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أبو بكر باعشير... 
زعيم الجماعة 

اأُلصولية بين االتهام 
والدفاع

) محمد حتى عبد الفتاح)

لم تنته بعد احلكومة الإندوني�سية بزعامة رئي�سها 
احلايل �سو�سيلو بامبانغ يودويونو )SBY( من توجيه التهامات 
بالتورط  واأ�سباهه  اإ(  م  )م  اإندوني�سيا«  جماهدي  »جمل�س  اإىل 
ذكرى  يوم  يف  جاكرتا  العا�سمة  يف  الرئي�س  لغتيال  موؤامرة  يف 
الأ�سواء  تركزت  حتى  املا�سي،  )اآب(  اأغ�سط�س   17 ال�ستقالل 
العمر  من  البالغ  باع�سري  بكر  اأبو  الكبري  ال�سيخ  على  جديد  من 
املتطرفة،  الأ�سولية  اجلماعة  زعيم  اإنه  يقال  الذي  عامًا،   74
اأنحاء جزر  املت�سددين يف  له �سالت بجماعة من  اأن  اعتبار  على 

اإندوني�سية. 

( اأ�صتاذ التف�صري وعلوم القراآن يف معهد �صعيد ال�صديقية العايل / بجاكرتا. (
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فقامت ال�صلطات باعتقاله جمددًا، وطلب الرئي�س الإندوني�صي �صو�صيلو بامبانغ 
اخلا�س  واجلي�س   )BNPT( الإرهابي  ملكافحة  ال�صرطة  من   - ماأخرا   - يودويونو 
باع�صري  املت�صدد  الدين  رجل  اعتقال  بعد  الأمن  تعزيز   )88  Densus( بـ  املعروف 
موؤخرا واإلقاء القب�س على عدد من املت�صددين الإ�صالميني. وكانت وحدة يف ال�صرطة 
م�صوؤولة عن مكافحة الإرهاب اعتقلت اأكرث من مائة من امل�صتبه بهم و�صادرت ذخرية 
واأ�شلحة ومتفجرات بعدما اكت�شفت يف فرباير )�شباط( مع�شكر تدريب للمت�شددين 
فو�صو  معقال جديدا يف  اكت�صفت  فقط  املا�صي  الأ�صبوع  ويف  اآت�صيه،  باإقليم  غابة  يف 
)Poso( – ب�صولوي�صي الو�صطى، وقال املرقبون اإنهم جمموعة جديدة ول عالقة لها 

باجلماعات ال�صابقة.

جماهدي  »جمل�س  اجلماعة  اتهام  على  الإندوني�صية  الأمن  قوات  داأبت  لقد 
الأخرية  ال�صنوات  خالل  حدثت  التي  امل�صلحة  الهجمات  خلف  بالوقوف  اإندوني�صيا« 
�شندة  وال  تهم رخي�شة  اأنها  نف�شها، معتربة  تنفيه اجلماعة عن  ما  وهو  البالد،  يف 
ل�صحتها من كل اجلوانب، وهي »ملفقة خلدمة الأهداف ال�صتعمارية«، تاأتي يف اإطار 
امل�شرية  هذه  اإحباط  اأجل  من  االإ�شالمية«،  احلركات  �شد  الغربية  العاملية  »احلملة 

ووقف تنامي �شعبية االإ�شالميني.

وباع�صري رجل الدين الإندوني�صي اأ�ص�س »جملـ�س جماهـدي اإندوني�صيا« ال�صنة 
اإندوني�صيا بعد تفرق دام �صنوات  2000 مع جمموعة من قيادات التيار الأ�صويل يف 
بـ»كونغر�س  �شمي   )Yogyakarta( جوغجاكرتا  مدينة  يف  كبري  معلن  موؤمتر  يف 
املجاهدين«، الذي يعتقد املراقبون اأنه جمع كل من له �صلة بتيار »الدولة الإ�صالمية« 
اأغلبها من جمموعة  اإندوني�شيا، الذي �شكلت قائمة قياداته يف  اأو »دار االإ�شالم« يف 
جانب  اإلى  املجاهدين«،  »اأمري  ليكون  باع�صري  اختري  فقد   .)1()Ngruki( جنروكي 
رئا�شته ملجل�س »اأهل احلل والعقد« ليكون الهيئة ال�شرعية للتنظيم املعلن حديثا عمال 
على تطبيق ال�صريعة وجعل اإندوني�صيا دولة اإ�صالمية، يقول باع�صري يف كلمة تن�صيبه: 
اأي الدعوة واجلهاد، ولنبداأ  ال�صنة،  اإلى رحاب  اإلى الرجوع  »يدعو )منهج املجل�س( 

)1( القرية التي تنتمي اإليها باع�صري حيث اأقام مدر�صته »املوؤمن« هناك.
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خالله  »ومن  وي�صيف:  النف�س«،  عن  بالدفاع  يعنى  اآخر  اأمر  اجلهاد  لأن  بالدعوة، 
نحاول قدر امل�صتطاع تعميم ق�صية تطبيق ال�صريعة الإ�صالمية، وحتقيقها على اأر�س 

الواقع يف البالد«. 

ومل يكن يت�صور اأ�صتاذ اأبو بكر باع�صري نف�صه اأن ي�صل اإلى هذه ال�صهرة العاملية 
 )CIA( االأمريكية  الفدرالية  احلكومة  االإ�شتخبارات  الوكالة  اتهمته  حتى  الكبرية، 
لها  التي  املت�صددة  الإ�صالمية  اجلماعات  اإحدى  الإ�صالمية،  للجماعة  روحيًا  زعيمًا 
عالقة بتنظيم »القاعدة«، وكذلك اجلماعات الإرهابية الدولية الأخرى، على الرغم 
من رف�شه ال�شريح لهذه االتهامات التي عربت عنه باأنها تهمة رخي�شة بال �شند على 
�صحتها من كل جوانبها، واأقر الرجل براءته مرارا اأن ل عالقة له بهذه اجلماعة، اأو 

اأي جماعات اإرهابية اأخرى. 

وال�شحيح اأن اأبا بكر باع�شري هو اأحد موؤ�ش�شي جمل�س جماهدين االإندوني�شيا، 
وكان اأمريًا له منذ تاأ�صي�صه �صنة 2000، الذي يهدف اإلى اتخاذ ال�شريعة االإ�شالمية 
»البانت�ص�صيال«  الأ�صا�س  من  بدًل  الإندوني�صية،  بجمهورية  ال�صائدة  لالأحكام  اأ�صا�صًا 
املبادىء اخلم�صة القائم حتى الآن ولي�س اأكرث. ثم خرج من هذا التنظيم واأ�ص�س على 
يديه تنظيما جديدا �صماه: »جماعة اأن�صار التوحيد«، وهو نف�س الهدف الأول وذلك 

يف اآخر ال�صنة 2008، واأخذ بنف�صه اأمريًا لهذه اجلماعة اجلديدة. 

هذه الدرا�صة حتاول التعريف باأبي بكر باع�صري وكذلك عن حركاته واجتاهاته 
التي  اجلماعات  من  خملفاته  عن  �صريعة  بلمحة  اأذكر  واأي�صا  والتنظيمي،  الفكري 
اآثاره  ومدى  اجلماعات  هذه  واأهداف  عليه،  تن�صب  التي  اجلماعات  اأو  اإليه  تنتمي 

وتاأثرياته. 

اسمه ولقبه ونسبه

هو اأبو بكر باع�صري بن اأبو بكر عبود، امللقب بـ»اأ�صتاذ اأبو« اأو عبد ال�صمد)2(،  

)2(  Wikipedia Indonesia: )http://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Bakar_Ba27%asyir(.
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عبود  بن  بكر  اأبو  والده  ح�صرمي،  عربي  اأ�صل  من  اإندوني�صي  اإ�صالمي  اأعالم  اأحد 
بن اأحمد من عائلة بامعلم باع�صري وبه تن�صب اأبا بكر باع�صري، ولد اأبو بكر باع�صري 
التابعة   ،)Mojoagung( اآغوجن  موجو  املنطقة   ،)Pekunden( بيكودين  قرية  يف 
ملحافظة جومباجن )Jombang(، بولية اجلاوة ال�صرقية – الإندوني�صية: يوم اجلمعة 
اأغ�صط�س  )4(، وقيل 17  يناير 1941  املوافق 10   / )3( 1359 هـ  12 ذي احلجة �شنة 

)اآب( 1938 )5(. 

كانت حياته منذ طفولته متوا�شعة ومعا�س عائلته اليومية حمدودة، وهي لي�شت 
التي نالت عي�صها يف املهجر)6(،  العربية،  الإندون�صية ذات الأ�صول  العائالت  كباقية 
وتويف والده وهو يف ال�صابعة من عمره، واأمه حليمة من مواليد اإندون�صيا وهي ميانية 
اأي�شًا )7(. ثم تزوج يف ريعان �شبابه  االأ�شلية كذلك من العائلة بازرغان احل�شرمية 
بامراأة من اليمن اأي�صًا وهي عائ�صة بنت عبد الرحمن باراجا، وخلف منها باع�صري 

بنتًا واحدة وولدين، وهم: زلفة، ور�شيد ر�شا، وعبد الرحيم)8(.

