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على الغالف

«القاعدة ـ ليكس» صراع البغدادي
حساب على موقع تويتر ينشر ما ُي ّ
ٌ
سميه «أسرار دولة البغدادي».
«ويكيبغدادي»
على طريقة «املجتهد» السعودي ،يكشف الحساب خفايا حكم أبي بكر
البغدادي ،والرجل الذي يالزمه كظله ،ويروي حكاية والدة «جبهة النصرة».
وفي ظل غياب القدرة على ّ
التثبت من املعلومات املنشورة ،تنقل «األخبار» ما
أورده الحساب الذي «يتبعه» عدد من قادة املعارضة السورية املسلحة

بندر السعودي...
الرجل القوي
ص � � � ّ�ب خ � �ط� ��اب ال � �ف � �ص ��ل ل �ل �ش �ي ��خ أي �م ��ن
ال�ظ��واه��ري ال��زي��ت ف��وق ن��ار أزم��ة البغدادي
ـ�ـ ال�ج��والن��ي .رف��ض أمير «ال��دول��ة» مشروع
ّ
الحل ،بتشجيع من كل من العقيد حجي
ب �ك��ر وال �ق �ي��ادي ال �ش��رع��ي ال �س �ع��ودي أب��و
ب�ك��ر ال�ق�ح�ط��ان��ي .وف��ي س�ي��اق ال�س�ع��ي إل��ى
التمكني لتنظيم «الدولة» ،اتصل القحطاني
ب �ض ��اب ��ط س � �ع� ��ودي س ��اب ��ق اس� �م ��ه ب �ن��در
ً
الشعالن ليكون ممثال تنظيميًا لهم في
ال �س �ع��ودي��ة وح �ل �ق��ة وص� ��ل ل �ت �ك��وي��ن ن ��واة
ش��رع �ي��ة م ��ؤي ��دة ل �ل �ب �غ��دادي ف ��ي ال�خ�ل�ي��ج.
وبالفعل ،تولى الشعالن املهمة آخ�ذًا على
عاتقه جمع مؤيدين للبغدادي .فكان أول
ّ
«شرعي»
بشرى أبلغها لـ «ال��دول��ة» وج��ود
(م� �ف ��ت) م ��ؤي ��د ل �ل �ب �غ��دادي ي ��دع ��ى ن��اص��ر
الثقيل ،كاشفًا أن��ه اجتمع معه م��رات عدة
للعمل على نصرة البغداديّ .
وتوسع عمل
ال�ش�ع�لان إل��ى البحرين حيث ت��واص��ل مع
تركي بنعلي الذي أبدى تأييده ومساندته
ّ
مل �ش��روع دول ��ة ال �ب �غ��دادي .وت�ك��ث�ف��ت جهود
املندوب السعودي حتى تم تشكيل لجنة
شرعية مناصرة لـ «لدولة» تتكون من عدة
أش �خ��اص ،ب�ع��ث ب��أس�م��ائ�ه��م كمناصرين
ل �ل �ب �غ��دادي وه � ��م :ن��اص��ر ال �ث �ق �ي��ل وت��رك��ي
بنعلي وعليوي الشمري وحمود املطيري
وحمدالريس وصالح الحضيف وابوب الل
الحربي وعبدالعزيز العمر وعلي الجبالي.
وأصدر تركي بنعلي مذكرته بعنوان «مد
األي ��ادي لبيعة ال �ب �غ��دادي» ،تحت اس��م ابو
همام بكر بن عبد العزيز األث��ري .وكذلك
ف �ع��ل ع �ل��ي ال �ج �ب��ال��ي وغ� �ي ��ره ف ��ي إص� ��دار
فتاوى مماثلة .كما نشر هؤالء كتابًا حمل
ع �ن��وان «ب�ي�ع��ة األم �ص��ار ل�ل�إم��ام امل�خ�ت��ار/
أح�ك��ام البيعة ف��ي اإلس�ل�ام وتنزيلها على
بيعة أه��ل ال �ش��ام» .ك��ذل��ك ن�ش��ط الشعالن
الستقطاب ممولني وتنسيق استحضار
املقاتلني من شتى أصقاع األرض .واهتم
أيضًا بالشق اإلعالمي حتى بات الساعد
القوي التي تستند إليها «الدولة اإلسالمية
في العراق والشام».

