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 (( سيرة ذاتية:2))

ينتمي علي موسى الشواخ الذي بات مشتهراً على صعيد محلي وعالمي، بلقبه األول الذي اختاره لنفسه منذ بدايات الثورة، لقب"أبو 

السوريين لقمان"، ينتمي إلى ذلك الجيل من األوائل، الذين يصحُّ تسميتهم بما يُعرُف باالستخباراتيين الدينيين؛ وهم فئة من المواطنين 

الذين أشرف جهاز المخابرات العسكرية والمخابرات الجوية، على تدريبهم وتأهيلهم التأهيل الديني المطلوب، بغرض زرعهم داخل 

مجموعات أو تنظيمات إسالمية كانت نشطة وصاعدة في السبعينات.. أبرز هذه الشخصيات التي لعبت دوراً هاماً في األوساط السورية 

ي/الدكتور المعروف علي اسحاق الشعيبي، والذي انتسب في وقت مبكر، وعمل في سلك االستخبارات العسكرية في األستاذ الجامع

سوريا منذ يفاعته، ومنذ كان طالباً في المرحلة اإلعدادية، ومثل المدعو"محمود قول أغاسي"، الذي اشتهر في كل سوريا بلقب "أبو 

مخابرات العسكرية، ويعمل بصفته الرسمية المعروفة، كشيخ وخطيب مسجد في حلب، وداعية القعقاع"، وكان ضابطاً كبيراً في جهاز ال

 كبير إلى الجهاد ومقاومة األمريكان والصليبيين، كما عمم في خطابه الجماهيري العام، الذي ذاع صيته بين العامة حتى مقتله.

ه المدعو"ابراهيم الهنيدي"، والذي شغل عدة مناصب حزبية متقدمة أبو لقمان تمت تزكيته في نفس الفترة تقريباً، من قبل أحد أقربائ

وتولى منصب المحافظ مرتين، وكان يُعدُّ من الصف األول المتقدم في قيادات البعث، في القيادة القطرية واللجنة المركزية، فضالً عن 

ومن ابنه من بعده بشار األسد، وقد سعى ابراهيم الهنيدي كونه من الرجال القالئل جداً المقربين كثيراً من الرئيس السابق حافظ األسد، 

"علي"، أبو لقمان، ذلك الفتى النجيب وذي الحافظة القوية والذاكرة الفوالذية التي تملك استعدادات رجل  إلى ترشيح وتزكية قريبه

بل ضابط االستخبارات األشهر في مخابرات من الطراز األول والناجح. وبعد عديد من االختبارات الضرورية تم تبنيه بقوة من ق

)أو اللواء فيما بعد(. والذي يعد اليوم رأس هرم الجهاز المعروف باسم المخابرات الجوية العامة في  سوريا، العقيد أديب نمر سالمة

في سوريا، ورسمياً تم تجنيده داخل سلك المخابرات الجوية في أواخر مرحلة دراسته الجامعية، كصف ضابط ثم ضابط رسمي 

المخابرات الجوية، وتحت إشراف وتدريب وتأهيل اللواء سالمة. كما يجدر إضافة المالحظة التالية: ابراهيم الهنيدي، الذي رشح أبو 
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لقمان للمخابرات الجوية، تولى أعلى المناصب الحزبية في الحزب والدولة في سٍن كان قد بلغه من عمره يلفت النظر حقاً؛ فقد تم تعيينه 

قيادة القطرية واللجنة المركزية للحزب وهو لم يتجاوز الرابعة والعشرين من العمر، كما أن عائلة هذا الشخص، هي األخرى عضواً لل

يشوب تاريخها وماضيها الغموض الذي شاب عائلة شواخ، وثمة شكوك أنها انتسبت إلى العجيل في وقت غير متأخر، وبذات الطريقة 

جيل، وربما في تاريخ مقارب.. ولست أملك من المعلومات الموثوقة حول موضوع أصل ابراهيم التي اندس فيها شواخ بعشيرة الع

 الهنيدي اكثر من ذلك..        

