
1داع�ش بيننا



2

مقدمة
ــا. يف الفضــاء  ــه دارت يف مرمــى عيونن ــع إحداثيّات ــه رس. جمي ــس في ــف لي ــا؟ ألن هــذا املل ــاذا بينن مل

االفــرايض كــا يف الفضــاء الواقعــي. لقــد عايشــنا عمليــة صناعــة »الوحــش« بــن ظهرانينــا. مل يكــن مثة 

حــرف كتيــاً، وال أّي همســة. كل أيديولوجيــا التطــرّف جــرى تخليقهــا أمامنــا. كل تقاســيم »العــر 

الجهــادي« نـُـرت أمامنــا بلغــة الســهل املمتنــع. إن »داعــش« بيننــا اآلن ألنهــا تُركــت أن تشــّب بيننــا. 

لغتهــا، توّحشــها، فظاعتهــا، رموزهــا، تأويلهــا »الــرّي« لألشــياء والعــامل، كلهــا اســتطالت حســيّاً أمــام 

وعينــا شــاهراً ظاهــراً. نحــن الذيــن هزّنــا كّل ذلــك نقــف مشــدوهن ألّن الدولــة البحرينيّــة بأجهزتهــا 

ــا -  ــي تخّصن ــش« - الت ــر. إن »داع ــة يف األم ــة صدف ــس مث ــك! لي ــن ذل ــا أي يشء م ــدة مل يهزّه العتي

صناعــة تتوافــر فيهــا كل  قرائــن القصديّــة. لهــذا هــي بيننــا اآلن. هــذا مــا ســنذهب إىل إقامــة أدلّــة 

عليــه يف هــذا امللــف. 

ــم  ــم أُقي ــن فروضه ــر م ــزء األك ــوم. إن الج ــاً يف أّي ي ــوا ُغْف ــادّي« مل يكون ــك الجه ــال »الفل إن أبط

عــى »التايــم اليــن«. بأســائهم املعرّفــة؛ حتــى الحركيّــة، بصفاتهــم املزخرفــة؛ حتــى الشــخصيّة. هــم 

ــاً؛  ــاء، متام ــوا رصح ــات. كان ــزاوي« أو التكهن ــاربها »الح ــن مس ــّر م ــرٍة مت ــة ثغ ــوا أيّ ــهم مل يرك أنفس

وعلنيــن، متامــاً؛ و«تقدميــن« يف توظيفــات اإلنرنــت، متامــاً. حتــى »طفــش« مــن ذلــك واحــٌد مــن 

أعــام »الجهاديّــة«، أبــو محمــد املقــديس، شــيخ تــريك البنعــي وأســتاذه. قــال »ارتخــاء أمنــي وســط 

رشائــح املجاهديــن جرّهــم إىل اســتعال وســائل التواصــل مبختلــف أنواعهــا بعــد أن كان إخوانهــم مــن 

قبــل يف منــأى عــن اســتخدامها«. 

عــى هــذا، شــاهدنا يف خــال الســنوات الثــاث املاضيــة، إعانــات »تجهيــز الغــزاة« تُنــر يف الفضــاء 

ــاء مــع  الرّقمــي بالتواقيــع املختومــة. وشــاهدنا تســلّل املتســلّلن إىل ســوريا، وصورهــم اململــوءة ُخيَ

القذائــف والرّشاشــات. وشــاهدنا ســياحة الشــيوخ وأنصــاف الشــيوخ، ومــزاد »البُشــوت« يــدّر نقــداً 

ــار  ــّوة عــى مســافة أمت ــق بق ــدة« تصِف ــات »القاع ــاد«. وشــاهدنا راي ــاالت »الجه ــاً عــى حّص وذهب

ــد(.  ــوريا« )الحم ــاد يف س ــف للجه ــازة الصي ــتغلوا إج ــل »اس ــول القائ ــاهدنا ق ــفارة«. وش ــن »الس م

وقائــل »درّة قضيّــة اإلســام اليــوم يف الشــام« )املعــاودة(. وقائــل »مــن اســتطاع منكــم االنضــام إىل 
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الجيــش الحــر فليفعــل« )الحســيني(. وقائــل »مــدوا األيــادي لبيعــة البغــداي« )البنعــي(. وشــاهدنا 

ــن  ــة م ــي«. واملونتاجــات الفيلمي ــا البحرين ــة »شــكراً ملمّولن ــن األرض املبارك ــة م املونتاجــات الفيلميّ

ــن  ــن حشــداً م ــام يلّق ــا« اله ــالة إىل أهــل الســّنة«. وشــاهدنا »رشعيّن ــة األخــرى »رس األرض املبارك

املصلّــن الفقــراء يف الرقــة »طاعــة الخليفــة يف املنشــط واملكــره«. هكــذا، كل يشء كان ســافراً. وبليغــاً 

يف عانيتــه حــّد الفجاجــة!

