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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: من األعوبة بيد الدولة اإىل التمّرد عليها  »2«

»جهاديون« يبتّزون تركي البنعلي: مل تقل كلمة يف  »طاغوتك« قط...
وعادل احلمد داعية للجهاد اخلارجي لكن  »مع امللك« 

ــن أن  ــة م ــع جهاديّ ــه مواق ــا ذكرت ــاً م ــدا الفت وب

ــة  ــارة أمريكي ــل يف غ ــذي قت ــن ال ــد البحريني أح

تريــن  أكتوبــر/   14( العــراق  يف  اســتهدفته 

ــهاب  ــن ش ــد عبدالرحم ــو أحم األول 2014(، وه

أحمــد شــهاب امللقــب بعبدالرحمــن الرقــي 

ــه يف  ــدة أن أدرجت ــات املتح ــبق للوالي ــذي س وال

ــن،  ــوداء لإلرهابي ــا الس ــى قامئته ــام 2012 ع الع

كان يشــغل موقعــاً قياديــاً مرموقــاً يف تنظيــم 

للعمــل  مســئوال  عملــه  وهــو  »القاعــدة«، 

الخارجــي للقاعــدة يف أفغانســتان، أي مبثابــة 

»وزيــر الخارجيــة«. فيــا كشــفت وثائــق صــادرة 

اســمّي  عــن  األمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  عــن 

الداعيتــن البحرينيــن، شــوقي بــن عبــد الرحمــن 

ــن عــي الشــيخ ضمــن قامئــة  املناعــي وعــادل ب

وضعتهــا لـــ 131 أكادمييــا وناشــطا ورجــال ديــن 

ــم  ــرون »الدع ــم يوف ــت إنه ــة، قال ــن 31 دول م

واملجاميــع  الجهاديــة  للحــركات  الرعــي 

املســلحة«.

ويف 28 فرايــر/ شــباط مــن هــذا العــام احتفــت 

حســابات الجهاديــن عــى الشــبكات االجتاعيّــة 

بوصــول البحرينــي تــريك البنعــي )30 عامــاً( 

ــن  ــن بحريني ــاء ســقوط مواطن ــوايل أنب ــع ت ــن أنظــار املتابعــن م اســتقطبت البحري

يف تيــار األحــداث املشــتعل بالــرق األوســط الــذي تُــّوج هــذا العــام بوضــع تنظيــم 

الدولــة اإلســامية املعــروف بـ«داعــش« يــده عــى أراض واســعة يف العــراق وســوريا. 

وتعكــس التقاريــر الــواردة مــن هذيــن البلديــن ازديــاداً ملحوظــاً يف مســاهمة 

الجهاديــن البحرينيــن يف عمليــات التنظيــم اإلرهــايب الــذي أعلــن عــن إقامــة »دولــة 

الخافــة«. فخــال العــام الجــاري 2014 قتــل حــوايل 7 بحرينيــن يف صفوفــه إىل جانــب 

6 آخريــن لقــوا حتفهــم يف العامــن 2012 و2013 يف معــارك مــع تنظيــات متشــددة 

ــدء  ــذ ب ــة القتــى البحرينــن من ــك حصيل ــل »جبهــة النــرة«؛ لرتتفــع بذل رديفــة مث

تدفــق موجــات الجهاديــن األجانــب1 إىل ســاحات املعــارك يف ســوريا والعــراق إىل ثاثة 

عــر2 .
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ــابه  ــم يف حس ــد أن ألق ــراق بع ــق الع ــن طري ــوريا ع إىل س

عــى موقــع »تويــر« تريحــاً يقــول إنــه »نفــر للجهــاد يف 

الشــام«.

ــاً  ــّل أيضــاً منصب ومــا هــي إال أســابيع حتــى تبــن أنــه يحت

ــاء الهرمــي لتنظيــم »داعــش«؛ حيــث  ــاً رفيعــاً يف البن قيادي

يشــغل حاليــاً واحــداً مــن أضــاع »املثلــث الرعــي« 

أيب  جانــب  إىل  للتنظيــم،  الفتيــا  عمليّــة  يتــوىّل  الــذي 

بكــر القحطــاين )ســعودي( وعثــان آل نــازح العســريي 

ــوراة  ــب الدكت ــزل، طال ــول بون ــه ك ــد وصف ــعودي(. وق )س

الدولــة  أصــوات  »أكــر  بأنــه  »برينســتون«  بجامعــة 

االســامية فعاليــة«.

ــة  ــة الحاكم ــن العائل ــة م ــة مقّرب ــن قبيل ــذي يتحــدر م ــا البنعــي ال ــي يحتلّه ــدت الحظــوة الت وتأك

البحرينيــة وهاجــرت معهــا مــن الزبــارة إىل البحريــن يف العــام 1783، يف أوســاط التنظيــم املتشــدد، 

لــدى ظهــوره )يوليــو/ متــوز 2014( يف رشيــط فيديــو يف أحــد املســاجد مبحافظــة »الرقــة« الســورية 

التــي ســيطر عليهــا التنظيــم، وهــو يلقــن املصلــن نــّص البيعــة للبغــدادي الــذي أعلــن عــن تنصيــب 

نفســه »أمــرياً للمؤمنــن«3.

فيــا راجــت بكــرة مؤلفــات للبنعــي بيّنــت حجــم تأثريه يف 

الشــبكة الفكريــة للتنظيــم، منهــا عــى ســبيل املثــال: »مــّد 

ــات االنضــام  ــدادي« )2013(، »موجب ــة البغ ــادي لبيع األي

للدولــة االســامية يف العــراق والشــام« )2013(، »القيافــة يف 

عــدم اشــراط التمكــن الكامــل للخافــة« )2014(، »اللفــظ 

ــة اإلســامية«  ــق الدول ــاين: منجني اللســاين يف ترجمــة العدن

)2014(، »تبصــري املحاجــج بالفــرق بــن رجــال الدولــة 

اإلســامية والخــوارج« )2014(، »مختــر العبــارة يف حكــم 

طلــب اإلمــارة« )2014(، وغريهــا مــن املؤلفــات التــي بــارش 

بوضــع كثــري منهــا بعــد وصولــه إىل ســوريا.

ــزي  ــري« ب ــزوز القط ــم »ع ــى باس ــان املكن ــز العث عبدالعزي

الجيــش البحرينــي يف معقــل للمتشــددين بســوريا

ــزي  ــري« ب ــزوز القط ــم »ع ــى باس ــان املكن ــز العث عبدالعزي

الجيــش البحرينــي يف معقــل للمتشــددين بســوريا
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ولفــت تأثــريه الفكــري الضــايف يف الصــف الجديــد مــن الجهاديــن املنتمــن لـ«داعــش« أنظــار منظريــن بارزيــن 

يف التيــار الســلفي الجهــادي كأيب قتــادة الفلســطيني وشــيخه عاصــم الرقــاوي املعــروف بــأيب محمــد املقــديس 

ــي،  ــاد قنيب ــّدن وإي ــم وأيب بصــري الطرطــويس وآدم غ ــد الحلي ــر الحــدويش وهــاين الســباعي وطــارق عب وعم

الذيــن قابلــوا صعــود نجمــه بالتحفــظ. ونــروا رســائل يف أوقــات متفرقــة مــن هــذا العــام تطعــن فيــه كــا 

تعلــن التــرؤ منــه؛ إذ يحملونــه كثــرياً مــن مارســات »داعــش« التــي يــرون أنهــا »شــّوهت صــورة اإلســام 

والجهــاد«.

ــاً منهــم مل يســتطع الحــد مــن نفــوذ البنعــي الــذي يبــدو أنــه قــد قطــع جميــع أوارص الصلــة مــع  إال أن أيّ

ــة« منحــازاً إىل نســخة جديــدة يرتقــي هــو مقــام التأصيــل لهــا. شــيوخه الســابقن يف »األيديولوجيــا الجهاديّ

وقــد »حــّر« ردوداً عليهــم اتســمت باالعتــداد بالنفــس4  والصلــف الشــديدين كــا ميكــن رؤيــة ذلــك يف رده 

عــى أيب قتــادة يف مؤلفــه املوســوم »اإلفــادة يف الــرد عــى أيب قتــادة« )29 أبريل/ نيســان 2014(. ويقــول تعقيباً 

عــى وصــف األخــري ملقاتــي داعــش بـــ«كاب أهــل النــار«، »أرى أن يُعامــل الشــيخ أبــو قتــادة الفلســطيني 

بعــد تريحاتــه هــذه -إن ثبتــت عنــه- معاملــة املختلطــن مــن الــرواة )...( فهــو اختلــط مــن وقــت دخــول 

الســجن، فتقبــل فتــاواه -املوافقــه للحــق- قبــل االختــاط وال تقبــل بعــده«.

كــا رّد أيضــاً عــى شــيخه املقــديس الــذي يعــود لــه الفضــل يف تنصيبــه مفتيــاً يف »منــر التوحيــد والجهــاد« 

ــراق  ــاً يف الرســالة املوســومة »شــيخي األســبق هــذا ف ــاء«، بحســب زعمــه، قائ ــة اإلفت ــه يف »لجن ــة ل وخليف

بينــي وبينــك« )31 مايــو/ أيــار 2014(، »أنــت اليــوم تطعــن يب 

وتتــرأ منــي دون ســبب! إن أبــا ســفيان اليــوم هــو أبــو ســفيان 

األمــس، وأمــا نــريت للدولــة اإلســامية فليســت وليــدة الســاعة 

)...( ولكــن موقفكــم منــه تغــري، فــا عــدا مــا بــدا«.

»جهاديون« تحت التحكم
لطاملــا تفاخــرت الســلطات األمنيــة البحرينيــة أمام الدبلوماســين 

األجانــب بقدرتهــا عــى التحكــم يف األيديولوجيا الســنية املتطرفة 

ــي«  ــت اإلثن ــن »التفت ــدار م ــاء ج ــا يف إضف ــد عليه ــي تعتم الت

لصــد املطالبــات بالتغيــري الدميقراطــي.

ومتثــل أحــداث 14 فرايــر/ شــباط 2011 ورشــة مثاليــة الختبــار 

مــدى نجاعــة الحكــم يف اســتثار سياســات التحكــم والرمجــة 

ــام  ــوع إىل الع ــدى الرج ــة«. ول ــنية املتطرّف ــات الس عبدالرحمــن، نجــل الداعيــة الجهــادي عــادل الحمــد يف صــورة لـ«املجموع

لــه قبــل مقتلــه بســوريا
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عــى  الجهاديــة«  »الحركــة  ضلعــّي  مواقــف  لفحــص   2011

الســاحة البحرينيــة، أحدهــا تــريك البنعــي نفســه واآلخــر هــو 

الشــيخ عــادل حســن الحمــد، يتبــّن حجــم االســتجابة لسياســات 

»التحكــم« التــي اعتمدتهــا الســلطات. ونحــن هنــا نســتبعد مــن 

ــة الســلفية  ــة، كاألصال ــارات الســنية التقليديّ هــذا الفحــص التي

واإلخــوان وتجمــع الوحــدة الوطنيــة، التــي تعــد مهادنتهــا 

ــم موضــع تســليم. للحك

صــاغ البنعــي موقفــاً مــن أحــداث 14 فرايــر/ شــباط يتصــادى 

يف جــزء كبــري منــه مــع الدعايــة الحكوميــة. ويبــّن رشيــط 

فيديــو لــه يعــود إىل 15 مــارس/ آذار 2011 قبــل يــوم مــن قيــام 

الســلطات مدعومــة مــن قــوات درع الجزيــرة الخليجيــة بإخــاء 

دوار اللؤلــؤة مــن املحتّجــن، مــدى انخراطــه يف تجمعــات مــوايل 

ــات حراســة يف البســيتن، وهــي  ــن شــكلوا حامي ــة الذي الحكوم

ــرف  ــا ع ــية م ــة، عش ــّي املنام ــنة رشق ــه الس ــز في ــل يرك معق

بـ«حادثــة فتــاة البســيتن«. كان نشــطاء قــد بثــوا رشيــط فيديــو أظهــر قيــام فتــاة مواليــة للحكومــة بدهــس 

ــأن  ــة مفادهــا ب متظاهــر يف حــي املرفــأ املــايل. وعمــدت وســائل اإلعــام التابعــة للحكومــة عــى نــر دعاي

ــوون االنتقــام. الشــيعة ين

ورداً عــى ذلــك ارتقــى البنعــي منــراً يف تجمــع للموالــن الذيــن حملــوا صــور امللــك حمــد إضافــة إىل الســيوف 

والعــّي، وراح خاطبــاً فيهــم »مــن اعتــدى عليكــم فاعتــدوا عليــه مبثــل مــا اعتــدوا عليكــم«.

