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 )داعش أو نحرق البلد(: شروق األسئلة وغروب األجوبة

ً يميل إلى االستهانة بمنطق الواقع،  ً ذهنيا ً وعصفا ً نظريا أتوقُع من بعض القراء أن يجد في فكرتي الخاصة عن الدولة العميقة، تطبيقا

ال يسندها إال عقٌل متشبٌع برغبة مسبقة لصالح خلفية تحليلية تستسهل نظرية المؤامرة، وتجد راحتها في بعض الحلول الخفيفة التي 

يقة بإدانة جهة ما، وبأن يُسنَد كلَّ الحوادث إلى مؤامرة ما.. مؤامرة يُعَل ُِّق على مشجبها كل فشل، لتسريع الوصول إلى إجابات سهلة بطر

ً من الَحْرفية عن من طرق االستقراء الصوري.. هذا من حق القارئ بالطبع، ومن حقه أكثر أن ال يرى في روايتي التي  نقلتُها قريبا

هات وخواء في اإلستنتاج، )إن شاء ذلك(، فلربما كان أبو ذياب أسيراً انسدت في وجهه  الحوار الذي دار بيني وبين أبو ذياب، إال تُرَّ

لعل رواية أيسر  أبواب األمل، فهو يكذب ويلفق ويتقول أقاويل ال يمكن أن يؤبه لها في لحظة رعب حاسمة وقلق إنساني مشروع. بل

المستقلة، والمتممة لرواية أبو ذياب ماهي إال "نمائم مزركشة"، وأكاذيب أخرى مضافة، ورواية ال تسندها أية حقائق وال يثبتها شهوٌد 

نة مؤكدون.. مع هذا فلسوف أمضي في تطبيقي االفتراضي لواقعة"الدولة العميقة"، محاوالً أن أستوعب كل ماتجمع لي من قرائن للبره

عليها.. وهي، أي الدولة العميقة، خلية عمل وإدارة مجهولة، يصعب التكهن المسبق المقاصد بأعضائها وأعدادها، ونسبة هؤالء 

األعضاء إلى جهات أو إلى دول هو أمر متعذر، إن لم يكن مستحيالً في الظروف الحالية، فضالً عن كونه انحيازاً وعدم حياد في 

 االستنتاج..

ن أرسَم رسماً إحداثياً لتطبيق تلك الفرضية على الواقع، لوسعني أن أتخيلَها على شكل هرم، هرم قمته )المنفصلة عنه(، تقع لو حاولُت أ

في نقطة متعينة في مطار الطبقة العسكري، ومن هناك كانت تُدار زوايا الهرم األربعة، ومواضعة هذه القمة المشرفة على الهرم 

رع المخابرات الجوية في البالد، مع الفرع الرسمي المتواجد في مطار الطبقة، مع قاعدته تشرف عليها أعلى سلطة في ف

، ثم 17ثم الفرقة  93الرباعية)التنفيذية(، المتوزعة على أفرع المخابرات العسكرية في دير الزور بإشراف اللواء جامع جامع، واللواء 

ي الرقة، الموكول إليه إدراة وتسيير آلة تنظيم داعش بإشراف مباشر. والذي ـ أخيراً ـ المكتب السري الخاص داخل مبنى المحافظة ف
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استمسكت به جبهة النصرة منذ البداية، وقاتلت دون تسليمه ألحد، ثم انتهى هذا المبنى، مبنى المحافظة، ليكون المكتب الرسمي األول 

لتي أَعدُّوها لتتبع مايسمى بالدولة اإلسالمية في الشام.. الهرم لداعش، ومركز إدارتها العامة للرقة، بل ولكافة الجغرافيا السورية ا

المربع الزوايا، برأسه وقاعدته، كان أيضاً يتربع على ملحقات، بعُضها سري ظل يتابع عمله دون اضطراب أو ارتباك حتى بعد تاريخ 

ً في الرقة، وأهم خالياه السرية كانت تت حرك وتتواصل مع بعضها البعض إما عن طريق مابعد التحرير، وبعد سقوط النظام رسميا

منازل وشقق، أو حوانيت ومحالت عامة، وكانت نقاطها ومراكزها متوزعة في كل جهات المحافظة األربع؛ مدينةً وريفاً.. وبعُضها 

قة، التي كانت تتربع فوق اآلخر علني، لم يكن له من الصالحية والمرجعية أكثر من أن يتلقى الخطط واألوامر التنفيذية من الدولة العمي

هُت عنه آنفاً.. أمثلتُها في ذلك، تلك المراكز المعلنة الظاهرة للجمهور، كمفرزة المخابرات العسكرية  قمة وأضالع الهرم الذي نوَّ

منية سرية غير الرسمية التي تتبع رسمياً لفرع دير الزور، وفرع المخابرات السياسية، ثم مفرزة المخابرات الجوية، إضافة إلى مراكز أ

بادية للعيان، سوف أتحدث عنها الحقاً.. وقبل التحرير بوقت قصير، وبعد التحرير مباشرة، انضم إلى هذا الهيكل التنظيمي األشدَّ 

ن إرعاباً، كتائب أبو جاسم األمن العسكري القتالية، التي انضمت باكراً أو في وقٍت من األوقات إلى الجيش الحر، والكتائب المسلحة م

 عناصر الدفاع الوطني أو الشعبي، وهي ميليشيات مرتزقة ضمت بعثيين وسواهم..

ر بأن الدولة العميقة لم تكن تتبع للنظام السوري تبعية مباشرة، وإنما كانت تنسُق معه حسب الحاجة والضرورة،  ً أن أُذَك ِّ بقي واجبا

ً كانت تعلو فوق قراراته، وتخفي عنه كثيراً من التحركا ً هو أن الملفات األمنية وأحيانا ت والسياسات التي تتبعها. لكن األدعى التفاتا

لفروع المخابرات التي سقطت عقب تحرير الرقة مباشرة، والتي كان يجب أن تقع في حوزة الثوار مباشرة،)من المدنيين أو كتائب 

ً على استالمها من الجيش الحر(، إنما تمت المسارعة والتحوط عليها من قبل جبهة النصرة مباشرة، )و التي حرصت داعش الحقا

النصرة بالمقابل(، وإعدام كل أثر لها، ومنع أية جهة أو فئة أو فصيل ثوري من االطالع عليها، أو الوقوف على فكرة ولو بسيطة 

قتاليين الذين شاركوا موجزة عنها. لقد حمت النُصرة ملفات أمن النظام في المحافظة، أو تحوطت عليها، مع العلم أن عناصر النصرة ال

بقية الفصائل في الهجوم الكبير على الرقة، وإعالن تحريرها وسقوط النظام فيها، لم يكونوا يتجاوزون في أحسن األحوال خمسين 

 مقاتالً، ولم يتجاوز عددهم هذا الرقم حتى لحظة سيطرة تنظيم داعش على كامل المدينة وسقوطها..    

طور األحداث، تبدو يومذاك وكأنها جزٌء من واقع طبيعي اليمكن إنكاره أو االجتياز من فوقه، ولم يكن كانت جبهة النصرة بمقاييس ت

 للقاعدة بمعناها المرتسم في مخيلتنا أية شبهة معنى أو أثر أو داللة خاصة.. أما داعش فحتى ذلك التاريخ لم نكن قد سمعنا بها بعد، أو

 و في استيهامة عابرة من خيال، مهما بلغت وبالغت خصوبة خياالتنا يومئذ.حتى تخيلنا شيئاً مما وقع بعد ذلك، ول

أريُد أن أشطَّ بخيالي في نظرية مؤامرة قد ال يكون بوسعي أن أبرهن عليها، لكن مقاربة الموضوع قليالً ربما تسمح لي أن أرصَد  ال

مبكر نسبياً، كما أستطيُع التأكيد بأن مهنيتهم وفعاليتهم  وصول كل هؤالء الخريجين من الجامعات الروسية إلى مواقع مؤثرة وفي وقت

كانت ذاَت درابة واضحة، وصورة أولية من صور خبرة ال يستهان بها في الشأن الثوري العام. إذن للذكرى يجب أن ال أغفُل بأنه كان 

انوا إما متخرجين من الجامعات ثمة مجموعة كبيرة العدد، وذات وزن ملحوظ من الشباب المنخرطين في صفوف الثورة كلهم ك

بعُضهم كان يصرُّ على العمل من خالل  الروسية المختلفة، أو هم قيد التخرج.. وفي عمر متقارب وسنوات تخرج قريبة من بعضها.