وحــن رشعنــا يف كتابــة هــذه التحقيقــات، مل يكــن مثــة يشء - مــا بنينــا عليــه فرضيّاتنــا الرئيســة - 

ليــس يف متنــاول أّي أحــد. كّنــا أمــام »داتــا« ضخمــة منثــورة مفرداتهــا »آحــاد« عــى شــبكة اإلنرنــت. 

كان علينــا تجميعهــا »عــرات ومئــات وآالف« وإعــال تقنيــات التبويــب والتصنيــف عليهــا، ومــن ثــم 

وضعهــا وضعهــا يف ســياق. يف قصــة تتيــح لنــا قــدراً مــن الفهــم ملــا وظّفــت الســلطات البحرينيــة لــه 

كل جهازهــا الدعــايئ؛ حتــى وقــت متأخــر مــن هــذا العــام، ألجــل إنــكاره.«ال وجــود ملؤيديــن لتنظيــم 

داعــش بيننــا«. هكــذا تحــّدث واثقــاً نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء. إن مهمتنــا تتلخــص يف أن نقــول 

لــه: إن داعــش بيننــا. وهــي بيننــا اليــوم إىل هــذا الحــد بســبب هــذا اللــون مــن الخطــاب املتحذلــق 

الــذي ظــّل يكــّرر فيــا يشــبه »كوميديــا املجانــن«؛ يف حــلٍّ مــن أيــة مســئولية »ليســت بيننــا«!
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»داع�ش« بيننا: حتّول نوعي يف تكتيكات »الأ�صالة«  »1«

»جتهيز الغزاة« اأ�سبح لـ »احلقائب املدر�سية«
واللقاءات باجلهاديني توارت خلف »اال�ستعارات الرحيمة« 

تقريبــاً  اختفــت   2014 العــام  مطلــع  فمــع 

التــداول.  كل إعانــات »تجهيــز غــازي« مــن 

ــة الجســد الواحــد« عــى  وأغلــق حســاب »حمل

شــبكات التواصــل، وهــي إطــار حرصــت جمعيــة 

»األصالــة« عــر ذراعهــا الدينيــة، وهــي جمعيــة 

»الربيــة« اإلســامية، عــى إدراج كل عمليــات 

ــه.  ــاد يف ســوريا« تحت جمــع الترعــات إىل »الجه

ــا حرصــت عــى  ــداً له واســتحدثت حســاباً جدي

ــن دعــم  ــي تتضّم تفريغــه مــن كل املضامــن الت

ــة. ــال القتالي ــل األع أو متوي

يف  غــازي«  »تجهيــز  حمــات  أوىل  انطلقــت 

يوليــو/ متــوز 2012، واتخــذت ســتة جوامــع 

بحرينيــة للصــاة مقــرّات لهــا1 . وخــال عــام 

متكــن القامئــون عليهــا مــن تنظيــم ســت جــوالت 

جمعــوا مــن خالهــا حــوايل 4 مليــون دوالر مــن 

ــد  ــة كل واح ــاب قيم ــرح أســهم لاكتت ــال ط خ

ــار بحرينــي )حــوايل 2600 دوالر  منهــا ألــف دين

ــريك(2 . أم

ــر  ــة« الشــيخ فيصــل الغري وأعلــن عضــو »األصال

إن »تعــداد املقاتلــن الذيــن تكفلــت بتجهيزهــم 

لغايــة شــهر أغســطس/ آب 2013 كان مــا يــزال ممكنــاً رؤيــة إعالنــات لحملــة »تجهيز 

غــازي« التــي أطلقتهــا يف البحريــن جمعيــة »األصالــة« الســلفية املقّربــة مــن الديــوان 