كان اأبو بكر باع�شري رجاًل متدينًا جدًا، وواعظًا بارزًا واأ�شتاذًا ا�شتهر بليونته 
 Pondok( »املوؤمن«  الديني  املعهد  اأ�ش�س  نف�شه.  الوقت  يف  احلق  بكلمة  و�شرامته 
Pesantren Al-Mu’min( مع جمموعة من اأ�صدقائه وهم: عبد اهلل �صونكر، ويويو 
رو�شواندي، وعبد القهار بن احلاج داين ماتا�شي، وعبد اهلل بن عبد الرحمن باراجا 
)الأخ الكبري لزوجته عائ�صة بنت عبد الرحمن باراجا(، وذلك يف 10 مار�س 1972)9(، 
الواقع بال�صارع غادينج كيدول )Jl. Gading Kidul(، رقم: A 72، بقرية جنروكي 

)http://tegoeh.multiply.com/reviews/item/94( خمتلف امل�صادر، و )3(

)4( معظم املحققون الذين كتبوا تلريخ ولدة اأبا بكر باع�صري يثبتون تاريخ: 12 ذي احلجة 1359هـ، اأوبيومني بعد عيد الأ�صحى/ املوافق 
بيوم 17 اأغ�صط�س 1938م، وهذان التاريخان قد ال يتنا�شبان بينهما بفارق �شا�شع اإذا قارانا بتحويل التاريخ الهجري/ امليالدي. نفرت�س 
ذو  خ�صو�صا  القدماء  الإندوني�صني  عادة  ال�شحيح اأنه ولد يوم 12 ذي احلجة 1357هـ، بيومني بعد عيد الأ�صحى – كما يقولون – وهي 
االأ�شل العربي منهم الذين ي�شجلون مواليدهم بالتاريخ الهجري، فاإن تاريخه املوافق بامليالدي بكون: يوم اجلمعة 10 يناير 1941.

)http://tegoeh.multiply.com/reviews/item/94( خمتلف امل�صادر، و )5(

)http://tegoeh.multiply.com/reviews/item/94( خمتلف امل�صادر، و )6(

)http://tegoeh.multiply.com/reviews/item/94( خمتلف امل�صادر، و )7(

)http://tegoeh.multiply.com/reviews/item/94( خمتلف امل�صادر، و )8(

)9(  Wikipedia Indonesia: )http://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Bakar_Ba27%asyir(
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)Desa Ngruki( التابعة ملحافظة �صوكوهارجو )Sokoharjo( – اجلاوة الو�صطى، 
وياأخذ م�صاحة الأر�س الإجمايل 8.000 2 مربع )10(. 

واأمري   ،2008-2000 �صنة  اإ(  م  )م  اإندوني�صيا  جماهدين  جمل�س  اأمري  وهو 
ال�صبعني  الرابع بعد  الآن  الذي يتجاوز  التوحيد حاليا )12/11(، وعمره  اأن�صار  جماعة 
على  �شماه  كما  الطاغوط«  »الزنزنة  داخل  اعتقاله  فرتة  يف  الرجل  عا�س  عامًا، 

نف�صه)13(، واعتربه من قدر اهلل الذي قدره عليه منذ االأزل )14(.

لوكالة  الر�شمية  تقارير  عقب  مرة  الأول  باع�شري  بكر  اأبي  ا�شم  �شاع  لقد 
الروحي  كزعيم  ا�صمه  اأدرجت  التي   )CIA( االأمريكية  الفيدرالية  اال�شتخبارات 
�شرق  جنوب  مبنطقة  االإ�شالمية  الدولة  اإقامة  اإلى  تهدف  التي  االإ�شالمية  للجماعة 
اآ�صيا )15(، وامل�شوؤول كذلك عن اإر�شال االأ�شخا�س مل�شاندة حتركات عمر الفاروق وهو 
– كما اعرتف على نف�صه)16(. ولهذا اتهمته  اآ�صيا  ع�صو بارز يف تنظيم القاعدة يف 

احلكومة والواليات املتحدة االأمريكية بالتوّرط يف عالقة مع القاعدة)18/17(.

)10(  BERITA LAMPUNG )Sunday، August 2010 ،8(: )http://berita-lampung.blogspot.com/08/2010/
profile-biodata-abu-bakar-baasyir.html(

)11(  BERITA LAMPUNG )Sunday، August 2010 ،8(: )http://berita-lampung.blogspot.com/08/2010/
profile-biodata-abu-bakar-baasyir.html(

)12(  BIOGRAFI )Friday، 30 April 2010(: )http://gudang-biografi.blogspot.com/04/2010/biografi-
ustadz-abu-bakar-baasyir.html(

)13(  JAKARTA )VOAISLAM.COM(: 

)http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/17913/25/02/2012/ustadz-baasyir-semua-
tudingan-amerika-terhadap-jat-tidak-masuk-akal/(.

)14(  JAKARTA )VOAISLAM.COM(: 

)http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/17913/25/02/2012/ustadz-baasyir-semua-
tudingan-amerika-terhadap-jat-tidak-masuk-akal/(.

)15(  DETIK.COM: )http://news.detik.com/tokoh/0/193/abu-bakar-ba-asyir-bin-abu-bakar-abud(.

)16( TEMPO: 25 September 2002، )املوؤمتر ال�صحفي اخلا�س( .

)17( Security Council Committee pursuant to resolutions 1999( 1267( and 2011( 1989( concerning 

Al-Qaida and associated individuals and entities )1989 /1267(: 
)http://www.un.org/sc/committees/1267/(.

)18( DETIK.COM: )http://news.detik.com/tokoh/0/193/abu-bakar-ba-asyir-bin-abu-bakar-abud(.
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نشأته العلمية والتنظيمية

اأبو بكر باملعهد غوتور )Pondok Pesantren Gontor( دار  در�س الأ�صتاذ 
ال�صالم ببونة روغو )Ponorogo( - اجلاوة ال�صرقية الإندوني�صية، �صنة 1959)19(، 
الو�صطى،  – اجلاوة  ب�شولو  »االإر�شاد«،  االإ�شالمية  الدعوة بجامعة  ب�شعبة  التحق  ثم 
املرحلة اجلامعية،  الدرا�صية يف  التنظيمي خالل فرتته  وبداأ عمله   .)20( �صنة 1963 
وما بعد تخرجه مبا�شرة كع�شو بارز يف اجلمعية الطلبة االإ�شالميني – ب�صولو)21(، ثم 
�شكرتري العام جلمعية ال�شبابية االإر�شاد، ب�شولو، اجلاوة الو�شطى، ثم اأ�شبح رئي�شا 
للطلبة  الدعوة  ورئي�س جلنة  �صنة 1961،  الإندوني�صية،  الإ�صالمية  ال�صبابية  للحركة 

الإ�صالمية )23/22(. 

اأ�صماه »معهد املوؤمن« يف 10 مار�س )اآذار(  اأبو بكر باع�صري معهدًا  اأ�ص�س  ثم 
ب�صوكوهارجو)24(،   )Pesantren Ngruki( املعروف حاليا مبدر�شة جنوكي  ،1972
وبعد ذلك تر�شح لرئا�شة تنظيم »جمل�س جماهدين اإندوني�شيا«، �شنة 2002م حتى اأن 
ا�صتقال من هذا املن�صب واأ�ص�س بدوره جماعة اأن�صار التوحيد وذلك �صنة 2008 )25(. 

الرئي�س  عهد  اأول  يف  الوطن  خارج  للفرار  ا�صطر  قد  باع�صري  بكر  اأبو  وكان 
�صوهارتو )Presiden Soeharto(؛ وذلك لرف�صه »البانت�ص�صيال« )املبادىء اخلم�صة( 
 ،)Asas Tunggal Pancasila( الإندوني�صية  جلمهورية  الوحيد  كاأ�صا�س  الو�صعية 

)19( BIOGRAFI )Friday، 30 April 2010(: )http://gudang-biografi.blogspot.com/04/2010/biografi-
ustadz-abu-bakar-baasyir.html(.

)20( BIOGRAFI )Friday، 30 April 2010(: )http://gudang-biografi.blogspot.com/04/2010/biografi-
ustadz-abu-bakar-baasyir.html(.

)21( ZICOE.com: 

)http://zicoe.com/15/08/2010/biodata-dan-perjalanan-hidup-abu-bakar-baasyir/(.

http://tegoeh.multiply.com/reviews/item/94 22( خمتلف امل�صادر، و(

)23( DETIK.COM: )http://news.detik.com/tokoh/0/193/abu-bakar-ba-asyir-bin-abu-bakar-abud(.

)24( BERITA LAMPUNG )Sunday، August 2010 ،8(: )http://berita-lampung.blogspot.com/08/2010/
profile-biodata-abu-bakar-baasyir.html(.