ري منذ "المكاتب األمنية"، واستقصاء المعلومات عن كل صغيرة وكبيرة.. لكن أغلبيتَهم فضلت أن تظلَّ ممسكة بمفاصل الحراك العسك

 بداياته، والعمل على التأثير فيه وتوجيهه.. 

كيف اجتمع كلُّ هؤالء فجأة وصدفة في ثورتنا؟.. أمامي اآلن الئحة اسمية بحوالي أكثر من عشرين اسماً، كلُّهم تخرجوا من جامعات 

نيين. على سبيل المثال ال الحصر، أستطاع روسية، وكلُّهم أمسكوا، ومنذ بداية الثورة، مواقع هامة وحساسة؛ كقادة ميدانيين أو قادة أم

قبل التحرير،  الدكتور سامر مطيران، أبو العباس، أن يقفز إلى قيادة أقوى تشكيل عسكري في الثورة في الرقة في الجيش الحر عامة

استقال الدكتور سامر، ونأى جبهة الوحدة والتحرير.. وفي فترة الخالفات واالنقسامات التي تلت هذه المرحلة بعد تحرير الرقة مباشرة، 

بنفسه عن الوحدة والتحرير تحت مسمى جبهة التوحيد. وطبعاً بعد أن سلم قيادة التحرير ألحد "جماعة روسيا" وخريجي جامعاتها، مع 

طريق  العلم أن جبهة التحرير الجديدة التي أعلنها الدكتور سامر ظلت تنسق الحقاً، بصورة يومية ومباشرة مع جبهة النصرة، وعن

الدكتور سامر حصراً، ومع الجناح الداعشي في جبهة النصرة الحقاً، حيث كان عنصر التواصل اليومي بينه وبين النصرة/داعش تالياً، 

المدعو عبد الرحمن الفيصل، المعروف بلقب"أبو فيصل" ، وهو الذراع اليمنى ألبو لقمان، وأبرز مساعديه.. ثم شيئاً فشيئاً، تطور واقع 
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فبايعت "جبهة التحرير" التي يقودها الدكتور سامر النصرة، وأصبحت كتيبة تابعة لها، أما هو فقد انتهى إلى أن ترك رفقاءه آخر  الحال،

 االمر، وبايع تنظيم داعش رسمياً وانضمَّ إليه.. 

ليه من وهن( وتقطيعها، حتى في الوقت نفسه عمل هذا الشخص االستثنائي حقاً، على توهين جبهة التحرير الجديدة،)على ما كانت ع

انتهت إلى انحالل مؤكد، فلم يحوج داعش للهجوم عليها وتفكيكها كما اْضُطرت سابقاً أن تتعامل مع لواء "أحفاد الرسول"، الذي 

َم يومها الدكتور سامر نفسه بإدخال السيارة المفخخة التي فتكت بقادة اللواء، وإن يكْن ق د أصدر بياناً أجهزت عليه بالقوة، ولقد اتُهِّ

شخصياً بعد مرور أشهر طويلة على اتهامه بالحادثة، يتبرأ فيه من مسؤوليته عن التفجير الذي أودى بقيادة أحفاد الرسول، ويتنكر له.. 

ذ أكثر المتحمسين لها، )على قلة مقاتليها(، وقد اتخ كما أن الالفت للنظر، أن خطة الهجوم على الرقة وتحريرها كانت جبهة النصرة

الدكتور سامر القرار شراكة مع النصرة، ودخل الرقة وجبهته، )الوحدة والتحرير يومذاك قبل انقسامها(، وكانت تعدل أكثر من سبعمائة 

مقاتل، عدا عن لواء الناصر صالح الدين وحذيفة اللذين كانا متحالفين معها.. مع هذا التفاوت المهول في موازين قوى التشكيالت 

رة، فإن الدكتور سامر سرعان ماوضع يده على مبنى قصر المحافظ، الذي تجمعت فيه معظم قيادات النظام األسدي يومذاك؛  الُمحرِّ

المحافظ وأمين الفرع، )اللذان تمَّ تهريبُهما فيما بعد(، وبعض القيادات األمنية، وعدد من مسؤولي الدولة والحزب، فضالً عن أكثر من 

 ة الخاصة بهؤالء.. مائتين وخمسين عنصراً من الحماي

 وقبل المعركة األخيرة مع تنظيم داعش، لم يعد ثمة شك لدى أيٍ من ثوار الرقة، المدنيين والمقاتلين، بالدور الحاسم الذي لعبه الدكتور

يم، سامر في االقتصاص التدريجي من الثورة والثوار لصالح داعش، وإن يكن قد أتقن لعب دور المتذمر والحانق الغاضب من التنظ

واالختباء خلف والء تمويهي مزعوم بمبايعة جبهة النصرة وااللتجاء إليها. ثم اإلعالن أخيراً بأنه تخلى عن العمل العسكري والثوري، 

 وآثر االعتزال في بيته في القرية. 

، قد تابعت االجتماع به كل ذلك كان يجري بحسابات مدروسة، انتهت أخيراً لصالح تنظيم داعش. أذكر أنني بعد تحرير الرقة مباشرة

ونصحه بشدة وحثه على المساعدة في إعادة هيكلة بنيٍة مدنية ومؤسساتية مدروسة، وممسوكة منذ أول أيام التحرير، حتى ال يذهَب 

ل على نصُرنا هباًء، ويضيع التحرير الذي حققته المحافظة سدى، وذلك بإعادة مأَسسة دوائر الدولة والقوى العسكرية والمدنية، والعم

تنظيمها حتى ال يغرق المركب بمن فيه.. تململ قليالً قبل أن يسألني إن كان ذلك ممكناً! أو يمكن وضع تصور معين لهذه اإلدارة..؟ 

ً متكامالً، وشرحت له الخطوات التنفيذية لالنتقال بهذا الواقع المستغلِّق، الذي ال يوحي  وحين قد مُت له خطة عمل مدروسة ومشروعا

ي نحو هدف معلوم أو ُمَرشح لالستقرار، وجدته قد تبرم من الفكرة، ولم يزْد على أن أجاب باقتضاب:)أنا مقاتل.. وشغلتي بأنه يمض

 .. وما من خطتي أو أهدافي اني أعمْل دولة بالرقة(.   93المرابطة على اللواء 

ي عهدة جبهته، )تقدر قيمتها بمئات الماليين(، ولم يكن في وقبل المعركة األخيرة، جمع عدداً من اآلليات المدنية والخدمية التي كانت ف

حساب أحد أنه ربما يخطط لتسليمها لتنظيم داعش، قبل أن يعلَن انسحاباً مزعوماً وتمثيلية استقالة من كل عمل ثوري. ولقد اتصل بي 

ً على أبو عيسى من أجل مولدة كهرباء رئيسية ضخمة القدرات، كان  قبل المعركة بفترة قصيرة، ليسألني بإلحاح أن أمارس ضغطا

بعض عناصر لواء ثوار الرقة قد أودعوها في مرآب آليات البلدية، وحين سألته: وماعالقتي أنا بهكذا موضوع؟ قال: أنت أكثر من 

التالي،  يستطيع الضغط والتأثير على أبو عيسى. فوعدته أن أتقصى الموضوع، ثم تناسيته.. فإذا به يعاود االتصال بي في اليوم

ويستأذنني في أن يزورني في بيتي، وكنت أحسب أنه يبتغي زيارتي للتباحث في أمر مهم من شؤون الثورة أو وضع المدينة.. فإذا به 

