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والجوالني على «إمارة» الشام
فشل وساطة الوحيشي
لجأ أمير «جبهة النصرة» أبو محمد الجوالني إلى زعيم
تنظيم القاعدة أيمن الظواهري إليجاد حل للخالف مع
ّ
«أب ��و ب�ك��ر ال �ب �غ��دادي» .ك��ل��ف ال �ظ��واه��ري ق�ي��ادي��ًا سعوديًا
وسوريني مهمة إيجاد حل للمشكلة ،وبعث برسالة إلى
قائد تنظيم «القاعدة» في اليمن ناصر الوحيشي يطلب
إل�ي��ه ال�ت� ّ
�وس��ط قبل إص ��داره بيانًا ُي�ح��رج «ال�ق��اع��دة» أم��ام
الرأي العام .عندها أرسل الوحيشي رسالة خطية إلى كل
من الجوالني والبغدادي .لم يرد عليه األخير ،فيما ّقدم
الجوالني املبررات نفسها بأن وجود البغدادي في سوريا
ٌ
مقتل للثورة .إثر ذلك ،راسل الوحيشي الظواهري معلنًا
ّ
فشل ال��وس��اط��ة .إزاء ذل��ك ،ت��دخ��ل الكويتي ح��ام��د العلي
ّ
ّ
باملسوغات التي قدمها
للتوسط من تلقاء نفسه .فاقتنع

الجوالني موافقًا أن قيام «دولة البغدادي» خطأ سياسي
وش��رع��ي ف��ادح .وطلب مقابلة ال�ب�غ��دادي بواسطة األمير
ال�ش��رع��ي «أب��و علي األن �ب��اري» .أب��دى العقيد حجي بكر
والبغدادي تمسكهما بـ «الدولة» ،فيما أكد الكويتي أهمية
ال��وح��دة ش��رط ان�ه��اء ال �ن��زاع .ت��واف��ق ال�ط��رف��ان على إعطاء
الكلمة الفصل للظواهري ،إال أن العقيد كان رافضًا تسليم
األم��ر للزعيم امل�ص��ري .هكذا ج��اء الخطاب ف��ي مصلحة
ال �ج��والن��ي ،ف��أش��ار العقيد ع�ل��ى ال �ب �غ��دادي ب��رف��ض الحل
وتفكيك «النصرة» عبر االستمرار في تصفية قيادييها،
وع�ب��ر إي�ج��اد مفتني ي��دع��ون إل��ى وج��وب بيعة ال�ب�غ��دادي،
وتجنيد إعالميني لدعم «دولة البغدادي» ونشر الشائعات
ضد قيادات «جبهة النصرة».

الجوالني بالتفكير في األم��ر .لكن أيامًا مضت
م��ن دون أن يصدر شيئًا ،ف��أرس��ل ال�ب�غ��دادي له
توبيخًا وتقريعًا ،فجدد األخير الوعد بالتفكير
واستشارة من حوله من مجاهدين وطالب علم،
قبل أن يبعث للبغدادي برسالة مفادها أن هذا
اإلع�ل��ان ال ي�ص��ب ف��ي ص��ال��ح ال� �ث ��ورة ،مستندًا
إل��ى رأي مجلس ش ��ورى ال�ج�ب�ه��ة .ث��ارت ث��ائ��رة
البغدادي والعقيد بكر .وزاد الطني بلة إدراج
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة «جبهة ال�ن�ص��رة» ف��ي قائمة
اإلره � � ��اب ،ل� ُ�ي�ص�ب��ح ال �ج��والن��ي امل �ط �ل��وب األول
ف��ي س��وري��ا ،األم��ر ال��ذي زاد م��ن منسوب القلق
لدى البغدادي والعقيد من منافسة «النصرة»
ل�ـ«ال��دول��ة» .ك��ان أب��و محمد الجوالني سياسيًا
عقالنيًا يحاول إمساك العصا من الوسط ،لكن
خوف العقيد والبغدادي كان أكبر من تطمينات
ال �ج��والن��ي م �م��ا دع ��ا ح �ج��ي ب �ك��ر ال ��ى ال�ت�ف�ك�ي��ر
بخطوات متقدمة لضم «النصرة» الى «الدولة».
