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 (1)خارطة الشر:

م اآلن أصبح متاحاً رسم خارطة تحدد طبيعة اإلتصاالت البينية، وبنية تلك الدولة العميقة، أو العدو الحقيقي والمباشر.. وبات ممكناً رس

صورة شافّة للقوى التي كانت تتحرك على األرض، والتي كانت هي الفاعل الحقيقي في كل مراحل تدمير الثورة في محافظة الرقة، 

 اتصاالتها عن طريق أطراف الهرم الرباعي الذي افترضناه في فصل سابق، وذلك على الصورة التالية:  بحيث نسجت شبكة

ـ هنالك موظف سابق في دائرة الخدمات الفنية، من أهالي قرية"اْلْدَلَحه"، اسمه محمد األحمد، يقطُن في حي الرميلة، وهو الشخص  1

الرقة لدى الفرع العسكري في دير الزور، وهذا الشخص محقق أمني لدى األمن العسكري المكلف رسمياً، في وقت من األوقات، بملف 

ويبتعد في مظهره  ،ي مبنى المحافظة. وهو حليق الذقنبدون رتبة عسكرية، مثلما كان، في الوقت نفسه، محققاً أمنياً لدى داعش ف

ظف المدني كان يسافر أسبوعياً تقريباً إلى دير الزور، للقاء الخارجي عن التقلد بالزي الخارجي لعناصر أو أمراء داعش. هذا المو
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، وكان يُْستَْقبَُل بحفاوة واضحة من الباب الرئيسي لفرع المخابرات العسكرية، كما وردت بذاك معلومات ال تقبل اللواء جامع جامع

ما إن يُبَلّْغ بوصول  مواعيده ولقاءاته وأعماله، الدحض. ثم يتمُّ إدخاله إلى غرفة استقبال خاصة به، حيث يلغي اللواء جامع جامع كل

المدعو محمد األحمد، وليُحتفى باستقباله استقباالً خاصاً.. لقد بذلنا جهداً مطوالً ومتواصالً في متابعة هذا الشخص  هذا الشخص

تبوء بالفشل دائماً، فقد كان يملُك عدداً  االستثنائي، من أجل الوصول إليه أو اعتقاله مهما كلفت التضحيات، غير أن محاوالتنا كلها كانت

 غير معلوم من الشقق والبيوت، وهو يتنقل فيما بينها يومياً بصورة دائمة.

بواسطة أبو لقمان، )وهو ضابط برتبة مقدم في المخابرات الجوية، وإن لم يتم التأكيد النهائي على هذه  93ـ يتم التواصل مع اللواء  2

ثير من المعقولية والمصداقية، وهو أمير داعش في الرقة الحقاً، وأحد أهم أركان الدولة المخابراتية العميقة التي المعلومة التي تملك الك

تعمل للسيطرة على الرقة(، وذلك عن ثالث طرق على األقل: األول عبد الرحمن الفيصل،"أبو فيصل"، والثاني عبد المعطي الحسن، 

تصل أبو فيصل بقيادة اللواء في صحبة سامر ابراهيم مرة واحدة على األقل، وعدداً مجهوالً من والثالث عبد الكريم الرمضان. ولقد ا

 المرات بنفسه مع آخرين..  

ـ سليمان طرشة هو أحد عناصر االتصال الكثيرين، ويوجد عشرات نقاط اتصال مع مركز الدولة العميقة، كلها كانت تعمل، زيادة  3

اتصال  نضيف إلى ماسبق من أسماء وعناصر التأثير على تغيير النتائج لصالح النظام، ويمكننا أن على شبكة سليمان،  في محاولة

الشخص اآلخر المدعو "العقيد عبد العلي".. وهو عسكري فني، خدم في المراسم ت تعمل مع شبكة سليمان طرشة، كان ،شخصية جديدة

تسكن في منزله بجانب مبنى الجنائية، والثانية ممرضة في المشفى  في حلب، ولديه ثالثة بيوت، ومتزوج من ثالث نساء: األولى

م، وهو شبيح معروف كان يعمل مع تجمع  300العسكري بحلب، والثالثة جامعية تعيش معه في بيته الذي يقع بعد الجسر القديم بـ

 بعد التحرير.العشائر لدى النظام، ويستخدم سيارة مجهولة المصدر لونُها أسود، اضُطرَّ إلى إخفائها 

ـ بعد ذلك يأتي دور كتائب أبو جاسم األمن العسكري داخل الجيش الحر، وقد مضى الحديث عنها، وأهم أدوار هذه الكتائب مالعبته  4

 التي كانت على اتصال مباشر بالعقيد سمير وأحمد منصور قائد الدفاع الشعبي.  ،كتيبة المدعو اسماعيل الخضر

المعطي الحسن، فكان يدير شبكة خاصة تتبع لإلدارة التابعة للحرب اإللكترونية برئاسة أكرم الحسن في  ـ أما الشخص المدعو عبد 5