ولن نجد حرجاً كبيراً فيما لو بالغنا في تقدير موهبة هذا الرجل اإلستثنائي، أبو لقمان، والذي لعب دوره بمهارة تحسب له في تجميع 

محافظة كالرقة، واستطاع أن يخطو الخطوات الكبرى في تشكيل بنيان داعش المؤسساتي.. وهناك من قوى داعش المبعثرة في 

التسريبات بأن أبو لقمان ومعلمه اللواء سالمة، بالتعاون مع علي الشعيبي وبعض اإليرانيين في دمشق، هم من رشحوا لألمريكان 

راهيم البدري، "خليفة داعش فيما بعد"(، حين كان األمريكان في بدايات ولإلسرائيليين شخصية أبو بكر البغدادي )ابراهيم عواد اب

مخططهم لتأسيس داعش في المنطقة، وحين كانوا يبحثون عن شخصية عبثية إجرامية مريضة مهيأة لقيادة كل هذه الفوضى، ولها 

سهم األكبر في صناعة داعش في طبعتها مواصفات رجل دين إسالموي يعمل في الشأن السياسي والدعوي. إن أبو لقمان لم يسهم بال

السورية فقط، بل لعل األصح قوالً بأنه كان من الشركاء األساسيين في الدولة العميقة على مستوى العالم أجمع، في إعادة تأطير 

نافذة،  وتشكيل الشرق األوسط الجديد، والتي خططت وسعت ـ وما تزال ـ إلى إعادة تشكيله من جديد، وأحد أدوات  قوى كبرى

ت ومصيرية القرار والقوة واإلرادة ..إن أبو لقمان هو أحد الالعبين الدوليين في إنفاذ تلك اإلرادات الدولية التي سيبقى تأثيرها لعشرا

 السنين القادمة. 

 ولكن كيف كان يتمُّ بناء هؤالء الجهاديين من قبل الشبكات االستخباراتية داخل سجون نظام األسد..؟

 ميع المتطرفة، والتي يسهل تنظيمهاسد منذ وقت طويل على تشبيك عالقة متينة بين أجهزة استخباراته وبين هذه المجاقام نظام األ

بشعارات عاطفية، تمت دراستها ودرجة قدرتها على التأثير  أساساً على استقطاب الشباب المتدينوتأطيرها في سياق تنظيمات، تقوم 

دورهم وتمدد نفوذهم  صاعدسامحة لهم بتمتسامحة وت السورية عالقات داخل السجن مع المتطرفين، شكلت المخابراالنفسي العام. وقد 

 ،آخرينومسؤولين استخباراتيين "، أحد أبرز الضباط االستخباراتيين في النظام السوري، سريةتصريحات الضابط "بحسب و، التنظيمي

تصميم "عبرأيضاً ها تدارتتمُّ إولم يقف الحد عند اختراق الشبكات، بل  "..!!كل تنظيم متطرف مخترق من النظام"أكد سرية أن  فقد

ً : "2010لمسؤولين أمريكيين في عام  "علي مملوك"، حيث قالالعامة" هياكلها ضمن المتطرفين  "نفسه لُ دخ  سيُ “  إن النظام إجرائيا

ً  "،اإلسالميين أمنية ضد خاليا ، المدير السابق للمخابرات السياسية في الالذقية، أنه قاد عمليات "نبيل دندل"ويروي ."إلدارتهم الحقا

ً  عرف  للقاعدة، ليُ   (6).تابع ومدعوم من المخابرات السوريةالتي كان يالحقها أن مدير هذه الخلية  الحقا

بحالة نديم بلوش، زعيم خلية للقاعدة،  هداً ، مستشتنظيمات في المستقبل" هم ليصبحوا زعماءعدُّ كان يُ "وأكد دندل أن النظام السوري 
ً "له:  فصرح عقب اعتقاله، 2006اعتقل في عام والذي  ". وقد اعتقل بلوش ، أنا أعمل لصالح آصف شوكت، صهر األسدال تفعل شيئا