)25( BIOGRAFI )Friday، 30 April 2010(: 
)http://gudang-biografi.blogspot.com/04/2010/biografi-ustadz-abu-bakar-baasyir.html(.
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تردد  مباليزيا  اإقامته  فرتة  وخالل  مباليزيا.  عامًا  ع�شر  خم�شة  مدة  منفيا  وعا�س 
االأ�شتاذ اأبو بكر باع�شري الذهاب اإلى �شنغافورا الإلقاء درو�س ال�شريعة االإ�شالمية بني 

اجلاليات امل�صلمة هناك)26(.

حياته في المنفى واتهامه باإلرهاب

ُاعتقل اأبو بكر باع�شري هو وزميله عبد اهلل �شونكر، من قبل ال�شرطة املخابرات 
املحلية يف عهد �صوهارتو، بتهمة رف�صهما الأ�صا�س الر�صمي للدولة وهي »البانت�ص�صيال« 
الق�صايا  رفعا  ثم  �صجنا،  �صنوات  ت�صعة  باإثره  وحكما   ،1983 �صنة   ،)Pancasila(
 ،)27(  1985 ال�صنة  الإجبارية  الإقامة   حتت  وو�صعهما  �صراحهما  فاأطلقا  الدفاعية 

حينئذ فكر الرجالن بالهجرة اإلى ماليزيا. 

ومب�شاعدة من ال�شيد حممد نثري – رئي�س العام حلزب جمل�س �شورى م�شلمي 
الإ�صالمية  الدعوة  الأ�صبق، ورئي�س جمل�س   )Masyumi( »اأو »ما�شومي اإندوني�شيا، 
الإندوني�صية الأ�صبق – متكنا الزميالن الهجرة، واأخذا طريقهما من �صولو اإلى ميدان 
ثم ماليزيا )28(، وبقيا يف هذا البلد اجلوار 15 عامًا حتى نهاية العهد اجلديد بنزول 

�صوهارتو خملوعا ال�صنة 1998)29(. 

بكر  اأبو  قام  �صنتي 1999-1985،  الوطن بني  املنفى خارج  اإقامته يف  امتدت 
ال�صريعة  ودرو�س  الدينية  املواعيظ  واإلقاء  التعليمية،  بن�صطات  خاللها  باع�صري 
يوؤ�ص�س   يكن  اإنه مل  بالقول  ردَّ  وقد   ،)30( و�شينغافورا  ماليزيا  بني  متنقال  االإ�شالمية 
اأية تنظيمات اأو جماعات اإ�صالمية، ومل يكن له هٌم غري تبليغ الدعوة الإ�صالمية بني 

)26( ZICOE.com: 

)http://zicoe.com/15/08/2010/biodata-dan-perjalanan-hidup-abu-bakar-baasyir/(.

)27( ZICOE.com: 

)http://zicoe.com/15/08/2010/biodata-dan-perjalanan-hidup-abu-bakar-baasyir/(.

)28( http://tegoeh.multiply.com/reviews/item/94.

)29( Perjalanan Hidup Abu Bakar Ba’asyir: )http://zicoe.com/15/08/2010/biodata-dan-perjalanan-
hidup-abu-bakar-baasyir/(.

)TEMPO: 25 September 2002  )30املوؤمتر ال�صحفي اخلا�س.
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اجلاليات امل�صلمة يف كال البلدين املجاورين )31(. 

اأدرجتا  املتحدة  الأمم  الأمن  املتحدة وجلنة  الأمريكية  الوليات  ولكن حكومة 
ا�شمه من بني االإرهابيني؛ ب�شبب احلركة االإ�شالمية التي اأ�ش�شها »جلماعة اإ�شالمية« 

وقد اأقامت عالقة مع تنظيم القاعدة )33/32(. 

ييو  2002، �شرح كبري وزراء �شينغافورا، يل كوان  ففي 28 فرباير )�شباط( 
)Lee Kwan Yeu(، قائال: اإن اإندوني�صيا وخ�صو�صًا مدينتها �صولو )Solo( – بجاوة 
الو�شطى تعترب معقاًل اإرهابيًا خطريًا ومقلقًا يف املنطقة، ومن بني االإرهابيني اأبو بكر 
باع�صري، اأمري جمل�س جماهدي اإندوني�صييا، �صمَّ واأع�صاء اجلماعة اإ�صالمية)35/34(. 

 )TIME( »2002، ن�صرت املجلة »تامي )ويف الإ�صدار يوم 23 �شبتمرب )اأيلول
اأن  مقالة مبو�شوع: )Confessions of an al-Qaeda Terrorist(، وذكرت فيها 
 .)36( – بجاكرتا  االإ�شتقالل  مب�شجد  التفجريات  لعملية  خطط  قد  باع�شري  بكر  اأبا 
بني  من  اأنها  وجماعته  باع�صري   )TIME MAGAZINE( املجلة  هذه  واتهمت 
من   )TIME( ونقلت  اآ�شيا،  �شرق  بجنوب  النا�شطة  الدولية  االإرهابية  ال�شبكات 
امللفات االإ�شتخبارات الواليات االأمريكية املتحدة )CIA( التي كتبت اأن الأب الروحي 
عمر  اعرتاف  ح�شب  وهذا  العمليات«.  عدة  يف  »ا�شرتك  باع�شري  اإ�شالمية  جلماعة 
– اجلاوة   )Bogor( وهو ميني اجلن�صية قب�س عليه يف بوقور )الفاروق )31 عامًا
الغربية االإندوني�شية يف �شهر يونيو 2002 واأر�شل اإلى بغرام )Begram( – االأفغانية 

)TEMPO: 25 September 2002  )31املوؤمتر ال�صحفي اخلا�س.

)32( TIME: 23 September 2002، )Confessions of an Al Qaeda Terrorist(.

)33( Security Council Committee pursuant to resolutions 1999( 1267( and 2011( 1989( concerning 

Al-Qaida and associated individuals and entities )1989 /1267(: 
)http://www.un.org/sc/committees/1267/(.

)34( ZICOE.com: 

)http://zicoe.com/15/08/2010/biodata-dan-perjalanan-hidup-abu-bakar-baasyir/(.

)35( Security Council Committee pursuant to resolutions 1999( 1267( and 2011( 1989( concerning Al-

Qaida and associated individuals and entities )1989 /1267(: 
)http://www.un.org/sc/committees/1267/(.

)36( TIME: 23 September 2002، )Confessions of an Al Qaeda Terrorist(.
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حيث املركز اجلوي الأمريكي هناك )37(. 

فيها  اعرتف   ،)CIA( االأمريكية  اال�شتخبارات  اأمام  اعرتافات  هناك  وقدم 
بعالقته القوي باأبي بكر باع�صري  )38(. 

اأبا بكر باع�شري رئي�شًا واأبًا روحيًا للجماعة االإ�شالمية التي تهدف اإلى  ُاعترب 
االأ�شخا�س  اإر�شال  عن  امل�شوؤول  واأنه  اآ�شيا،  �شرق  بجنوب  االإ�شالمية  الدولة  اإقامة 
 1999 �شنة  اال�شتقالل  انتحارية مب�شجد  وراء عملية  اأنه  الفاروق.  مل�شاندة حتركات 
)39(. ويف ت�شريح له يف جملة )TIME( يف العدد 23 �شبتمرب )اأيلول(، اعرتف عمر 

الفاروق اأي�شًا مب�شاركته وتخطيطه ب�شل�شلة التفجريات، 24 دي�شمرب 2000 )40(. 

تحركاته في الجماعة اإلسالمية وعالقاته بالتنظيمات 
اإلرهابية العالمية 

تهمًا  باأنها  عنها  عرب  التي  االتهامات  لهذه  ال�شريح  رف�شه  من  الرغم  على 
رخي�صة بال �صند على �صحتها من كل جوانبها، ظلَّ الرجل يعلن براءته مرارًا ويوؤكد 

اأن ل عالقة له بهذه اجلماعة، اأو اأي جماعات اإرهابية اأخرى)41(. 

جمل�س  موؤ�ص�صي  اأحد  هو  باع�صري  بكر  اأبا  اأن   - ذكرنا  كما   – وال�شحيح 
جماهدين الإندوني�صيا )م م اإ( واأمريًا له منذ تاأ�صي�صه �صنة 2000، وهو يهدف اإلى 
اتخاذ ال�شريعة االإ�شالمية اأ�شا�شا لالأحكام ال�شائدة بجمهورية االإندوني�شية )42(، بدًل 
من الأ�صا�س »البانت�ص�صيال« القائم حتى الآن ولي�س اأكرث. ثم خرج من هذا التنظيم 

)37( TIME: 23 September 2002، )Confessions of an Al Qaeda Terrorist(.

)38( TIME: 23 September 2002، )Confessions of an Al Qaeda Terrorist(.

)39( Perjalanan Hidup Abu Bakar Ba’asyir: )http://zicoe.com/15/08/2010/biodata-dan-perjalanan-
hidup-abu-bakar-baasyir/(.