فور التقائنا يعاود الطلب بإلحاح حول موضوع المولدة المذكورة.. وحين اتصلُت بأبو عيسى الستفسر منه عن قصة المولدة، أجابني بأن 

ولدة الكهربائية هي آخر مولدة كهربائية باتت في حوزة المدينة، وأنه راسل الهيئة الشرعية المكلفة عن إدارة الشؤون المدنية هذه الم

لكي تتسلمها وتتحفظ عليها، تحسباً ألي طارئ، وللحاجة إليها في الضرورة القصوى.. وأبلغُت الدكتور سامر بجواب أبوعيسى، فنهض 

 قد راح يكيل الشتائم واالتهامات ألبوعيسى..غاضباً وخرج من عندي و

أدركُت فيما بعد حجم وخطورة الدور الذي لعبه الدكتور سامر في الفتك بالثورة في الرقة، ومساعدة تنظيم داعش بكل الطرق والوسائل 

رة على تأسيسه لحماية في السيطرة على مقدرات المدينة والمحافظة معاً. لقد فكك أكبر تنظيم عسكري تضافرت عوامل وظروف كثي

 الثورة والرقة، وجمع سالحه وعديد آلياته لكي يهبها هدية مجانية لتنظيم داعش. وقد أصبح فيما بعد واحداً من أهم األمراء المؤثرين في

داخل المدينة، ولقد التنظيم. وبعد انفجار القتال وإعالن المعركة بيننا وبين التنظيم وأثناءها، علمُت بأنه كان يتجول على خطوط القتال 
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استبد بي الغضب يومئذ، وطلبت من عناصر "كتيبة شهداء الغوطة"، األمنية والقتالية التي كنت أشرُف عليها وأتابعها، أنه من وجد 

 د.     منكم الدكتور سامر أثناء المعركة، فليطلق عليه النار دون تردد أو مراجعة أحد، غير أنه لألسف لم يعثر له على أي أثر فيما بع

سوف أعود أدراجي اآلن، إلى حادثين منفصلين؛ حادثين تركا أثراً في نفسي يصعب علي أن أتجاوزه أو أن أتناساه بسهولة.. لقد أشرق 

را بسهولة تحت أي كالم أو مسوغ يمك ن فجٌر من األسئلة الصعبة والحائرة التي ال تلقى جواباً عليها من أي نوع كان، وال يمكن أن يَُمرَّ

ن يغطي على مافيهما من حٍس إجراميٍ غير عادي، كما ال يمكن ألي غطاء ديني أن يَُدث ِّر أو يغطي على هذا السلوك بوفرة تبريرات أ

مستهلكة وأجوبة باتت عاجزة عن تفسير مايحدث.. لقد بدأت ثورة الشك في داخلي من كل مايحيط ويجري من حولنا جميعاً، بعد هذين 

بل الحديث عن الحادثتين اللتين أثارتا ثورة الشك في نفسي، ال بد أن أمهد ألوالهما، أعني بها حادثة اختطاف الحادثتين مباشرة.. ق

الصيدلي نهاد الطيار من قبل جهة مجهولة، ثم اإلفراج عنه في ظروف غامضة، واعتزاله العمل في الشأن العام لمدة تقارب السنتين، ثم 

 اً من أمراء داعش حتى يومنا هذا.. ُمقدمةُ كل ذلك الذي جرى يمكن إجمالُها بما يلي:ظهوره الثاني بصفته الجديدة: أمير

نهاد الطيار شاب من أوائل المشاركين في الثورة، وكان صيدالنياً حائزاً على شهادته في الصيدلة من إحدى جامعات روسيا،.وقد حدثت 

ربما كانت هذه الحادثة هي أول فعل عدواني مباشر ومقصود ضد أفراد واقعة اختطاف نهاد الطيار بعد تحرير المدينة،)ال قبله(.. 

محسوبين على الثورة في المحافظة.. وبعد ما يقارب أكثر من ثالثة شهور تم اإلفراج عنه. وحين التقيت بنهاد في مقر المجلس 

ع فيه بعد االختطاف مباشرة، وكان المكان العسكري، وسألته عن التفاصيل، حدثني كيف استطاع الهرب ألول مرة من المكان الذي أُودِّ 

يقع في منطقة الكسرات إلى الجنوب من نهر الفرات، وقريباً من فخيخة أو قرية السحل، أي في المنطقة المركزية التي تتبع ألبو لقمان 

رها هو تقديراً أن تكون قريبة من ناحية ومؤيديه.. وبعد إعادته إلى سجنه، تمَّ نقلُهُ من مكان اعتقاله إلى منطقة تقع شرقي المحافظة، قدَّ 

الكرامة أو المنخر. وحدثني بالتفصيل عن أساليب التحقيق المرعبة التي مورست عليه، والتي ال تصل إليها أجهزة مخابرات النظام، 

 ً لم يكونوا سوريين، بل عرب  وال ترقى إلى سوية الخبرة المتمكنة التي حازها أولئك المحققون. زيادة على هذا كله، فإن المحققين جميعا

 من شمال افريقيا، وبعض األجانب الذين اليتقنون حتى الحديث باللغة العربية، وإنما تواصلوا معه أثناء التحقيق بوساطة مترجم.   

ً عند حاجز ال ً منشقا عكيرشي.. الحادثة الثانية كانت هي األخرى بعد التحرير مباشرة.. وتتلخص في اختفاء أكثر من خمسين عسكريا

وكنا قد بُل ِّغنا عن طريق مجموعات من الجيش الحر في ريف حلب وإدلب أنهم ساعدوا هذه المجموعة الكبيرة من العساكر المجندين 

على االنشقاق، وأنهم سهلوا لهم الوصول إلى محافظاتهم جميعاً. وأخبرونا بأن العساكر المنشقين من أهالي الرقة ودير الزور والحسكة 

ون خالل أيام وعلى دفعات، بعضهم إلى الرقة، واآلخرون إلى دير الزور والحسكة.. الغريب في األمر أن أهالي هؤالء سوف يصل

المنشقين الذين كانوا يتابعون انشقاق أبنائهم وحركتهم وتنقلهم على األرض، في كل لحظة، جعلوا يشتكون بأن أبناءهم المنشقين الذين 

كلم شرقي الرقة من جهة الشامية على طريق دير  30قد انقطع االتصال بهم عند بلدة العكيرشي،) قطع بعضهم مئات الكيلومترات،

الزور(، وهذه النقطة كان يتمركز فيها حاجز كبير للنصرة،)داعش الحقاً(، وعند هذا الحاجز الذي ضمَّ عشرات العناصر من جبهة 

ياً. كأن األرض كانت تبتلعهم عند هذه النقطة. ولقد راجعنا الحاجز مستفسرين النصرة، كان يتم توقيف العساكر المنشقين واختفاؤهم نهائ

متسائلين عن سبب  اختفاء أولئك المجندين المنشقين، فأجابوا بأنهم كانوا يستوقفونهم لساعات، أو ليوٍم أو يومين، للتحقق من 

حقاً. ولقد أدركنا بأن القوم كانوا يكذبون كذباً ُصراحاً، وأن شخصياتهم، ومن باب االحتياطات األمنية الغير، قبل أن يطلقوا سراحهم ال

لَت إلى  العساكر المنشقين قد اختفوا عندهم، ومن قبلهم، ربما إلى األبد.. بحيث بدا لي وكأن شمس تحرير محافظتنا من النظام قد َشوَّ

 الغروب واالنطفاء؛ أو أوشكت، وأن ليل انتصارنا قد سجى..
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 ملف "وردية خوشابا،أم رشا":

ينقسم هذا الفصل المهم الذي أدعوه ملف أم رشا إلى قسمين في تراتبه، وهو إبانة حصيفة راصدة للدولة العميقة وتوزعها اللوجستي 

عبر المحافظة؛ القسم األول يشرح الطريقة التي قادت إلى الملف، ومحض الصدفة التي أوصلتنا إلى وضع اليد عليه، وعلى كل هذه 

كما يجب أن ال نتجاوز األجواء العامة المحيطة، التي أدركت ما بتنا على دراية ويقين واطالع عليه، وأن ال  الكمية من المعلومات..