ومــى يقــول يف كلمــة مرتجلــة حملــت عنــوان »ترشــيد وتســديد ألهــل الســنة والتوحيــد« وســط رصخــات 

التكبــري والهتافــات املحتفيــة مبســئويل الدولــة »إننا 

إذا دافعنــا عــن أعراضنــا وعــن أموالنــا وعــن دورنــا 

وعــن أنفســنا فإننــا نفعــل ذلــك رضــا للــه تعــاىل«.

ــة  ــه »الحكوم ــّد في ــاً ع ــي بيان ــم وضــع البنع ورغ

ــع  ــواء م ــى الس ــاء« ع ــم والقض ــة يف الحك مرك

»الروافــض املركــن يف العبــادة والنســك« إال أنــه 

ــة ضــّد  ــا األمني ــد إجراءاته مل يجــد مانعــاً مــن تأيي

ــد  ــا يعتق ــى م ــا ع ــل وتوبيخه ــم؛ ب ــاريض الحك مع

إبراهيــم محيــي الديــن خــان، نجــل أحــد قدامــى املجاهديــن 

يف أفغانســتان ورئيــس جمعيــة »العدالــة« حاليــاً

عبدالرحمــن، نجــل الداعيــة الجهــادي عــادل الحمــد يف موكــب لجبهــة 

بســوريا »النــرة« 
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أنــه تســاهل بحقهــم يف مقابــل غلظتهــا عــى 

»الحســيب والنســيب«، يف إشــارة إىل الســنة.

إذ يقــول يف مقــال تحــت عنــوان »بــن آيــات 

ــدى  ــره عــى منت ــة« ن ــات القرآني ــة واآلي القرمزي

ــوز  ــو/ مت ــي« )14 يولي ــن ع ــة »آل ب ــاص بقبيل خ

2014( وضمنــه احتجاجــاً شــديد اللهجــة عــى 

قيــام الســلطات باإلفــراج عــن الشــاعرة آيــات 

القرمــزي التــي زج بهــا 3 أشــهر يف الســجن بســبب 

ــا  ــوزراء »بتن ــس ال ــن رئي ــا م ــخرت فيه ــدة س قصي

اليــوم نــرى ونشــاهد: أن األحــكام تنفــذ عــى أرشاف النــاس مــن أهــل الصــاح والديــن، ويُعفــى عــن ســقطة 

ــن«. ــاب األرذل ــاش واألوش ــن األوب ــاس م الن

ــب أو  ــا يشــاء، دون رقي ــى يشــاء، مب ــن يشــاء، مت ــع يطعــن يف م ــع الرقي وأضــاف يف الســياق نفســه »الوضي

حســيب، بينــا العيــون مســلطة عــى النســيب الحســيب. فقيــود الحديــد ألهــل الســنة والتوحيــد، وأمــا بنــو 

قرمــز، وأحفــاد كــرى وهرمــز فلهــم العفــو والعافيــة، والعاقــات الوديــة الصافيــة«، عــى حــد تعبــريه.

ويقــر البنعــي بـ«توافــق املصالــح« مــع الحكومــة فيــا إذا كان الطــرف املتــرر هــم الشــيعة »نركهــم يقتــص 

اللــه مــن ظــامل عــى ظــامل«.

ــا إذا  ــة في ــود الرابض ــاد األس ــوم »إرش ــان املوس ــول يف البي ويق

ــى  ــض ع ــر الرواف ــة« )2011( »ال نن ــكام والرافض ــل الح اقتت

ــن عــى الروافــض،  ــن، وال ننــر الحــكام املرتدي الحــكام املرتدي

نركهــم يقتــص اللــه مــن ظــامل عــى ظــامل، إال أن يديــر أحدهــم 

فوهــة بندقيتــه عــى عامــة أهــل الســنة، فعنــد ذلــك ندفعهــم 

وإن كان ذلــك يف مصلحــة الطــرف اآلخــر، ألن هــذا مــن قبيــل 

ــات«. ــاف الراي ــح مــع اخت توافــق املصال

»جهادي« لم يذكر »طاغوته« قط
علنيــة  انتقــادات  أيــة  إبــداء  عــن  البنعــي  عــزوف  شــكل 

ــن  ــزه م ــاً لنب ــن دافع ــه يف البحري ــرة إقامت ــال ف ــة خ للحكوم

واســطة منظــري »القاعــدة« املحســوبن عــى الظواهــري، ورســم 

محمد عيىس البنعي

محمــد عيــىس البنعــي، قتــل هــذا العــام 2014 يف معــارك مــع 

تنظيــم »داعــش
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الشــكوك حــول أســباب غــّض الســلطات البحرينيّــة النظــر عــى 

ــة. ــه إىل املاحق ــه بتعرض ــن مزاعم ــم م ــى الرغ ــه، ع تنقات

ويقــول الداعيــة املتشــدد طــارق عبدالحليــم )30 أبريــل/ نيســام 

ــم،  ــة إبراهي ــب املتطــاول، مبل ــن صــدع هــذا الطويل 2014( »أي

وهــو إىل يومنــا هــذا مل يتحــدث بلفظــة واحــدة يف حــق طاغوتــه 

وويل أمــره ملــك البحريــن«. ويضيــف »البنعــي يســافر يف 

مشــارق األرض ومغاربهــا، آمنــا يف رسبــه، مطمئنــا عــى نفســه. 

كيــف ال، وهــو مل يذكــر، باســمه ورســمه، طاغوتــه إىل اليــوم، إىل 

هــذه الســاعة، بكلمــة ســوء، حتــى بعــد أن اســتقوى بحروريــة 

الشــام«، وفــق تعبــريه.

ــه  ــبق ل ــذي س ــي ال ــع كشــاّف الرحــات للبنع ــة أن تتب الحقيق

العمــل مدرّســاً ملــادة الربيــة الدينيــة يف مــدارس البحريــن 

الحكوميــة )مدرســة عمــر بــن عبــد العزيــز يف مدينــة الحالــة(، 

ــة. ــم بساس ــت تت ــه كان ــأن تنقات ــوح ب ــد بوض ــرية، يؤك ــة األخ ــوام األربع ــال األع يف خ

وقــد ســافر إىل ليبيــا عقــب ســقوط نظــام القــذايف. إذ تظهــر عديــد مــن الفيديوهــات املرفوعــة عــى موقــع 

ــافر إىل  ــا س ــارضات. ك ــن املح ــلة م ــم سلس ــاءه فيه ــة »رست« وإلق ــن يف مدين ــاءه بجهادي ــوب« لق »يوتي

املغــرب للدعــوة، وإىل »أبــن« يف اليمــن التــي كان يتواجــد فيهــا لحظــة ســيطرة مقاتــي القاعــدة عــى بعــض 

مناطقهــا. وســافر إىل ســوريا مرتــن عــى األقــل منــذ انــدالع األحــداث فيهــا آخرهــا يف أغســطس/ آب 2013، 

كــا يتضــح مــن رســائله املنشــورة يف األشــهر األوىل مــن العــام 2013 والتــي كان يختمهــا بتوقيعــه مــع عبــارة 

»أرض الشــام املباركــة«. وقــد عــاد منهــا إىل البحريــن قبــل أن يعلــن عــن الهجــرة النهائيــة إىل »دولــة الخافــة« 

يف فرايــر/ شــباط 2014.

وحتــى مــع منعــه مــن دخــول بعــض الــدول 

العربيــة يف الســنوات الســابقة، كتونــس ومــر 

ــه  ــعودية، إال أن ــر والس ــارات وقط ــت واإلم والكوي

ــن  ــن وإىل البحري ــل م ــة التنق ــع بحري ــّل يتمت ظ

لغايــة مطلــع هــذا العــام 2014.

أبو معتصم البحرينيوال يقتــر األمــر عــى حريتــه يف التنقــل؛ بــل 

القاعــدة  تنظيــم  يف  الخارجــي  العمــل  مســئول  شــهاب،  أحمــد 

ن نســتا فغا بأ
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ــدة. ويعــرف البنعــي نفســه يف  ــه للقاع ــرة بوضــوح ميول ــري م ــه غ ــدى في ــذي أب ــوي ال ــى نشــاطه الدع حت

ــه )20  مقــال تحــت اســم مســتعار5 يحمــل بصمت

أكتوبــر/ تريــن األول 2013( رداً عــى جملــة 

ــد  ــى صعي ــه »ع ــه بأن ــي طالت ــات الت ــن االتهام م

ــوع  ــج فــإن البحريــن والكويــت فيهــا ن دول الخلي

ــارات والســعودية«.  ــة ال توجــد يف اإلم ــن الحري م

ويضيــف يف رشح الدواعــي لتغــايض الســلطات 

الشــيعة  ثــورة  قامــت  أن  عــن نشــاطه »منــذ 

يف البحريــن، قامــت حكومــة البحريــن بتوجيــه 

ســهامها وجهدهــا عــى الشــيعة، وغضــت الطــرف 

ــيخ  ــم الش ــن ومنه ــج يف البحري ــباب املنه ــن ش ع

ــض«. ــه البع ــا ال يفهم ــذا م ــي، وه ــريك البنع ت

وهــو تعليــل يتســق متامــاً مــع حقيقــة إحجــام الســلطات عــن مســاءلته لــدى ظهــوره يف تجمعــات رفعــت 

ــا  ــي يتحــّدث عنه ــة« الت ــة العاملي ــة الجهادي ــادة »الحرك ــة بق ــه الوثيق ــم »القاعــدة« وصات ــا أعــام تنظي فيه

ــه. براحــة يف مؤلفات

ويــروي البنعــي يف إحــدى رســائله حادثــة بالغــة الداللــة عــن قيامــه بالشــفاعة ملســيحي يف الســعودية وقــع 

أســرياً لــدى تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب، بعــد طلــب تلقــاه مــن شــيخه املقــديس. ويقــول بهــذا الصــدد 

»واللــه لــو كلمنــي شــيخي يف جيــش مــن النصــارى لركتهــم لــه. فقــام أمــراء التنظيــم هنــاك بإطــاق رساحــه 

ألجــل ذلــك«.

ويف حادثــة أخــرى فقــد ظهــر البنعــي خطيبــاً يف اعتصــام ملــوايل الحكومــة )14 ســبتمر/ أيلــول 2012( أمــام 

ــى  ــاً ع ــة احتجاج ــة باملنام ــفارة األمريكي ــّر الس مق

ــة  ــم أنتجــه مواطــن أمــرييك مــن أصــول مري فيل

ــة  ــى كلم ــول. وألق ــيئاً للرس ــر مس ــي« واعت »قبط

رايــات  رفعــوا  الذيــن  امللثمــن  املعتصمــن  يف 

»القاعــدة« وراحــوا يهتفــون: »يــا أوبامــا يــا أوبامــا 

ــداً »ال  ــي متوّع ــال البنع ــامة«. وق ــوم أس ــا الي كلن

يصــح أبــداً أن يزعــم الزاعــم أنــه ينتقــد مــا يقــوم 

ــك ال  ــد ذل ــم بع ــي، ث ــاءة للنب ــريكان باإلس ــه األم ب

يحّكــم رشيعتــه« عــى مــا جــاء يف فيديــو مصــّور 

إبراهيم العويض

إبراهيم العويض
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ــام.  لاعتص

ويف 2012 اســتضاف البنعــي يف منزله بالبســيتن يف 

إطــار حركــة جمــع الترعــات للمقاتلــن األجانــب 

يف ســوريا، الداعيــة حجــاج العجمــي الــذي أدرجــه 

كل مــن مجلــس األمــن الــدويل ووزارة الخزانــة 

األمريكيــة هــذا العــام أغســطس/ آب 2014 ضمــن 

قامئــة ممــويل اإلرهــاب يف العــراق وســوريا.