)40( Perjalanan Hidup Abu Bakar Ba’asyir: )http://zicoe.com/15/08/2010/biodata-dan-perjalanan-
hidup-abu-bakar-baasyir/(.

)41(  ZICOE.com: 

)http://zicoe.com/15/08/2010/biodata-dan-perjalanan-hidup-abu-bakar-baasyir/(.

)42(  Wikipedia Indonesia: )http://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Bakar_Ba27%asyir(.
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تنظيم جديد �صماه: »جماعة اأن�صار التوحيد«، وهو نف�س الهدف يف الأول وذلك يف 
اآخر ال�صنة 2008، و�صار اأمريًا لهذه اجلماعة اجلديدة  )43(. 

اأن  لنا  فالبد  والتنظيمية  الفكرية  واجتاهاته  وحركاته  اأكرث  الرجل  وملعرفة 
نذكر اآثاره وتاأثرياته، وفيما يلي معرفة �صريعة عن هذه التنظيمات: 

عالقته بتنظيم القاعدة

اإلى  تدعو  اأ�صولية،  اإ�صالمية  �صنية  اجلن�صيات،  متعدد  وحركة  منظمة  هي 
القبلية  املناطق  يف  وخا�صة  اليمن)44(،  يف  وبكثافة  حاليًا  تتواجد  الدويل.  اجلهاد 
واملناطق اجلنوبية، هناك ُتعرف بتنظيم القاعدة يف جزيرة العرب. هاجمت القاعدة 
2001، تبع  اأبرزها هجمات 11 �شبتمرب  اأهداًفا مدنية وع�صكرية يف خمتلف الدول، 

هذه الهجمات قيام احلكومة االأمريكية ب�شن »حرٍب على االإرهاب« )45(. 

والتفجريات  االنتحارية  الهجمات  القاعدة  ت�شتخدمها  التي  التقنيات  ت�شمل 
تعّهدوا  الذين  التنظيم  اأع�شاء  اأحد  بها  يقوم  والتي  خمتلفة،  اأهداف  يف  املتزامنة 
بالوالء الأ�شامة بن الدن اأو بع�س االأفراد الذين خ�شعوا للتدريب يف اأحد املخيمات يف 
اأفغان�شتان اأو ال�شودان )47/46(. ت�صمل اأهداف القاعدة، ح�صب ما تدعي، اإنهاء النفوذ 

الأجنبي يف البلدان الإ�صالمية، واإن�صاء خالفة اإ�صالمية جديدة. 

وتعتقد القاعدة اأن هناك حتالًفا م�صيحيًا - يهوديًا يتاآمر لتدمري الإ�صالم)48(، 
و�صفت فكرة القاعدة الإدارية باأنها »مركزية يف القرار ول مركزية يف التنفيذ«)49(. 

)43(  http://tegoeh.multiply.com/reviews/item/94.

)44( Johnston، Philip، »Anwar al Awlaki: the new Osama bin Laden?«، The Daily Telegraph، -09-2010
17.

)Wikipedia Arab: )http://ar.wikipedia.org/wiki )45/منظمة_القاعدة«.

)46( Wright 2006، P. 270.

)Wikipedia Arab: )http://ar.wikipedia.org/wiki )47/منظمة_القاعدة«.

)48(  فوؤاد ح�صني`الزرقاوي... »اجليل الثاين من القاعدة«، اجلزء الرابع ع�صر، و�صحيفة القد�س العربي 13  يوليو 2005.

)49(   خالد احلمادي، »ق�شة من داخل القاعدة«، اجلزء الرابع، جريدة  القد�س العربي، 22  مار�س 2005.
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وبعد احلادي ع�شر من �شبتمرب واحلرب على االإرهاب، اأ�شبحت قيادة تنظيم القاعدة 
تعمل  املختلفة،  للمجموعات  اإقليمية  قيادات  ظهور  اإلى  اأدى  مما  جغرافيًا،  معزولة 

حتت ا�صم القاعدة )51/50(. 

ت�صنف القاعدة كمنظمة اإرهابية من قبل كل من جمل�س الأمن )52( والأمانة 
 )55( الأوروبي  لالحتاد  الأوروبية  واملفو�صية   )54/53( االأطل�شي  �شمال  حللف  العامة 
ووزارة اخلارجية الأمريكية )56( اأ�صرتاليا )57( والهند )58( وكندا )59( واإ�صرائيل )60(. 
 )65( ورو�صيا   )64( املتحدة  واململكة   )63( وهولندا   )62( اجلنوبية  وكوريا  واليابان)61( 

)50(  تطور ا�صم القاعدة.

)51(  املنطق الأخالقي وتطور الإرهاب النتحاري.

)52( Security Council Resolutions Related to the Work of the Committee Established Pursuant 

to Resolution 1999(  1267( Concerning Al-Qaida and the Taliban and Associated Individuals and 

Entities. United Nations Security Council. 2007-01-09.

)53( NATO. Press Conference with NATO Secretary General، Lord Robertson. 2006-10-23.

)54( NATO Library )2005(. AL QAEDA. )PDF(. 2007-06-11.

)55( Commission of the European Communities )20-10-2004(. COMMUNICATION FROM THE 

COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT. )DOC( 2007-06-11.

)56( United States Department of State. Foreign Terrorist Organizations )FTOs(. 2006-07-03.

)57( Australian Government. Listing of Terrorist Organisations. 2006-07-03.

)58( The Hindu : Centre bans Al-Qaeda.

)59( Public Safety and Emergency Preparedness Canada. Entities list. 2006-07-03.

)60( Israel Ministry of Foreign Affairs )March 2006  ،21  .)2006  ،21.htm Summary of indictments 

against Al-Qaeda terrorists in Samaria. 2007-06-10.

)61( Diplomatic Bluebook )2002(. B. TERRORIST ATTACKS IN THE UNITED STATES AND 

THE FIGHT AGAINST TERRORISM. )PDF(. 2007-06-11.

)62( Korean Foreign Ministry. »Seoul confirms release of two Korean hostages in Afghanistan«، 

August 2007-09-16 .2007 ،14.

)63( General Intelligence and Security Service. Annual Report 2004. )PDF(. 2007-06-11.

)64( United Kingdom Home Office. Proscribed terrorist groups. 2006-07-03.

)65( Russia Outlaws 17 Terror Groups; Hamas، Hezbollah Not Included.
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وال�صويد )66( وتركيا )67(  و�صوي�صرا )69/68( وغريها. 

اليمني  عاما(   31( الفاروق  عمر  ت�صريحات  عقب  بالقاعدة  ال�صيخ  عالقة 
الأ�صل املفاجئة.

وال�صبب الر�صمي لإدراج ا�صم اأبي بكر باع�صري حتت القائمة املوحدة لتنظيم 
القاعدة، كما ن�صرته جلنة جمل�س الأمن يف موجزها ال�صردي التي و�صعها يف املوقع 
ال�صبكي لها رقم: )QI.B.217.06 – اأبو بكر باع�صري(، بتاريخ: 28 مار�س 2011 هو 
 ،)92.02.QE.J(»امل�صاركة يف متويل اأعمال اأو اأن�صطة تقوم بها »اجلماعة الإ�صالمية«
اأو التخطيط لهذه االأعمال اأو االأن�شطة اأو تي�شري القيام بها اأو االإعداد لها اأو ارتكابها، 
اأو امل�صاركة يف ذلك معها اأو با�صمها اأو بالنيابة عنها اأو دعمًا لها« اأو »توريد الأ�صلحة 
وما يت�شل بها من معدات اإليها اأو بيعها لها اأو نقلها اإليها« اأو »تقدمي اأي اأ�شكال اأخرى 
من الدعم لالأعمال اأو الأن�صطة التي تقوم بها« )70(. فـ»اأُدرج ا�شمه يف القائمة املوحدة 
يف 21 اأبريل 2006 عماًل باأحكام الفقرتني 1 و 2 من القرار 1617 )2005( ك�شخ�س 

مرتبط بتنظيم القاعدة اأو اأ�صامة بن لدن اأو بحركة الطالبان.

ما اجلماعة الإ�سالمية اإذن؟

»جماعة اإ�صالمية« )ج اإ(، هي اإحدى اجلماعات الإ�صالمية املت�صددة املتمركزة 
يف منطقة جنوب �شرق اآ�شيا؛ تهدف اإلى اإقامة دولة اإ�شالمية كبرية م�شتقلة يف واليات 
وتايلند،  وماليزيا،  ال�شالم،  دار  وبروناي  و�شينغافورا،  اإندوني�شيا،  الدول  من  كل 

)66( Ministry for Foreign Affairs Sweden )March – June 2006(. Radical Islamist Movements in the 

Middle East. )PDF(. 2007-06-11.

)67( Turkiye’de halen faaliyetlerine devam عدن başlıca terör örgütleri listesi« )Emniyet Genel 

Müdürlügü(. 2007-06-11.