، إضافة إلى شبكة أخرى يديرها المدعو حسن عبد الرزاق، وهما أهم صالت الوصل بين أبو لقمان والدولة األمنية العميقة 17الفرقة 

ل ثقل الدولة العميقة من مطار الطبقة العسكري إلى مبنى المحافظة في الرقة، والذي في مرحلة من المراحل، وذلك قبل أن ينتقل كام

ُل في الحديث في الفصل القادم  حرصت كل األطراف على أن تتجنب قصفه بالطائرات لمدة تجاوزت األربعة أعوام، وسوف أَُفّصِّ

اتصاالته من مخبأ سري خاص به في قرية الخاتونية،  المطول عن شخصية أبو لقمان هذا.. عبد المعطي الحسن هذا كان يدير شبكة

لهم ويتواصل معهم بشكل مباشر، يساعده في مهمته شخص يدعى "إبراهيم  وهو يقود شبكة من الشبيحة والجيش الوطني السابق، ويَُمّوِّ

 الجدوع"..

تصال ح عنصر اإلا قبل الثورة، ثّم أصبعبد الكريم الرمضان: هذا الشخص من أقارب أبو لقمان، وكان من عمالء النظام منذ مـ  6

الرئيسي بين أبو لقمان وكل الجهات األمنية التابعة للنظام، وعلى كافة المستويات.. لقبه المعروف به لدى العامة هو )ابن زانيط(، 

 بجوار مقر الفرقة الحزبية.  ،ويسكن في السلحبية الشرقية

فع وتحريض من أبو لقمان، حتى يكوَن عيناً له مطلعاً على كل تحركات الفاروق، في بداية الثورة انتسب إلى كتائب الفاروق، )بد

وتراقب كل حركة الجيش الحر(، فقد جمع في وقت من األوقات من البعثيين ومخبري النظام من بعض أقربائه كتيبة سلّحها بنفسه، 

هو وكتيبته فيما بعد جزءاً من كتائب الفاروق، )مع البرنس حماية لمنطقة سكنى أقربائه. وأصبح  ـ من خالل كتيبتهـ ليضمن أبو لقمان 

ت وأبو عزام الفاروق(، وقد نقل عائلته إلى دمشق بداية تحرير الرقة، وأصبح متفرغاً تقريباً للتواصل بينه وبين أبو لقمان، وكافة الجها

 التي تتبع للنظام. 

ف دوره المرتبط بالنظام لعامة الناس، خاف على نفسه، واضُطرَّ إلى عاد من دمشق، واستقر في الطبقة، وبعد تحرير الرقة، وانكشا

االلتحاق بجيش الدفاع الوطني عند حاجز أثريا، حاجز الشبيحة المرابط جنوب الطبقة، وكان له دور رئيسي في صفقة تسليم الضباط 

ظّل يتردد على المدينة بصورة طبيعية أسبوعياً األسرى مع حج عبد الفتاح، قائد لواء أويس القرني.. وبعد سيطرة داعش على الرقة، 
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على وجه التقريب، وبحماية شخصية من أبو لقمان وبالتنسيق معه.. وعموماً ربما كان هذا الشخص أبرز األشخاص المشرفين على 

 تنسيق العالقة بين النظام وشبكة أبو لقمان المتعددة الرؤوس. 

: دهان وسائق باص.. وهو قائد كتيبة في لواء األمناء، ولديه عناصر "منشقين من الفرقة : المهنة السابقة(الحجي)اسماعيل الخضرـ  7

بالرقة لفترة طويلة، قبل التحرير وبعده. وبعد تحرير الرقة رافق أحد أمراء  17في الظاهر"، ولقد بقي على تواصل مع ضباط الفرقة 

بوا معهم من اللواء أسلحة وذخائر. وطوال الفترة التي كان فيها يتابع في عين عيسى، وجل 93جبهة النصرة)داعش الحقاً( إلى اللواء 

 مهامه كقائد كتيبة في الجيش الحر، ظل مواضباً على السفر بصورة دورية إلى العاصمة دمشق، ليقبض راتبه ورواتب عناصر كتيبته.

بالدولة العميقة من جهة، وبين الشبيحة واألعوان ـ أما وكر الشر األكبر، ومركز إدارة العمليات الرئيسي بين النظام، ممثالً  8

ن والمخبرين وكتائب أبوجاسم األمن العسكري، فكان خالف ما يُظُن ويُعتَقد.. لم يكن المركز األمني الذي يتحكم في القرار بالرقة يدار م

محل شركة عامة لبيع وصيانة أجهزة قبل أفرع المخابرات، كما يعتقد الكثيرون، بل من قبل محل علني كان يظهر للعامة على صفة 

الموبايل، وبرمجياتها وكل ما يتعلق بها.. في هذا المحل الذي كان يُعَرف باسم مركز أو شركة القزاز للموبايالت، )أو فرع مخابرات 