ــة  ــن العائل ــة م ــاة« املقرب ــة »الحي ــل أن صحيف ب

ــأن »أحــد أهــم  ــاين 2013( ب ــن الث ــر بشــكل مبكــر )25 نوفمــر/ تري الحاكمــة الســعودية كشــفت يف تقري

قــادة تنظيــم دولــة العــراق والشــام اإلســامية هــو شــخص بحرينــي الجنســية يعــرف بكنيــة أيب هــام األثــري«   

ذا يف وقــت مل يكــن فيــه قــد أعلــن هجرتــه مــن البحريــن بعــد.

ــه  ــق مع ــر تحقي ــطة. فآخ ــذه األنش ــن ه ــأن أي م ــة بش ــاءلة األمنيّ ــرّض للمس ــد تع ــي ق ــر أن البنع وال يظه

باعرافــه هــو يف إفاداتــه يعــود إىل العــام 2007 فيــا عــرف بـ«خليــة الســقيفة« التــي اتهــم فيهــا مبارســة 

التكفــري، قبــل أن يتــّم إطــاق رساحــه بعــد سلســلة محــاورات نظــا لــه مســئولو الســجن مــع شــيوخ ســلفين 

ــن مــن املؤسســة الدينيةالســعودية. مقّرب

عادل الحمد: أنا وأنتم مع الملك
ــاع،  ــع »النصــف« بالرف ــاً إســبوعياً يف جام ــي خطاب ــذي يلق ــد ال ــادل حســن الحم ــة الشــيخ ع يشــكل الداعي

الضلــع اآلخــر املمثــل للنشــاط الجهــادي املحــي؛ وهــو يعطــي دليــاً أشــّد وضوحــاً عــى انصيــاع رمــوز التيــار 

الجهــادي يف البحريــن لسياســات التحكــم التــي 

ــة. ترســمها الدول

ــأن  ــد بش ــات الحم ــع مطارح ــة تتب ــر عمليّ التظه

األزمــة البحرينيــة منــذ العــام 2011 افراقــاً جذريــاً 

عــن املقاربــة التــي مثّرهــا البنعــي، وبالتــوازي 

لتطويــق  الحكومــة  أقامتهــا  التــي  املقاربــة 

الرســمي  اإلعــام  لهــا  وســخرت  االحتجاجــات 

عــى مــدار الســاعة. لكنــه يظهــر أشــّد انــدكاكاً يف 

عي الرويعي املكنى بـ«أيب حمزة البحريني«

ــن  ــد املقاتل ــوار أح ــي« إىل ج ــزة البحرين ــى بـــ«أيب حم ــي املكن ــي الرويع ع

ــرب الع
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الطــرح الســلطوي لفــوارق »منهجيــة« بــن االثنــن 

يف األيديولوجيــا الجهاديــة - نرحهــا يف الحلقــة 

املقبلــة -.

ــع  ــاك أصاب ــر أن »هن ــكل مبك ــد بش ــرض الحم اف

ــة  ــر هــذا الحــدث«. ويقــول يف خطب ــة تدي خارجي

)13 فرايــر/ شــباط 2011( قبــل يــوم مــن انــدالع 

ــام  ــقاط نظ ــو إس ــدف ه ــداث إن »اله رشارة األح

الحكــم )...( ليســت قضيــة مطالــب سياســية وإمنــا 

القضيــة تصفيــة الســنة وإحــداث فتنــة«. ويختتــم 

خطبتــه بالدعــاء إىل أجهــزة األمــن »أن يوفقهــم اللــه ليربــوا بيــد مــن حديــد هــذه املــرة حتــى اليرفــع ُمبطــل 

رأســه بعــد اليــوم«، وفــق تعبــريه.

ــوا  ــن قام ــن الذي ــال األم ــل لرج ــكر الجزي ــدم بالش ــباط 2011 »أتق ــر/ ش ــر 27 فراي ــاب آخ ــف يف خط ويضي

بواجبهــم يف القضــاء عــى أهــل الفتنــة. هــؤالء هــم يف الحقيقــة درعنــا ومــن يحموننــا جميعــا أمــام املفســدين 

يف األرض، وهــؤالء عــادة التقديــر لهــم قليــل وهــم أحــوج النــاس إىل التقديــر والتثبيــت والدعــاء لهــم«.

ويكشــف تقــّدم األحــداث عــن تقــّدم مــوازي يف تبّنــي الحمــد لكامــل طقــم املفــردات التــي يصّدرهــا الخطــاب 

ــي خطــاب اقتاعــي ملواجهــة  ــك تبّن ــة األخــرى. مبــا يف ذل ــه حــال الجاعــات الســنية الحكومي الرســمي، حال

املحتجــن وفصــل العاملــن واملعلمــن وتجريــد الشــيعة مــن الحقــوق وهــدم املســاجد واملآتــم بطريقــة يفــوق 

فيهــا الدولــة تطرّفــاً، كــا تكشــف عــن ذلــك متواليــة مــن الخطــب ألقاهــا تعليقــاً عــى األحــداث.

ويقــول يف خطبــة 4 مــارس/ آذار 2011 »إذا أراد ملكنــا دوام ملكــه فليعــز أهــل الســنة ألنهــم هــم الشــعب 

ــتطيع أن  ــك اليس ــة. املل ــل فتن ــم فأه ــا عداه وم

ــه.  ــم مع ــن وقوفك ــد م ــده، الب ــيئا لوح ــل ش يفع

ــل  ــم أه ــعب وه ــعى الش ــك أن يس ــن ذل ــزم م يل

ــقوط«. ــن الس ــم م ــة دولته ــنة يف حاي الس

ــارس/ آذار 2011  ــة أخــرى 18 م ــف يف خطب ويضي

»الحــدث هــو مواجهــة بــن الحــق والباطــل، بــن 

ــل  ــداء إىل أه ــن الع ــم م ــري طبيعته ــاس مل تتغ أن

الســنة. العــداء مــع هــؤالء عقائــدي بينــا بعــض 

من اليمن تريك البنعي وعي الرويعي املكنى بـ«أيب حمزة البحريني«

يوسف جميل البحريني 
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النــاس مــا يــزال يعيــش يف وهــم أن هــؤالء األراذل 

ــة«. هــم أكري

ويتابــع يف خطبــة 25 مــارس/ آذار 2011 »يتســاءل 

النــاس يف هــذه األيــام وبعــد أن نكــس اللــه رؤوس 

إىل  مذلولــن  يرجعــون  وبــدأوا  الفســاد  أهــل 

أعالهــم، كيــف نتعامــل معهــم«. ويقــول »حتــى 

نتعامــل معهــم البــد أوال مــن تصنيفهــم )...( هــم 

مركــون نعــم، ولكــن أصــدق مــا يصــدق عليهــم 

أنهــم مــن املنافقــن، وحديثنــا عــن الدرجــة العليــا 

مــن النفــاق. هــؤالء مــن أعــى درجــات املنافقــن يظهــرون اإلســام ويبطنــون الكفــر«.

ويواصــل موضحــاً »املنافقــون يُجاهــدون بالســيف والســاح )...( اليصلــح أن نــرأف بهــم وإمنــا يُغلــظ عليهــم. 

مــن فقــه التعامــل معهــم أنهــم اليدخلــون الجيــش أو أي قطــاع عســكري بــل اليعطــون أي منصــب يَعلــون 

بــه عــى املؤمنــن، هــذه ليســت قضيــة سياســية وإمنــا هــذا الــرع«، مســتدركاً »أمــا املآتــم فــا بنيــت إال 

لتفريــق املســلمن، لــو كانــت هــذه الدولــة نــارصة للتوحيــد، فلــن تبقــي لهــم داراً. مســاجدهم ومآمتهــم رضار 

ومصريهــا الهــدم. الكنائــس النهدمهــا، ولكــن املآتــم تهــدم ألنهــا بنيــت لهــدم الديــن«، عــى حــد تعبــريه.

ويقــول يف خطبــة أخــرى 1 أبريــل/ نيســان 2011 »إذا أردنــا أن نواجــه الرافضــة يف بلدنــا وندفــع رشهــم فابــد 

أن تكــون معالجتنــا لقضيتهــم وفــق أصــول الديــن. أكــر العاقــات املوجــودة هــي عاقــات الصحبــة معهــم يف 

املــدارس والجامعــات واألعــال، وهــذا اليجــوز. الرافــي أكــر مــن فاســق، يف الجملــة الــرك عندهــم ظاهــر«. 

وميــي قائــاً »إذا كنــا فعــاً قــد اكتشــفنا املخطــط وألقينــا القبــض عــى بعــض قيــادات الرافضــة فــا يعنــي 

هــذا أن املشــكلة قــد انتهــت )...( املطلــوب منــا أن نســتمر يف محاربتهــم وفــق مــا ميــي علينــا الــرع«.

ويتابــع يف نفــس الســياق عــر خطبــة يف 15 أبريــل/ 

نيســان 2011 »يقولــون مواطنــن. ال يــا أخــي، 

هــؤالء اليســمون مواطنــن أبــداً، هــؤالء أعــداء 

األرض.الترتبــط  نفــس  عــى  معنــا  عاشــوا  وإن 

العــداوة بالتغــري الســيايس أبــداً، هــذا مرتبــط 

بديــن«، مضيفــاً »أيــا كانــت مواقعهــم يف الســجن 

ــد تحــت األرض  أو خارجــه. هــؤالء مكانهــم الوحي

ــود«.  ــل األس ــم النم ــدود يأكله ــع ال م

عي الرويعي املكنى بـ«أيب حمزة البحريني«

عي الرويعي املكنى بـ«أيب حمزة البحريني«
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ــاذ  ــدى نف ــى م ــوء ع ــواهد الض ــذه الش ــي ه تلق

التــي  للدولــة  املوجهــة  الرمجــة  تكتيــكات 

اســتقتلت منــذ البدايــة عــى تصويــر االحتجاجــات 

بأنهــا »قصــة شــيعية«، ورواجهــا حتــى يف خطــاب 

داعيــة جهــادي »يف الســاحات الخارجيــة« يحــاول 

متييــز نفســه عــن جاعــات الحكــم والتــورع عــن 

نظــام املصالــح الــذي يتمتــع مبزايــاه أقرانــه يف 

التيــار الســلفي التقليــدي. تبعــاً لذلــك، لــن يتــورع 

الشــيخ الحمــد مــن تطويــع النصــوص الدينيّــة 

ــة تنــوب مــكان  ــة البحرينيّ ــو أن الدول ــذي هــو الحكــم، كــا ل عــى نحــو براجــايت يف خدمــة »املرمــج«، ال

دولــة طالبــان التــي ترتفــع يف خطابــه إىل منزلــة اليوتوبيــا املنشــودة »مل يحكــم اإلســام يف دولــة إال مــع طالبــان 

ــام«. ــت باإلس ــن حكم ح

لكــن التجــارب املاثلــة أمامنــا تدلــل بوضــوح عــى أن سياســات التحكــم يف الجاعــات املتطرّفــة التــي تباهــى 

بهــا النائــب العــام عــي فضــل البوعينــن أمــام الســفري األمــرييك ال ميكــن أن تســتمّر لفــرة طويلــة. ويكشــف 

ــن املنتمــن إىل »داعــش« هــذا العــام )28 ســبتمر/  ــذي صــّوره أربعــة مــن املتشــددين البحريني ــو ال الفيدي

ــات  ــة التمــرّد عــى عاق ــن« عــن أحــد أمثل ــوان »رســالة إىل أهــل الســنة يف البحري ــول 2014( تحــت عن أيل

التحكــم.