امللــي البحرينــي، وحــّددت وظيفــًة واحــدة لهــا، وهــي تجهيــز املقاتلــن للمشــاركة 

ــهارية يف  ــات اإلش ــر والبالغ ــي تن ــرات الت ــالل البوس ــن خ ــوريا، م ــارك بس يف املع

حســابات قياديــي جمعيــة »األصالــة«. لكــن بــدءاً مــن الشــهر الــذي يليــه ســبتمرب/ 

ــة  ــى الحمل ــن ع ــام املرف ــاً قي ــدا الفت ــام 2013 ب ــة الع ــة نهاي ــداً لغاي ــول فصاع أيل

بتغيــر تكتيكاتهــم.
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عــى مــدى أربعــة أشــهر بلــغ 1640 مقاتــاً« . كــا تفاخــر 

يف تريــح آخــر 28 أغســطس/ آب 2012 بــأن »هــذه 

األمــوال حققــت انتصارات عظيمة يف أرض الشــام، أســقطت 

الطائــرات وأمــوراً كثــرة النســتطيع أن نفصــح عنهــا« . فيــا 

أشــار أمــن عــام »األصالــة« عبدالحليــم مــراد يف تغريــدة 14 

يونيــو/ حزيــران 2013 قائــاً »نبركــم تــم إدخــال كميــات 

مــن العتــاد والســاح النوعــي إىل ســوريا، وبــدأ املجاهــدون 

يقاتلــون بهــا النصريــة وحــزب الشــيطان«.

لكــن يظهــر حســاب مــراد عــى »تويــر« الــذي مثّــل منــذ 

ــى  ــة ع ــات الدعائي ــر املنّص ــهر، أك ــدى أش ــى م 2012 وع

شــبكات التواصــل البحرينيــة لإلعــان عــن حملــة »تجهيــز 

غــازي«، آخــر إعــان للحملــة يف 21 أغســطس/ آب 2013. 

وقــد كتــب يف هــذا الصــدد »مــروع تجهيــز 1000 غــازي لحايــة أطفــال الغوطــة مــن الكيــاوي. 

ــيخان  ــة وش ــع أيب حنيف ــرب بجام ــد املغ ــا بع ــريك(، يومي ــوايل 265 دوالر أم ــار )ح ــهم 100 دين الس

ــاريس« . الف

وكانــت هــذه آخــر إشــارة يركهــا يف حســابه لــكل مــا يتصــل 

بحملــة »تجهيز غــازي«.

ثــم حلـّـت بعدهــا مرحلــة مــن الســكون املطبق تــاىش معه 

كل يشء يشــر بصلــة إىل الحملــة واملفــردات التــي صاحبتها، 

مبــا يف ذلــك امللصقــات التــي كانــت تقــول »مــن جهــز غازيا 

فقــد غــزا« كــا تحــدد قيمــة الســهم الواحــد ملــن يرغــب 

ــوب تجهيزهــم. كــا  ــن وعــدد »الغــزاة« املطل مــن املترّع

توقفــت بشــكل متزامــن فيديوهــات الكتائــب املقاتلــة التي 

ــام 2012  ــف الع ــن منتص ــرة م ــة الف ــق طيل ــت تتدف ظل

إىل منتصــف العــام 2013 لشــكر الداعمــن البحرينيــن 

بأســائهم3. كان مــن الواضــح أن شــيئاً قــد تغــّر.

نجــل وزيــر الديــوان نــارص بــن خالــد آل خليفــة مرفــاً عــى 

جمــع الترعــات - ديســمر 2013

إعــان ســابق لحملــة »تجهيــز غــازي« قبــل ســحبها مــن 

اإلعامــي التــداول 
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»استعراضية« لفتت األنظار وتكتيك جديد
لقــد أّدى اإلســلوب االســتعرايض الــذي اتبعــه قياديـّـو »األصالــة« يف الدعــوة علنــاً إىل تجهيــز املقاتلــن 

والتســلل إىل ســوريا واللقــاء بجهاديــن مــن جاعتــي »صقــور الشــام« و«لواء أبــو داوود« املتشــددتن، 

فضــاً عــن تــوايل األخبــار التــي تتحــدث عــن ســقوط شــبّان بحرينيــن يف ســوريا، إىل تزايــد حــّدة النقد 

ــة  ــة املوجه ــر الشــبكات االجتاعي ــة« ع ــي »األصال ــدات قيادي ــرت تغري املوجــه إىل الســلطات. ووف

بشــكل علنــي للحــث عــى التــرع للجهــاد وتأهيــل الجهاديــن للذهــاب إىل أماكــن الراعــات، »داتــا« 

كاملــة اســتخدمها الصحافيــون لتحلياتهــم.