والمسجل باسم أهم  القزاز كما جرت تسميته اصطالحاً فيما بيننا(، والذي يقع مقابل مكتب نقليات الشركة األهلية في شارع الوادي،

يم العلي، وأوالده أيهم ومثنى وشوقي، حيث كان ثمة غرٌف خاصة سرية، مزودة  الشخصيات األمنية في الرقة: عبد الرزاق الكّرِّ

بحراسة مسلحة مثل كل أفرع المخابرات، وهي محجوبة داخل المحل بقواطع خشبية وال تظهر للعيان، أو لزبائن المحل الذي يُفترُض 

كان مزوداً بمجموعة بيع وبرمجة أجهزة موبايالت، مع مالحظة أن الطابق الثاني للمبنى الذي يقع تحته"فرع القزاز" هذا،  أنه محل

كبيرة مسلحة للحماية والسيطرة، وهي متدربة على حماية وأمن المقر السري وجميع عناصره.. أما داخل المخبأ السري خلف صالة 

ه بطاقم عمل متكامل يعمل على تلقي المعلومات المطلوبة، واستقبال البيانات وتوجيه التعليمات إلى كل فقد تمَّ تجهيز عرض الموبايالت،

 الشبكات المتوزعة على امتداد المحافظة..

يم العلي، )مهندس زراعي( هو عميل أمني قديم للنظام، ومحترف متفرغ للعمل األمني.. بدأ مسيرته في البداية عن  عبد الرزاق كّرِّ

لمراقبة كافة فروع  ،صلة قديمة بفرع أمن الدولة، ثم تمَّ اختياُره مباشرة من قبل مخابرات القصر الجمهوري في دمشق طريق

المخابرات التابعة للنظام في الرقة، وتقييم أدائها وتوجيهها. وكان لديه شبكة خاصة به من مخبرين يتقاضون رواتباً، وال يتبعون لجهة 

ليرة  12000تلك الفترة كان كل منتسب للشبكة الخاصة بعبد الرزاق العلي يتقاضى راتباً شهرياً مقداره  أمنية أخرى إال له. )في

ليرة سورية، وهو ما يعادل راتب أي موظف حكومي في المتوسط  42سورية، حيث كان الدوالر ال يتجاوز صرفه أكثر من 

هاز" مخابرات على المخابرات". مما كان يثير حذراً، بل رهبة الوظيفي(. ويمكن وصف جهاز عبد الرزاق العلي هذا بأنه كان ج

 وفزعاً حتى لدى القيادات والفروع األمنية في المحافظة منه شخصياً. 

قبل تحرير الرقة بشهور كان عبد الرزاق الكريم المفوض رسمياً بتسليح الشبيحة، وفيما بعد ترك هذه المهام الصغيرة لسلطات أدنى 

تعيين النظام على شخصية أحمد منصور، بالتعاون مع مسؤول التسليح الرسمي في المحافظة، الشبيح فواز عبد العزيز  منه، بعد أن وقع

سرور، الذي لمع اسمه منذ ظهور الجيش الحر، فنقل فواز سرور مركز تسليح الشبيحة في الدفاع الشعبي، من مبنى فرع الحزب إلى 

يم إلى طرطوس، مع زوجته كفاء الحسن وأوالده أيهم ومثنى (.. وبعد تحرير الرق2قريته كسرة سرور) ة، هرب عبد الرزاق الكّرِّ

وشوقي. وظل يتابع كامل مهامه األمنية في أماكن سيطرة النظام، وتتبع كل ما يتصل بشأن الرقة، مدينة وريفاً. وقد هوجم منزله بعد 

م يعثروا على شيء فيه، سوى ثمانية بنادق روسية كانت مدفونة في التحرير من قبل لواء أحفاد الرسول مرتين، غير أن المداهمين ل

 الحديقة خلف المنزل.

(، كان يعمل في الظاهر مدرباً ومعلماً لمادة الرياضة في الثانويات والمعاهد، غير أنه كان متفرغاً 1983ابنه األول أيهم )مواليد الرقة 

أيهم في ه األيمن. وفي الشهر الثامن من السنة الثانية بعد انطالق الثورة، تواصل لمساعدة والده في إدارة الشبكة األمنية، وكان ذراع

بضعة ساعات، وحين تأخر هذا األخير  ،يعير دراجته النارية للمدعو عبد هللا الموسى، من أهالي معدان لكيالهاتف من أحد األشخاص 

ا، طمأنه بأن هذا الشخص يعمل في شبكته الخاصة، وأنه في رد الدراجة، وساءل أيهم عن مصيرها ومصير الشخص الذي استعاره

، ومساعدة أحد الضباط العلويين في االنتقال 17ألنه كلفه بإدخال بعض الحاجات الضروريات لضباط الفرقة  ،سرعان ما سوف يعود