ــن وزارة  ــق م ــط منش ــو ضاب ــلمي«، وه ــىس الس ــو عي ــم »أب ــب باس ــي امللق ــه البنع ــد عبدالل ــول محم ويق

الداخليــة البحرينيــة يف خطــاب اختــار أن يوجهــه إىل رفاقــه »لتعلــم أيهــا الجنــدي، أنــك أنــت مــن تحميهــم 

وتوطّــد حكمهــم الكفــرّي، شــئت أم أبيــت أنــت رشيكهــم يف الطغيــان عــى عبــاد اللــه«. ثــم ينهــي حديثــه 

التوبــة  إىل  األمــن  أجهــزة  العاملــن يف  بدعــوة 

»ليكــن قدوتكــم ركــب التائبــن قــادات املوحديــن 

كأيب عمــر البغــدادي، وأيب حفــص املــري، وأيب 

ســفيان األزدي«.

 28 يف  البحرينيــة  الســلطات  توّعــد  عــى  ورداً 

ــا  ــيات مواطنيه ــقاط جنس ــارس/ آذار 2014 بإس م

الضالعــن يف معــارك بالخــارج، علــق ســلان تــريك، 

سلان تريكوهــو مقاتــل بحرينــي أيضــاً يف صفــوف »داعــش«، 

عبداللــه جــال املهيــزع امللقــب بـــ«أيب الزبــري البحرينــي« وكذلــك »أيب 

جميــل«



15داع�ش بيننا

ــا يف  ــم أنن ــا علمت ــاكن، أم ــا املس ــا أيه ــاً »ي متحدي

ــا جناســيكم،  ــراق والشــام ركلن ــة اإلســام بالع دول

علمتــم  أمــا  منهــا،  ترأنــا  أننــا  علمتــم  أمــا 

أنكــم أنتــم وجناســيكم وقوانينكــم ودســاتريكم 

حســب  وذلــك  أقدامنــا«،  تحــت  وتهديداتكــم 

ــار  ــو/ أي ــّورة )17 ماي ــه املص ــريف لكلمت ــص الح الن

.)2014

لكــّن املغــزى األبــرز ذي املعنــى العميــق هــو 

الــذي تركــه عبدالرحمــن ابــن الشــيخ عــادل الحمد 

نفســه يف تعليــق عــى صفحتــه بشــبكة التواصــل االجتاعــي »تويــر« قبــل أســابيع مــن مقتلــه. قــال »أنــا مــع 

الثــورة الخليجيــة املقبلــة«. وراح يــديل مبطالعــات بيّنــت مــدى كرهــه الشــديد للعائلتــن الحاكمتــن يف البحرين 

والســعودية. الحــال أنــه، وكــا ّدلــت تجــارب أفغانســتان مــن قبــل وســوريا والعــراق فإنــك تســتطيع التحكــم 

يف الجاعــات املتطرفــة بعــض الوقــت، لكــّن عليــك أال تبالــغ يف الثقــة كثــرياً: إن متردهــا مســألة وقــت فقــط.

عبداللــه جــال املهيــزع امللقــب بـــ«أيب الزبــري البحرينــي« وكذلــك »أيب 

جميــل«
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الهوامش
الحظنــا أن اســتخدام لفــظ »جهــادي« لتمييــز الســلفين املتشــددين مثــري للجــدل. بعــض املحللــن يشــعرون بتنــازل . 1

ــع  ــه وق ــن ول ــب الجهادي ــذي يعج ــة« ال ــة الجهادي ــظ »الحرك ــتخدام لف ــى اس ــوا ع ــددين إذا صّدق ــلفين املتش للس

حســن يف اإلســام. لــذا مــن املفيــد التوضيــح هنــا أننــا نتبنــى الــرأي الــذي ســاقه مؤلفــو كتــاب »أطلــس األيديولوجيــة 

املتشــددة« ومنــه اقتبســنا هــذا الهامــش؛ حيــث يوعــز الكتــاب اســتخدام املصطلــح لألســباب التاليــة. أوالً: يســتخدم 

ــن  ــيا ول ــحونة سياس ــة أو مش ــري دقيق ــا غ ــة إم ــل املقرح ــاً: البدائ ــاب. ثاني ــح لإلره ــريب املكاف ــع الغ ــرياً يف املجتم كث

تكــون مفيــدة مــن الناحيــة التحليليــة. ثالثــاً: لفــظ »جهــادي« يشــري إىل مركزيــة الحــرب الدينيــة يف النظــرة الســلفية 

املتشــددة. رابعــاً: اســتخدام هــذه التســمية يجعــل الجهاديــن مســئولن عــن تشــويه املعنــى لعــدم االرتقــاء إىل مســتوى 

ــذه  ــة له ــة املعادي ــام العربي ــائل اإلع ــح يف وس ــذا املصطل ــتخدم ه ــرياً: يس ــاد. أخ ــط بالجه ــلوك املرتب ــن الس ــال م ع

األيديولوجيــة بشــداً. لذلــك اللفــظ ليــس جديــداً أو غربيــاً.

ــان، . 2 ــز العث ــد، عبدالعزي ــادل الحم ــن ع ــن األول 2014: عبدالرحم ــر/ تري ــة أكتوب ــن لغاي ــى البحريني ــة القت قامئ

عبدالرحمــن العثــان، عبداملنعــم عــي، إبراهيــم محيــي الديــن خــان، عــي الرويعــي امللقــب بـــ«أيب حمــزة البحريني«، 

عبداللــه جــال املهيــزع امللقــب بـــ«أيب الزبــري البحرينــي« و«أبــو جميــل«، يوســف جميــل البحرينــي، أبــو املعتصــم 

البحرينــي، عبدالرحمــن الرقــي املعــروف بـ«أحمــد شــهاب«، إبراهيــم العــويض، نــواف ســيف ومحمــد مبــارك.

نــص البيعــة: »نبايــع أمــري املؤمنــن وخليفــة املســلمن أبــا بكــر إبراهيــم بــن عــّواد القــريش الهاشــمي الحســيني عــى . 3

الســمع والطاعــة يف املنشــط واملكــره، والعــر واليــر، وعــى أثـَـرٍة علينــا، وعــى أال ننــازع األمــر أهلــه إال أن نــرى كفــراً 

بواحــاً عندنــا فيــه مــن اللــه ُمهــان، واللــه عــى مــا نقــول شــهيد«.

تكشــف رســائل البنعــي )مواليــد 1984( اعتــداداً كبــرياً بنفســه وتتخلــل ســطورها أنــا فائضــة. بــل أنــه وحســب مــا . 4

يــروي عنــه أحــد جهاديــي »القاعــدة«، تحــت اســم أبــو عبيــدة الســلفي املــرواين »كان يُســأل عــن أيب هــام االثــري 

فيزكيــه وميــدح علمــه ويــويص مبؤلفاتــه ويف نهايــة املطــاف »تبــن أن أبــا هــام األثــري، هــو نفســه تــريك البنعــي.

أحصينــا ألغــراض إعــداد هــذا التحقيــق عديــداً مــن األســاء املســتعارة التــي اســتخدمها تــريك البنعــي عــى فــرات . 5

متفاوتــة. وقــد كشــف عــن معظمهــا هــو بنفســه، مثــل:

أبــو ســفيان الســلمي، أبــو هــام األثــري، أبــو حذيفــة محمــد بــن عبــد الرحمــن البحرينــي، أبــو حــزم الســلفي، أبــو 

الحســن األزدي، حاتــم املقبــل، أبــو الفــداء، أبــو رضغــام وغريهــا مــن األســاء. ويقــول حــول ذلــك يف كتابــه »زبالــة 

امللــل والنحــل«: »وليُعلــم أن مســألة اســتخدام الكنــى أو األســاء املســتعارة للتخفــي عــن الطغــاة أو الظلمــة ال يشء 

ــن  ــريك ب ــا ت ــول: »أن ــت أق ــة االســم، فكن ــة ملــن يســألني عــن حقيق ــض والتوري ــد لزمــت املعاري ــاً )...( فق ــا رشع فيه

مبــارك البنعــي، وكنيتــي: أبــو ســفيان الســلمي«؛ واألمــر كــا قلــت: فهــذا اســمي الــذي ســاين بــه والــداي، وهــذه 

كنيتــي التــي اخرتهــا لنفــي«. ويشــار هنــا إىل أين يف اســتخدامي لتلــك الكنــى واألســاء مل انتســب قــط لغــري والــدي، 

وحاشــا! فمــرة قلــت: »ابــن عبــد الرحمــن«، ومــرة قلــت: »ابــن عبــد العزيــز«؛ وكل إنســان عبــد للــه طوعــاً أو كرهــاً. 

ومــرة قلــت: »البحرينــي«؛ وأنــا بحرينــي الــوالدة والنشــأة، ومــرة قلــت: »األثــري«؛ وأنــا مــن مدرســة األثــر املهتمــة 

بآثــار الصحابــة والتابعــن ومــن بعدهــم. ومــرة قلــت: »حاتــم املقبــل«؛ ومقبــل جــدي األكــر، وهــو فخــذ مــن األفخــاذ 

العريقــة يف قبيلــة البنعــي«.
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يف ســبتمر/ أيلــول 2014 قامــت الســلطات الســعودية بتجميــد 

ــا،  ــى أراضيه ــم ع ــوري املقي ــة الس ــة للداعي ــابات البنكي الحس

ــل اإلرهــاب«  .  ــة »متوي ــور، بتهم ــان العرع ــيخ عدن الش

فيــا أعلــن أحــد القــادة الرعيــن املنشــقن حديثــاً عــن 

ــلطان  ــعودي س ــو الس ــايب، وه ــرة« اإلره ــة »الن ــم جبه تنظي

ــعودية  ــاة« الس ــة »الحي ــع صحيف ــوار م ــوي، يف ح ــىس العط عي

)26 أكتوبــر/ تريــن األول 2014( عــن تلقــي التنظيــم »متويــاً 

ــور«  .  ــن العرع ــون دوالر م ــه ملي قيمت

ــاً  ــب مقّرب ــت قري ــى وق ــذي كان حت ــدد ال ــن املتش ــل الدي رج

ــا، زار  ــاً عــى تلفزيوناته ــاً دامئ ــن املؤسســة الســعودية، وضيف م

البحريــن أكــر مــن مــرّة بــن عامــّي 2012 و2013 ألغــراض 

جمــع املــال للجهاديــن يف ســوريا. لكــن ذلــك ليــس ســوى جــزء 

ــاً  ــور، كان أيض ــو أن العرع ــا، ه ــر منه ــزء اآلخ ــة. الج ــن القص م

ــة.  ــة البحرينيّ ــزة األمني ــة يف األجه ــا املتطرّف ــئون األيديولوجي ــري ش ــن مدبّ ــداً م واح

وتكشــف الســطور التاليــة التــي كتبهــا القيــادي البحرينــي يف »داعــش«، تــريك البنعــي، تحــت عنــوان »مختر 

الســطور يف حــواري مــع عدنــان العرعــور« عــن واحــد مــن األمثلــة لذلــك؛ إذ يــروي حادثــة إحضــار الســلطات 

البحرينيــة لــه يف الســجن الشــيخ العرعــور  للقيــام بسلســلة مــن الحــوارات معــه يف خــال الفــرة البســيطة 

التــي أوقــف فيهــا العــام 2007. 

فيا يي التفاصيل التي دّونها البنعي  :

»يف عــام 2006 ســمعت بقــدوم عدنــان العرعــور إىل خيمــة دعويــة فصحبــت آلــة التســجيل مــع أحــد أحبــايب 

ــن  ــدداً م ــذاك ع ــور آن ــان العرع ــم. الســيا وأن لعدن ــرر به ــام املغ ــب الحــوار العلمــي أم ــه لطل ــا ل وانطلقن

املحــارضات ألقاهــا يف البحريــن وخارجهــا بعنــوان »التكفــري يــؤدي إىل التفجــري«.. ومــا إىل ذلــك.