ط �ل��ب ال �ب �غ ��دادي م ��ن ال �ج��والن��ي ال �ق �ي��ام بعمل
ع �س �ك��ري ض��د ق� �ي ��ادات «ال �ج �ي��ش ال �ح��ر» اث �ن��اء
أح��د االج�ت�م��اع��ات ف��ي ت��رك�ي��ا ،م �ب��ررًا ذل��ك بأنه
«استهداف لصحوات املستقبل العميلة ألمريكا
قبل استفحالهم في الشام» .عقد مجلس شورى
«ال �ن �ص��رة» اج�ت�م��اع��ًا ورف ��ض األم ��ر ب��اإلج�م��اع،
فاعتبر البغدادي والعقيد ذلك خروجًا صريحًا
ع ��ن ال �ط��اع��ة .أرس� ��ل ال �ب �غ ��دادي خ �ط��اب��ًا ش��دي��د
ال�ل�ه�ج��ة ُي �خ� ّ�ي��ر ال �ج��والن��ي ب�ي�ن أم ��ري ��ن :تنفيذ
ّ
األوامر أو حل «النصرة» وتشكيل كيان جديد.
ط��ال انتظارهما ل��رد الجوالني ال��ذي لم يصل.
اً
بعث ال�ب�غ��دادي رس��ول ملقابلة ال�ج��والن��ي ،لكن
حكومية ُت ّ
عد حكمًا ملكًا لـ «دول��ة العراق» .أما
ّ
ُ
م��ا ال يمكن االس �ت �ي�لاء عليه ب��ال�ك��ام��ل ،ف��ي�ه��دد
مالكه بالقتل أو تفجير الشركة إذا لم يدفع ّ
خوة
ش�ه��ري��ة ت�ح��ت م�س� ّ�م��ى ض��ري�ب��ة .ك��ذل��ك ُوض�ع��ت
ن �ق��اط ت�ف�ت�ي��ش ع �ل��ى ال� �ط ��رق ال �ب��ري��ة ال�ط��وي�ل��ة
ل�ت�ح�ص�ي��ل أم� � ��وال م ��ن ال �ش��اح �ن��ات ال �ت �ج��اري��ة.
ّ
وارتفعت العائدات املالية لـ «ال��دول��ة» ،ما مكن
م��ن دف ��ع روات� ��ب م�غ��ري��ة وص ��رف م�ك��اف��آت على
العمليات العسكرية .إزاء ذلك ،زاد االقبال على
االن �ض �م��ام ال��ى ص�ف��وف ال�ت�ن�ظ�ي��م .وخ�ل�ال ه��ذه
الفترة ،عني العقيد بكر «مجلس ش��ورى دولة
ال �ع��راق» ت��راوح ع��دد أعضائه ب�ين سبعة و ١٣
ك�ل�ه��م ع ��راق �ي��ون .وب �ق��ي ال ��وض��ع ك��ذل��ك إل ��ى أن
اندلعت األحداث في سوريا عام .٢٠١١

«جبهة النصرة» و«دولة العراق والشام»
كيف نشأت فكرة «دول��ة ال�ع��راق وال�ش��ام» ومن
ه��و ص��اح��ب ال �ف �ك��رة؟ ومل � ��اذا أرس� ��ل ال �ب �غ��دادي
الجوالني إلى سوريا ،وما هو سبب استعجاله
إلغاء «جبهة النصرة» وإع�لان االن��دم��اج تحت
مسمى «الدولة اإلسالمية في العراق والشام»؟
وم��ا ه��و ال�ت�ه��دي��د ال ��ذي أرس �ل��ه إل��ى ال�ج��والن��ي
ّ
ق�ب��ل اع�ل�ان ال��دول��ة؟ ك��ل�ه��ا أس�ئ�ل��ة أف ��رد صاحب
الحساب املجهول عشرات الصفحات للحديث
عنها ،كالتالي :بعدما ب��دأت ال�ث��ورة السورية،
اتجهت أنظار عناصر «دولة العراق اإلسالمية»

الى سورياّ .
تخوف العقيد حجي بكر من تسرب
عناصر «دول��ة ال�ع��راق» للجهاد في الشام مما
ّ
تصدعًا في «الدولة» ،ويعطي بعض
قد يسبب
ّ
القيادات واألعضاء الذين يفكرون في االنشقاق
ب��اب��ًا ل��ذل��ك ع�ب��ر س��وري��ا .ل��ذل��ك ،ح � ّ�رم ال�ب�غ��دادي
ال��ذه��اب إل ��ى س��وري��ا ،واع �ت �ب��ر ك��ل م��ن يخالف
ّ
التعليمات منشقًا ،مبررًا ذل��ك ب��أن األوض��اع ال
تزال غير واضحة املعالم ويجب التريث .في هذه
األثناء ،عرض العقيد بكر فكرة تشكيل مجموعة
ّ
تتوجه ال��ى س��وري��ا بقيادة
م��ن غير العراقيني
س ��وري ،وب��ذل��ك ي�ح��ال دون ال�ت�ح��اق اي ق�ي��ادي
عراقي بالجبهة السورية من دون إذن مسبق.