نتجاهل درجة الرجع العام وقوة ردات الفعل الحادثة، والتي سادت بعد أن حصلنا على كل تفاصيل التحقيق في هذا الموضوع. أما القسم 

ل ة المعلومات التي انكشفت دفعة واحدة عما كان يدور حولنا، وما يتم التدبير له في ليل أو نهار.. وقبل الثاني فهو ما يتعلق بكامل ُمَفصَّ

أن ننتهي إلى خالصة معممة تضع كل ملتبس في مكانه الصحيح، ونكون بذاك على جالء من األمور كلها جملة واحدة، حتى يصحَّ 

لمؤامرة، وذلك ـ ببساطة شديدة ـ حين تَُسلط كل وشيعة الضوء على المؤامرة الخروج من بؤرة هذا الجدل العميق المرتهن لنظرية ا

 وهي تلتمع ذاتاً حية وجسداً نابضاً أمام مايدور ويمضي تحت حدق العيون..      

الجو العام  في بداية القصة تواردت إلينا معلومة غير مؤكدة؛ معلومة تشبه تلك األخبار الطائشة التي تتردد كل ساعة، والتي تعصف في

ً بنثار طبيعي كالغبار من األكاذيب المقصودة  بعواصف من اإلشاعات والمبالغات، )بعد تحرير الرقة بحوالي شهرين(.. بل وأحيانا

وغير المقصودة. لم يكن ممكناً التأكد من كل خبر وإشاعة. وبات إهمال مايصل إلى اآلذان من أنباء أدعى من االكتراث بها أو االهتمام 

 ائد.الز

الخبر كان يتلخص بأن شقة تقع في أطراف الجسر القديم، إلى جوار المقصف الذي يعرفه أهل الرقة باسم البيت اليوناني، ربما كانت 

وكراً أو ملجأ لبعض عناصر النظام الفاعلين ومركزاً للشبيحة، والذين يديرون أمور المحافظة سراً بعد أن تمَّ تحريُرها وانتزاعها من 

بيد الثوار والجيش الحر، ولألمانة أيضاً يجب أن أذكر بأنني ال أتذكر اليوم مصدر اإلشاعة، وال كيف تناهى هذا الخبر إلينا، مع النظام 

ً عشرات من أمثال هذه األخبار الخفيفة والفاقدة  أنها قوبلت بكثير من الالمباالة وعدم االكتراث، فقد كان يصادف أن ينتهي إلينا يوميا

. ولألمانة أيضاً، فإن بعض المسلحين من مقاتلي الجيش الحر، لم يجدوا في أنفسهم العزيمة الكافية، بسبب عدم تصديقهم للمصداقية.

 للخبر، ألن يستكشفوا األمر ويتبينوا ما الذي كان يجري حقيقة في تلك الشقة. 

مكان، وذلك رغبة في دفع كل ظن بيقين مؤكد. حوالي ستة شباب مسلحين شجعوا بعَضهم للذهاب إلى موضع الشقة، واالطالع على ال

وبعد أن وصلوا إلى الشقة وقرعوا الباب، خرجت إليهم سيدة أطلت من وراء الباب، وهي تسألهم عما يريدون! كانت ترتدي ثياباً أقرب 

ة من المساء، وهو ما يعني أنها إلى ثياب النوم غير المحتشمة، والباعثة على رسائل تفيد بأنها غير مستعدة الستقبال أحد في تلك الساع

لن تسمح بدخول أحد تحت أي طائل أو ظرف، وأنها في واقع حال سوف تمنع الشباب قطعاً من دخول الباب أو ولوج الشقة. وحين 

لحظات، وحيدة سألوها إن كان ثمة أحد داخل المنزل سواها، يمكن أن يبادلوه الكالم واألسئلة أجابت بالنفي، وقالت بأنها اآلن، في هذه ال

 في الشقة.. 

ً الصالة، فتبعه اآلخرون، والسيدة  سمع الشباب حركة خفيفة وغريبة داخل الشقة، فدفع أحدهم السيدة عن واجهة الباب ودخل مقتحما

ً خالل دقائق على كل مساح ات تصرخ بهم وتستنكر دخولهم المقتحم إلى درجة الشتيمة واإلغالظ عليهم بكالٍم ناٍب. وداروا سريعا

ليهم الشقة، فلم يجدوا شيئاً، وحين همَّ أحُدهم أن يصعَد إلى السقيفة في المطبخ، لينظر ما الذي تحتوي عليه، فوجئوا بقنبلة يدوية تسقط ع

مدوية، حتى كادت أن تقتلهم جميعاً، لوال أن القنبلة سقطت وتناثرت في المكان الخطأ، وقد أصيب اثنان منهم بجروح طفيفة.. فشرعوا 

إطالق النيران على السقيفة، واستطاعوا أن يرموا قنبلة يدوية وقعت داخل السقيفة، وانفجرت مخلفة وراءها أنيناً كظيماً يشبه أنيَن  في

جريحٍ سقط للتو، ثم اقتحموا السقيفة بعدها، فإذا بهم يفاجأون برجل أربعيني في السن، وقد أصيب جراء تبادل النيران. أنزلوا الرجل 

يعاً، وتابعوا التفتيش مرة أخرى داخل الشقة، ولم تبعد المفاجأة طويالً أن عثروا على شاب آخر مختبئ في مكان خلف المصاب سر

سور من الكتب واألثاث المهمل في البيت. وخالل أقل من ساعة عادوا سريعاً، يصحبهم في طريق العودة الرجل الجريح الذي كان في 

 تبئاً، إضافة إلى السيدة التي فتحت الباب أول مرة.وضع صحيٍ حرج، والشاب الذي كان مخ

رعان ماتم نقل الرجل الجريح إلى المشفى الوطني، وبعد اجتماعٍ مع األطباء الموجودين طلبنا منهم وبحرص خاص، أن يبذلوا كل ما س

حنا لألطباء أننا جاهزون للتبرع بال كمية المطلوبة من الدم إن كان يحتاج بوسعهم من أجل إنقاذ حياته وشفائه مهما كلف الثمن، وصرَّ

إلى تبرع ببعض الدم المفقود على وجه السرعة، أو وجدوا أن ذلك مفيداً في حالته اإلسعافية، وبالفعل تم التبرع له في تلك الليلة، 
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عافية بكل جهد وطاقة بحوالي خمسة كيلو من الدم من بعض الشباب المقاتلين الذين رافقوه إلى المشفى، وباشر األطباء مهامهم اإلس

انا ممكنة، وتمَّ تسجيلُهُ رسمياً، من خالل أوراق تعريفية كانت بحوزته، وبعد العودة والتأكد من هويته واسمه من السيدة والشاب اللذين ك

داية حاوال تضليلنا معه في الشقة ووقعا في األسر، تمَّ اإلقرار وتسجيلُه باسمه الحقيقي: سليمان طرشة، ضابط في األمن الجوي، )في الب

 بأنه عنصر يعمل سابقاً في األمن الجنائي، ثم أقرا بعد مماطلة بأنه ضابط في الجوية(.

لألسف، ما إْن طلَع علينا صباح اليوم التالي حتى كان ذلك الضابط قد فارق الحياة، ولست أدري اليوم على وجه اليقين، إن كان قد مات 

 ً ً  بجراحه، أم أمتأثراً حقا ً  ن طرفا ً خفيا ً  مقربا ً  من النظام قد عجل بوفاته بطريقة من الطرق، لكي يقطع عنا خيطا لى  للتوصل إمهما

أما المعلومات الشخصية ونتائج التحقيق مع الشاب والسيدة، فيمكن تلخيُصها بما معلومات عما كان يديره هذا الضابط في مخبئه ذاك. 