ملحق  »1«
�ضجن بحريني يحت�ضن حوار »العرعور« و»البنعلي«:

»حتى ظنناه وزيراً اأو �ضابطاً كبرياً« 

تريك البنعي
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فلــا وصلنــا إىل مــكان محارضتــه، وإذ بنــا نســمع مــن املعديــن؛ خــر تخلــف العرعــور عــن تلــك املحــارضة 

بحجــة قلــة الحضــور! فقلنــا: قــدر اللــه ومــا شــاء فعــل.

ــدرب بتهمــة أســموها بـــ:  ــاق ال ــن مــع بعــض رف ــه يل أن أعتقــل يف ســجون البحري ويف عــام 2007 شــاء الل

ــاعدة-. ــي س ــقيفة بن ــارة إىل س ــقيفة«! -إش ــة الس »خلي

ــم  ــن أحباره ــا م ــن يحاورن ــيأتون مب ــوت س ــد الطاغ ــامعنا أن جن ــى إىل مس ــجن تناه ــن يف الس ــا نح وبين

ورهبانهــم، كعــادة القــوم يف محاربــة الحــق وأهلــه. فتوقعــت أن يأتــوا بقزمهــم الجهمــي عبدالعزيــز الريــس، 

ــاً ومكــراً! وإذ بهــم يعدلــون عنــه إىل مــن هــو أكــر منــه خبث

فبينــا أنــا يف بعــض خلــوايت يف ســجني اإلنفــرادي، إذ بأحــد الضبــاط األصاغــر يطــل عــي مــن رشفــة البــاب، 

وهــو يدخــن منتشــياً، فقــال يل دون مقدمــات: »الشــيخ عدنــان عرعــر!«، فقلــت لــه: »العرعــور وليــس عرعــر« 

ــر الشــيخ  ــال يل مســتفهاً: »أيضــاً تكف ــم ق ــروه، ث ــور؟« فأق ــال: »العرع ــه فق ــن خلف ــاده م فالتفــت إىل أجن

عدنــان العرعــور؟« فأجبتــه بأننــا ال نكفــر إال مــن كفــره اللــه ورســوله بالضوابــط الرعيــة!

فحمــدت اللــه حينهــا أين مل أجتمــع بــه يف تلــك الخيمــة الدعويــة مــن قبــل، حتــى ال يشــمت يب، وعــادة القــوم 

الشــاتة وســوء األخاق!

 وكان يف مبنــى الســجن غرفــة للزيــارة متواضعــة؛ عبــارة عــن بــاط قديــم بــايل، وكــرايس »باســتيكية« منــدرة. 

ومبجــرد قــدوم العرعــور إليهــا انقلبــت الغرفــة رأســاً عــى عقــب؛ ســجاد أحمــر فخــم، وكــرايس مــن الجلــد 

األســود املحكــم! حتــى ظننــاه وزيــراً، أو ضابطــاً كبــرياً!

بــدأ اســتقبايل بســؤال أراد بــه التنقــص واالزدراء فقــال: »أبــو ســفيان كم عمــرك«؟! فقلت له:«ثــاث وعرين«، 

آنــذاك، فقــال:«ال، ســتن«! فأعــدت عليــه فأعــاد عــّي! فقال:«ثــاث وعريــن وبتفتــي الناس؟!«ومــا علــم أن 

األمــر راجــع إىل«مــن كان لــه قلبــا حافظــا، ولســانا الفظــا«. وقــد كتبــت:«رد االفــراء؛ يف تقييــد ســن اإلفتــاء«.

ثــم فتــح حاســوبه املحمــول وبقربــه مجموعــة مــن الضبــاط الخبثــاء، وقــال: »أبــو ســفيان تعــال نتناظــر«. 

فقلــت: »ال مناظــرة يف مجلــس خيفــة كــا ذكــر أهــل العلــم«!

فالتفــت العرعــور عــى مــن عــى ميينــه مــن الضبــاط وأخــرج صــوت الــراط مــن فمــه تجاههــم! ثــم قــال 

كعادتــه يف التمثيــل: »نحــن نتكلــم ال نخــى يف اللــه لومــة الئــم«!
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فلــا رأيتــه كذلــك قلت:«قــد ذُكــر أنــه ينبغــي أن يكــون 

ــت  ــراء، وأن ــل والســن وإال كان م ــن يف العق املتناظــرون متقارب

ــده! ــقط يف ي ــنا«. فأس ــي س ــر من أك

 ثــم قــام بتوجيــه أســئلة متفرقــة مــن بــاب امتحــان علميتــي، 

وكان مــن غــروره وعجبــه أننــي كلــا أجبتــه بجــواب قــال: 

ــي«. ــد أرشطت ــن أح ــمعتها م ــك س ــك أن ــنت؛ الش »أحس

 ثــم كان مــا قــال يل العرعــور: »هــل تعتقــد أن الكفــر كفــران 

أم أنــه كفــر واحــد؟« فقلــت: »بــل هــو كفــران؛ أكــر وأصغــر«.

ــز بينهــا؟!« فقلــت: »كل كفــر يف  فقــال العرعــور: »وكيــف متي

ــة عــى  ــاب أو الســنة فهــو أكــر مــا مل يــدل دليــل أو قرين الكت

أنــه أصغــر«.

العلــم  طــاب  مــن  كثــرياً  ســألت  وقــد  »أخطــأت،  فقــال: 

ــا فوضعــت هــذه  ــه أن ــا قررت ــال: »الصــواب هــو م ــم اســتدرك فق ــك«. ث ــوا بجواب ــاض وغريهــا فأجاب يف الري

القاعــدة«.

وعجبــاً؛ إن كان العلــم هــو مــا اشــرك فيــه النــاس كــا قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة فكيــف لنــا أن نعــرف 

مــا قــرره العرعــور يف عرعورياتــه؟! ثــم أخــرج العرعــور ورقــة مــن حقيبتــه وكتــب قاعــدة إرجائيــة، نصهــا:«كل 

كفــر يف الكتــاب أو الســنة فهــو أصغــر، مــا مل يقــرن باســتحال أو جحــود أو شــك أو نفــاق«!

وهــذه قاعــدة إرجائيــة رصفــة، ال تنطــي عــى أحــد مــن أهــل الســنة والجاعــة، أضــف إىل أنهــا جهــل فاضــح 

حيــث أنــه ال يُفــرق بــن أنــواع الكفــر ومناطــات الكفــر!

وقــد احتفظــت بالورقــة وفيهــا القاعــدة العرعوريــة بخــط يــده، غــري أين ملــا بحثــت عنهــا الحقــاً ألرد عليهــا 

رداً علميــاً مفصــاً مل أعــر عليهــا.

ــر، وال  ــر األك ــو الكف ــرون«، ه ــم الكاف ــك ه ــه فأولئ ــزل الل ــا أن ــم مب ــن مل يحك ــن: »وم ــراد م ــر أن امل ــم أق ث

ــود! ــوط بالجح ــه من ــري أن ــر، غ ــه إىل األصغ ــل يف رصف ــب دلي ينتص

ثــم كان مــن أســئلته يل أن ســألني عــن قــويل يف العــذر بالجهــل، فبينــت لــه أننــا ال نعــذر بــه يف مســائل أصــول 

أبو الدن البحريني
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الديــن الواضحــات، ونعــذر بــه فيــا دون ذلك.

فاعــرض العرعــور بشــبهات واهيــة، قــد أرشت إىل بعضهــا يف مقدمتــي لكتــاب: »اإليضــاح والتبيــن؛ يف أن مــن 

فعــل الــرك جهــاً ليــس مــن املســلمن«.

وقــد تكــررت زيــارة العرعــور يل مــرات عديــدة، ويف كل مــرة يســأل الســجانن وبعــض الســجناء عنــي: »هــل 

تغــري فكــر أيب ســفيان؟ أم مــا زال عــى مــا هــو عليــه؟!«.

 وملــا كان حــواري مــع عدنــان العرعــور خلــف قضبــان الســجن ال فائــدة منــه، والظــن الغالــب أين لــن أقنعــه 

كــا أنــه لــن يقنعنــي، اخــرت أن أشــخصن الحــوار معــه. فأخــذت أســأله عــن حواراتــه مــع شــيوخنا، وهــل 

حصلــت بينــه وبينهــم مناظــرات ومحــاورات مشــهودة؟! وأيــن حصــل ذلــك ومتــى وكيــف؟!

فزعــم أنــه جمعــه مجلــس مــع شــيخنا أيب قتــاة الفلســطيني وأنــه قــال: »إن كان ســيكون يف هــذا العــامل مــن 

رش فهــو مــن هــذا الرجل!«ثــم برهــن بفتــواه يف الجزائــر!

وزعــم أنــه جلــس مــع الشــيخ جهيــان العتيبــي فلــا خــرج مــن عنــده قــال: »هــذا الرجــل سيســفك الــدم 

الحــرام، يف الشــهر الحــرام، يف البلــد الحــرام«. وفعــاً وقــع ذلــك فاســتدعي العرعــور، بحســب زعمــه، مــن قبــل 

املخابــرات الســعودية يســألونه كيــف عــرف ذلــك قبــل وقوعــه؟! وزعــم أنــه جلــس مــع الشــيخ أيب حمــزة 

املــري وأنــه كفــر القاعديــن عــن الجهــاد، فاحتــج عليــه العرعــور بقصــة كعــب بــن مالــك فأفحمــه –هكــذا 

زعــم-! وزعــم أنــه جلــس مــع محمــد الفــزازي غــري مــا نــر، وزعــم أنــه ســأله عــن ابــن بــاز فأجــاب بقولــه: 

»كــــــــــافر« هكــذا باملــد! وكــذا األلبــاين وابــن العثيمــن.

وزعــم أنــه ســجل رشيطــاً فعــرض عــى شــيخ املجاهديــن أســامة بــن الدن فقيــل للشــيخ أن يجيــب عليــه، 

فــا اســتطاع الشــيخ غــري حــك لحيتــه عجــزاً! وهكــذا ألــف ليلــة وليلــة مــن العرعوريــات التــي ليــس آلخرهــا 

ســقف! فلــا كان هــو وإيــاي يف املجلــس األخــري، قلــت لــه: »لعلنــا نلتقــي يف مجلــس خــري مــن هــذا املجلس«!