رضوان مرتضى
خ��رج إل��ى ال �ض��وء ،ف��ي األي ��ام امل��اض�ي��ة ،حساب
على م��وق��ع «ت��وي�ت��ر» ي� ّ�دع��ي نشر «أس ��رار دول��ة
(أبي بكر) البغدادي» ،تنظيم «الدولة اإلسالمية
ف��ي ال �ع��راق وال �ش��ام» .تسلسل امل�ع�ل��وم��ات التي
ّ
ّ
ِّ
املسرب
صحت ،يوحي ب��أن
يوردها املوقع ،إن
كان قياديًا سابقًا في صفوف التنظيم ،قبل أن
ينشق ويلتحق بـ «جبهة النصرة».
يكشف الحساب معلومات خطرة عن تأسيس
«ال�ن�ص��رة» وخفايا الخالفات املحتدمة بينها
وبني و«الدولة» .وينطلق في «فضحه» لـ «الدولة»
م��ن ج�م�ل��ة ت �س��اؤالت ي�ط��رح�ه��ا ُ
وي �ج�ي��ب عنها.
في ّ
ُ
قدم إجابات عن هوية أمير التنظيم أبو بكر
ّ
البغدادي ،وأسماء أعضاء مجلسه ومخططهم
ّ
ّ
ويتحدث عن كيفية تسلم
ومصادر تمويلهم.
ال� �ب� �غ ��دادي إم � ��ارة «دول � ��ة ال� �ع ��راق اإلس�ل�ام �ي��ة»
وأسباب ّ
توسعه إلى سورياوالسياسة العامة
ال �ت��ي ي�ع�ت�م��ده��ا ف ��ي ق� �ي ��ادة ال�ت�ن�ظ�ي��م وك�ي�ف�ي��ة
إم �س ��اك ��ه ب ��ال �ق ��واع ��د األس ��اس� �ي ��ة .ك �م��ا ي�ك�ش��ف
أس� �م ��اء امل �ش��اي��خ ال �ش��رع �ي�ين ال ��ذي ��ن ي��دع�م��ون��ه
ّ
دور محوري لضابط
بالفتاوى ،ويتحدث عن ٍ
ُ
ع��راق��ي ي��راف�ق��ه دائ�م��ًا وض��اب��ط س �ع��ودي ي��دع��ى
�لان ي�ل�ع��ب دورًا أس��اس �ي��ًا ف��ي دع��م
ب �ن��در ال �ش �ع ُ ِّ
ويفند الحساب خفايا ال�خ�لاف بني
«ال��دول��ة».
ال�ب�غ��دادي وأم�ي��ر «جبهة ال�ن�ص��رة» الفاتح أبو
محمد الجوالني .باختصارُ ،ي ّ
قدم املوقع الذي
أفصح عن نفسه باسم «ويكي بغدادي» ،تيمنًا
بموقع «ويكيليكس» الشهير ،س��ردًا تفصيليًا
ب��األس�م��اء واألدل ��ة وال�ك�ن��ى املستعارة وأح��داث��ًا
لوقائع مترابطة .وسواء صدقت هذه الروايات
أم ل��م ت�ص��دق ،تصلح ألن تكون فيلمًا وثائقيًا
يكشف بعضًا من خفايا التنظيمات الجهادية
ّ
السرية وأسلوب عملها.