ً  انضم للثورةبعد أن للنظام،  سابق   ر قاٍض قد  كما  .نه انتحر في السجنبأ، وقيل بعد قيام الثورة السورية بفترةفي تركيا  نصف "، أنالحقا
، وهو ضابط الناصر وقد صرح محمد، "إن الثلث يعمل كذلك: "بينما قال منشق آخر ،"القياديين في تنظيم الدولة يعملون مع النظام

 .أن كبار القياديين في تنظيم الدولة مرتبطون بالمخابرات السورية مخابرات منشق عن النظام،
 

مع الحراس،  المتطرفين في سجن حلب المركزي لهم عالقة ممتازة جداً "أن " في هذا السياق؛ عبد هللا الحكواتي"يويروي الناشط المدن
ستة سجناء من صيدنايا، وآخرون معنا داخل السجن كان ويضيف الحكواتي: " ".الذين ال يملكون أي امتيازاتبعكس السجناء المدنيين 

ً  15إلى  عددوقد وصل ال ،”291“وفرع فلسطين، والفرع  ن سجن تدمرم ً  15من القاعدة، مع  سجينا ً  سجينا كان ف .مثل حكواتي "..مدنيا
الحكواتي، منها إمكانية امتالكهم للهواتف، والوصول  ذكرحسب ما ي لم يكن ليحصل عليها السجناء المدنيون، لسجناء القاعدة امتيازات،

يدعون بها بسالمة والتي ، الخاصة دينية همولباسهم األفغاني، وطلب وجبات من الخارج، وكان لديهم دروسلإلنترنت، وإطالق لحيتهم، 
ما، عتداء ثمة ا حصلإذا و ."سمع خطبة كاملة لبن الدن في السجنويذكر حكواتي بأنه "، عالنية داخل الدروس المعطاة زعماء القاعدة

: "هم مديرو عناصر القاعدة يتدخلون لحمايته، حيث وصفهم حكواتي بأنهم يين، فقد كانأحد الناشطين المدن على قبل إدارة السجنمن 
وهذا التمييز  بعد أسابيع من هذه الحالة،وقد وصف حياتهم داخل السجن بأنها "نعيم كامل لهم".. يضيف حكواتي: " ،الحقيقيون" السجن

 .ى مجموعة سجناء القاعدة"إلنيين ـ ـ الناشطين المدانضم خمسة من زمالئه  والتفرقة في المعاملة،
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لم يزد ، "أقتلكوف عندما أخرج س"لعميد السجن:  "محمود مانيجاني"ويستذكر الحكواتي الفرق بين الحالتين، حيث قال أحدهم واسمه 
أن الطعام غير كاٍف، ، بينما عندما كان هناك اعتراض من الناشطين المدنيين على "فقط اآلن هذا شيء تقرره" له:على أن أجابه قائالً 

تكون عدائية، غالباً ما لعالقة بين الناشطين والمتطرفين ا ".. كما أنهل تريدني أن ألعب بخصيتيك؟": ويشتمونه قائلين كانوا يهددونه
ـ  في موقف آخرـ  بينما.. ، ضربه اإلسالمي"اإلله"حول معنى  ،أنه بعد نقاش فلسفي جرى بين مانيجاني وبينهحكواتي حيث يذكر 

 ، وفي وضع أفضل".بفضل مظاهراتكم فقط نحن مرتاحون اليوم"له:  قائالً من عناصر القاعدة، شكره عنصر آخر 
والذي يعدُّ من أبرز  أبو لقمان،، فعدا تصدر سجناء صيدنايا السابقون مواقع قيادية في الفصائل والكتائب التي وصفت باإلسالمية

المسؤول األمني في التنظيم ، بل وفي سائر سوريا، هناك لرقةم قياديي تنظيم داعش في اوأبرز وأهجبهة النصرة في سوريا، مؤسسي 
". كما كان من أبرز قيادات التنظيمات اإلسالمية من المفرج عنهم من سجن العكفاضل الالقيادي المعروف "، و"محمود الخليف"