ومــن ذلــك الحــن إىل اليــوم مل يجمعنــي اللــه وإيــاه عــى طاولــة حــوار حقيقيــة، وللــه األمــر مــن قبــل ومــن 

بعــد«.
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ــة يف  ــي، مســاحة الفت ــريك البنع ــي، ت ــت شــخصية البحرين احتلّ

التقاريــر والتغطيــات التــي واكبــت تقــدم تنظيــم »داعــش« يف 

ــي  ــرز مفت ــن أب ــدا م ــاً واح ــد حالي ــو يع ــراق.  وه ــوريا والع س

ــة«،  ــة الخاف ــة »دول ــن إقام ــن ع ــذي أعل ــايب ال ــم اإلره التنظي

وأحــد أكــر املؤثريــن يف الجيــل الجديــد مــن الجهاديـّـن. ويُتّهــم 

البحرينيــن وإرســالهم إىل  الشــباب  العــرات مــن  بتجنيــد 

ــريته: ــن س ــات م ــي محط ــا ي ــارج. في ــال يف الخ ــات القت جبه

• ــفيان 	 ــأيب س ــى ب ــي ويكن ــارك البنع ــن مب ــريك ب ــمه ت اس

ــيتن  ــة البس ــكنة منطق ــن س ــد 1984(، م ــلمي )موالي الس

ــد مــن األســاء املســتعارة  ــه العدي ــة املحــرق، ول يف مدين

األخــرى التــي اســتخدمها عــى فــرات متفرقــة. وقــد 

كشــف عــن معظمهــا هــو بنفســه، مثــل: أبــو هــام 

األثــري، أبــو حذيفــة محمــد بــن عبــد الرحمــن البحرينــي، 

ــل،  ــم املقب ــن األزدي، حات ــو الحس ــلفي، أب ــزم الس ــو ح أب

أبــو الفــداء، أبــو رضغــام وغريهــا مــن األســاء. ويقــول حــول ذلــك يف كتابــه »زبالــة امللــل والنحــل«: 

ــى أو األســاء املســتعارة للتخفــي عــن الطغــاة أو الظلمــة ال يشء  ــم أن مســألة اســتخدام الكن »وليُعل

ــول:  ــت أق ــم، فكن ــة االس ــن حقيق ــألني ع ــن يس ــة مل ــض والتوري ــت املعاري ــد لزم ــاً )...( فق ــا رشع فيه

»أنــا تــريك بــن مبــارك البنعــي، وكنيتــي: أبــو ســفيان الســلمي«؛ واألمــر كــا قلــت: فهــذا اســمي الــذي 

ــك  ــتخدامي لتل ــا إىل أين يف اس ــار هن ــي«. ويش ــا لنف ــي اخرته ــي الت ــذه كنيت ــداي، وه ــه وال ــاين ب س

الكنــى واألســاء مل انتســب قــط لغــري والــدي، وحاشــا! فمــرة قلــت: »ابــن عبــد الرحمــن«، ومــرة قلــت: 

»ابــن عبــد العزيــز«؛ وكل إنســان عبــد للــه طوعــاً أو كرهــاً. ومــرة قلــت: »البحرينــي«؛ وأنــا بحرينــي 

ــة والتابعــن  ــار الصحاب ــر املهتمــة بآث ــا مــن مدرســة األث ــري«؛ وأن ــت: »األث ــوالدة والنشــأة، ومــرة قل ال

ومــن بعدهــم. ومــرة قلــت: »حاتــم املقبــل«؛ ومقبــل جــدي األكــر، وهــو فخــذ مــن األفخــاذ العريقــة 

ــي«.  ــة البنع يف قبيل

• نشــأ يف حلقــات تحفيــظ القــرآن يف محلتــه املحــرق مــن أرض البحريــن ثــم درس التجويــد عــى أحــد 	

ــجد  ــه يف املس ــيخ ل ــد ش ــى ي ــد ع ــة التجوي ــل دراس ــم أكم ــامة ث ــن س ــلطان ب ــجد س ــيوخه يف مس ش

ملحق  »2«
»�ضرعّينا« يف داع�ش:

اإرهابي يتحّرك بخّفة

تريك البنعي
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ــد. ــو زي ــه قــرأ عــى شــيخه عــي أب الجنــويب يف البســيتن، كــا أن

• ــم درس 	 ــة، ث ــة خاص ــة ديني ــي مدرس ــان، وه ــة اإلمي ــة يف مدرس ــة واإلعدادي ــة االبتدائي درس يف املرحل

ــة. ــة الهداي ــم األديب مبدرس ــة يف قس الثانوي

• درس يف كليــة الدراســات اإلســامية والعربيــة بــديب، وأكمــل فيهــا ســنة ونصــف، إال أن الحكومــة 	

اإلماراتيــة داهمــت بيتــه يف مدينــة الشــارقة واعتقلتــه ثــم رحلتــه إىل البحريــن بعــد مــدة، مــا اضطــره 

ــن  ــد البحري ــا درس يف معه ــا، ك ــرج منه ــى تخ ــريوت حت ــي يف ب ــام األوزاع ــة اإلم ــدرس بكلي إىل أن ي

ــه. ــى تخــرج من ــة حت ــوم الرعي للعل

• درس عــى عــدد مــن الشــيوخ والعلــاء، مــن أبرزهــم الشــيخ عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن بــن جريــن، 	

والشــيخ أيب محمــد املقــديس، والشــيخ صفــاء الضــوي العــدوي، والشــيخ عامــر صــري التميمــي، والشــيخ 

عمــر بــن مســعود الحــدويش.

• ــاب ملــن 	 ــات صغــرية: الكناشــة يف بعــض خصائــص عائشــة، العت ــارة عــن كتيّب ــه، وهــي عب مــن مؤلفات

تكلــم بغــري لغــة الكتــاب، الحليــة يف إعفــاء اللحيــة، السلســبيل يف قلــة ســاليك الســبيل، األقــوال املهديــة 

إىل العمليــات االستشــهادية، اإلقليــد يف ذم التقليــد، ســري أعــام الســجناء، تصنيــف التنصيــف، مختــر 

ــّد  ــن حســن، م ــرد عــى بشــري ب ــاة، املجــن يف ال ــوج الحي ــري الشــعر للرجــال، كاتل املقــال يف حكــم توف

األيــادي لبيعــة البغــدادي، موجبــات االنضــام للدولــة االســامية يف العــراق والشــام، القيافــة يف عــدم 

ــة اإلســامية،  ــق الدول ــاين: منجني ــة العدن ــظ اللســاين يف ترجم ــة، اللف ــل للخاف اشــراط التمكــن الكام

ــب  ــم طل ــارة يف حك ــر العب ــوارج، مخت ــامية والخ ــة اإلس ــال الدول ــن رج ــرق ب ــج بالف ــري املحاج تبص

اإلمــارة، وغريهــا مــن املؤلفــات.

• عمــل مدرســاً يف مدرســة عمــر بــن عبــد العزيــز يف مدينــة 	

ــه يف  ــن ولقائ ــفره إيل اليم ــد س ــل بع ــه فص ــة، إال أن الحال

»أبــن« مبنتســبن لتنظيــم القاعــدة. كــا كان إماماً ملســجد 

يف ســوق املحــرق ثــم يف مســجد العــال ثــم أوقــف مــن 

اإلمامــة، مــن طريــق خالــه، بســبب فتــوى الشــيخ أحمــد 

شــاكر يف حكــم مــن نــارص الكفــار عــى املســلمن؛ حيــث 

قــام البنعــي بتعليقهــا يف ركــن الفتــاوى باملســجد بصفتــه 

اإلمــام فيــه. 

• اعتقــل يف البحريــن العــام 2007 مــع بعــض رفاقــه بتهمــة 	

إىل  إشــارة  الســقيفة«،  بـ«خليــة  عــرف  فيــا  التكفــري 

ســقيفة بنــي ســاعدة، وقــد أطلــق رساحــه بعــد سلســلة 

مــن املحــاورات نظمهــا لــه مســئولو الســجن مــع شــيوخ 
تريك البنعي
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ســلفين مقّربــن مــن املؤسســة الدينيــة الســعودية، كالداعيــة املتشــدد الشــيخ عدنــان العرعــور الــذي 

ــاوره. ــجن، وح ــوده يف الس ــرة وج ــرّة يف ف ــري م زاره غ

• ــة يف الســنوات الســابقة، كتونــس ومــر والكويــت واإلمــارات 	 ــدول العربي ــع مــن دخــول بعــض ال من

ــة التنقــل مــن وإىل البحريــن لغايــة مطلــع هــذا العــام  ــه ظــّل يتمتــع بحري وقطــر والســعودية، إال أن

2014.  فقــد ســافر إىل ليبيــا عقــب ســقوط نظــام القــذايف. إذ تظهــر عديــد مــن الفيديوهــات املرفوعــة 

عــى موقــع »يوتيــوب« لقــاءه بجهاديــن يف مدينــة »رست« وإلقــاءه فيهــم سلســلة مــن املحــارضات. 

كــا ســافر إىل املغــرب للدعــوة، وإىل »أبــن« يف اليمــن التــي كان يتواجــد فيهــا لحظــة ســيطرة مقاتــي 

القاعــدة عــى بعــض مناطقهــا. وســافر إىل ســوريا مرتــن عــى األقــل منــذ انــدالع األحــداث فيهــا آخرهــا 

يف أغســطس/ آب 2013، كــا يتضــح مــن رســائله املنشــورة يف األشــهر األوىل مــن العــام 2013 والتــي كان 

يختمهــا بتوقيعــه مــع عبــارة »أرض الشــام املباركــة«. وقــد عــاد منهــا إىل البحريــن قبــل أن يعلــن عــن 

الهجــرة النهائيــة إىل »دولــة الخافــة« يف فرايــر/ شــباط 2014. 

• ــدى 	 ــل ل ــديس«، املعتق ــد املق ــروف بـــ«أيب محم ــاوي املع ــم الرق ــادي األردين عاص ــر الجه ــام املنظ ق

الســلطات األردنيــة حاليــاً،  بتنصيبــه مفتيــاً يف »منــر التوحيــد والجهــاد«، وهــو موقــع ملنــارصي فكــر 

ــه. ــب زعم ــاء«، بحس ــة اإلفت ــه يف »لجن ــة ل ــدة«، وخليف »القاع

• تكشــف رســائل البنعــي عــن اعتــداده الشــديد بنفســه وعــن انتفــاخ نرجــي فائــض. بــل أنــه وحســبا 	

يــروي عنــه أحــد جهاديــي »القاعــدة«، تحــت اســم أبــو عبيــدة الســلفي املــرواين »كان يُســأل عــن أيب 

هــام االثــري فيزكيــه وميــدح علمــه ويــويص مبؤلفاتــه ويف نهايــة املطــاف تبــن أن أبــا هــام األثــري، 

ــد الفقــري؛ أننــي يف بعــض  ــه عــى العب هــو نفســه تــريك البنعــي«. ويقــول عــن نفســه »مــن نعــم الل

ــه يف مســألة:  ــت علي ــا تعقب ــال يل أحدهــم مل ــى ق ــرة واملدرســن؛ حت ــان أصــوب وأصحــح للدكات األحي

ــاً »إين أروي  ــول أيض ــا يق ــده«. ك ــد ول ــذه، واألب ال يحس ــد تلمي ــتاذ ال يحس ــدان؛ األس ــان ال يحس اثن

حديــث رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم عــر أكــر مــن ثامثائــة طريــق، فللــه الحمــد واملنــة. حتــى 

قــال شــيخنا العامــة عمــر الحــدويش فــك اللــه أرسه عــن العبــد الفقــري: لــو كان البخــاري حيــاً لجعلهــم 

مــن رجالــه، ومــن الطبقــة األوىل«. ويضيــف »مــن الطرائــف يف هــذا البــاب، أين كــا أروي عــن اإلنــس، 

أروي كذلــك عــن الجــن! وذلــك مــن طريــق الشــيخ ضيــاء الحســن رحمــه اللــه حيــث يــروي بإســناده 

إىل ملــك الجــان مرفوعــاً عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم«. ويقــول البنعــي بهــذا الصــدد أيضــاً »كــا 

ــايت،  ــكل مســموعايت، ومروي ــاع األرض، ب ــن شــتى بق ــم م ــن املشــايخ وطــاب العل ــدداً م أين أجــزت ع

ومقــروآيت، ومصنفــايت، كــا أجــازين مشــايخي، بالــرط املعتــر، عنــد أهــل الحديــث واألثــر«. وكذلــك 

يقــول عــن نفســه »أعــداء هــذا املنهــج األملــع، مــن املرتديــن وأهــل البــدع؛ منعــوين مــن أمــوٍر كثــرية؛ 

كعزلهــم إيــاي مــن إمامــة املســلمن، ومنعهــم إيــاي مــن التدريــس يف املســاجد؛ لكــن هاهــو صــوت 

العبــد الفقــري يعــر القــارات، ويصــل لشــتى املجتمعــات، ويُرجــم إىل غــري العربيــة مــن اللغــات! عــى 

رغــم أنــف كل حاســد لئيــم«. كــا يقــول أيضــاً »يف طفولتــي لزمــت شــيخاً مــن مدينتنــا، كنــت أحــب 
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الــردد إىل مكتبتــه، وكنــت أســأله عــن أغلــب مــا يعــن يل، حتــى ســمعت يف ســن البلــوغ عــن الجهــاد 

وقادتــه، فســألت ذلــك الشــيخ كعــاديت، لكــن جوابــه هــذه املــرة أبهــرين، حيــث قــال يل: هــؤالء فكرهــم 

فكــر الخــوارج. فــكان ســاعي لهــذا املصطلــح يف ســٍن مبكــرة، جعلنــي فيــا بعــد أُكــر النظــر والبحــث 

عــن مثــل هــذه املســائل، حتــى أصبحــت )أزعــم( أين قــد بلغــت فيهــا شــئواً عظيــاً«، عــى حــد تعبــريه.