ــه عــن بعــد  ــذي تجــري صناعت ــان الخطــر« ال ــدأ مــن جــرّاء ذلــك يتشــكل رأي عــام حــول »الكي وب

ــة التــي مل تحــرك أيــة قضيــة، حتــى الســاعة  يف ســوريا يف ظــل تواطــؤ مشــهود مــن الســلطات األمنيّ

ــة. ملســاءلة املتورطــن يف متويــل »الجهــاد« رغــم علنيتهــا ومخالفتهــا للقوانــن املحلي

ــه  ــاً ل ــارك يف ســوريا، جاذب ــرز بوضــوح مــن خــال املع ــم »داعــش« ي ــك، راح نجــم تنظي وســط ذل

ــة  ــدة املتطرف ــم يتشــارك معــه العقي ــى يف تنظي ــل حت ــامل؛ ب ــت وحشــيته الذعــر يف الع األنظــار. وبث

إياهــا، وهــو »جبهــة النــرة« الــذي ســقط يف صفوفــه البحرينيــون األوائــل الذيــن غــادروا للقتــال يف 

ســوريا، حــوايل الســتة.

إزاء هــذه التطــورات، راحــت »األصالــة« تثّمــر تكتيــكاً آخــر 

أقــّل لفتــاً لألنظــار.

ــن  ــه لك ــم نفس ــه الدع ــد؟ إن ــك« الجدي ــو »التكتي ــا ه م

املغلّــف بــرداء األغــراض اإلنســانية.

الحقيقــة أنــه مــع األشــهر األخــرة مــن العــام 2013، ســّجل 

ــي عــى خطــوط األزمــة الســوريّة  مــؤرش التدخــل البحرين

اســتدارة نوعيــة ميكــن وصفهــا بـ«التحــّول املــوارب«. نهايــة 

ــن  ــكري املعل ــتي العس ــم اللوجس ــن الدع ــة م ــرة حافل ف

وبدايــة فــرة جديــدة تحــت ســتار املســاعدات اإلنســانية.

إذ تحّولــت جميــع شــعارات حمــات تجهيــز »الغــزاة« 
ــر يف  ــاع ويظه ــن بالرف ــاح الدي ــع ص ــات يف جام ــع الترع جم

ــر ــل الغري ــيخ فيص ــف الش الخل
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إىل تجهيــز »الســلل الغذائيــة« و«الحقائــب املدرســية«. 

وتولّــت نفــس الوجــوه التــي أرشفــت عــى حملــة »تجهيــز 

ــم  ــيخ عبدالحلي ــدة، الش ــة الجدي ــاع باملهم ــازي« االضط غ

مــراد والشــيخ فيصــل الغريــر وخالــد مــوىس البلــويش 

وعبدالكريــم العــّادي. فيــا تقلــص عــدد الجوامــع التــي 

ــا  ــط، وه ــن فق ــتة إىل اثن ــن س ــات م ــا الترع ــام فيه تق

ــيتن. ــة البس ــاع وأيب حنيف ــيخان الرف ش

عــى  نشــاطها  الواحــد«  الجســد  »حملــة  واســتأنفت 

الشــبكات االجتاعيــة لكــن عــر حســابات جديــدة أطلقتها 

يف 15 مايــو/ أيــار 2014، وجــرى حقنهــا مبضامــن مســتوحاة 

مــن السياســة الجديــدة: النــأي كليــاً عــن أيــة إشــارة علنيّــة 

ــع  ــات جم ــح كل عملي ــادي، وتلقي ــل الجه ــم العم إىل دع

األمــوال بـــ »االســتعارات اإلنســانيّة الرّحيمــة«.