 خارج الفرقة، للذهاب في إجازة إلى أهله بضعة أيام..
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ين بوجه عام، لم تكن كل هذه اإلضافات التي أكد ّمِّ ها لنا سامر ابراهيم عن فرع القزاز ومديريه، ذات جدوى أو أهمية جديدة، فلقد كنا ُملِّ

دنا به سامر من معلومات، عن عبد الرزاق وأوالده الذين كانوا يمارسون مهامهم في شبه عالنية، ودون خفاء أو اهتمام  بأكثر مما َزوَّ

في رتل سيارات مليئة بعناصر حماية مسلحة دون غضاضة أو محذور. ولقد  بسرية حركتهم. حتى أنهم كانوا يسيرون في الشوارع

خططنا قبل التحرير ببضعة شهور للهجوم على هذا الفرع الذي كانت أبرز مهامه مالحقة المتظاهرين وتوثيقهم بالتصوير، قبل إرسالها 

مَّ التراجع عنها في الدقائق األخيرة قبل التنفيذ، بصورة يومية إلى أفرع العاصمة ووسائل إعالم النظام، غير أن الخطة فشلت، وت

 ألسباب يطول شرُحها وال مجال لبحثها في سياق الحديث هذا.. 

ـ هذه عينة من بعض أسماء المخبرين السريين الرسميين، )الذين يتقاضون رواتب شهرية وتعويض مهمات وصرف مكافآت  9

عبد العزيز النجم )صاحب محل تصنيع شوادر( ـ ـ  شواخ وليد الكجيوية في الرقة: كالموظفين الرسميين(، لدى مفرزة المخابرات  الج

( ـ ياسر 3أحمد مصطفى الحسن )صاحب مطعم البيت اليوناني( ـ محمود اسماعيل الحمود )استلم هارد ومعالج كمبيوتر من الفرع()

ير التي رفعها للفرع كانت باألكراد عامةً، واجتماعاتهم صبحي الطبشو ـ مروان الجزائري )يعتقد بأنه كردي األصل، حيث أغلب التقار

َن بجانب اسمه في المالحظات الخاصة: مندوب معتمد ونشيط() ( ـ حسن محمد الحسين)أمين فرقة الجديدات، ومن 4السرية، )ُدّوِّ

َن بجانب اسمه في المالحظات الخاصة: مندوب معتمد ون شيط( ـ حمود المصطفى أبو المرشحين النتخابات الفرقة الحزبية. )ُدّوِّ

فادي)مندوب مزدوج للجمارك واألمن العسكري( ـ صالح التونسي، وهو على صلة بـالمندوب أحمد الساير، ولهما تقريران مشتركان 

َن بجانب اسمه في المالحظات الخاصة: مندوب معتمد ونشيط() ( ـ بركل محمد خضر، يعتقد بأنه كردي من 4بنفس الموضوع. )دّوِّ

َن بجانب اسمه في المالحظات الخاصة: مندوب معتمد ونشيط()عين عر ( ـ محمد عاصم 4ب، وأغلب تقاريره كانت عن األكراد)ُدّوِّ

َن بجانب اسمه في 4شارع تل أبيض، بناية أبو عاصم ط -العلي، المشهور بلقبه أبو عاصم. عضو مجلس محافظة سابق . )ُدّوِّ

 ،حمد الساير) هذا الشخص  شارك في مظاهرة الرقة األولى بعد الثورة( ـ أبو كاسرالمالحظات الخاصة: مندوب معتمد ونشيط( ـ أ

 صاحب تكسي عمومي، وهو على صلة بالمندوب أبو عاصم.

 ـــــــــــ

 هامش:

 هوامش الجزء الرابع:

في اللفظ العامي دون إعراب ـ جميع األسماء المبدوءة بلقب "أبو فالن"، تركتها مرفوعة بالواو على الرواية كما هي، وحسبما تلفظ  (1)

 بحسب موقعها من الجملة؛ رفعاً أو نصباً أو جراً.

 ـ (2)
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ـ خنيز مجادمة ـ احمل البطاقة الشخصية الرقم الوطني  1974)) أنا الموقع أدناه: فواز الكشة بن ابراهيم ـ االم مريم اسماعيل ـ تولد 

االيصال من اسلحة وذخيرة وعتاد من الرفيق فواز عبد العزيز سرور رقم/../ الرقم  الحزبي /../، اصرح باستالمي مضمون هذا 

 رئيس قسم المعلومات في فرع الحزب بالرقة((

 ـ  (3)
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 (5)أمير داعش في الرقة..؟ (أبو لقمان)من هو 

هل ارتكبت داعش ـ أو القوى الدولية التي صنعت داعش باألحرى ـ خطأً جنائياً فاحشاً يكشف خفايا الُصنعة الجرمية المتقنة؟ خطأ من 

الصريحة، هاتفين: الجريمة كاملة في ذلك النوع الذي يغري المحققين الجنائيين عادة بأن يُفصحوا عن سرورهم، بعد انكشاف الحقيقة 