السعودي
بندر الشعالن
يلعب دور
ّ
املنسق بني
جهاديي
العالم
وتنظيم
«الدولة»
(أ ف ب)

من هو أبو بكر البغدادي؟

ِّ
املسرب انه ابراهيم عواد ابراهيم بو بدري
يقول
ب��ن ع��رم��وش ،وه��و يحمل كنيتني« ،أب��و ع��واد»
ُ
و«أب� ��و دع � ��اء» .أم ��ا «أب ��و ب �ك��ر» ف��ك�ن�ي��ة وه�م�ي��ة،
ب��اع�ت�ب��ار أن ال�س�ي��اس��ة األم�ن�ي��ة ال�ت��ي يعتمدها
وك� ��ل م ��ن ح ��ول ��ه ف ��ي م �ج �ل��س ق� �ي ��ادة ال�ت�ن�ظ�ي��م
تفرض أن ال تكون الكنية أو اللقب حقيقيني.
عمل في الفلوجة ،وكان
ويكشف أن البغدادي ِ
ف��ي إح� ��دى ال �ف �ت��رات ام��ام��ًا مل�س�ج��د ف��ي دي��ال��ى.
أم��ا لقب «ال �ب �غ��دادي» ،فهو ل�ق� ٌ�ب ح��رك��ي وليس
حقيقيًا ،ك��ون اب��راه�ي��م ع ��واد ل�ي��س م��ن ب�غ��داد،
بل ينتمي إل��ى عشيرة ب��وب��دري ،وه��ي ف��رع من
ع�ش�ي��رة ال �ب��وع �ب��اس م��ن س ��ام ��راء ،ت� ّ�دع��ي صلة
نسب باإلمام الحسن بن علي ،ما يعني أن «أبو
بكر» ينتسب إل��ى قريش (وه��ذا إح��دى شروط
اإلم ��ارة ال�ع��ام��ة ل��دى ال�ج�ه��ادي�ين) .لكن جمعية
«تنزيه النسب العلوي» والتحقيق في األنساب
ال�ه��اش�م�ي��ة أص ��درت ب�ي��ان��ًا ع��ام  2009ي��ؤك��د أن
بوبدري ال ينتسبون ملحمد الجواد وال للقاسم
بن إدريس من الحسنيني كما يزعمون.
ّ
ينقل املوقع أن مجلس قيادة «ال��دول��ة» يتألف
من عراقيني بنسبة  ،٪١٠٠مشيرًا إلى البغدادي
أن ��ه ال ي�ق�ب��ل أي ج�ن�س�ي��ة أخ� ��رى ك��ون��ه ال يثق
ب ��أح ��د .وي �ش �ي��ر ال� ��ى أن ع� ��دد أع� �ض ��اء امل�ج�ل��س
العسكري يزيد وينقص ،ويتراوح بني ثمانية
و 13ش �خ �ص��ًا ،وأن ق� �ي ��ادة امل �ج �ل��س ي �ت��واله��ا
ثالثة ضباط سابقني في الجيش العراقي في
عهد ص��دام حسني .وه��م تحت إم��رة عقيد ركن
سابق في الجيش العراقي أيضًا ُيدعى حجي
اإلسالمية» عندما
بكر ،انضم إلى «دولة العراق
ُ
ك��ان��ت ب�ق�ي��ادة «أب��و ع�م��ر ال �ب �غ��دادي» (ق�ت��ل ع��ام
 ،)٢٠١٠بعدما أعلن «ت��وب�ت��ه» م��ن ح��زب البعث
(ال� �ع ��راق ��ي) وع� ��رض وض ��ع خ �ب��رت��ه ال�ع�س�ك��ري��ة
وع�لاق��ات��ه ف��ي خ��دم��ة التنظيم .ف�ع�ّي�نّ مستشارًا
عسكريًا لدى «أبو عمر البغدادي» و«أبو حفص