)68( Report on counter-terrorism submitted by Switzerland to the Security Council Committee 

established pursuant to resolution 2001( 1373(. )PDF( )December 2007-06-11 .)2001 ،20.

)69( Wikipedia Arab: )http://ar.wikipedia.org/wiki/منظمة_القاعدة«.

)70( Security Council Committee pursuant to resolutions 1999( 1267( and 2011( 1989( concerning 

Al-Qaida and associated individuals and entities )1989  /1267(: )http://www.un.org/sc/

committees/1267/(.
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وبيليبني )71(. واأدانت احلكومة الواليات االأمريكية املتحدة هذه اجلماعة باأنها تنظيمة 
اإرهابية، واأما احلكومة االإندوني�شية وعلى راأ�شها ال�شرطة ملكافحة االإرهابية املحلية 
حمظورة  منظمة  واعتربتها  اجلماعة  هذه  منعا  فقد   )88  Densus( و   )BNPT(

قانونيا )73/72(. 

اأدينت »اجلماعة الإ�صالمية« من قبل  اأكتوبر )ت�صرين الأول( 2002  ففي 12 
وزارة اجلارجية الأمريكية باأنها هي امل�صوؤولة عن التفجريات النتحارية ببايل التي 
 )Nightclub( اأ�صفر عنها 202 قتياًل وعدد من اجلروحى يف اإحدى املقاهي الليلية
ثم  االأمريكية  االإ�شتخبارات  اأجهزة  تقرير  خرج  حينما  �شوءًا  احلال  )74(.وا�شتدت 

للجماعة  الروحي  الزعيم  باع�صري  بكر  اأبا  اأدانت  التي   ،)TIME( ملجلة املن�صورات 
االإ�شالمية التي تهدف اإلى اإقامة الدولة االإ�شالمية بجنوب �شرق اآ�شيا – كما ذكرنا، 
وكما اأنه امل�شوؤول عن اإر�شال االأ�شخا�س مل�شاندة حتركات عمر الفاروق القاعدي )75(. 

و�صعها  التي  ال�صردي  موجزها  يف  ال�صدد  بهذا  الأمن  جمل�س  جلنة  ون�صرت 
يف املوقع ال�صبكي لها رقم: )QI.B.217.06 – اأبو بكر باع�صري(، بتاريخ 28 مار�س 
 )92.02.QE.J( »كان اأبو بكر باع�صري اأحد موؤ�ص�صْي »جماعة اإ�صالمية« :)2011 )76
�ُشونَكر يف عام  1993. وبعد وفاة عبد اهلل  يناير  االأول من   �ُشونَكر يف  مع عبد اهلل 

1999، تولى اأبو بكر باع�صري من�صب اإمارة اجلماعة الإ�صالمية يف عام 2004 )77(. 

اإ�صالمية، بتنفيذ  اأبو بكر باع�صري، ب�صفته زعيم جماعة  اأدين  ح�صب التهام 

)71( Wikipedia Indonesia: )http://id.wikipedia.org/wiki/Jemaah_Islamiyah(.

)72( Jemaah Islamiah declared ‘forbidden’، The Age، 22 April 2008، TEMPO: 16 Juni 2007.

)73( Wikipedia Indonesia: )http://id.wikipedia.org/wiki/Jemaah_Islamiyah(.

)74( Wikipedia Indonesia: )http://id.wikipedia.org/wiki/Jemaah_Islamiyah(.

)75(  TIME: 23 September 2002، )Confessions of an Al Qaeda Terrorist(.

)76(  Security Council Committee pursuant to resolutions 1999( 1267( and 2011( 1989( concerning 

Al-Qaida and associated individuals and entities )1989  /1267(: )http://www.un.org/sc/

committees/1267/(.

)77(  Security Council Committee pursuant to resolutions 1999( 1267( and 2011( 1989( concerning 

Al-Qaida and associated individuals and entities )1989  /1267(: )http://www.un.org/sc/

committees/1267/(.
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العمليات االإرهابية وا�شتخدام عنا�شر اجلماعة االإ�شالمية ومواردها ل�شن هجمات 
فاإن  اجلماعة،  اأع�شاء  ذكره  ملا  ووفقا  اآ�شيا.  �شرق  جنوب  منطقة  يف  عدة  اإرهابية 
اإما  اأي عملية كبرية تقوم بها اجلماعة الإ�صالمية ل بد من موافقة باع�صري عليها، 
�شخ�شيا اأو عن طريق جمل�س قيادته. وقد اأدين بتنفيذ تفجريات بايل يف 12 اأكتوبر 
)ت�صرين الأول( 2002، التي قتل فيها 202 �شخ�شًا؛ واأذن با�شتخدام عنا�شر اجلماعة 
الإ�صالمية ومواردها لو�صع خمطط يراد منه تنفيذ هجمات متزامنة بالقنابل �صد 
�شفارات الواليات املتحدة يف جنوب �شرق اآ�شيا يوم الذكرى ال�شنوية االأولى لهجمات 
11 �شبتمرب 2001 الإرهابية يف الوليات املتحدة اأو يف موعد قريب منه؛ واأمر اأي�صا 
اإندوني�صيا يف 24  ب�صن هجمات بالقنابل على كنائ�س يف 38 موقعًا يف 11 مدينة يف 

دي�شمرب )اأيلول( 2000، مما اأ�شفر عن مقتل 19 �شخ�شًا واإ�شابة نحو 120  )78(.

وتتعلق  عليها،  وافق  اأو  اأخرى،  هامة  قرارات  اأي�شا  باع�شري  على  اأُخذ 
الدين  ع�صام  ر�صوان  زمان  نور  باع�صري  عنيَّ  فقد  الإ�صالمية،  اجلماعة  بتنظيم 
يف  االإ�شالمية  للجماعة  رئي�شًا  احلنبلي،  با�شم  اأي�شا  املعروف   ،)87.03.QI.I(
ماليزيا و�شينغافورا. ودعا اإلى �شن هجمات على الواليات املتحدة، واململكة املتحدة، 
عنف  اأعمال  ارتكاب  على  اأتباعه  وحث  والفيلبني  وتايلند،  و�شينغافورا،  واأ�شرتاليا، 

اأخرى )79(.

اإندوني�شيا ل�شلوعه يف تفجريات  اأُدين باع�شري يف  ويف مار�س )اآذار( 2005، 
بايل العام 2002 وحكم عليه بال�صجن ملدة 30 �شهرًا. ونتيجة خلف�س العقوبة مرتني، 

واأطلق �شراح اأبو بكر باع�شري من ال�شجن يف 14 يونيو 2006  )80(.

)78( Security Council Committee pursuant to resolutions 1999( 1267( and 2011( 1989( concerning 

Al-Qaida and associated individuals and entities )1989  /1267(: )http://www.un.org/sc/

committees/1267/(.

)79( Security Council Committee pursuant to resolutions 1999( 1267( and 2011( 1989( concerning 

Al-Qaida and associated individuals and entities )1989  /1267(: )http://www.un.org/sc/

committees/1267/(.

)80( Security Council Committee pursuant to resolutions 1999( 1267( and 2011( 1989( concerning 

Al-Qaida and associated individuals and entities )1989  /1267(: )http://www.un.org/sc/

committees/1267/(.
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جمل�س جماهدي اإندوني�سيا

تاأ�ش�شت »جمل�س جماهدين اإندوني�شيا )م م اإ(« بجوغجاكرتا يف �شهر اأغ�شط�س 
)اآب(  2000)81(، وكان الباعث على تاأ�صي�صه اإقامة حدود ال�صريعة الإ�صالمية بطريقة 
تبليغ دعوته  املجل�س يف  �شلكها هذا  التي  التحركات  وكل  باملوعظة احل�شنة.  الدعوة 
اأن ال يتعدى عن قانون دولة جمهورية اإندوني�شيا، كما قال �شربين �شكور، ال�شكرتري 
التنفيذي للمجل�س: »جمل�س جماهدين �صي�صتمر دعوته ويبذل كل جهده لإقامة ال�صريعة 
اإندوني�صيا  اأن جمل�س جماهدين  اإلى هذا  واإ�صافة   .)82( قانونية«  الإ�صالمية بطريقة 
اأكد رف�شه جلميع عمليات اإرهابية التي تتعدى عن حدود ال�شريعة، �شخ�شيا كان اأو 
جماعة )83(. ومن بني املوؤ�ش�شني البارزين لهذا املجل�س هو اأبو بكر باع�شري الذي تر�شح 
لرئا�صة تنظيم »جمل�س جماهدين اإندوني�صيا )م م اإ(«، ال�صنة 2002 حتى ا�صتقال يف 

هذا املن�صب �صنة 2008 )84(.