ج الخطة عن حدود اإلتقان الكامل، وهفوة مرتجلة تفضح كل ذلك اللغو المحلي والدولي الكثير،  هذا العالم.. فلكل مجرم سقطة تُخرِّ

رف خطوات خبرة شجرية الفروع والجذور، تع والمتواصل القرع والدوّي ليقنعنا بما يرغب من طمس مسامات الحقيقة..؟ ذلك ألن

المسير قبل أن تلمح الطريق، وقبل المضي فيه.. نعم.. تلك السقطة الكبرى الكاشفة لزيف صناعة داعش كانت سحجة فنية غير متقنة، 

 في لوحة هي في أصلها غير بارعة الصنع.. 

ف باسم أبو لقمان.. فمن هو أبو لقمان هذا..؟   كانت رجالً ُعرِّ

 :(( ـ الجذور1((

كلم جنوبي الفرات، رجل اسمه "شواخ".. هكذا  15صل إلى قرية السحل، التي ال تبعد عن مدينة الرقة أكثر من و 1942ـ في عام 

سّمى نفسه ألهل القرية. يرافقه شاب آخر اسمه عبود، زعم بأنه ابن أخته. ولم يكن لهذين الرجلين الغريبين أسرة وال أقارب وال مال 

واخ هذا في القرية الصغيرة التي كانت تقطنُها بعض عوائل عشيرة العجيل الرقاوية، وما زالت يستعينون به على السفر. نزل المدعو ش

ف بنفسه وشخصيته وسبب  ها وبعضِّ أهل الوجاهة فيها. وطلب منهم استضافته لكي يُعَّرِّ حتى يومنا هذا. واتصل بمختار القرية وشيوخِّ

ه غريباً إليهم. إال أن الرجل شدَّد على الرجال  الذين اجتمعوا به في مضافة مختار القرية المدعو )جاسم الحمود( أن يبقوه بينهم، وفودِّ

وأن يحموه وأن يحافظوا على سّره الذي حمله على تجشم السفر والوصول إليهم. فأعطوه عهداً وأماناً، وتعاهدوا فيما بينهم، أن 

ه ل عامة أهل القرية، بعد أن ادعى أن أصله"جبوري"، وأنه يرجع بنسبه يستجيبوا لرغبته في هذا األمر، وأن ال يشرحوا من أمره وال سّرِّ

 إلى نسب عشيرتهم من العجيل، وأنه قدم من العراق حيث فارق عشيرته التي ادعى أنها أيضاً ترجع نسباً إلى"الجبور".

به على مأل من الناس إلى عشيرة العجيل ـ لم َيبُْح الَرهُط من الرجال الذين اجتمعوا بهذا الوافد الغريب بسره كما وعدوه، وتم انتسا

الرقاوية. وآخُر فرٍد كان موجوداً في هذا االجتماع السري مع الوافد الغريب، توفي منذ بضعة سنوات، واسمه"كريدي الحمود"، وقد 

ذلك االجتماع  مات عن عمر ناهز التسعين عاماً. ورغم إلحاح من حضروه وهو على فراش الموت أن يسرَّ لهم بما جرى من تفاصيل

السري في مضافة المختار جاسم الحمود، مع المدعو شواخ، ومن حضر من وجهاء قرية السحل، إال أن الرجَل رفض بشدة اإلفصاح 

ك عن سّرِّ ماُسمي فيما بعد، وتم التعارف عليه الحقاً بـ"عائلة الشواخ"، وقال: لقد أقسمنا يميناً على أن ال نحدَث أحداً من الناس بذل

 مر. األ

ـ بعد حوالي سبعين عاماً، وقد أصبح تعداد عائلة شواخ هذا قريباً من مائة نسمة، موزعين على جيلين؛ جيل أبناء شواخ، وجيل أحفاده، 

ح أحد أبناء شواخ وأعمام أبو لقمان المدعو"ابراهيم" في تاريخ بعد هذا التاريخ بفترة  لة، طويالذين يُعدُّ أبو لقمان واحداً منهم، وقد صرَّ

وعلى مأل من أهل قرية السحل، وبشهادة من حضر منهم ـ وقد بلغ البن اخيه علي موسى الشواخ، أو أبو لقمان، ما بلغ من النفوذ 

والقوة، بعد سيطرة داعش على محافظة الرقة ـ أنهم ليسوا من أهل السحل وال الرقة، وليسوا من عشيرة العجيل، وأنهم أكبُر شاناً 

 أن ينتموا إلى هذه العشيرة.          وأعظُم مقاماً من 

ـ تزوج شواخ ـ الذي كان شاباً عازباً حين وصل إلى قرية السحل ـ بثالث نساء من أهل القرية، خالل فترة عمره في القرية. وحثَّ 