دروشة، ابن عم أبو محمد الجوالني، زعيم جبهة فتح الشام أبو عبد الرحمن الحموي، أمير النصرة في حماة، وأبو ناصر صيدنايا، 
 ً  .(، وأبو حسين زينية، مسؤول النصرة في القلمون، وأبو حفص الكسواني، مسؤول التنظيم في درعا)جبهة النصرة سابقا

اإلسالمية البعيدة عن التي ضمت الفصائل ووكان من بين خريجي صيدنايا، أبو جابر الشيخ، الذي ترأس الجبهة اإلسالمية السورية، 
، والذي كان في 2016عام يقتل في كانون األول/ ديسمبر  القاعدة، ومن بينها جيش اإلسالم، الذي ترأسه زهران علوش، قبل أن

، الذي قتل مع كبار قادة التنظيم "أحرار الشام"، وحسان عبود، مؤسس "صقور الشام"صيدنايا كذلك، بجانب أحمد عيسى الشيخ، أمير 
 .2014فجير غامض في أيلول/ سبتمبر في ت

ً "التخرج بشهادة الشرف"كان مثل  ،أن وجود هذه القيادات في صيدناياوصف أحد ضباط االستخبارات السورية و إن ) :بقوله ، موضحا
ً  :يقولونوف الناس س ً  إن هذا الشخص دفع ثمنا  .(الشيخعد ذلك بفي صيدنايا، ثم يصفونه ب غاليا

 خبراتها كل من السنوات، عشرات عبر حققته مما أكثر الجهاديين من الهام الرصيد هذا من السورية المخابرات استفادت لقد
تهم كاملة، حتى أصبح ملفالهم  تحفظقد السجناء السابقين، وكل هؤالء على معرفة كافية ب كانت فقد السابقة، التقليدية وممارساتها

 .إفساد الثورة طخطاستعمله النظام في ممن  وا أولكان أي واحد وشبه إجماع تقريباً بأن هؤالءالشعب السوري اليوم، على ر
. أوالدخمسة زوج وله مت ،الرقة يكلم غربالتي تبعد خمس عشرة  قرية السحل ، في1973مواليد أبو لقمان، علي موسى الشواخ، من 

ً مدرسوقد عمل في فترة من الفترات  أكثر الناس  من ويعتبر أبولقمان من جامعة حلب. يحمل شهادة حقوقهو ؛ وفي مدرسة السحل ا

ً حرص دوماً جملة شهيرة  ويرددُ  ،تكاد أن تكون حدساً طبيعياً في شخصيته وهو رجل ذو طبيعة وخبرة مخابراتية ،قضايا األمنيةال في ا

ً ن نائمأنا اآل لكنتُ لو كنت أثق بأبي :) على لسانه  ،وحسب مايرضي الشخص ؛كل شخص حسب مايريدقد كان يعطي و(. عند زوجتي ا

. ولقد باتت تروى في عموم المحافظة سرديات كثيرة شائعة عنه كاألساطير، وعن يعامل كل شخص حسب المصلحة التي يراها فهو

افظة الرقة فرادى ونزعته السادية إلى التعذيب والتلذذ به، وميله الشديد إلى سفك الدماء، واالستعداد لقتل أبناء مح طبيعته الدموية

وبالجملة.. ولقد روي عنه في ذلك أقاصيص كثيرة، منها أنه ظل يعذب أحد المعتقلين ذات مرة، في إحدى زنازين داعش لفترة وصلت 

 إلى ست ساعات متواصلة دون انقطاع. 

كذلك كانت تربط أبو لقمان صلة وثيقة بالمدعو أبو القعقاع، )محمود قول أغاسي( الذي لعب دوراً أمنياً واستخباراتياً في فترة حرب 

الخليج، وقام بتحريض الشباب الحلبي في حي الصاخور عبر خطبه الحماسية الشديدة التأثير على الجهاد في العراق، واإللتحاق بتنظيم 

تشكله في العراق بعد الغزو األمريكي.. هذه الصلة ماتزال حتى اليوم يكتنفها شيء  من الغموض، مع أنها باتت مؤكدة، القاعدة أول  

التُه  وبعد أن انكشف دور أبو القعقاع اإلستخباراتي، والذي بات مؤكداً أنه كان أكبر الالعبين في نظام األسد، وبعد أن تكشفت ص 

القعقاع رسمياً منذ زمن سابق على هذا التاريخ، فقد بات في حكم المؤكد أن أبو القعقاع قد ارتبط  بآصف شوكت الذي تعاون معه أبو

 بالمخابرات العسكرية السورية منذ أن كان طالباً في المرحلة الثانوية، أو ربما قبل هذه المرحلة أيضاً.. 