العقيد حجي بكر هو رجل الظل
القوي في تنظيم «الدولة اإلسالمية
في العراق والشام»
املهاجر» بعدما ّ
زوده�م��ا بمعلومات عسكرية
ع� ��ن خ� �ط ��ط ق �ت��ال �ي��ة ورب� �ط� �ه� �م ��ا ع� �ب ��ر وس ��ائ ��ل
االتصال بقيادات عسكرية سابقة تابعة لحزب
ِّ
املسرب أن «أب��و بكر البغدادي»
البعث .ويذكر
ل��م ي�ك��ن ع �ض �وًا ف��ي م�ج�ل��س ال �ق �ي��ادة ال�س��اب��ق لـ
«دولة العراق اإلسالمية» بإمرة «أبو عمر» ،بل
ً
عضوا في التنظيم ،وك��ان يقيم في مدينة
كان
الفلوجة .ول�ك��ن ،بعد مقتل «أب��و عمر» ونائبه
«أبو حمزة املهاجر» (مصري ُيدعى عبد املنعم
عز الدين بدوي ،وله كنيتان« :أبو أيوب» و«أبو
حفص» ،وك��ان يشغل منصب وزي��ر الحرب في
«الدول) وعدد من أبرز قيادات التنظيم في غارة
واح� ��دة ،ف� ّ�ج��ر ح�ج��ي ب�ك��ر م�ف��اج��أة ف��ي املجلس
ال �ع �س �ك��ري ب �م �ب��اي �ع �ت��ه «أب � ��و ب �ك��ر ال� �ب� �غ ��دادي»
أميرًا للتنظيم .فبدأت مرحلة جديدة في حياة
«ال��دول��ة» في ظل قائدين« :أب��و بكر البغدادي»
ف��ي ال��واج�ه��ة ،وح�ج��ي ب�ك��ر ف��ي ال�ظ��ل .وق��د أث��ار
وجود العقيد الركن وهو «حليق متفرنج» الى
ج��وار «أب��و بكر» حساسية ف��ي نفوس أعضاء
«ال��دول��ة» ،فبدأ العقيد بإطالة لحيته وتغيير
مظهره وط��ري�ق��ة ك�لام��ه ،علمًا أن أي عضو في

التنظيم ال يملك أن يستفسر عن أي أم��ر حول
ال �ق �ي��ادة ،ألن «االس�ت�ف�س��ار تشكيك والتشكيك
ش ��ق ص ��ف ي�ب�ي��ح ال� � ��دم» .ب� ��دأت «دول � ��ة ال �ع��راق
ّ
االسالمية» التركيز على خطني ،األول ضمان
ّ
وحمايتها من الداخل عبر
عدم تصدع الدولة ُ ّ
ُ ّ
إنشاء مفارز أمنية تصفي أي جهة تشكل خطرًا
على ال�ك�ي��ان ،م��ع ضمان توفير امل ��وارد امل��ادي��ة.
وب��ال �ت��وازي ،ات�ف��ق ال�ب�غ��دادي وح�ج��ي بكر على
وقف لقاءات األول بالقيادات الفرعية للتنظيم،
وح �ص��ر ت�ل�ق��ي ت�ع�ل�ي�م��ات األم �ي��ر وت��وج�ي�ه��ات��ه
وأوام� � ��ره ع �ب��ر أع �ض��اء م�ج�ل��س ال� �ش ��ورى ال��ذي
شكله العقيد .وتمثلت الخطوة الثانية في بناء
جهاز أمني لتنفيذ تصفيات واغتياالت سرية
ّ
تشكل في البداية من  ٢٠شخصًا ،ووصل خالل
أش�ه��ر إل��ى  ١٠٠ش�خ��ص ،ب��إم��رة ض��اب��ط سابق
ُيدعى «أب��و صفوان الرفاعي» ،ويتبع مباشرة
لقيادة التنظيم .واقتصرت مهمة ه��ذا الجهاز
على تصفية من يبدو منه انشقاق او عصيان
م��ن رج ��االت «ال ��دول ��ة» او ال �ق��ادة امل�ي��دان�ي�ين او
ال�ق�ض��اة الشرعيني .أم��ا ال�ش��ق املتعلق ب��امل��ورد
امل��ادي ،فتواصل على م��ا ك��ان عليه ّأب��ان إم��ارة
«أبو عمر البغدادي» ،بمصادرة أموال الشيعة
واملسيحيني وغ�ي��ر امل�س�ل�م�ين ،وع �م�لاء النظام
ح �ت��ى ل��و ك��ان��وا م��ن ال �س �ن��ة .واالس �ت �ي�ل�اء على
مصادر النفط ومحطات توليد الطاقة والوقود
وامل � �ص ��ان ��ع ال �ح �ك��وم �ي��ة واي م � �ص� ��ادر م��ال �ي��ة