ئية من طرٍف واحد، فرغم أبناءه على الزواج واإلنجاب لتكثير عدد أفراد العائلة، وقد عاشت أسرة شواخ وأبناءه في القرية حياة انطوا

مخالطتهم خالل سبعين عاماً ألهل قرية السحل، إال أنهم تشددوا في تقليل زيارات أهل القرية إلى منازلهم واالطالع على أسرارهم 

الذي  العائلية، ومن مصادر معلومات أخرى، تؤكد بأن أصل شواخ، جد أبو لقمان، يرجع إلى أسرة شيعية عراقية أو إيرانية، وأن سّره

حرص على كتمانه طيلة سبعين عاماً، هو أن ال يذاع على أهل قرية السحل هذا السر للعامة، وقد ادعى الرجل أن سبب تغريبه عن 

بيئته هو اعتناقه المذهب السني، وخالفات كثيرة أخرى قد حدثت في الماضي، ووصلت إلى حد تغريبه وتهديده بحياته، غير أن مصادر 

 ل مضطربة، تحتاج إلى بعض التوثيق والتأكيد. هذه الرواية ماتزا
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غير أن الالفت للنظر هو أن شواخ هذا، حرص على تسمية أبنائه وأحفاده بأسماء األئمة الشيعة اإلثني عشر: كاظم، موسى، علي..إلى 

ي أي سياق في هذا البحث، عن آخر بقية أعمام أبو لقمان، )والده اسمه موسى نسبة إلى موسى الهادي(. بهذا المعنى فإننا حين نذكر ف

"قرابة" تربط أبو لقمان بأحد ما، فإننا نعني ُحكماً قرابة خؤولة، ودرجة من المصاهرة ارتبط بها أبناؤه أو أحفاده مع أهل القرية من 

ة، ال من قريب العجيل، أو من عشائر رقاوية أخرى، فعائلة شواخ في حكم المؤكد ال ترتبط بقرابة نسب مع أي أسرة في محافظة الرق

وال من بعيد.. مع أن الصحافة واإلعالم والميديا الواسعة، على المستويين المحلي أو الدولي، كلها حاولت التركيز والنقر المستمر في 

 األذهان والمخيلة القريبة، على نهج تثبيت فكرة أن أبو لقمان هذا هو من أبناء عشيرة العجيل في الرقة.      

من وصول شواخ هذا إلى قرية السحل، حدثت جريمة قتل، )أو "بلش" بالمصطلح الرقاوي الدارج(، فقد أقدم رجٌل  ـ بعد عدة سنوات

من عشيرة مجاورة لعشيرة العجيل، تدعى الظاهر، على قتل أحد أبناء شواخ. وقد كانت معظم سكنى أبناء عشيرة الظاهر اليوم في 

تشرين". ولقد كانت هذه الجريمة فاتحة خير  16والمعروفة رسمياً باسم" قرية الظاهر أو القرية التي تقع إلى الغرب من قرية السحل، 

عميم رسم مستقبل عائلة شواخ، وّرسخ لها كينونة ذات وزن في واقع قرية السحل، ومقدرة على خلق توازن اقتصادي مع بقية العوائل 

لمن اعتبروه منهم، ومن أبناء عشيرتهم، وناصروه على عشيرة الظاهر، واألسر في العشيرة التي أخذت تندمج فيها. فقد انتصر العجيل 

ل كلُّ من يقطن قرية السحل من أبناء الظاهر إلى قريتهم،  وانتهت الضغوطات العشائرية ومفاوضات الصلح بين العشيرتين، بأن يَُرحَّ

دونم من األراضي الزراعية، تمَّ  300تي بلغت حوالي وأن يتنازلوا عن ملكيتهم الزراعية من األرض جميعها لصالح شواخ وأبنائه. وال

إقراُرها ثمناً لدم ابنه القتيل من قبل العشيرة األخرى، )حتى ال يظلَّ المتبالشون متواجهين ينظرون إلى بعضهم عن قرب، في القرية 

وصار له أسوة وكفاءة تعوضه عن جدارة النسب الواحدة(. وهكذا أصبح شواخ مالكاً في القرية، بعد أن كان كثير العيال ومعدماً تقريباً، 

المجهول، واألصل الُمّدعى في العجيل، وقد تحّول بين ليلة وضحاها، إلى مالك أرٍض زراعية على جانب الفرات، في أواسط قرية 

 السحل وعشيرة العجيل. 