جماعة اأن�سار التوحيد )ج اأ ت(

فور و�صول اأبو بكر باع�صري اأر�س اأندنو�صيا، بعد اأن ق�صى هو وزميله عبد اهلل 
�صونكر عي�صهما 15 عاما منفيني يف بلد اجلوار ماليزيا، وتويف عبد اهلل �صونكر بعد 
اأ�شهر من و�شوله العام 1999 )85(، �شارك االأ�شتاذ اأبو بكر باع�شري فئة من ال�شباب 
احلركيني مبوؤمتر جوغجاكرتا )Jogjakarta( واتفقوا يف حينه بتاأ�صي�س تنظيم جديد 
اأبو بكر باع�شري اأمريًا  اإ(«، وتر�شح  اإندوني�شيا )م م  الذي �شموه »جمل�س جماهدين 
لالأحكام  اأ�شا�شًا  االإ�شالمية  ال�شريعة  اتخاذ  هو  منه  الهدف  وكان  2000م،  �صنة  له 
القائم  »البانت�ص�صيال«  الأ�صا�س  من  بدل   ،)86( الإندوني�صية  اجلمهورية  يف  ال�صائدة 

)81( Wikipedia Indonesia: )http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Mujahidin_Indonesia(.

)82( Wikipedia Indonesia: )http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Mujahidin_Indonesia(.

)83( Wikipedia Indonesia: )http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Mujahidin_Indonesia(.

)84( Wikipedia Indonesia: )http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Mujahidin_Indonesia(.

)85( ZICOE.com: )http://zicoe.com/15/08/2010/biodata-dan-perjalanan-hidup-abu-bakar-
baasyir/(.

)86(  Wikipedia Indonesia: )http://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Bakar_Ba27%asyir(.
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حتى الآن )87(. ويف العام 2008، خرج اأبو بكر باع�صري من تنظيم جمل�س جماهدي 
اإندوني�صيا واأ�ص�س بني تنظيمًا جديدًا م�صتقال �صماه: »جماعة اأن�صار التوحيد«، و�صار 
 )BNPT( اأمريا لهذه اجلماعة اجلديدة حتى اأن اعتقله ال�صرطة ملكافحة الإرهابية
و )Densus 88( من جديد ال�صنة 2010 بتهمة اإقامته بتمويل اأحد فروع القاعدة يف 

اآت�صيه - اإندوني�صيا )88(. 

وق�صى اأكرث من ال�صنتني داخل ال�صجن، وحتى الآن مل تتمكن املحكمة العليا من 
الفيدرالية  اأخرجت احلكومة  ال�شرطة عليه، حتى  التي وجهتها  التهمة  اإثبات �شحة 
اأدانت  )89( التي   2012 الأمريكية موؤخرًا تقاريرها اجلديدة يوم اجلمعة 25 فرباير 
بع�س  ويرى  اإرهابية،  كمنظمة  باع�صري  بكر  اأبا  برئا�صة  التوحيد«  »اأن�صار  جماعة 
بالتدخل يف  االأمريكية  التقارير اجلديدة جاءت ملحاولة احلكومة  اأن هذه  املراقبني 
تاأثري احلكم الذي ي�شدره املحكمة العليا �شد باع�شري؛ وكان من املفرت�س اأن ت�شدره 

املحكمة يف هذه االأ�شهر القليلة )90(. 

وجهتها  التي  التهمة  اإن  بكر:  الأبي  االأ�شغر  جنل  باع�شري،  الرحيم  عبد  وقال 
اإثبات قيام  اأمدها؛ ومل يتمكن املفت�صني من ال�صرطة  ال�صرطة يف حق والده انق�صى 
باع�صري بتمويل القاعدة )فرع اآت�صيه( املذكورة، ولذلك قلقت اجلهات املعنية وطلبت 
امل�شعادة من احلكومة الواليات املتحدة )91(. وقد قامت احلكومة االأمريكية مب�شاعدتها 
واأخرجت هذه التقارير �صريعًا )92(. وقال مراقب يف �شوؤون االإرهاب اخليدر كما ن�شره 
الأمريكية  التقارير  هذه  اأن   :2012/02/24 اجلمعة:  يوم   )OKEZONE.COM(

)87( ZICOE.com: )http://zicoe.com/15/08/2010/biodata-dan-perjalanan-hidup-abu-bakar-
baasyir/(.

)88( http://tegoeh.multiply.com/reviews/item/94.

)89( DETIK.COM: )Jumat )2012/2/24(.

)90( VOA ISLAM.COM: )http://www.voa-islam.com/news/citizens-jurnalism/17921/27/02/2012/
jamaah-ansharut-tauhid-antara-ujian-dan-harapan-umat/(.

)91( VOA ISLAM.COM: )http://www.voa-islam.com/news/citizens-jurnalism/17921/27/02/2012/
jamaah-ansharut-tauhid-antara-ujian-dan-harapan-umat/(.

)92( VOA ISLAM.COM: )http://www.voa-islam.com/news/citizens-jurnalism/17921/27/02/2012/
jamaah-ansharut-tauhid-antara-ujian-dan-harapan-umat/(.
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لي�شت اإال تخوفًا اأمريكيًا من  احلركات االإ�شالمية خ�شو�شا املوجودة باإندوني�شيا مثل 
جماعة اأن�صار التوحيد )93(.

اآراوؤه وت�سريحاته املثرية

فيها عن م�شاعره، وعدم فهمه  الذي يعرب  باع�شري  بكر  اأبا  اأقوال  بع�س  هذه 
لالتهامات واالإدانات املتتاليات من قبل احلكومة الواليات االأمريكية املتحدة وال�شرطة 

ملكافحة الإرهابية الإندوني�صية �صده وجماعته: 

يف مقابلة �شحفية التي اأجريت له يف فرباير 2002، قال باع�شري: »اأ�شعر اأن . 1
وجودي يف اإندوني�صيا �صيجعل مني كب�س فداء )…( باتهامي اأنني زعيم الإرهابيني 
على  باللوم  ملقيا  القاعدة«.  وتنظيم  طالبان  حركة  مع  عالقة  يل  واأن  املنطقة،  يف 
عنا�شر  وجود  بزعم  الداخلية  اإندوني�شيا  �شئون  يف  »تتدخل  التي  املتحدة  الواليات 
لالإرهاب«، ومن ثم »تتم �شناعة املربر ل�شرب احلركة االإ�شالمية املتنامية التي كان 

لها موقف قوي يف الت�شامن مع �شعب اأفغان�شتان« )94(.

موؤمتراته . 2 اإحدى  يف  ال�صحفيني  اأمام  األقاها  التي  له  ت�صريحة  اأحد  يف 
الذي  التفجري  »اإن  قال:  اأكتوبر 2002(،  – ب�صولو )14  الإ�صالم  باملعهد  ال�صحفية 
وقع يف بايل هو من �صناعات الوليات الأمريكية املتحدة لإثبات تهمتها موؤخرا باأن 

اإندوني�صيا هي معقل من معاقل الإرهاب )95(. 

بجاكرتا دعا . 3 العليا  املحكمة  اأمام  مثوله  قبل  الأربعاء )2011/08/07(  يف 
اإلى »حماربة اأمريكا حتى تدمريها«. و�شرح قائال: »اإن اأمريكا هي عدو االإ�شالم وهذا 

احلكم �شدر باأمر من اأمريكا« )96(. 

)93(  OKEZONE.COM.

)94( TEMPO: 25 September 2002، )املوؤمتر ال�صحفي اخلا�س( 

)95( Perjalanan Hidup Abu Bakar Ba’asyir: )http://zicoe.com/15/08/2010/biodata-dan-perjalanan-
hidup-abu-bakar-baasyir/(.

)96(VOA ISLAM.COM:

)http://www.voa-islam.com/news/citizens-jurnalism/17921/27/02/2012/jamaah-ansharut-tauhid-
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تتعلق . 4 اتهامات  خلفية  على  حماكمته  باأن   )2011/08/11( االإثنني  �شرح 
بـالإهارب هي موؤامرة مدبرة )97(.

اإليه . 5 املوجهة  التهم  كافة  اإن  اجلزئية:  جاكرتا  جنوب  حمكمة  اأمام  وقال 
موؤامرة مدبرة من جانب من يريدون عقابه ملنعه من »ن�صرة التوحيد باهلل وحماربة 
حول  اإليه  املوجهة  التهم  جميع  املحاكمة  خالل  اأنكر  قد  باع�صري  وكان  الوثنية«. 
م�شاهمته بالن�شاط االإرهابي قائال اإن مبتغاه هو �شرح االإ�شالم ال�شحيح، واأ�شاف اأن 

»الأوروبيني خائفون من ل�صاين ولي�س يدي« )98(. 

6 . Bareskrim( الكربى  ال�شرطة  املركز  يف  �شجنه  داخل  ت�شريحاته  اأدلى 
Mabes Polri( لـ)VOAISLAM.COM(  الإخبارية يوم اجلمعة )2012/2/24(، 
قائال: »�شمعت خربًا جديدًا الذي �شدر من �شيطان اأمريكا بهذا ال�شدد )99(، واأ�شك 
 &  88  Densus( املحلية  الإرهابية  ملكافحة  ال�صرطة  قبل  من  مدبرة  موؤامرة  اأنها 
اأمريكا  وطلبوا  العليا،  املحكمة  يف  احلاكمني  التاأثري  عن  خائبون  الأنهم   ،)BNPT

مل�صاعدتهم بت�صدير هذا التقرير... )100(.