األم: ـ  مخرم فوقاني  -العيساوية  –حمص  ـ مواليد: األب: عبد المنعم سيفـ  15/5/2013ـ تاريخ التحقيق:  االسم: سامرابراهيميلي: 

 25العمر: ـ  مخرم فوقاني، تل أغر، من مواليد شيعيةـ الزوجة: منى زعزوع ـ  نةج كفر، من حلب،مواليد شيعيةـ كردية،  زينة عمشان

ً في الكان مختبئ وضوع هذا التحقيق أن المدعو سامر. ومالرقةاً. العمل: عنصر متطوع في المخابرات الجوية في عام موضع شقة ا

وردية المدعوة:  وعند مداهمة المنزل تم إلقاء القبض على صاحبة المنزل، بجانب مطعم البيت اليوناني ،الكسرةالتحقيق في منطقة 

، مقاومة)معروفة بلقب أم رشا، وهي من أبناء القومية اآلشورية، ومن مواليد منطقة القامشلي(، وعلى سامر ابراهيم بدون  خوشابا،

عامل في جيش النظام، ومتطوع في المخابرات الجوية برتبة ضابط، ومن وهو  ،مةوبعد مقاسليمان طرشة  وعلى المدعو المتوفى

 اليوم التالي .إلى المشفى الوطني بالرقة، وتوفي في قل معه أصيب ونُ ونتيجة االشتباك  ة.علويالطائفة ال

في التحقيق صدمتنا حقيقة لم تكن منتظرة حقاً، وهي أن أم رشا كانت متدربة ومتهيئة على مواجهة مفاجأة التحقيق بصبر وَجلٍَد وقدرة 

هذا التكتم؛ فقد رفضت، وبمنتهى االستكبار، أن تعترف عالية على التكتم والمناورة، ال توجد لدى أصلب الرجال وأقدرهم على مثل 

ً فشيئاً.. أوكلُت التحقيَق إلى محققين متمرسين من ذوي الخبرة من  ً لقدرة احتمال سامر على التنازل واالعتراف شيئا بشيء. وخالفا

لتحقيق، وإبداء المالحظات التي أجُدها الثوار، دون أن أتدخَل فيه بصورة مباشرة، وإنما اكتفيُت بالمتابعة واإلشراف على مجريات ا

مناسبة حينئذ.. وكنُت أظن ظنوناً أن جهات كثيرة قد بدأت تحوُم حول ملف التحقيق وحولنا، لمتابعة ما يجري من مجريات سير القضية 

 بكاملها. 

نا، وأن جبهة النصرة قد أخذت تتابع كان واضحاً أن "حركة أحرار الشام" قد أظهرت اهتماماً زائداً بموضوع هذا الملف أكثر مما توقع

األخبار، وتحاول أن تلتقط كل ما كان يرشُح من صغيرة أو كبيرة من مجريات التحقيق، كما الحظُت بأن  قلقاً عاماً واضطراباً ـ لم يكن 

ن، أم رشا وسامر، سوف يفلتان منا يخفى ـ قد بدأ يغشى ويشفُّ عنه كثيرون؛ كأفراد وجماعات، ووقَر في يقيني منذ البداية، أن الُمعتَقلَيْ 

بطريقة من الطرق، إن لم يكن بالقوة واالستكراه، فاألحرى بطريقة ما من طرق الضغط )الدبلوماسي( التي يمكُن أن تُمارَس علينا. هذه 

ين، وسريعة األثر الخطورة أخذناها يومئذ بمنتهى الجدية، ولم نكن غفالً عنها. وهنا خطر ببالي أن نعقد صفقة مريحة لكال الطرف

والنتائج، وذات تأثير على سامر بشكل مخصوص، صفقة شرُطها أْن ال يتعرَض له أحٌد بأية معاملة سيئة، وأن يعامَل بأفضَل مما يمكن 

حه.. أن يُحتَمَل من حسن المعشر والمعاملة الحسنة، وتحقيق مطالب وامتيازات له لم يكن ليحلَم بها حتى وهو حر، مع وعٍد بإطالق سرا

ي وهكذا أخذْت عقدةُ سامر تنحل رويداً رويداً، وما إن استخلصنا منه كل ما نرجوه ونأمله من معلومات، حتى باغتنا أم رشا ـ العنيدة الت

ْت على إنكار أية صلة لها أو معرفة بسليمان طرشة، بعد مضي أكثر من أسبوعين متواليين على التحقيق ـ بحجم المعلومات التي  أصر 

في حوزتنا عن طريق سامر، عنها وعن زوجها عبد اللطيف الشلش أبو رشا، وعن أخويه، وعن صهرها، زوج ابنتها رشا، باتت 

ت أخيراً أن تعترف، وتؤكد كل مجريات التحقيق وحيثياته.      المدعو خالد الحيوي.. فانهارت عزيمتُها تباعاً، واضُطرَّ

، في قسم خابرات الجوية منذ سنة ونصفمالبما يلي: تطوعُت في  براهيمبيع، أفاد سامر االذي استمر قريباً من ثالثة أسابعد التحقيق 

 استأجرتُ قد و ،إلى حاجز الجسر القديم من جهة الكسرة . ونُقلتُ المخابرات الجويةبصفة سائق في فرزي إلى الرقة  وتم ،المزة بدمشق

من الجوية قبل تسعة أيام  هربتُ . وقد نييوناالمطعم البيت ل بجانب وكان المنزللسكنى في منزلي الجديد. وأحضرت زوجتي  ،منزالً 

ً من قتلي. وفي تفاصيل هروبه من فرع الجوية في الرقة بعد التحرير، قال بأنفسي للج لمْ سَّ ، ولم أُ من تحرير الرقة نه يش الحر خوفا

خذوا معهم قد أو "..محمد الحلبي"و "ان محمدرضو"و "هاني سعيد"من : ، وكان معه كلمن الجوية قبل التحرير بتسعة أيام هرب

أبو "بيت شخص يدعى خليل العمر. واختبأوا في طلقة 2500قنابل يدوية و 7مخزن ذخيرة و 30بنادق روسية، و 5"أوكتافيا" وسيارة

بأخيه  "الحلبي محمد"بعدها اتصل. بعد تحرير الرقة بأسبوعما إلى عنده منذ هروبهم  ، حيث مكثوابجانب السياسية"، بيته محمود



 كتاب الرقة والثورة لـ معبد الحسون

 3إلى حلب، وأخذوا معهم  هاني ورضوان ومحمد ، وقامت الجبهة بنقلجبهة النصرة بحلبالمدعو "بكري"، والذي كان أميراً في 

ً و 20بواريد، و سيارة العمر في أقارب خليل على نقل عائلة وبعض بكري  ، كما عملطلقة 1500قنابل. وذخيرة عدد 4مخزنا

 ". السوافيخليل بدفنها في مزرعته الخاصة في"قام األسلحة والذخائر، فقد ي باق"األوكتافيا"، أما 

بعدها وخليل العمر برفقته في منطقة السوافي. مزرعة ُت إلى ثم ذهب ،يومينمدة  "موسى العالصالمدعو: "عند  تُ اختبأتابع سامر:

الخاصة بالمدعو سليمان طرشة، قال: كانت أحياء  وصلُت إلى منزل أم رشا، حيث وجدُت سليمان طرشة في المنزل. وعن معلوماته

 المدينة، والقرى في جميع ريف الرقة ُمقَسَّمة إلى مناطق أمنية على شكل نقاط، ولكل نقطة إدارة سرية تُشرُف عليها.. وقد تمَّ اعتمادُ 

وهو جزٌء من منطقة الكسرات  هذا الهيكل قبل تحرير الرقة من قبل الجيش الحر، وكان سليمان طرشة يشرُف على قاطع جنوبي،

. الرقةفي المخابرات الجوية في  نه كان يخدمجنوب الجسر، وبعض األحياء في المدينة. وحول سليمان طرشة أفاد سامر بما يلي: إ

ة كان يديُر شبكة واسعة من المخبرين والمتعاونين ضد الثورة وضد الجيش الحر، من منزل المدعو عبد اللطيف الشلش، زوج ورديو