َف من بعض أبناء القرية نفسها ـ الثابت من سيرة حفيد شواخ علي، الذي ُعرف عالمياً بلقب أبو لقمان، أنه لم يكن ش اباً متديناً، فقد ُوصِّ

بأنه كان:"صايع ضايع".. وكل ما يعرفه أهل القرية عنه، حتى آخر سنة مرت به وهو على مقاعد الدراسة في كلية الحقوق في جامعة 

التحرش بالفتيات وتلطيش البنات ، أنه كان يقضي جلَّ وقته ـ كسائر الشباب من أبناء جيله ـ في "1999حلب، والتي كانت حتى عام 

وقضاء معظم الوقت في لعب ورق الشدة". وفي هذا العام بالذات، حدث انقالب مفاجئ غيَّر حياة الشاب رأساً على عقب، فقد انقلب 

ب الفكري فجأة، إلى شاب متدين شديد التطرف، ونحا نحَو سيرةٍ جديدة محافظة،لم تكن تناسب سيرته السابقة، فاستحال هذا االنقال

ر طبيعة جديدة للشاب، مناقضة ومنفصلة عن سابقتها بنسبة مائة وثمانين درجة.   والمسلكي غير المتدرج، َقَدَراً جديداً قرَّ

ُع بعُضهم سبب هذا االنقالب المفاجئ إلى صداقة جديدة ناشئة، ربطت بين الشاب علي، أبو لقمان، وبين رجٍل يكبره سناً وخبرة،  يُرجِّ

كلم(، ومن عشيرة البريج، يدعى حامد الطياوي..  30نه كان ذا ميول دينية سلفية، وهو من ناحية الكرامة،)شرقي الرقة بـ ويشتهُر بأ

ي كما يُعَرُف عن هذا الرجل، الطياوي، بأنه كان ميسور الحال ومقتدراً من الناحية المادية، مقابل الفقر المدقع الذي كان يعيُش فيه عل

قمان. وخالل السنوات الثالث أو األربع التالية، غيَّرت هذه الصلة كثيراً من صداقات وعالقات أبو لقمان، وفتحت موسى الشواخ، أبو ل

له فضاءاٍت وآفاقاً جديدة. وقد سعى وحرص على أن يالزم خطبة الجمعة في مسجد القرية، وأن يستأثر بمكانة الخطيب الذي يتوجه إلى 

ف أبو لقمان من بين أشخاص قالئل في المنطقة، بتحريضه جمهور واسع من أهل القرية مباشرة . وبعد الغزو األمريكي للعراق، ُعرِّ

على قتال األميركان والتطوع للجهاد في العراق ضد الغزاة، وكانت دعوته هذه علنية سافرة، وقد استمرت بعلم السلطات اإلستخبارية 

للعراق، في الرقة كلها بقادٍر على أن يتلفظ بلفظ كلمة "الجهاد"، ال في المساجد  في الرقة، )ولم يكن أحٌد، رغم أجواء احتالل األميركان

 وال في المجالس الخاصة أو العامة(.

ـ تطور مسلك أبو لقمان الذي لم تنقطع صلته بحامد الطياوي"المجهولة"، وأصبح يعمل على تجنيد الشباب والتواصل مع قوى أخرى 

هذا الغرض، )وهي تقريباً نفس السيرة التي انتهجها عميل النظام المعروف"محمود قول أغاسي"  كثيرة خارج محافظة الرقة من أجل

في حلب، أو "أبو القعقاع"، وبذات األدوات التحميسية والتحريضية على الجهاد التي عمل أبو القعقاع بمقتضاها(. وبعد سنتين 

ياً، ومنعته من إلقاء خطب الجمعة، لكي تمنحه قبوالً ومصداقية لدى متواصلتين، كفّت أجهزة األمن يده عن الخطبة في المسجد رسم

سائر الطيف اإلسالمي والمتدين، ذي التفكير األصولي أو الراديكالي، الُمحّرض على فكرة التصدي لـ"األنظمة الكافرة والغرب 

تصل في بعض مستوياتها إلى شتم رأس النظام، الصليبي"، مع مالحظة أنه كان يشتم النظام علناً في خطبه النارية تلك، والتي كانت 
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بشار األسد، عالنية، وعلى مرأى ومسمع من أجهزة األمن جميعها... وبعد رحلة طويلة من العمل على بث األفكار الجهادية 

ن في سجن اعتقِّل أبو لقمان مع حامد الطياوي، وأودع الرجال 2006والتحريض عليها، من خالل منبر مسجد قرية السحل، وبعد عام 

صيدنايا العسكري، كسائر اإلسالميين الذين جمعتهم المخابرات من شتى منابت المجتمع السوري، وأودعتهم جميعاً في"أكاديمية الجهاد" 

 التي كانت تشرف عليها أجهزة النظام اإلستخباراتية.