وبالتالي يتم تأمني ع��دم انشقاق عراقيني عن
«الدولة» ،فيما يمكن للقيادة الجديدة في الشام
استقطاب أعضاء غير عراقيني من
أن تنجح في ُ
الخارج .هكذا أنشئت «جبهة النصرة» بقيادة
أب��و محمد الجوالني وس��رع��ان ما ط��ار اسمها
ع��امل �ي��ًا ،وب��ات��ت ق�ب�ل��ة ل�ك�ث�ي��ر م��ن «امل �ج��اه��دي��ن»
من الخليج وتونس وليبيا واملغرب والجزائر
واوروب ��ا واليمن .أخ��اف ه��ذا الصعود السريع
العقيد بكر وال�ب�غ��دادي ،ك��ون امللتحقني الجدد
بـ «النصرة» ال يدينون بالوالء لـ «دولة العراق»
ّ
أو ل�ل�ب�غ��دادي .ه�ن��ا ،ح��ث حجي بكر ال�ب�غ��دادي
ع�ل��ى إع �ط��اء أوام� ��ره ل�ل�ج��والن��ي ب��أن يعلن عبر
م �ق �ط��ع ص ��وت ��ي أن «ج �ب �ه��ة ال� �ن� �ص ��رة» ت��اب �ع��ة
رسميًا لـ «دولة العراق» بقيادة البغدادي .وعد

اقترح العقيد العراقي
تفكيك جبهة النصرة عبر عمليات امنية
وفتاوى وحملة إعالمية
األخير اعتذر عن عدم اللقاء .عندها شعر «أمير
الدولة» بالخطر كون الجوالني بدأ يخرج عن
ال �س �ي �ط��رة .ب �ع��ده��ا ،أرس ��ل ق �ي��ادات ع��راق �ي��ة من
«ال��دول��ة ملقابلة» ق �ي��ادات ف��ي «ال�ج�ب�ه��ة» لجس
ن�ب�ض�ه��م ح ��ول ت�ح�ق�ي��ق ح �ل��م ب ��دول ��ة إس�لام�ي��ة
ممتدة م��ن ال �ع��راق إل��ى ال�ش��ام ب�ق�ي��ادة م� ّ
�وح��دة.
وب��ال�ف�ع��ل ت��م ت�ل� ّ�م��س م�ي��ول م��ؤي��دة ل��دى ه��ؤالء،
وم �ع �ظ �م �ه��م م ��ن امل� �ه ��اج ��ري ��ن .ل �ك��ن «ال �ن �ص ��رة»
س ��رع ��ان م ��ا ّ
زج� ��ت ب�ب�ع��ض ه� ��ؤالء ف��ي ال�س�ج��ن
بتهمة إشاعة التكفير ،وك��ان بينهم :أب��و رتاج
السوسي وأبو عمر العبادي (تونسيان) وأبو
ض �م �ض��م ال �ح �س �ن��ي وأب� � ��و ال� �ح� �ج ��اج ال� �ن ��واري
(مغربيان) وأبو بكر عمر القحطاني (سعودي)،
علمًا أن األخ�ي��ر ُع�ّي�نّ ف��ي م��ا بعد أم�ي�رًا شرعيًا
ل��دول��ة ال �ب �غ��دادي ،وك ��ان أول امل�ن�ش�ق�ين عندما
أعلن البغدادي حل «النصرة».
هكذا عقد البغدادي العزم على إعالن االندماج.
ّ
واتفق مجلس قيادة «الدولة» على ذهابه إلى
سوريا إلعطاء زخم أكبر لإلعالن .قابل األمير
ال�ع��راق��ي ال�ق�ي��ادات امل��ؤث��رة ف��ي الجبهة موحيًا
ب ��أن ه ��دف اإلع �ل��ان وح� ��دة ال �ص��ف ال �ج �ه��ادي،

وأرس��ل بطلب الجوالني ملقابلته ،لكن األخير
�دواع أم�ن�ي��ة .ع�ن��ده��ا أرس ��ل ال�ب�غ��دادي
اع �ت��ذر ل� �
ٍ
إل��ى ال �ج��والن��ي ُي�ع�ل�م��ه ب �ض��رورة إص ��دار بيان
باسمه حرصًا على وح��دة الصف يتولى فيه
إع�ل�ان ح��ل الجبهة وال �ت� ّ
�وح��د ف��ي ك�ي��ان جديد
ت�ح��ت م�س�م��ى «ال ��دول ��ة اإلس�لام �ي��ة ف��ي ال �ع��راق
وال� � �ش � ��ام»ّ .