قال اأبو بكر باع�صري: اأن حكومة اأمريكا قد ت�صلمت املعلومات من قبل ال�صرطة . 7
 Badan Nasional Penanggulangan & 88 Densus( ملكافحة الإرهابية املحلية
كتبه  الذي  الطاغوت«  هم  »نعم...  الكتاب:  باإ�صدار  املتعلقة   ،)Teroris - BNPT
االأ�شتاذ اأمان عبد الرحمن، ردا على الكتاب الذي اأ�شدرته �شرطة مكافحة االإرهاب 
املحلية )BNPT( »هم لي�س بقلم« بكاتبه خري الغزايل )101(. وقال باع�صري اأن كتاب 

antara-ujian-dan-harapan-umat/(.

)97( VOA ISLAM.COM: )http://www.voa-islam.com/news/citizens-jurnalism/17921/27/02/2012/
jamaah-ansharut-tauhid-antara-ujian-dan-harapan-umat/(.

)98( VOA ISLAM.COM: )http://www.voa-islam.com/news/citizens-jurnalism/17921/27/02/2012/
jamaah-ansharut-tauhid-antara-ujian-dan-harapan-umat/(.

)99(  يق�صد بها: تقريرة وزارة اخلارجية الأمريكية التي �صنفت جماعة اأن�صار التوحيد )ج اأ ت( �صمن لئحة املنظمات الإرهابية.

)100(  JAKARTA )VOAISLAM.COM(: 

)http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/17913/25/02/2012/ustadz-baasyir-semua-
tudingan-amerika-terhadap-jat-tidak-masuk-akal/(.

)101(  JAKARTA )VOAISLAM.COM(: 
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»نعم... هم الطاغوت« �شيدر�س وين�شر باأو�شع ممكن يف اأنحاء واليات البالد، ولذلك 
اأمرها و�شبهاتها واأكاذيبها وفتناتها اخلبيثة بهذا  قد تخوفت )BNPT( من ك�شف 
ال�صريعة  لإقامة  جهاده  يف  يرتدد  يكن  مل  الذي  العامل  اأبو  اأ�صتاذ  قال  كما  الكتاب، 
اتهاماتها بال  ال�صرطة )BNPT( قد ت�صرعت يف  اأن  باع�صري  واأ�صاف  الإ�صالمية، 
�شند �شحيح، ومن اأجل ذلك نرى جميع اتهامات التي وجهته اأمريكا �شدنا وجماعتنا 
قد ال يت�شورها العقل ال�شحيح، وهذا ال ميكن الأمريكا اأن ت�شدر تقريرا بهذا ال�شكل 

اإل ولها معلومات م�صبقة من ال�صرطة هنا )102(.

التي . 8  )88  Densus و   BNPT( االإرهاب  مكافحة  �شرطة  باع�شري  وو�شف 
عن  اإل  يبحثون  ول  كذابون،  ال�صرطة  رجال  اإن  قائال:  باترومان،  بباجنر  احتجزته 

»اأكبا�س فداء« واأن اجلماعة االإ�شالمية ال وجود لها اأ�شال)103(.

وقد �شبه نف�َشه خالل مثوله اأمام املحكمة، بزعيم تنظيم »القاعدة« املقتول . 9
اخلدمات  على  االآخرة  يف  اأجره  �شيلقى  )جماهدًا  اعتربه  الذي  الدن،  بن  اأ�شامة 
اأ�صامة  التي قدَّمها لالإ�صالم( قائاًل: حماكمتي جتعلني رمزًا يف اندوني�صيا، وكاأنني 
االإرهابي. وتابع: اإذا قتل بن الدن فعاًل وت�شوََّه وجُهه، فهذا �شرف من اهلل، الأن اأجر 

ال�صهداء عظيم!!!. 

اعتقالته والإدانات التي وجهت اإليه

العام 1983، . 1 التنظيمية يف  اأبو بكر باع�صري لأول مرة يف حياته  لقد اعتقل 
�شوهارتو  عهد  يف  املحلية  املخربات  ال�شرطة  قبل  من  �شونكر  اهلل  عبد  زميله  ومعه 
»البانت�ص�صيال«  وهي  للدولة  الوحيد  الر�صمي  الأ�صا�س  رف�س  على  التحري�س  بتهمة 

)http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/17913/25/02/2012/ustadz-baasyir-semua-
tudingan-amerika-terhadap-jat-tidak-masuk-akal/(.

)102( JAKARTA )VOAISLAM.COM(:

)http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/17913/25/02/2012/ustadz-baasyir-semua-
tudingan-amerika-terhadap-jat-tidak-masuk-akal/(.

)103( DETIKNEWS.COM: 

)http://news.detik.com/tokoh/0/193/abu-bakar-ba-asyir-bin-abu-bakar-abud(.
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)Pancasila(، وكذلك منع تالميذه برفع اليد فوق الراأ�س اإحرتاما للعلم لأنه – يف 
نافذًا،  �شجنًا  �شنوات  بـت�شع  حكمًا  عليهما  �شدر  التهمة  وبهذه  باهلل.  – �شرٌك  راأيه 
علما اأن حكومة العهد اجلديد برئا�شة �شوهارتو اآنذاك �شددت على جميع احلركات 

الإ�صالمية، وقد �صجنت وحب�صت اأنا�س كثريون بنف�س ال�صبب  )104(. 

�صونكر . 2 اهلل  وعبد  باع�صري  بكر  اأبا  رفعا   ،1985 )�شباط(  فرباير   11 ففي 
ق�شايا الدفاعية �شدهما، فاأطلق �شراحهما وو�شعا حتت االإقامة اجلربية وحينها فرا 
اإلى ماليزيا عن طريق مدينة ميدان – �صومطرة ال�صمالية، وبقيا هناك 15 عامًا حتى 

نهاية العهد اجلديد بنزول �صوهارتو معزول �صنة 1998)105(. 

ييو . 3 �شينجافورا، يل كوان  وزراء  2002، �شرح كبري  يف 28 فرباير)�شباط( 
الو�صطى  – بجاوة  �صولو  مدينتها  وخ�صو�صا  اإندوني�صيا  باأن   ،)Lee Kwan Yew(
معقال اإرهابيا، ومن بني الإرهابي الذي يق�صد به هو اأبو بكر باع�صري، اأمري جمل�س 

جماهدين اإندوني�صييا، واملتهم كذلك باأنه ع�صو بارز جلماعة الإ�صالمية )106(. 

يف العام 2003، اعتقل ال�شيخ باع�شري مرة اأخرى على يدي الرئي�شة ميغاواتي . 4
اأحمد  الراحل  الرئي�س  بوتري )Megawati Soekarno Putri( - كرمية  �صوكارنو 
واإن  ال�صجن،  �صنة يف  باإثرها  اإرهابية، وحكم عليه  ارتكابه عملية  بتهمة  �صوكارنو - 
كانت التهمة املن�شوبة اإليه لي�شت لها اأي دليل الإثبات جرميته، والغريب فيه اأن احلكم 
الفرتة  هذه  طوال  عليه  اأ�صندت  التي  الإرهابية  التهمة  ب�صبب  لي�س  عليه  ال�صادر 
اإلى عملية تزوير البطاقة الوطنية ولو كان ال�صهود يف املحكمة  ولكن حتولت التهمة 
اأية  وجود  اأثبتوا عدم  نف�صها   )Sukoharjo( صوكوهارجو� املنطقة  اإدارة  من طرف 

اإ�شكاالت تذكر يف عملية اإ�شدار بطاقة اأبا بكر باع�شري املذكورة يف التهمة )107(. 

)104( Perjalanan Hidup Abu Bakar Ba’asyir: )http://zicoe.com/15/08/2010/biodata-dan-perjalanan-
hidup-abu-bakar-baasyir/(.

)105( Perjalanan Hidup Abu Bakar Ba’asyir: )http://zicoe.com/15/08/2010/biodata-dan-perjalanan-
hidup-abu-bakar-baasyir/(.

)106( Perjalanan Hidup Abu Bakar Ba’asyir: )http://zicoe.com/15/08/2010/biodata-dan-perjalanan-
hidup-abu-bakar-baasyir/(.

)107(  خمتلف امل�صادر، 
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ويف ال�صنة 2004، يوم خروجه من �صجنه ب�صاليمبا )Salemba(، قب�س عليه . 5
 Hotel( مرة اأخرى بالتهمة نف�صها، و اأدين ب�صلوعه يف عملية تفجريية بفندق ماريوت
Mariotte(، علما اأنه �صاعة التفجري كان يف فرتة حب�صه من قبل. حتى عهد الرئي�س 
احلايل �شو�شيلو بامباجن يودويونو )Susilo Bambang Yudoyono - SBY(، هو 
ل يزال يق�صي حياته داخل ال�صجن مدة 30 �شهرا اإ�شافيا بال حماكمة ب�شبب �شغط 

دويل كبري امل�صتوى. وخرج يف 2006) 108(. 