خوشابا"أم رشا".. وإنه وصل بدايةً إلى منزل عبد اللطيف الشلش"أبو رشا"، الموجود في شارع القطار، بطلب من سليمان طرشة، ثم 

وكان سليمان يعطي معلومات وإحداثيات  ،بعد الجسر القديم عند أم رشاالثاني، الكائن إلى منزله قام أبو رشا بمساعدته على االنتقال 

 لمخابرات النظام، ويُجنُد الشبيحة، ويتواصُل معهم على مدار الساعة يومياً. لحرومواقع الجيش ا

إلى خاله اآلخر، وبدمشق، القصر الجمهوري الضابط في  "،أبو عليالملقب"خاله إلى كل من  يقوم سليمان بتوصيل المعلومات

ومع  ، ومع"العقيد سمير" و"أحمد منصور"،الرقةفي  17تصاالت مع قائد أركان الفرقة وكانت لديه ا. مص في ح"، عدنانالملقب"

ولديه اللواء"أديب نمر سالمة" رئيس فرع االستخبارات الجوية في سوريا، من مركز عمل هذا األخير الكائن في مطار الطبقة، 

. ولة االسالميةالدفي دير الزور، وبعض العناصر المزروعين داخل جبهة النصرة يسمونهم عناصر  "جامع جامع"اتصاالت مع اللواء

خاصة سرية تعمل لحسابه مجموعات ))ولقد سمعُت بمصطلح الدولة اإلسالمية ألول مرة في حياتي من سامر ابراهيم((. كما أن لديه 

 وسائر الريف. والطبقة المدينة، الرقة في 

أسماءهم جميعاً، لكنني أعرُف منهم ال أعرُف  ،المدينةالمعلومات من عدة أشخاص في على سليمان طرشة يحصل  ثم تابع سامر القول:

ً يدعى  األرضية معسكر الطالئع وأماكن تمركز المضادات  ، مثلقعامومعلومات عن عدة الذي أدلى له بو ،يامن اللجيشخصا

تاة كما أن  هناك ف ,ورشاشات الدوشكا المحمولة على السيارات التابعة للجيش الحر في المدينة، وخاصة في محيط منزل قائد الشرطة

 .17ش الحر بالمدينة ومحيط الفرقة بمعلومات عن مواقع الجي هُ مد  كانت تُ  ،بجانب قصر المحافظمع عائلتها أنها تسكن ب عتقدُ يُ  ديرية

لصالح (، لجمع المعلومات من الثورةعلى تشكيل مكتب خاص تحت مسمى )مكتب أمع عبد اللطيف الشلش سليمان طرشة اتفق وقد 

مسدسات في حضوره ذات مرة، أثناء بداية الحديث  4مايعلُمهُ سامر، فقد أعطى سليمان طرشة عبد اللطيف الشلش ، وفي حدود النظام

و  محمدخوته المزعوم هذا، أ من الثورةب أمكتالشلش في مع عبد اللطيف  وكان يعملُ عن تأسيس ما يسمى بمكتب أمن الثورة، 

وقد رشا، وهو أمير في جبهة النصرة.. زوج ابنته  "،خالد الحيوي"و ،و أيوبأب وشخٌص آخر يدعى"عبد الهجيج" أ ومعهما، مصطفى

وعودته إليها عدة مرات حسب حاجته لذلك، لكي يذهب  ،ه من المدينةله خروجَ  نَ مِّ ؤَ أن يُ على  ،أبو أيوبعبد الهجيج مع سليمان اتفق 

  .لنقل مجموعات من الشبيحة المقاتلين معه إلى الرقة

ً  كان يعرفُ  نإ عند سؤال سامرو كبيراً  عدداً  هناك جاب بأنالنائمة داخل المدينة، أخاليا الأو  ،و النظام لديهم اتصاالت باألمن أأشخاصا

يتعاملون مع  العاملة، وأنه يعرُف بعضهم وال يعرفهم جميعاً، كما أنه ما يزال يعرُف كثيراً من األشخاص الذين مايزالون من الخاليا

 حتى اللحظة، ومنهم: النظام 

كان متعامل مع المقدم"منذر يوسف" نه ، أليه لشراء بعض الحاجياتيوناني، حيث حدثني حين كنُت أتردُد عولديه بقالية بجانب ال: عادل

 .ات الجوية، وأن  لديه خلية تساعده في الحصول على المعلوماتالمخابرفي 

الرقة(، أمناء قد حدثني أنه منتسب لـ)لواء و .ولديه محل جواالت بنفس الشارع ،يشارع الوادكنُت أتردُد عليه، وهو يسكن في  حمد:أ

ً هناك شخص نَّ بأحمد في الرقة. كما حدثني أ 17 مع الفرقة وهو أبرز عناصر االتصال لواء شبكة داخل من يقود  "، وهوالحجي"دعىيُ  ا

ً يتبعون للنظام بحجة أنهم منش اً عنصر11ولديه  ،أمناء الرقة ذهب  ،وبعد التحرير بفترةالفرقة. مع ضباط  قون، وهم يتواصلونمسلحا
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)علمت فيما بعد ذخيرة. السالح وكمية ضخمة من المال والوجلبوا معهم  ،عين عيسىفي  93أحد أمراء الجبهة إلى اللواء مع أحمد هذا 

 األيمن ألبو لقمان(.أن هذا األمير في جبهة النصرة هو نفسه عبد الرحمن الفيصل،"أبو فيصل"، الذراع 

شارع بشكله الخارجي، وكنُت أَُسل ُِّم عليه أحياناً، ولكن دون أن أخالطه أو أحتكَّ به كثيراً.. وهو يسكن في عرفه  أكنتُ  محمود الورد:

في لواء  (الحجيالموجودين عند) 11الـمع العناصر  (، وعالقتُهُ المباشرةأحرار الشامعضو في تنظيم) وهو ،الوادي من جهة الشمال

 الرقة. وقد انتقلت هذه الكتيبة المسلحة التابعة لألمناء فيما بعد، وبعد تفكك لواء األمناء وانفراطه، إلى لواء ثوار الرقة، واتخذتْ  أمناء

لشخص . أما ا17من المبنى المعروف باسم مبنى العيادات الشاملة مقراً دائماً، وكان يديُرها العقيد سمير مباشرة من داخل الفرقة 

المعروف باسم الحجي، فقد تبين بأنه قائد الكتيبة المدعو اسماعيل الخضر.. أما هذا االسم محمود الورد، فيبدو أنه اسم حركي مستعار، 

 يتحرُك به هذا الشخص وليس اسمه الحقيقي. فقد تمَّ تمشيُط شارع الوادي سؤاالً عنه فلم يتعرف عليه أحد.

صر االتصال الذين يعملون في شبكة سليمان، وحسب سامر، فقد كان يستخدم هاتف موبايل يحمل : وهو أهم وأنشط عنايامن اللجي

 .مساكن البريد، ومنزلُهُ في حي 0938812973الرقم: 

، وعنده مزرعة في منطقة فرن مرعي (، منزله وورشة عمله ـ حيث كان يعمل حداداً ـ خلف السياسية جنوببو محمود: )أخليل العمر

   .لسوافيا

الجوية بجانب مفرزة محل جواالت مقابل ، ويعمل في حارة الحسونالقرب من وهو يسكن ب ،يومينه منزلاختبأُت في :العالصوسى م

 .وله اتصاالت بضابط كبير بالشام  ،بالرقة 17وهو متعامل مع الفرقة  ،محل األلبسة الكبير

صغير هو يسكن مقابل الجوية ولديه كشك ، ومعلوماتبال يزودهسف" أن عصام كان متعامل معه، و منذر يو"حدثني المقدم: عصام

 .همنزلقريباً من 

و لديه سيارة  ،الصورة السريعةمحل فتيريا بجانب اأعرفه بشكل شخصي وهو صاحب ك وكنتُ  ،: حدثني عنه المقدم منذرسماعيلا

ويدلي بمعلومات لجيش الحر يتابع مواقع اوكان لرقة، رئيس مفرزة الجوية في ا ،م منذر والعقيد عبد الحكيم. وهو)مفتاح( للمقدسيراتو