القناع الجديد لتمويل »اإلرهاب«
ومنــذ تــواري حملــة »تجهيــز غــازي«، أطلقــت »الجســد الواحــد« حــوايل اثنــي عــر مروعــاً لجمــع 

األمــوال، مبعــّدل شــهري تقريبــاً، معتمــدة نفــس السياســة الســابقة املتمثلــة يف طــرح أســهم لاكتتــاب 

ــار بحرينــي )حــوايل 4600 دوالر أمــريك(، طحــن  جــرى تحديــد ســعرها ســلفاً: »الكرفــان 1750 دين

للخبــز 200 دينــار بحرينــي )حــوايل 530 دوالر أمــريك(، إغاثــة عامــة 50 دينــار بحرينــي )حــوايل 132 

دوالر أمــريك(، البطانيــات 10 دينــار بحرينــي )حــوايل 26 دوالر أمــريك(«4.

ــايل:  وجــاءت عناويــن املشــاريع الجديــدة كالتّ

مــروع الحقيبــة الشــتوية )نوفمــر 2013(، 

)نوفمــر  املنكوبــة  الغوطــة  أغيثــوا  حملــة 

لألرامــل  املؤمنــن  أمهــات  مخيــم   ،)2013

واأليتــام )نوفمــر 2013(، حملــة دثــروا أطفــال 

بســمة  مــروع   ،)2013 )ديســمر  ســوريا 

)مــارس  والطعــام  للعــاج  ســوريا  أطفــال 

2014(، قافلــة محمــد يوســف رائــد العمــل 

الشــيخ عبدالحليــم مــراد برفقــة متــرع ســعودي قــدم بـــ 185 

ألــف ريــال

عادل املعاودة متصدراً مجلساً للجهادين يف سوريا
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اإلنســاين إلغاثــة الشــعب الســوري )أبريــل 

ــو  ــوري )ماي ــم س ــة يتي ــروع كفال 2014(، م

2014(، قافلــة طفلــة البحريــن نــورة الســويدي 

إلغاثــة أطفــال ســوريا )مايــو 2014(، حملــة أنا 

خولــة لكفالــة االيتــام يف ســوريا )مايــو 2014(، 

مــروع إفطــار صائــم )يوليــو 2014(، مــروع 

الرقيــة  الغوطــة  أرض  عــى  الفطــر  زكاة 

)يوليــو 2014(.

ــايش  ــطس/ آب 2012 »بتح ــة يف 7 أغس ــه وزارة الخارجي ــذي أطلقت ــر ال ــن التحذي ــم م ــى الرغ وع

القيــام بزيــارة أو دخــول مناطــق الراعــات والنزاعــات املســلحة« عقــب تســلل أعضــاء »األصالــة« 

ــوا اخــراق األرايض  ــة« واصل ــي »األصال ــا املعارضــة، إال أن قيادي إىل أراض أراض ســوريّة تســيطر عليه

الســورية مــن الحــدود الركيــة عــى نحــو متكــرر تقريبــاً لوقــت متقــدم مــن هــذا العــام 2014 تحــت 

ذريعــة إيصــال املســاعدات.

وتظهــر صــورة حديثــة نرهــا رئيــس »األصالــة« عبدالحليــم مــراد تواجــده وفيصــل الغريــر داخــل 

ــر صــورة  ــا تظه ــن 2«. ك ــات املؤمن ــم »أمه ــاح مخي ــدى افتت ــل/ نيســان 2014 ل ســوريا يف 19 أبري

أخــرى يف 10 ينايــر/ كانــون الثــاين 2014 وفــد حملــة 

»الجســد الواحد«عــى األرايض الســورية إليصــال مــا أســمته 

ــتوية«. ــاعدات الش ــة »املس الجمعي

يف  البلــويش  مــوىس  خالــد  الحملــة  يف  القيــادي  ورّصح 

29 ديســمر/ كانــون األول 2013، قائــاً »بــرى ألهــل 

البحريــن والخليــج. لقــد تكفلتــم بتدفئــة أكــر مــن 3000 

ــام  ــال األي ــا خ ــنوصلها بأيدين ــم وس ــورية بترعاتك أرسة س

القادمــة« .