، أي بعد انطالق الثورة السورية بأربعة أشهر تقريباً، وكما بات معروفاً وشائعاً، صدر عفٌو عاٌم عن 2011ـ وفي الشهر السابع من عام 

كل اإلسالميين في سجون النظام، فخرج من معتقالته المختلفة بضعة آالف من السلفيين والجهاديين، ومعظم الموقوفين لصالح 

ات السياسية اإلسالمية. وفي هذا التاريخ خرج أبو لقمان ومعه حامد الطياوي، كسائر اإلسالميين اآلخرين.. لكنه االنتماءات أو الحرك

بعد مضي أسابيع، تم اإلعالن ثانية عن اعتقاله مرة أخرى في الرقة، وهذه المرة اعتقِّل شخصياً ولم يكن معه من المعتقلين ثانية، سوى 

آنفاً، حامد الطياوي. ولكن بعد مرور ستة أشهر على االعتقال الجديد ـ الثاني ـ خرج أبو لقمان وحده،  صديقه ورفيق دربه الذي ذكرناه

"مات في السجن على مرأى من بصره، وقد شهد موته ورأى جثته ليعلَن أن حامد الطياوي قد تمت تصفيته تحت التعذيب، وأنه 

 حادث حتى ساعة كتابة هذه السطور(.. )ولقد اختفى المدعو حامد الطياوي بعد هذا البعينه"

هنا البد من التنويه بأن أبو لقمان قد أخطأ خطأين  فظيعين، غير مقصودين. األول: أن ثمة من رآه رأي العين، وشاهده وهو يقود 

أنه أعيد إلى المعتقل سيارته"متخفياً" في الرقة، في الفترة التي أعلن فيها عن اعتقاله الثاني، والذي بلغ ستة شهور بزعمه، حيث ادعى 

 ثانية، وأنه تمَّ فتح تحقيق جديد معه. أما ثاني األخطاء، فقد وقع فيها بعد تحرير الرقة مباشرة من النظام، ووقوع عدد كبير من عناصر

بهة، الجيش وضباط األمن وقوى الحراسة التابعين للنظام في قبضة الجيش الحر. حيث صرح بأنه ينوي أن يحتفظ باألسرى لدى الج

)يومذاك كانت جبهة النصرة هي الموجودة فحسب، ولم يكن تنظيم داعش قد ظهر بعد(. وذلك لكي )يفاوض النظام على معتقلي الثورة 

والمعارضة، وكل من في يد النظام من أسرى مايزال يتحفظ عليهم ولم يفرج عنهم. ومن بين هؤالء األسرى ذكر "حامد الطياوي"، 

يفاوض النظام من أجل إطالق سراحهم(.. ولعله نسي بأنه هو نفسه من صّرح قبل شهور بأنه كان شاهداً وحيداً كأحد أبرز من ينوي أن 

 تقريباً، على رؤية جثة حامد الطياوي بأم عينه، وقد سقط تحت التعذيب في سجون النظام.   

عتقلي الثورة والمعارضة لدى النظام، ومن بينهم ـ حين روى شقيق أبو لقمان، المدعو"محمد"، أن أبو لقمان ينوي المطالبة ببعض م

حامد الطياوي، نّوهَ بعض من حضره من الشبان الذين سمعوا شهادة أبو لقمان السابقة بوفاة حامد، بسؤال بريء: كيف يُفتدى حامد 

سجن..؟ وحين أتبع سؤاله هذا الطياوي من االعتقال، وأبو لقمان شهد بنفسه، على مأل من الناس، بأنه رآه ميتاً تحت التعذيب في ال

 ً  بشهادة أن أبو لقمان قد شوهد في فترة اإلعتقال الثانية المزعومة، وهو في الرقة، في حالة من التخفي ، أصبح ذلك الشاب المتسائل هدفا

 ونجا من انتقامه بأعجوبة.  مشروعاً ألبو لقمان، وقد سعى جاهداً بكل ما يستطيع العتقاله أو لتصفيته واغتياله فيما بعد، لوال أنه فرَّ 

 ـ بات اآلن، وفيما يقع تحت ريبة شبه مؤكدة، أن ما ُزعَم أو ُسمي باالعتقال الثاني ـ الستة أشهر التي اقتضت تغيب أبو لقمان وتواريه

ى الخطة والدور عن األنظار، بذريعة اعتقاله مرة أخرى ـ كانت مقصودة لتغطية اعتقال شخص حامد الطياوي بالذات، قبل مساومته عل

المطلوب منه في مرحلة ما بعد الخروج من السجن. ويبدو أن الرجل قد دفع حياته ثمناً لهذا الرفض على المساومة من الخروج من 

 السجن مقابل دور ما، قد تمَّ عرُضه أو إغراؤه به. 

ـ بحكم ما بات معروفاً بينهما من صالت تاريخية  شرع أبو لقمان في رحلته المقبلة، وقد حاول أن يوحي لعائلة حامد الطياوي وعشيرته

وأسرار مشتركة ـ بأن الرجل ما يزال معتقالً لدى النظام، وأنه مايزال رفيق دربه وشريكه في المعتقد الجهادي والمبدأ الواحد الذي 

تظل غائبة المعلم إلى األبد، بدأت جمعهما، وذلك حتى ينفي الشكوك حوله، وتورطه في مقتله. وابتداءاً من جثة حامد الطياوي التي س

 سيرة أبو لقمان، كوحش بشري، وسفاك وقاتل جماعي على مستوى العالم أجمع.
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