، السكن الشبابي قبل التحرير في منطقةو ،رميلةت مداهمتُها في الوأغلب البيوت التي تم مقاتلين قبل التحرير.لعن أماكنها، وأماكن ا

 . كانت عن طريقه

ف حسين وأخاوقد حدثني صديق كان ي ،: أصحاب مول الشط بالكسرةه غفانوأخوحسين الغفان  ه خدم معي في نفس الحاجز، أنه عرَّ

عن تواجد الجيش الحر  هموماتلوكانوا يدلون بمع ،ذخيرةالمقدم منذر، وأنهم استلموا من المقدم بارودتين روسيتين، وكمية من ال على

 .اون معهم ونؤازرهمر يوسف بأن نتعوطلب منا المقدم منذفي المداهمات. الدوريات ج المدينة قبل التحرير، ويشاركون خار

ولديه ولد  ،السياسية القديم، وإلى الفرع. وهو يسكن بجانب فرعالجسر  عند ،لى حاجز المخابرات الجويةكان يتردُد كثيراً ع: أبو فراس

 ،معلوماتولديه خلية بنفسه، المداهمات ن يشارك مع دوريات وكا ،زراعية على يمين الجسر القديم باتجاه الكسرة اً رض، ويملك أوحيد

 .بالطبقة "علي"جوية والعميدال ، والمخابراتدير الزورو كان يراسل العميد"منذر الخليل" في 

، و يشارك بنفسه في 17لألمن والفرقة  فقد كان عميالً  ،عرفه بشكل مباشر أوكنتُ  ،يسكن بجانب الحديقة البيضاء: أحمد الحسن

 . إعداُمه بالرصاص أماميتمَّ قد و ،م بتسليمه للجويةوقا ،الجيش الحرالحواجز، وقد أمسك أحد أقاربي في 

 .لبنايات بجانب اليوناني، وكان له معاملة وعالقات واسعة تشبيحية مع األمنيعمل حارس ل. من ديرالزور :عدنان

الدفاع  من العسكري في الرقة، وهو من منتسبيمتعهد بناء يسكن رميلة. وكان من أبرز عمالء أبو جاسم األ: حسن عبد الرزاق

 الرقة. 812155رقمها  ،الشعبي، لديه سيارة سيراتو لون باذنجاني

ً  ،: يسكن الخميسيةحسين المحمد  ،يامقبل تحريرالرقة بتسعة أ ،خاصة من الحزبفي مشفى الطب الحديث. استلم بارودة  ويعمل موظفا

من سامر من عنده. وقد استلم  ذهبواساعدهم على االنتقال من المحافظة، وقد وبعد التحرير  ،جويةمن العناصر  ةربعواختبأ عنده أ
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، ويعمل مع سليمان طرشه بعد التحريرأيضاً تعامل لقة. وكان يط 1500 ، فيهاذخيرةصناديق  3و  ،قنابل 10و  ،مخازن 2بارودة عدد 

ً أ  .غرض جلب بعض العناصر معهيخرجه من المدينة ل كيوقد اتفق مع سليمان ل ،من الثورة مع عبد اللطيف الشلش في مكتب أيضا

 وانتسب بعد ذلك إلى جبهة النصرة. ،يوبوهو ذو صلة قوية بعبد اللطيف وأبو أ

د "، وكان مصدر المعلومات الخاص بالخط الشرقي،حمرا بالسممن قرية " الذي يلقب أبو محمد، وهو: جاسم معلومات ال إذ كان يزوِّ

 .جيش الحريمان طرشه بالهاتف عن اللسل

بأنه، وحسب اطالعه  ، أجاببو فراس()المدعو أ رئيس فرع المخابرات الجوية بالرقة، ،ولدى سؤال سامر عن العقيد عبد الحكيم

مالية ال برشوة تعذيباً شديداً، وال يفرج عنهم إالمعتقلين  لكنه كان يعذبُ اً من الثوار بيده أو يُصدْر أمراً بتصفيته، حد أعدمْ لم يُ الشخصي، 

له عالقة يمارس الدعارة علناً داخل مفرزة المخابرات الجوية. كما كان كان أضاف بأنه كان محباً للدعارة ومطاردة النساء، ووكبيرة.. 

مبلغ اختلس من منزله والمشتبه بعالقتهم بالثورة، منازل ذات مرة أحد داهم وقد  يدعى السخني، مع صاحب مطعم مقابل جامع الفردوس

َف من قبل وادعى  ليرة، هرب بعدها،ن مليو 35   .وبعد خمسة أيام عاد إلى عملهيتبعون للجيش الحر، مسلحين بأنه ُخطِّ

تكسي  ـ حسب اعتراف سامر ـ  لديه ،الطبقة يدعى أبو البراءالعقيد عبد الحكيم هذا، يتزود بالمعلومات من قبل شخص في وكان 

َدهُ النظام السوري بمرسيدس سعودية جت خصيصاً باسمه، سورية وأوراق  لوحة، وقد زو  وقبلها كان لديه سيارة خاصة بالسيارة، استُْخرِّ

، وهو ينقل معلومات وتقارير للفرع في الطبقة. وقد تمَّ التعرف على هذا الشخص الذي أصبح فيما بعد أحد أبرز أمراء داعش.. جيب

في المدينة، يرافقه دوماً شخص من حثالة الناس دعارة البيوت ئم لكل ، ابن العقيد عبد الحكيم، بأنه زبون دافراسكما أضاف سامر عن 

 .للحصول على معلومات عن الجيش الحروالشبيحة مخبرين لصالحه  األفراديجند فراس هذا هو من وكان  ،األعوريدعى سمير 

 كنتُ زة.. قال: وجلبوا معهم صواريخ وأجه اً من دمشق،ت لجنة قبل تحرير الرقة بعشرين يومأخيراً أضاف سامر هذه المالحظة: جاء

، فقد أخذوا األجهزة معهم . وعندما خرجوا، لم أرَ توجهوا إلى مطعم البيت اليوناني، وقد الفرعسائق اللجنة بتكليف من العقيد رئيس أنا 

 .باني في الساحة وغربي األبنيةالمالصواريخ بين حيث خبئت في مكان ما هنالك. وتمَّ دفُن كل  األسلحة و ،17لى الفرقة الصواريخ إ

. : يونو. األمألب: درياويش. اأم رشا(، معروفة باسم وردية خوشابا): أما اإلفادة التعريفية حول أم رشا، فقد جاءت كما يلي: االسم

ع كما يلي: وردت . وفي الحاشية تم تقديم الموضواليونانيالبيت : بجانب مطعم . العنوان: عبداللطيف الشلشاً. الزوجعام 55: العمر

، وعند مداهمة البناء السكني المشتبه اليونانيالقريبة من مطعم البيت األبنية في داخل  يةمنخاصة حول اختباء عناصر أمعلومات 

تمكن من فوراً أن ترتدي ثياباً مناسبة لنا منها نطلبلنا الباب، وهي ترتدي مالبس خاصة ال تُرتدى إال أثناء النوم، ف فتحتْ  لتفتيش الشقة،

ة قنبلة نتيجة شظيإصابة خفيفة من  أصيبتْ الحديث معها دون تحرج، فرفضت.. وبعد أن حدثت مقاومة من قبل المدعو سليمان طرشة، 

خالل ومن في المنزل: سليمان طرشة، وسامر ابراهيم ووردية. جميع مقاومة سليمان ومحاولته قتل المجموعة المداهمة. وتمَّ اعتقال 

قام  عن سليمان طرشة ووجوده في منزلها أجابت: والً يق، تمَّ انتزاع اعترافها على المعلومات التالية: عند سؤالها أعدة جلسات تحق

أمانة وقال لي اتركيه  ،عد دخول الجيش الحر إلى الرقة بعدة أيامزوجي عبد اللطيف الشلش بمساعدته على االنتقال والسكن في منزلنا ب

 .يقيُم قبل ذلك في المنزل الثاني الذي يملكه أبو رشا في شارع القطارنه كان  أعندك ألخرجه من البلد، حيثُ 

ه على تواصل مستمر نعلى تواصل دائم باثنين من أخواله، وهما ضباٌط في الحرس الجمهوري، وقد ذكر أمامي مراراً بأكان سليمان 

جبهة داخل من أشخاص ومنهم ، يزودونه بالمعلومات؛ البلدُكثٌر في عمالء  ديهلبشبكة من المتعاونين ضد الثورة والجيش الحر. و

ً عن تواجد الجيش الحر في ديرية  . وهناك فتاةالجيش الحر منهم من هو داخلوالنصرة،  ، إما باللقاء المدينةتزوده بالمعلومات يوميا

ُمها، مع أنه كلََّفني باللقاء بها نيابة عنه وال ما اس )الموبايل(. وال أعرف من هي الهاتفمعه مباشرة عند دوار الساعة، أو عن طريق 

ذكرت أم رشا أنها التقت و .المنزليخزن بعض األسلحة والقنابل في داخل وكان  عدة مرات، ولكن كان ممنوعاً عليَّ أن أعرف اسمها.