يف يوم 09 اأغ�صط�س 2010، اعتقل اأبو بكر باع�صري للمرة الرابعة - ويف �صنه . 6
 )88 Densus و   BNPT( الثانية بعد ال�شبعني - من قبل �شرطة مكافحة االإرهاب
بباجنر باترومان )Banjar Batroman( بال اإدانة م�صبقة، وقيل ال�صبب هو قيامه 
بتمويل التنظيم القاعدة فرع اآت�شيه االإندوني�شي. ومل تو�شح ال�شرطة االأ�شباب خلف 
ال�صبت  اأعلن   )SBY( يودويونو  بامبانغ  �صو�صيلو  الرئي�س  اأن  غري  العتقالت  هذه 
اأية  يورد  اأن  بدون  ي�شتهدفه  كان  اعتداء  لتنفيذ  اإحباط خمطط  املا�شي   )08/07(
تفا�شيل. وحتى االآن وبعد اأكرث من �شنتني ق�شى الرجل الكبري يف ال�شن مريرة احلياة 
داخل ال�صجن متنقال ما بني جاكرتا ونو�صا كامباجنان )Nusa Kambangan(، ومل 

تثبت املحكمة بعد عن �صحة التهمة املن�صوبة اإليه حتى اليوم)109(. 

باع�سري  يرد التهامات املوجة اإليه وعلى جماعته

لقد رد باع�شري اتهامات احلكومة الواليات االأمريكية املتحدة التي اأدرجت . 1
اإحد  )110(، وقالت يف  القاعدة  العالقة بتنظيم  الذين لهم  الإرهابيني  ا�صمه من بني 
تقاريرها التي ن�صره جمل�س الأمن )QE.J.92.02( باأن اأبا بكر باع�صري وزميله عبد 
اهلل �ُشونَكر قد اأ�ش�شا »جماعة اإ�شالمية« يف 1 يناير 1993م مباليزيا، وبعد وفاة عبداهلل 

)http://tegoeh.multiply.com/reviews/item/94(

)108( خمتلف امل�صادر، 
)http://tegoeh.multiply.com/reviews/item/94(

)109( DETIKNEWS.COM: http://news.detik.com/tokoh/0/193/abu-bakar-ba-asyir-bin-abu-
bakar-abud

)110( TIME: 23 September 2002، )Confessions of an Al Qaeda Terrorist(
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�ُشونَكر يف العام 1999، تولى اأبو بكر باع�صري من�صب اإمارة اجلماعة الإ�صالمية يف 
العام 2004 )111(. وقال باع�صري يف رده: اإنها اتهامات غري معقولة ولي�س لها اأ�صا�س 
من كل جوانبها وهي موؤامرة مدبرة، واأقر اأنه هو وزميله مل يكونا طوال فرتة اإقامتهما 

مباليزيا يتوليان تاأ�شي�س اأية تنظيمات اأو جماعات اإ�شالمية.

بالوقوف . 2 الإ�صالمية«  اتهام »اجلماعة  الإندوني�صية على  اأجهزة الأمن  داأبت 
خلف الهجمات امل�صلحة التي حدثت خالل ال�صنوات الأخرية يف البالد؛ وهو ما تنفيه 
اجلماعة عن نف�شها، معتربة اأنها ُتَهم: »ملفقة خلدمة االأهداف اال�شتعمارية«، تاأتي 
اإحباط هذه  اأجل  من  االإ�شالمية«،  الغربية �شد احلركات  العاملية  »احلملة  اإطار  يف 
امل�شرية، ووقف تنامي �شعبية االإ�شالميني. واأ�شاف باع�شري قائال: اإن رجال ال�شرطة 
كاذبون، وال يبحثون اإال عن »اأكبا�س فداء« واأن اجلماعة االإ�شالمية ال وجود لها اأ�شال 

.)112(

ويف اإدانته للمرة الثالثة ب�صل�صلة اعتداءات دموية وقعت مطلع العقد املا�صي . 3
يف اإندوني�شيا واأدى اأحدها اإلى مقتل اأكرث من مئتي �شخ�س يف 2002 يف بايل؛ نفى 
باع�شري اأي عالقة له بتنظيمات اإرهابية، معتربًا اأنه �شحية موؤامرة دبرتها الواليات 

املتحدة التي تقدم اإلى اندوني�صيا دعما فعليا ملنع وقوع اعتداءات جديدة )113(. 

حكم على على باع�صري )74 عمًا( بال�صجن 15 عامًا لدعمه جمموعة �صرية . 4
تعد اعتداءات. واأدين بنقل م�شاعدة مالية اإلى جماعة �شغرية تطلق على نف�شها ا�شم 
نف�صه يف جزيرة  ال�صم  الذي يحمل  الإقليم  اأدغال  وتتدرب يف  اآت�صيه«  »القاعدة يف 
باأن  حينها  ف�شرح  �شده.  احلياة  مدى  بال�شجن  احلكم  االإدعاء  وطلب  �شومطرة. 
حماكمته على خلفية اتهامات تتعلق بـالإهارب هي موؤامرة مدبرة، وذلك يف اإطار رده 

)111( Security Council Committee pursuant to resolutions 1999( 1267( and 2011( 1989( 
concerning Al-Qaida and associated individuals and entities )1989 /1267(: )http://www.un.org/sc/

committees/1267/(

)112( TEMPO: 25 September 2002، )املوؤمتر ال�صحفي اخلا�س( 

)113( TEMPO: 25 September 2002، )املوؤمتر ال�صحفي اخلا�س( 
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على التهم املوجهة اإليه )114(.

ويواجه باع�صري اتهامات جمددا بتقدمي 62 األف دولر جلماعة م�صلحة، فيما . 5
تقول ال�شرطة اإنه جزء من حملة ل�شن هجمات على م�شالح اأجنبية وحكومية. وقال 
باع�صري اأمام حمكمة جنوب جاكرتا اجلزئية اإن كافة التهم املوجهة اإليه موؤامرة مدبرة 
من جانب من يريدون عقابه ملنعه من »ن�صرة التوحيد باهلل وحماربة الوثنية«. وكان 
اإليه حول م�شاهمته بالن�شاط  اأنكر خالل املحاكمة جميع التهم املوجهة  باع�شري قد 
االإرهابي قائال اإن مبتغاه هو �شرح االإ�شالم ال�شحيح، واأ�شاف اأن »االأوروبيني خائفون 

من ل�صاين ولي�س يدي« )115(. 

ويف 11 اأكتوبر 2002، طلب من احلكومة اأن ياأتي بعمر الفاروق اإلى اإندوني�شيا . 6
ليبني اأمام املحققني االإندوني�شيني بخ�شو�س اعرتاف هذا االأخري مبعرفته بباع�شري 

وعالقتهما بتنظيم القاعدة )116(. 

جملة . 7 �صد  ق�صائية  دعوى  باع�صري  بكر  اأبو  رفع   ،2002 اأكتوبر   1 ويف 
)TIME(، وذلك ملا ن�صرته املجلة يف 23 �شبتمرب 2002 �صده، على اأن ما ن�صر كان 
يعرف  ل  اأنه  وقال  املجلة،  ن�صرتها  التي  اتهامات  باع�صري جميع  ورد  ل�صمعته،  م�صئًا 

رجاًل ا�صمه الفاروق)117(.

التوحيد . 8 اأن�صار  التي �صنفت جماعة  الأمريكية  وزارة اخلارجية  تقرير  ويف 
)ج اأ ت( – موؤخرا – �صمن لئحة املنظمات الإرهابية، ورد اتهامه بالتفجريات التي 
وقعت باإحدى الكنائ�شة بجزيرة جاوة يف �شبتمرب )اأيلول( 2011، والعتداءات على 
رجال الأمن، وكذلك �صل�صلة من العمليات ال�صرقات التي تهدف البنوك جلمع الأموال 
يف �شراء اأدوات احلرب واملواد التفجري. فرد باع�شري قائال: اإنها فتنة فاح�شة وغري 
معقولة، ويرجع التهمة اإلى �شرطة مكافحة االإرهاب )BNPT & 88 Densus( على 

)114( TEMPO: 25 September 2002، )املوؤمتر ال�صحفي اخلا�س( 

)115( TEMPO: 25 September 2002، )املوؤمتر ال�صحفي اخلا�س( 

)116( TEMPO: 25 September 2002، )املوؤمتر ال�صحفي اخلا�س( 

)117( TEMPO: 25 September 2002، )املوؤمتر ال�صحفي اخلا�س( 
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العليا �شد  املحكمة  �شت�شدره  الذي  الإثقال احلكم  اأمريكا  ا�شتجابة لطلب  التي  اأنها 
باع�صري )118(. 

)118( JAKARTA )VOAISLAM.COM(: 

)http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/17913/25/02/2012/ustadz-baasyir-semua-
tudingan-amerika-terhadap-jat-tidak-masuk-akal/(