ــوم ســبت )مــن  ــام كل ي ــي تق وتلقــى هــذه الحمــات الت

10 صباحــاً إىل 10 مســاًء( الدعــم والتأييــد مــن الســلطات 

الرّســمية، كــا تحظــى بتغطيــات خاّصــة مطّولــة مــن قبــل 

زيارة القايض يارس املحميد لخيمة حملة الجسد الواحد - ديسمر 2013

إعــان لحملــة »الجســد الواحــد« يظهــر الحســاب البنــي لهــا 

واملســجل عــى بنــك البحريــن اإلســامي
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صحيفــة »الوطــن« اململوكــة للديــوان امللــي . وتظهــر 

ــارات  ــا زي ــات الرســمية التــي ينرهــا القامئــون عليه البيان

ــار  ــا يف إط ــميون ملقرّاته ــئولون رس ــا مس ــام به ــة ق ميداني

ــة  ــت حمل ــم. واحتف ــى جهوده ــاء ع ــم والثن ــم الدع تقدي

»الجســد الواحــد« بشــكل خــاص بزيــارة خيمتهــا املخصصــة 

لجمــع الترعــات مــن قبــل نجــل وزيــر الديــوان الضابــط يف 

الجيــش البحرينــي ورئيــس نــادي الرفــاع نــارص بــن خالــد 

آل خليفــة )ديســمر 2013( ، وكذلــك مديــر قســم مكافحــة 

ــل  ــن حوي ــارك ب ــط مب ــة الضاب ــوزارة الداخلي ــدرات ب املخ

)يوليــو 2014( ، والقــايض الدكتــور يــارس املحميــد )ديســمر 

ــمر 2013( . ــي )ديس ــه املرزوق ــايض عبداإلل 2013( والق

وفيــا مل تفصــح الحملــة عــن حجــم الترّعــات التــي تلقتهــا 

مــن هــؤالء املســئولن تبــّن ملصقاتهــا بــأن عمليّــات التحويــات وإيــداع الترعــات تتــم عــر حســاب 

ــوك يف  ــامي« اململ ــن اإلس ــك البحري ــجل يف »بن ــر مس ــد الغري ــه محم ــل عبدالل ــم فيص ــمي باس رس

غالبيّتــه للحكومــة وصنــدوق التقاعــد العســكري والــذي يخضــع إلرشاف مــرف البحريــن املركــزي 

تحــت الرقــم الــدويل )BH30BIBB00100000170128(. وهــو الحســاب إيـّـاه الــذي كان يُطبــع عــى 

امللصقــات واملطويّــات الســتقبال الترّعــات يف حملــة »تجهيــز غــازي«.

ممولولون خليجيون و»دعاة«
الّافــت يف هــذا الّصــدد حجــم الدعــم الــذي تتلقــاه حملــة »الجســد الواحــد« مــن ممولــن خليجيــن 

والــذي يجــري الحــث عليــه عــر اســتضافة 

الحملــة  مقــرّات  يف  الخليجيــن  الدعــاة 

كالداعيــة الســلفي الســعودي عثــان الخميــس 

املتشــدد  والداعيــة   )2014 أيــار  مايــو/   3(

محمــد العريفــي )9 يوليــو/ متــوز 2014( الــذي 

ــة  ــراً بتهم ــعودية مؤخ ــلطات الس ــه الس أوقفت

»متويــل اإلرهــاب«، والداعيــة الســوري املقيــم 

يف الســعودية الشــيخ عدنــان العرعــور )29 

مايــو/ أيــار 2013( ، والــذي قامــت الســلطات 
 - الواحــد  الجســد  لخيمــة حملــة  املرزوقــي  عبداإللــه  القــايض  زيــارة 

ديســمر2013

مديــر قســم مكافحــة املخــدرات بــوزارة الداخليــة الضابــط مبــارك بــن 

حويــل لــدى زيارتــه خيمــة الجســد الواحــد للتــرع - يوليــو 2014
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ــة. ــاباته البنكي ــد حس ــاض بتجمي يف الري

ــل  ــر قبي ــذي أث ــط ال ــادات واللغ ــم االنتق ورغ

الســلطات  أن  إال  العريفــي  الشــيخ  زيــارة 

األرايض  بدخــول  لــه  الســاح  واصلــت 

ــيخان  ــع ش ــارضة بجام ــاء مح ــة وإلق البحريني

الفــاريس يف الرفــاع تحــت عنــوان »الجســد 

الواحــد«.