الخاصة، كما وراق األوبعض األموال بتلك الفتاة الديرية في نفس اليوم الذي تمَّ إلقاء القبض عليها.. حيث نقلت إلى سليمان عن طريقها 

إن سليمان  أجابت: ،. وعند سؤالها عن عالقة سليمان بزوجها عبد اللطيفيامن اللجيأكدت بأن سليمان على اتصال دائم بذلك المدعو 

ن له مايلزم ، ووعده بأن مهمته(، لمساعدته في من الثورةيز مكتب )أجهكي يبدأ بها تمسدسات  ليبيعها أربعة أعطى عبد اللطيف  يؤم ِّ

جاء إلى منزلي بعد قدوم سليمان  :من األموال واألسلحة بعد تأسيس المكتب ومباشرة العمل فيه. وعند سؤالها عن سامر ابراهيم، أجابت



 كتاب الرقة والثورة لـ معبد الحسون

 ً  :جابتيف ومكتب أمن الثورة، أوعند سؤالها عن أخوة عبد اللطمنذ أن ُكن ا أنا وزوجي نقيم في حمص. عرفه ، وأنا أبعشرة أيام تقريبا

المدعو كان معهما أيضاً و ،الثورةبتوجيه منه في مكتب أمن وهما يعمالن جيداً، إن محمد ومصطفى أخوة عبد اللطيف يعرفان سليمان 

 .من الثورة، يعمل في مكتب أعبد الهجيج أبو أيوب

كتب أمن الثورة في المحافظة؛ )أو الذي في اليوم التالي بعد اعتقال أم رشا وسامر، جاءت األنباء بهروب عبد اللطيف الشلش، مسؤول م

افتتح وكراً داخل المحافظة إلعالن الحرب على الثورة والثوار تحت هذا المسمى(، وبالمناسبة يجب أن أذكر بأن عبد اللطيف الشلش 

في تل أبيض،  ومعه أوراق رسمية تفوضه القيام بإدارة هذا المكتب، أوراق ممهورة بأختام المجلس العسكريوصل إلى المدينة، 

ذلك االئتالف الذي آثر السكن كل تلك الفترة في تركيا، وعمل مع الثورة  وبعض جهات مسؤولة في ائتالف قوى الثورة والمعارضة،

ل إلى عدو للثورة، ال تحتاج عداوته إلى براهين.   المضادة لثورتنا خطوة بخطوة، وتحو 

كتائب الجيش الحر، للقبض على عبد هذا موضوع آخر سنعود إليه الحقاً.. وقد تمَّ التواصل مع كل من استطعنا تعميم االسم عليه من 

، )وهو من الثورة في تل ابيضنفسه إلى مكتب أ مَ ل ِّ سَ ن يُ ه ألرَّ اضطُ شلش، فلم ينجح في الهرب ودخول األراضي التركية، مما اللطيف ال

ظم الفصائل التي على مع مَ م ِّ ن اسمه قد عُ لمدينة(، وذلك بعد أن علم أمن الثورة في االتي أرسلته إلى الرقة الفتتاح مكتب أإحدى الجهات 

 .   . إحضاره الى الرقةخرى حتى تمَّ  ثالثة أيام ألقاء القبض عليه، ولم تمضِّ الحقته واهتمت بإ

عاماً. الزوجة األولى وردية خوشابا، أم رشا. الزوجة الثانية: دالل  60العمر  عبد اللطيف الشلش، اسم األب: خليفة. اسم األم: حايرة.

عطوان. السكن: بجانب مطعم البيت اليوناني، والسكن الثاني منزل في شارع القطار. ولم يُضف عبد اللطيف زيادة على ما أكده سامر 

ن ووجه ببعض الحقائق في التحقيق، أصيب بنكسة صحية حادة وزوجته أم رشا إال بعض إضافات قليلة. والغريب أن عبد اللطيف بعد أ

مباشرة، حيث تمَّ نقلُه مباشرة إلى المشفى، وتبين بأنه مصاب باحتشاء عضلة قلب حاد، وبعد أقل من يومين وافته المنية نتيجة سكتة 

 قلبية.  

منذ أن شاع خبر القبض على الخلية، قد شابهُ شيٌء من  أما بالنسبة لمصير أم رشا وسامر ابراهيم، فقد ذكرت فيما سبق بأن الجو العام

، سبب كل هذا االهتمام الزائد والتوتر القائم لدى أطرا ف عدة، التوتر واالنتظار والترقب. ولم يكن مفهوماً بادئ األمر كثيراً، بالنسبة إلي 

المتهمة في داخلها أن تقلق كل هذا القلق، بيد أن  سوى جبهة النصرة، فقد تواتر ذكر الجبهة في الملف مراراً، وبات من حق الدوائر

غيرالمفهوم، مثالً، أن نلمس بعض عدم اإلرتياح لدى بعض الكتائب المسلحة والقوى العاملة على األرض. وبعد أن لم يعد ثمة ما يمكن 

 أو بغيرها من الطرق، خطراً مستبعداً..إضافته من معلومات، من أم رشا وسامر، لم يعد خطر انتزاعهما من بين أيدينا، بطريقة اإلكراه 

تمَّ تهريب سامر من بين أيدينا بطريقة مشبوهة، وتكاد تكون أصابع اإلتهام في عملية تهريبه جميعها محصورة في أشخاص مفترضين 

ه اآلن يقف على أحد يعملون لصالح النظام، وبعد عدة أشهر، اتصل سامر ابراهيم بنا عبر الموبايل، وهو يضحك ويسخر منا، مؤكداً بأن

حواجز النظام قرب حمص. أما أم رشا، فقد تدخل الدكتور سامر مطيران وبعض الدكاترة )من جماعة روسيا(، وضغطوا باتجاه 

إيداعها في مركز اعتقال يتبع ألحرار الشام، خوفاً من تهريبها هي األخرى، ولم أكن موجوداً يوم اتخذ بعض شبابنا من الثوار قراراً 

ً ومتردداً بتسليمها للدكتور سامر مطيران، الذي سلمها فوراً لتنظيم حركة أحرار الشام، ولم تمضِّ عدة أيام حتى كان المكتب مرتجف ا

األمني في تنظيم أحرار الشام قد أطلق سراحها،)مع أن أحرار الشام كانوا على إحاطة تامة بكامل تفاصيل التحقيق(، بذريعة براءتها، 

دفعوا لهم مبلغاً من المال، من أجل تيسير عملية اإلفراج عنها.. أما بقية األطراف الذين وردت أسماؤهم في التحقيق،  وأن أقرباء لها قد

فلم يُعثَر لهم على خبر بعد هذا الحادث.. بالطبع باستثناء أبو لقمان، الذي أصبح األمير العام لتنظيم داعش فيما بعد، والذي سأفرد 

 تالي..الحديث عنه في الفصل ال

 

 