رد ال� �ج ��والن ��ي م �ع �ت �ب �رًا ذل� ��ك خ�ط��أ
ُ ّ
سيمزق الشعبية التي بنتها «النصرة»
فادحًا
ب�ين أه��ل س��وري��ا .هنا اق�ت��رح العقيد بكر على
البغدادي إص��دار بيان حل «النصرة» باسمه
ّ
وعدم إصدار بيان بعزل الجوالني لعله يعود
ال � ��ى رش� � ��ده ب �ع��د ال� �ح ��ل .ج � ��رى ال� �ت ��واص ��ل م��ع
ق�ي��ادات «ال�ن�ص��رة» إلخطارهم بموعد اإلع�لان
وتهيئتهم ملبايعة البغدادي وجها لوجه كونه
س�ي�ك��ون ف��ي س��وري��ا .وب��ذل��ك ،ل�ع��ب ال �ب �غ��دادي
على وت��ر أن الجوالني ك��ان يحتجب ع��ن كبار
ال�ق�ي��ادي�ين وال�ش��رع�ي�ين ف��ي الجبهة .وبالتالي
ّ
ف ��إن ذل ��ك س� ُ�ي �ش��ك��ل ج��اذب��ًا ل�ل�م�ج��اه��دي��ن ال��ذي
س �ي �ح �ظ��ون ب �ف��رص��ة ل �ق ��اء م ��ن ه ��و أك �ب ��ر م �ن��ه.
ان�ق�س�م��ت «ال �ن �ص��رة» إل��ى ث�ل�اث ف ��رق .التحقت
األولى بالبغدادي واختارت الثانية الجوالني،
فيما ن��أت ال�ث��ال�ث��ة بنفسها .ه�ك��ذا ب��دأت ح��رب
ُالتكفير واالت �ه��ام��ات بشق ال�ص��ف املسلم بني
أخ��وة الجهاد .هنا ظهر على الساحة ضابط
سعودي ُيدعى بندر الشعالن .كان األخير صلة
الوصل بني البغدادي وقيادات «النصرة» التي
بايعت الحقًا البغدادي.
في هذه األثناء ،وصل الى حجي بكر والبغدادي
الجوالني لن ينصاع لدعوة حل «النصرة»
ان
ّ
وانه ُيحضر إلصدار بيان برفض ذلك إعالميًا.
اقترح العقيد على البغدادي تشكيل فرق أمنية
لتنفيذ مهمتني :األولى ،لالستيالء على جميع
م �خ��ازن االس �ل �ح��ة ال �ت��ي ف��ي ح ��وزة «ال�ج�ب�ه��ة»،
وتصفية ك��ل م��ن ي��رف��ض تسليم م�خ��زن��ه ف��ورًا.
وبذلك ال يبقى لدى «النصرة» ذخيرة واسلحة
ف�ي�ن�ف��ر ال �ن��اس م�ن�ه��ا وي�ت�ش�ت�ت��ون وي�ل�ت�ح�ق� ّ�ون
ب �ـ «دول � ��ة» ال �ب �غ��دادي .وامل�ه�م��ة ال�ث��ان�ي��ة تتمثل
ّ
بترصد الجوالني لتصفيته وتصفية القيادات
ّ
ال �ت��ي م �ع��ه .وات �ف ��ق ع�ل��ى أن ي�ت��م ذل ��ك ب��واس�ط��ة
ّ
متفجرة توضع ف��ي أسفل سياراتهم.
ل��واص��ق
ُ
ه� �ك ��ذا اس ��ت � �ه ��دف أب � � ��رز ق� � �ي � ��ادات «ال � �ن � �ص ��رة»،
وم �ن �ه��م امل �ه��اج��ر ال � ُق �ح �ط��ان��ي ،ال ��رج ��ل ال �ث��ان��ي
ب �ع��د ال� �ج ��والن ��ي ،ف��ق �ت��ل م� �ع ��اون ��اه أب� ��و ح�ف��ص
النجدي (عمر املحيسني) وابو عمر الجزراوي
(عبدالعزيز العثمان) .عندها ،لجأ الجوالني إلى
زعيم تنظيم «ال�ق��اع��دة» أيمن الظواهري للبت
ف��ي ال �ن��زاع .ول�ل�ح��ؤول دون إح ��راج «ال �ق��اع��دة».
اس�ت��دع��ى ال �ظ��واه��ري ش�خ�ص�ي��ات ج�ه��ادي��ة من
اليمن والسعودية للتوسط بني املتنازعني ،إال
ّ
أن ال�ب�غ��دادي تملص م��ن مقابلتهم .وزاد ذلك
األمور سوءًا في ظل الخطر الداهم الذي يتهدد
الجوالني .عندها عمد األخير إلى إصدار بيان
ُيعلن رفض حل «جبهة النصرة» ،واضعًا األمر
ف��ي عهدة ال�ظ��واه��ري .أم��ا بقية القصة ،فباتت
معروفة إعالميًا.
(لالطالع على «التسريبات»:
)https://twitter.com/wikibaghdady