وتكشــف باغــات رئيــس »األصالــة« عبدالحليم 

عــى نحــو متباعــد، جانبــاً مــن الدعــم املقــدم مــن مــراد التــي يلقــم بهــا حســابه يف »تويــر« 

الرعــاة الخليجيــن. إذ أعلــن يف 1 يونيــو/ حزيــران 2013 عــن »تــرع أختــن مــن الســعودية مببلــغ 37 

ــال )حــوايل 9860 دوالر أمــريك( ملــروع تجهيــز غــازي«. ألــف ري

وعــاد يف 27 نوفمــر/ تريــن األول 2013 ليتحــدث عــن »تــرع كريــم مــن أخ ســعودي 37 ألــف ريــال 

)حــوايل 9860 دوالر أمــريك( لحملــة الشــام« . وأشــار يف 28 ديســمر/ كانــون األول مــن نفــس العــام 

إىل »تــرع ســعودي مببلــغ 185 ألــف ريــال )حــوايل 49805 دوالر أمــريك( لحملــة الجســد الواحــد« .

ورصح يف 8 أبريــل/ نيســان مــن هــذا العــام 2014، قائــاً »فاعــل خــر مــن الســعودية يتــرع بشــاحنة 

ــح آخــر 20  ــة للشــعب الســوري« . وأضــاف يف تري ــد يوســف اإلغاثي ــة محم ضمــن مــروع قافل

ــت 10 آالف  ــقيقة قدم ــارات الش ــن اإلم ــة م ــد مترع ــة تتواف ــود الخليجي ــايض »الوف ــار امل ــو/ أي ماي

ــريك(« . درهــم )حــوايل 2722 دوالر أم

تحظــر القوانــن البحرينيــة يف نصــوص قطعيــة 

الخارجيــة.  الجهــات  مــن  الترعــات  تلقــي 

قانــون  مــن   )14( رقــم  املــادة  وتقــول 

الجمعيــات السياســية  بالبحريــن الصــادر يف 

ــرع أو  ــول أي ت ــة قب ــوز للجمعي 2005 »ال يج

ــة  ــن جه ــي، أو م ــن أجنب ــة م ــزة أو منفع مي

أجنبيــة، أو منظمــة دوليــة، أو مــن شــخص 

رئيــس »األصالــة« عبدالحليــم مــراد وفيصــل الغريــر داخــل ســوريا - 19 أبريــل 

2014

قياديــو األصالــة يف افتتــاح مخيــم »أمهــات املؤمنــن 2« داخــل ســوريا - أبريــل 

2014
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. مجهــول« 

قانــون  مــن   )2( رقــم  املــادة  تقــي  كــا 

الجمعيــات واألنديــة االجتاعيــة والثقافيــة 

ــال والصــادر يف  ــه جمــع امل الــذي يبــن أوج

2012 بأنــه »ال يجــوز للمنظمــة األهليــة جمــع 

ــى  ــول ع ــة أو الحص ــارج اململك ــن خ ــال م امل

ــة  ــارج اململك ــن أو إىل خ ــالها م ــوال أو إرس أم

ــا ال  ــوزارة«. ك ــن ال ــك م ــايب بذل ــإذن كت إال ب

ــة« .يســمح »للمنظمــة األهليــة بجمــع املــال داخل  ــة ديني ــة مؤسس ــم أو أي ــادة أو املآت دور العب

وتنــص التعديــات التــي أقرهــا امللــك يف 2013 عــى قانــون حايــة املجتمــع مــن األعــال اإلرهابيــة 

وتنظيــم جمــع املــال لألغــراض العامــة يف املــادة رقــم )9( عــى أنــه »ال يجــوز للمرخــص لــه تحويــل 

ــا  ــر ووفق ــة الوزي ــة خــارج اململكــة إال مبوافق ــم جمعــه إىل شــخص أو جه ــة مــا ت ــغ مالي ــة مبال أي

للضوابــط التــي تحددهــا لائحــة التنفيذيــة«. كــا تفيــد املــادة رقــم )14( مــن نفــس القانــون بأنــه 

»يعاقــب بالســجن املؤبــد أو الســجن الــذي ال يقــل عــن عــر ســنوات وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن 

مئــة ألــف دينــار وال تجــاوز خمــس مئــة ألــف دينــار، كل مــن جمــع أمــواال لغــرض إرهــايب« .