• ــات، ويف يوليــو/ 	 لــه مســاهات كثــرية يف املنتديــات اإللكرونيــة، مــن خــال الكتابــة بعــرات العضويّ

turky_@ متــوز مــن هــذا العــام قامــت إدارة »تويــر« بإغــاق حســابه عــى شــبكة التواصــل االجتاعــي

albinali الــذي كان يكتــب يســتخدمه للرويــج لتنظيــم »داعــش«، واســتقطاب األحــداث. حاليــاً توجــه 

لــه اتهامــات بإغــواء األطفــال والشــباب، والتنســيق إلدخالهــم إىل جبهــات املعــارك يف العــراق وســوريا، 

مــن خــال نشــاطه يف منطقــة البســيتن.

• ــا إذا كان 	 ــول م ــؤال ح ــى س ــاد«رداً ع ــد والجه ــر التوحي ــى »من ــورة ع ــاواه املنش ــدى فت ــول يف إح يق

»يجــوز للمجاهديــن يف ســاحات الجهــاد ســبي نســاء الكفــار يف هــذا العــر«: »ال شــك أن ســبي نســاء 

الكفــار الحربيــن –ســواء كــن كتابيــات أو وثنيــات- جائــز –بضوابــط رشعيــة )...( واألدلــة عــى جــواز 

ســبي نســاء الكفــار أكــر مــن أن يحــاط بهــا يف مثــل هــذا املوطــن، ولكنــا نقســمها إىل قســمن: أدلــة 

عامــة، وأدلــة خاصــة. أمــا األدلــة العامــة: فهــي تلــك األدلــة التــي تبــن أن األصــل يف أعــراض املســلمن 

ــي  ــة: فه ــة الخاص ــا األدل ــان وأم ــان أو أم ــل إال إلمي ــن الح ــراض الكافري ــل يف أع ــا أن األص ــة، ك الحرم

كثــرية«.



25داع�ش بيننا

ــادي يف  ــار الجه ــري للتيّ ــّي التنظ ــد ضلع ــد، أح ــن الحم ــادل حس ــيخ ع ــل الش ــطس/ آب 2014 ظ ــى أغس حت

البحريــن، يلقــي خطبتــه اإلســبوعية برخيــص مــن الســلطات مــن خــال منــره يف جامــع »النصــف« بالرفــاع، 

جنــويب املنامــة. وقــد رّصح يف إحــدى خطبــه التــي يلقيهــا يــوم الجمعــة العــام 2013 »حرضــوا النــاس عــى 

الجهــاد يف الشــام، قاتلــوا مجــوس هــذه األمــة، الرّافضــة والنصرييــة يف كل مــكان«. فيــا قتــل ابنــه عبدالرحمــن 

بســوريا يف صفــوف جبهــة »النــرة«. فيــا يــأيت محطــات يف ســريته الفكريــة:

• عضــو رابطــة علــاء املســلمن، حاصــل عــى دكتــوراه يف الريعــة اإلســامية مــن املغــرب، وبكالوريــوس 	

يف الهندســة مــن الســعودية.  إمــام وخطيــب جامــع النصــف بالرفــاع الرقــي، جنــويب املنامــة منــذ العــام 

1985. وقــد واظــب عــى إلقــاء خطــاب إســبوعي، منــذ هــذا التاريــخ إىل أن أوقفتــه الســلطات بقــرار 

ــة  ــاف والشــؤون اإلســامية يف دول ــة يف 7 أغســطس/ آب 2014. وقامــت وزارة األوق مــن وزارة الداخلي

ــل/  ــن عبدالوهــاب بالدوحــة يف 18 أبري ــة يف جامــع محمــد ب ــن والخطاب قطــر بتقدميــه إلمامــة املصل

ــن يف  ــة دار اليق ــل مكتب ــلطات، مث ــن الس ــص م ــات، برخي ــن املروع ــداً م ــس عدي نيســان 2014. أس

»البوكــوارة« بالرفــاع الرقــي، وكذلــك مؤســس جمعيــة مــودة، وجمعيــة املســتودع الخــريي، وجمعيــة 

رعايــة املصحــف الريــف، وجمعيــة العــون االجتاعــي. 

• ــة 	 ــة يف مدرس ــة ممثل ــلفيتن التقليدي ــع الس ــف يف آن م ــي وتختل ــلفيّة تلتق ــة س ــد توفيقيّ ــّور الحم ط

الشــيخ فــوزي األثــري واإلصاحيــة ممثلــة يف جمعيــة »الربيــة اإلســامية«، لكنهــا تصــّب داخــل وعــاء 

ــد واصــل اجــراح نســخته الســلفيّة  ــة«. وق ــوم بـ«الســلفية الجهادي ــا يعــرف الي ــة، هــي م نســخة ثالث

الخاصــة، لكــن ببــطء، والتــي تقــول إن العمــل الســيايس مــروع لكــن ليــس يف إطــار جاعــة؛ والخــروج 

ــة. عــى ويّل األمــر »الحــكام« مســألة ممكن

• ميكــن الزعــم بــأن الشــيخ عــادل الحمــد ميثــل اليــوم أحــد ضلعــّي »التيــار الجهــادي« البحرينــي الــذي 	

ــع اآلخــر  ــا الضل ــامل؛ أم ــة« حــول الع ــاعته »البنادني ــذي أش ــري الســحر ال ــه األوىل تحــت تأث منــت نوات

ــن الدن أو  ــامة ب ــدة« أس ــم »القاع ــد لزعي ــد ناق ــف واح ــه موق ــرف ل ــي. إذ اليُع ــريك البنع ــه ت فيمثل

مدرســته التــي أّسســها يف جبــال »تــورا بــورا« بأفغانســتان. وهــو يتبّنــى كامــل القامئــة »التكفرييــة« التــي 

تكفــر الحــكام واليهــود واملســيح والشــيعة والنصرييــة والعلانيــن والشــيوعين، بــل حتــى مــن يطالبــون 

ــة  ــام الجزي ــرض نظ ــة بف ــب الدول ــد طال ــية«  . وق ــة السياس ــل »التعددي ــكار مث ــة« وأف بـ«الدميقراطي

عــى »150 ألفــاً مــن الكفــار كاليهــود والنصــارى مقابــل وجودهــم يف البحريــن«  . كــا يأخــذ املثــال 

ملحق  »3«
اإرهابي يف جامع »الن�ضف«:

قاتلوا ال�ضيعة »يهود هذه الأمة«
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»الطالبــاين« - وليــس الســعوديّة - مــكان 

اليوتوبيــا يف دولتــه املنشــودة. ويقــول يف 

ــة  ــة »مل يحكــم اإلســام يف دول ــة حديث خطب

ــام«  .  ــت باإلس ــن حكم ــان ح ــع طالب إال م

فيــا ال يــكاد يخلــو حديــث لــه مــن الحــّث 

عــى الجهــاد؛ إذ يقــول »األمــة مقبلــة عــى 

جهــاد أكــر يتمثــل يف قتــال اليهــود«  . وقــد 

طالــب الشــباب يف خطبــة لــه )24 مايــو/ 

أيــار 2013( أن »ينتهــزوا فرصــة الصيــف 

أن  معتــراً  املباركــة«،  األرض  يف  للجهــاد 

»ســوريا هــي قضيــة األمــة اإلســامية« وأن »القتــال فيهــا جهــاد يف ســبيل اللــه«. وقــال »تذكــروا أيهــا 

الشــباب أن الذيــن قاتلــوا يف صفــوف النبــي كلهــم مــن الشــباب، فــا تفوتــوا الفرصــة«، مضيفــاً »حرضــوا 

ــكان«  .  ــة يف كل م ــة والنصريي ــة، الرّافض ــذه األم ــوس ه ــوا مج ــاد، قاتل ــى الجه ــاس ع الن

• شــكلت خطبــه األســبوعية التــي يلقيهــا مــن جامــع »النصــف« ويحــر الســتاعها حــوايل 3 آالف مصــّل، 	

ــد  ــل الولي ــا الجي ــي به ــار يحتم ــي ص ــة« الت ــة »املحلي ــة النظري ــه، املظل ــدى خطب ــاء يف إح ــبا ج حس

الراغــب يف القتــال يف ســاحات الجهــاد العامليــة، مبــن فيهــم أولئــك العائــدون مــن ســجن »غوانتنامــو« 

الذيــن أّسســوا لهــم كيانــاً مرخصــا، وهــي »حركــة العدالــة الوطنيــة«. 

• يف 28 مايــو/ أيــار 2013، قتــل ابنــه عبدالرحمــن عــادل الحمــد )19 عامــاً( خــال معــارك بســوريا خاضهــا 	

يف صفــوف جبهــة »النــرة«. وقــد علــق عــى ذلــك يف تســجيل صــوريت قائــاً بأنــه »نــال مــا متنــاه«. 

ــات يف  ــي بعــض التدريب ــة مخــازن األســلحة وتلق ــام بحياك ــه »ق ــزى، إىل أن ــات ذات مغ ــار يف كل وأش

البحريــن« وفــق مــا رّصح  . 

• ــول 	 ــيعة. ويق ــن، والش ــباط يف البحري ــر/ ش ــات 14 فراي ــرف إزاء احتجاج ــديدة التط ــف ش ــاغ مواق ص

يف خطبــة بتاريــخ 13 فرايــر/ شــباط 2011 »هنــاك أصابــع خارجيــة تديــر هــذا الحــدث ويــراد بأهــل 

البلــد رشا، واملســتفيد مــن هــذا الحــدث لســتم أنتــم أهــل الســنة )...( مثــريو الفتنــة يقولــون الهــدف 

ــوب وموجــود يف  إصاحــات سياســية وإصــاح األوضــاع املعيشــية لكنهــم أيضــاً يرحــون، وهــذا مكت

املواقــع، بــأن الهــدف هــو إســقاط نظــام الحكــم، وأنــا ألقــي لهــم الســمع. لــو حصلــت هــذه الفتنــة لــن 

يحصــل إصــاح ســيايس )...( لــو حصلــت الفتنــة فالضحيــة هــم أهــل الســنة ألن دعــاة فــارس مل ولــن 

يحبــوا أهــل الســنة قــط وال العــرب )...( هــم أصحــاب ديــن يبيــح الزنــا ويجعــل الكــذب قربــة إىل اللــه 

كــا يجعــل دماءكــم واســتحالها ســبيا للدخــول إىل الجنــة )...( ليســت قضيــة مطالــب سياســية وإمنــا 

القضيــة تصفيــة النــاس وإحــداث فتنــة )...( هنــاك األجهــزة األمنيــة التــي ســتتوىل مواجهــة هــؤالء النــاس 

ونســأل اللــه أن يوفقهــم ليربــوا بيــد مــن حديــد هــذه املــرة حتــى اليرفــع مبطــل رأســه بعــد اليــوم«  .

عبداللــه جــال املهيــزع امللقــب بـــ«أيب الزبــري البحرينــي« وكذلــك »أيب 

جميــل«
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• ويقــول يف خطبــة أخــرى بتاريــخ 27 فرايــر/ شــباط 2011 »أود أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل لرجــال األمــن 	

ــا  الذيــن قامــوا بواجبهــم يف القضــاء عــى أهــل الفتنــة. إن هــذه الفئــة هــم يف الحقيقــة مــن يحمونن

جميعــا أمــام املفســدين يف األرض، هــؤالء هــم الــدرع الــذي أمامــك، وهــؤالء عــادة التقديــر لهــم قليــل 

وهــم أحــوج النــاس إىل التقديــر والتثبيــت والدعــاء لهــم )...( أنتــم تعلمــون أن عــدد اإلصابــات التــي 

فيهــم ليســت قليلــة، والجــروح بالغــة، ومنهــم مــن هــو اآلن عــى الفــراش يف املستشــفيات. جميــل لــو 

أنكــم تزورهــم أوتقدمــون لهــم الهدايــا ألن هــؤالء هــم حاتكــم، وخاصــة قــوات مكافحــة الشــغب«  .

