تسلك العنف طريقًا
لتحقيق مـكــاســب ،وتـلــك الـتــي ترفض
ال ـع ـنــف .إض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،ف ـقــد وضــع
ال ـع ـم ــل م ـخ ـت ـلــف الـ ـح ــرك ــات الـعـنـفـيــة،
الـيـمـيـنـيــة وال ـي ـس ــاري ــة ،م ــن «الـ ـف ــارك»

فــي كولومبيا إل ــى «الـجـيــش األحـمــر»
فــي أملــانـيــا (الـغــربـيــة) ضمن التحليل،
وتحت املجهر ،ما ِّ
يسوغ نبذه ملصطلح
َّ
إرهـ ــابـ ــي .يـتـعــامــل امل ــؤل ــف ع ـلــى نحو
أساسي مع مالمح الحركات اإلسالمية
في مختلف بقاع العالم ،ومع مستوى
تعليم «ال ـج ـهــاديــن» وطـبـيـعـتــه .ومــن
هذا املنظور ،قسم العامل التعليمي إلى
ث ــاث مـجـمــوعــات رئـيـسـيــة ه ــي :أف ــراد
متحاربون ( )militantول ــدوا فــي دول
إسالمية وينشطون فيها ،ومسلمون
مـ ـتـ ـح ــارب ــون ولـ ـ ـ ــدوا فـ ــي دول غــرب ـيــة
وتــربــوا فيها ،وأف ــراد غير عنيفني في
مـخـتـلــف ال ـ ــدول اإلس ــام ـي ــة .ويضيف
إلى هذه املجموعات متطرفني إيرانيني
قبل االنتفاضة الشعبية الناجحة ضد
ال ـشــاه وحـكـمــه ،ومتطرفني إسالميني
تخلوا عن أعمال العنف .هدف املؤلف
الــرئ ـي ـســي ه ــو م ـعــرفــة األسـ ـب ــاب الـتــي
تــدفــع أفـ ــرادًا إل ــى االن ـخ ــراط فــي أعـمــال
ع ـ ـنـ ــف ،وهـ ـ ـ ــذا ي ـت ـع ـل ــق ب ــاإلس ــام ـي ــن
أس ــاس ــا ،وغ ـي ــر امل ـس ـل ـمــن م ــن الـيـمــن
واليسار .الوصول إلى الهدف مرتبط،
فـ ـ ــي م ـ ـن ـ ـظـ ــور ال ـ ـكـ ــات ـ ـبـ ــن ،بـ ــاإلجـ ــابـ ــة
ع ــن أربـ ـع ــة أس ـئ ـل ــة ه ـ ــي :م ــا الـ ـش ــروط
االجتماعية االقـتـصــاديــة الـتــي تشرح
أس ـبــاب انـضـمــام البشر إل ــى جماعات
متطرفة؟ هل ثمة مجموعة من البشر
ف ــي وض ــع عـقـلــي ( )mind-setيساعد
جاهزيتها لالستسالم إلغواء التطرف؟
مــا ال ــذي يساعد مجموعة مــن الناس
ّ
على اختيار أفراد يرون أن ثمة مؤهلني
لالنضمام إلى مجموعات متطرفة؟ هل
يمارس الفكر أو األيديولوجيا دورًا في
طبيعة أي نوع من الناس سينضمون

مجموعة كبيرة
اإلحصاءات
من ّ
التي تحلل انتماء
أفراد هذه
الجماعات
إلى الحركات املتطرفة؟
هنا ال بد من التنويه إلــى أن الكاتبني
أث ــري ــا امل ــؤل ــف ب ـم ـج ـمــوعــة ك ـب ـيــرة من
ال ـ ـجـ ــداول وال ـب ـي ــان ــات واإلح ـ ـصـ ــاءات
التي تحلل انتماء أفــراد كل مجموعة،
إسالمية كانت أو يمينية أو يسارية،
وطـبـيـعــة فـكــرهــا األع ـض ــاء واأله ـ ــداف،
وأوص ـل ـت ـه ـمــا إلـ ــى ق ـنــاعــة بـ ــأن طــاب
الهندسة واملهندسني هم أكثر األفــراد
امل ـح ـت ـمــل ان ـض ـمــام ـهــم إلـ ــى ال ـحــركــات
اإلسالمية العنفية ،مع استثناء واحد
هــو الـسـعــوديــة ،حيث عــدد املهندسني
في الحركات اإلسالمية العنفية هناك

قليل .الكاتب يستحضر أمثلة عديدة،
ً
وم ـن ـهــا م ـث ــا ال ـج ـه ــادي ــون ـ ـ ـ والـصـفــة
للكاتب ـ الـ ،845وفق أرقام مركز توثيق
ت ــاب ــع ل ـ ـ «ك ـي ـن ـغــز كـ ــولـ ــدج» ال ـل ـنــدن ـيــة،
ال ــذي ــن تــوج ـهــوا إل ــى س ــوري ــا وال ـع ــراق
ً
عام  ،2014/2013امتلك  28رجال منهم
شهادة جامعية ،من بينهم  8مهندسني!
ومن هنا يأتي عنوان املؤلف.
أخـيـرًا ،نذكر املجموعات التي غطاها
هذا البحث األكاديمي وهــي« :الجيش
األح ـمــر» (ب ــادر مــايـنـهــوف) فــي أملانيا
الغربية« ،الجيش األحمر» في إيطاليا،
«حـ ـ ــركـ ـ ــة ف ـ ـ ـتـ ـ ــح»« ،حـ ـ ــركـ ـ ــة حـ ـ ـم ـ ــاس»،
الحركات اإليرانية املعادية للشاه مثل
«مجاهدي خلق» وغيرها ،و«اإلخــوان
املسلمون» فــي مصر ،و«جبهة العمل
اإلسـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي» فـ ـ ــي األردن ،و«حـ ـ ـ ــزب
ال ـت ـح ــري ــر» ف ــي س ــوري ــا ،اإلس ــام ـي ــون
املنشقون في السعودية« ،حزب العدالة
وال ـت ـن ـم ـي ــة» فـ ــي املـ ـ ـغ ـ ــرب« ،ال ـج ـم ــاع ــة
اإلس ــام ـي ــة» ف ــي ال ـه ـنــد ،ح ــزب «عـمــوم
ماليزيا اإلســامــي» ،الـنــواب املنتمون
إلـ ــى ج ـم ــاع ــات إس ــام ـي ــة ف ــي ال ـبــرملــان
ال ـك ــوي ـت ــي« ،الـ ـجـ ـه ــاد اإلسـ ــامـ ــي» في
مصر« ،الجماعة اإلسالمية» في مصر
وإنــدونـيـسـيــا ومــالـيــزيــا وسـنـغــافــورة،
و«ال ـج ـه ــاد اإلس ــام ــي» الفلسطينية،
وج ـم ــاع ــات «الـ ـق ــاع ــدة» امل ــوزع ــة على
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـ ـ ــن دول ال ـ ـع ـ ــال ـ ــم غ ـي ــر
اإلس ــام ــي ،وه ــي الـســويــد والــدان ـمــارك
والـ ـ ـب ـ ــوسـ ـ ـن ـ ــة وإيـ ـ ـط ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا وهـ ــول ـ ـنـ ــدا
وأمـيــركــا واملـمـلـكــة املـتـحــدة وإسبانيا
وفرنسا وكـنــدا وأوسـتــرالـيــا وتنزانيا
وكـيـنـيــا والـفـيـلـيـبــن وال ـه ـن ــد ،إضــافــة
إل ــى مجموعة مــن الـحــركــات اليمينية
واليسارية في الغرب وروسيا.