ــا.  ــة وحده ــة الداخلي ــات املعارض ــة جمعي ــايئ ملضايق ــكل انتق ــه بش ــري تطبيق ــك يج ــن كل ذل لك

ــة يف  ــة« الســلفية عبدالحليــم مــراد مقاربتــه التدخليّ ــاً لذلــك، يصيــغ رئيــس جمعيــة »األصال مطمئن

ــورية. ــة الس األزم

الحكوميــة  التريحــات  تــوايل  مــع  وحتــى 

املحــذرة مــن »الدخــول يف الراعــات اإلقليمية 

ــات  ــارات أو الجاع ــاء للتي ــة أو االنت والدولي

املصّنفــة  أو  املتطرّفــة  الفكريــة  أو  الدينيــة 

أو  إقليميــاً  أو  داخليــاً  إرهابيــة  كمنظــات 

دوليــاً أو تقديــم أي مــن أشــكال الدعــم املــادي 

أو املعنــوي لهــا«، مثلــا جــاء يف بيــان لــوزارة 

ــباط 2014 ، إال أن  ــر/ ش ــة يف 25 فراي الداخلي

ــة الســعودي محمــد العريفــي يف جامــع شــيخان الفــاريس 9  محــارضة الداعي

ــو 2014 يولي

ــن املتشــددين يف  ــن املقاتل ــة م ــة وســط مجموع ــي األصال ــن قيادي ــة م أربع

ســوريا
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ــك. ــن ذل ــرف يف حــلٍّ م ــراد يت م

ويقــول يف تريــح بعــد شــهر مــن هــذا البيــان 

دعــم  يف  »سنســتمر   2014 آذار  مــارس/   19

ــد  ــام األس ــقط نظ ــورية إىل أن يس ــورة الس الث

ــيئاً  ــرف أن ش ــه يع ــك« . إن ــوت دون ذل أو من

ــز  ــل »تجهي ــن: ال تق ــتثناء العناوي ــّر اس مل يتغ

غــازي« وقــل تجهــر »حقائــب مدرســية«. 

ــداً! ــة جي ــذه اللعب ــن ه ــار يتق ــو ص وه

الهوامش

وفد جمعية »األصالة« عى الحدود السورية يف 10 يناير 2014

الجوامــع التــي كانــت تجمــع فيهــا الترعــات لحملــة »تجهيــز غــازي«، هــي: جامــع شــيخان الفــاريس . 1

ــن  ــادي الســاحل )الحــد(، جامــع الشــيخ عيــى ب ــو حنيفــة )البســيتن(، مســجد ن )الرفــاع(، جامــع أب

ــة حمــد(، واملســجد الغــريب )قــايل(. عــي )املحــرق(، مســجد العصمــة )مدين

طبقــا ملراجعــة حســاب رئيــس األصالــة عبدالحليــم مــراد فــإن تفاصيــل حمــات »تجهيــز غــازي«، هــي . 2

كالتــايل: مــروع تجهيــز 85 مقاتــا يف منطقــة جبــل الزاويــة بســوريا )أغســطس 2012(، مــروع تجهيــز 

1000 غــازي لفــك الحصــار عــن حمــص - 1000 دينــار للســهم )مــارس 2013(، مــروع تجهيــز 5000 

ــز 300 غــازي لدمشــق  ــارس 2013( مــروع تجهي ــار للســهم )م ــال يف حمــص - 1000 دين غــازي للقت

والقصــر )مايــو 2013(، مــروع تجهيــز 2500 غــازي لحايــة األعــراض - 1000 دينــار للســهم )يونيــو 

ــار للســهم  ــاوي -  100 دين ــن الكي ــال الغوطــة م ــة أطف ــازي لحاي ــز 1000 غ 2013(، مــروع تجهي

)أغســطس 2013(.

انظــر كشــافاً بجميــع الفيديوهــات التــي بثتهــا الكتائــب املقاتلــة يف ســوريا والتــي تشــكر فيهــا الداعمــن . 3

البحرينين. 

انظر الريط املتحرك يف الفيديو التايل والذي يحدد قيمة األسهم للترعات.. 4