• ــد: 	 ــو يشء واح ــاس، ه ــن الن ــري م ــاه كث ــذي يخش ــارس/ آذار 2011 »ال ــخ 4 م ــة بتاري ــول يف خطب ويق

ســقوط الدولــة. أنــاس يطالبــون بســقوطها وشــعب كريــم الــذي هــم أنتــم تخافــون مــن هــذه النتيجــة. 

ــن  ــة م ــذه الدول ــى ه ــاظ ع ــاط الحف ــل )...( ين ــن قب ــراق م ــا والع ــر، ليبي ــس، م ــة تون ــن األمثل وم

ــنة  ــل الس ــم أه ــا، ه ــة. وثانيته ــم الدول ــه حاك ــك ألن ــا املل ــي: أوله ــن يف ظن ــن اثنت ــقوط بجهت الس

ألنهــم هــم الشــعب ومــا عداهــم أو ال يســري 

امللــك مطالــب  فتنــة.  فأهــل  ركابهــم  يف 

بحايــة الدولــة وأنتــم مطالبــون بحايــة 

الدولــة مــن الســقوط )...( إذا أراد امللــك 

دوام ملكــه فليعــز أهــل الســنة. إذا مل يكــن 

ــك، تعزهــم  ــم ويحبون ــك تحبه هــؤالء حات

الذيــن  أولئــك  ينــرك  فلــن  وتعزونــك، 

قربتهــم وأعطيتهــم ومــددت لهــم يــدك وهم 

يفعلــون األفاعيــل. اليُنــر ملكنــا بهــؤالء 

النــاس، واليخفــى عــى امللــك أن لهــم مــآرب، 

ــن يشــفي صدورهــم إال ســقوطه ونحــن  ول

النريــد ذلــك، وال أطــن أن أحــدا منكــم يريــد ذلــك؛ لكنهــم يقولــون ذلــك علنــاً ويريدونــه )...( امللــك 

اليســتطيع أن يفعــل شــيئا لوحــده، البــد مــن وقوفكــم معــه. يلــزم مــن ذلــك أن الشــعب وهــم أهــل 

ــقوط«  . ــن الس ــم م ــة دولته ــعوا يف حاي ــنة أن يس الس

• ــد أن 	 ــام وبع ــذه األي ــاس يف ه ــاءل الن ــارس/ آذار 2011 »يتس ــخ 25 م ــة بتاري ــد يف خطب ــول الحم ويق

نكــس اللــه رؤوس أهــل الفســاد وبــدأوا يرجعــون مذلولــن إىل أعالهــم، كيــف نتعامــل معهــم. كيــف 

ــن  ــد أوال م ــم الب ــل معه ــى نتعام ــة )...( حت ــال إجرامي ــن أع ــوا م ــا فعل ــؤالء بعدم ــع ه ــنتعامل م س

تصنيفهــم، هــل هــم مــن الكفــار هــل هــم مــن املركــن هــل هــم مــن املنافقــن، حــدد موقعهــم أيــن، 

ثــم تسلســل يف أخــذ األحــكام معهــم. يعيــش معنــا عــى هــذه األرض اليهــود والنصــارى فهــل نتعامــل 

معهــم كــا نتعامــل مــع املســلم. ال، وال أظنكــم ســتصنفون هــؤالء يف صنــف اليهــود. هــم مركــون نعم، 

ولكــن أصــدق مــا يصــدق عليهــم أنهــم مــن املنافقــن، وحديثنــا عــن الدرجــة العليــا مــن النفــاق. هــؤالء 

مــن أعــى درجــات املنافقــن؛ إذ يظهــرون اإلســام ويبطنــون الكفــر. إذا رجعــوا إىل األعــال ســيحاولون 

سلان تريك
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ــه أن ترضــوا عنهــم. سيســتخدمون األميــان فقــط مــن أجــل أن  ســحب رضاكــم، سيقســمون لكــم بالل

ترضــوا عنهــم. والســبب يف بحثهــم عــن رضاكــم ألنهــم يخافــون منكــم. وهــذا واقــع، مــن داومــوا يف 

األعــال منهــم الحظــوا كيــف يتذللــون لكــم، هــذا حالهــم، حــال املنافقــن. يتعــّذرون لكــم باألعــذار 

ــة. تســألهم ملــاذا مل تحــروا إىل العمــل؟ فيبــدأون بتأليــف القصــص، يأتــون لكــم بأعــذار مــن  الواهي

املريــخ. هــم يلتمســون األعــذار مــن كل مــكان. ســيكذبون، هــم كذبــة أصــاً، وهــذه التحتــاج إىل إقنــاع. 

ســيررون لكــم أفعالهــم الشــنيعة. يريــدون األمــور متــر كأنهــا مــا كانــت، كأنكــم مــا جرحتــم. لكــن كيف 

ــاد باللســان  ــم معهــم؟ املنافقــون يُجاهــدون بالســيف والســاح، وإن كان الجه ــوا أنت يجــب أن تتعامل

أخــص. يُفضحــون أمــام النــاس يف كل واد وتبــن عقائدهــم وماعندهــم مــن خرافــات وخزعبــات. يُبــّن 

مكرهــم ومخططاتهــم. كل هــذا محكــوم بدائــرة الغلظــة وليــس الرأفــة، اليصلــح أن نــرأف بهــم وإمنــا 

يُغلــظ عليهــم. مــن فقــه التعامــل معهــم أنهــم اليدخلــون الجيــش أو أي قطــاع عســكري بــل اليعطــون 

أي منصــب يَعلــون فيــه عــى املؤمنــن، هــذه ليســت قضيــة سياســية وإمنــا هــذا الــرع. هــؤالء اليجــوز 

توليتهــم عــى أي منصــب، ال وزيــر ال مستشــار ال شــورى، اليُعطــون واليــة. مل نعــرف عــن منافــق أخــذ 

منصبــاً يف زمــن النبــي. اليجــوز أن تشــاركوهم يف مناســباتهم االجتاعيــة، أوتذهبــوا لتعزيتهــم يف املآتــم 

أو الصــاة عــى أحــد منهــم، إنهــم كفــروا. إن باركتــم لهــم باملولــود فقــد باركتــم لهــم مبجــيء منافــق 

جديــد؛ وإن عزيتموهــم فقــد ترحمتــم عــى مــوت منافــق. وهــذا األمــر يفعلــه عــادة السياســيون الذيــن 

يلعبــون عــى الحبلــن )...( أمــا املآتــم فــا بنيــت إال لتفريــق املســلمن، لــو كانــت هــذه الدولــة نــارصة 

ــدم ألنهــا وجــدت  للتوحيــد، فلــن تبقــي لهــم داراً. وإن فعلــت ليعزنهــا اللــه ويرفــع شــأنها. املآتــم تُه

للتخطيــط وتفريــق املســلمن. مســاجدهم مســاجد رضار ومصريهــا الهــدم. الكنائــس النهدمهــا، ولكــن 

املآتــم تهــدم ألنهــا بنيــت لهــدم الديــن«  .  

• ــط، وإذا 	 ــفنا املخط ــد اكتش ــاً ق ــا فع ــان 2014 »إذا كن ــل/ نيس ــخ 1 أبري ــة بتاري ــاً يف خطب ــول أيض ويق

كنــا فعــاً قــد ألقينــا القبــض عــى بعــض القيــادات فــا يعنــي أن املشــكلة قــد انتهــت. كــم مــرة تكــرر 

ــا  ــري نظــام الحكــم؟ هــذا التكــرار يعطين ــوا تغي ــد؟ كــم مــرة حاول االنقــاب مــن الرافضــة يف هــذا البل

ــون  ــم يتحرك ــد، وه ــذا البل ــني يف ه ــود الس ــض الوج ــة ترف ــة معين ــق قناع ــريون وف ــم يس ــة بأنه قناع

وفــق عقيــدة يحاربــون ألجلهــا. إنهــم عــى 

باطــل وأنتــم عــى الحــق. املطلــوب منــا أن 

ــا  نســتمر يف محاربتهــم وفــق مــا ميــي علين

الــرع. نواجــه هــذا الباطــل كــا أمــر اللــه. 

إذا أردنــا أن نواجــه الرافضــة يف بلدنــا وندفــع 

رشهــم، فابــد أن تكــون معالجتنــا لقضيتهــم 

ــن  ــول الدي ــن أص ــن، وم ــول الدي ــق أص وف

قضيــة الــوالء والــراء. إذا أردنــا أن نقيــم 

عاقــة معهــم نقيهــا وفــق هــذا األصــل. أكــر 
محمد  البنعي
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العاقــات املوجــودة هــي عاقــات الصحبــة، طــاب مــع طــاب يف املــدارس، موظفــو مــع موظفــن يف 

األعــال. هــل تصاحــب رافــي؟ الرافــي أكــر مــن فاســق، يف الجملــة الــرك عندهــم ظاهــر، الفاســق 

أهــون مــن الرافــي )...( بنــاء العاقــات عــى األســاس الدينــي يعنــي أنــه الصحبــة وال زواج مــع هــؤالء 

الرافضــة. إن كنــت إنســانا دنيويــا فأبــر بالخســارة األخرويــة. إمنــا حــرم علينــا التقــارب منهــم ألنهــم 

ــزوج منهــم وال نصاحبهــم«  . ــة. ال نت ــار وليــس إىل الجن يقربونــك إىل الن

• ــة 	 ــن تلقــي الدول ــوم ليــس كل القــادة يف الســجن، ول ــل/ نيســان 2011 »الي ــة 15 أبري ويقــول يف خطب

القبــض عليهــم كلهــم. هنــاك رؤوس كبــرية موجــودة يف الخــارج، نحــن النــرىض بوجودهــم، ال عــى ســطح 

األرض وال يف هــذا البلــد. حتــى يف وجودهــم عــى ســطح األرض ال نقبــل بــه، أيــا كان املوقــع يف الســجن 

أو خــارج الســجن. هــؤالء مكانهــم الوحيــد تحــت األرض؛ مــع الــدود يأكلهــم النمــل األســود. البــد إذن 

مــن الحــزم يف التعامــل معهــم، وكلــا درســت تعامــل النبــي مــع اليهــود تــدرك كيــف أن النبــي كان 

يعمــل بحــزم وقــوة يف مواجهــة اليهــود، وهــؤالء الرافضــة أســافهم. اليهــود هــم الذيــن أسســوا مذهــب 

الشــيعة ولذلــك تجــد تطابقــاً بــن املذهبــن يف كل يشء )...( يف الســنوات املاضيــة  كنــا نناقــش أقوامــاً 

يصلــون يدافعــون عنهــم ألنهــم اليعرفــون حقيقتهــم، يقولــون مواطنــن. ال يــا أخــي، هــؤالء اليســمون 

مواطنــن أبــداً، ليســوا مواطنــن، هــؤالء أعــداء، أعداؤكــم؛ حتــى وإن عاشــوا معكــم عــى نفــس األرض. 

الترتبــط العــداوة بالتغــري الســيايس أبــداً، هــذا مرتبــط بالديــن. املنهــج الخاطــيء الــذي كنــا نســري عليــه 

يف الســنوات املاضيــة يجــب تغيــريه. إن فضحهــم يجعــل أهــل الســنة يف مأمــن مــن أن يكونــوا أعوانــا 

لهــم ويقفــوا معهــم، كــا وقــف فريــق مــن أهــل الســنة معهــم يف الــدوار«  .