بب في مجزرة مهولة لشباب ويافعين حرضهم على اإللتحاق انسحب أبو القعقاع من أمام األضواء متوارياً عن األنظار، بعد أن تس

بالمجاهدين العراقيين، وقُت ل معظُمهم هنالك في صحاري األنبار.. واقتصر دور أبو القعقاع الالحق على إلقاء خطبة الجمعة في أحد 

هم في محرقة مميتة في مساجد حلب بعد أن ثبت توريطه لعشرات الشبان الحلبيين في حرب الخليج وإرسالهم الى العراق ، وزج  

ر  له النجاة والعودة سالماً إلى  المواجهات مع القوات األمريكية الغازية والميليشيات الشيعية التي نشأت في تلك المرحلة.. ومن قُد  

 سوريا، كانت أجهزة نظام األسد تنتظره وتقف له بالمرصاد العتقاله.

اله إثر خروجه من المسجد الذي كان يصلي فيه صالة الجمعة، ولقد تداولت األقوال كثيراً في انتهى دور أبو القعقاع وانطفأ ذكره باغتي

الجهة التي قامت بتصفيته، فمنهم من اتهم النظام مباشرة، وبعض اآلراء رأت أن قتله كان حادثاً انتقامياً من أحد الشباب الناجين من 

ط الكثيرين في أتونها.. ف ماهي العالقة التي ربطت أبو لقمان بأبوالقعقاع..؟ هذا ما ال يُعرف بيقين وأدلة موثقة.. محرقة العراق، التي ور 
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بيد أن المؤكد أن أبو لقمان كان دائم السفر إلى حلب لل  قاء به على الوجه المخصوص، وكان دائم الحرص على حضور خطبته 

 ودروسه، ولفترة طويلة تجاوزت سنوات.. 

و لقمان فضالً عن معطى تعليمه الجامعي، تدريبات على طرائق تفكير الجهاديين واإلندماج في مجتمعاتهم تلك المرحلة تلقى أب خالل

والسعي الستقطابهم، وبدأ يتقُن دور السلفي الجهادي المتشدد أيما إتقان، فكانت رحلة اعتقاله ودسه داخل صفوف الجماعات السلفية 

العشرات في سجن صيدنايا العسكري، تدريباً شاقاً، ومغامرة استخباراتية داخل السجن،  المتشددة، التي كان نظام األسد قد جمع منهم

من أهم وأخطر مراحل حياته، فقد كانت مهمة عملياتية تنقل الخبرة النظرية إلى واقع تطبيقي ممارس من خالل إسالميين على درجة 

وتقتضي رحلة االعتقال عمالً داخل جدران السجن قد يحتاج لبضعة  عالية من القابلية والتفاعل واالستعداد لخوض التجربة الواعدة،

دة للرجل الذي سوف يتخرج "قائداً سلفياً وجهادياً كبيراً".. في تلك الفترة كان أبو لقمان معتقالً في  سنوات، لكنها كانت حاسمة وموط 

طة المخابرات الجوية، وكان النظام السوري في أوج سجن صيدنايا العسكري بسبب ميوله السلفية الجهادية، كما أسلفنا وتقرر في خ

تصاعده في صناعة التنظيمات الجهادية، وتكييفها وطبعها بطابعه وربطها بأجهزته، حتى أنه أصبح مرجعية دولية بهذه الخبرات التي 

بها وخرج بها بعد حربي الخليج األولى والثانية، ولو قال قائل بأن  نظام االسد قد امتلك أذرع سرية من احتوى عليها  واختبرها وجر 

ان تلك الجماعات متغلغلة في كل بالد العالم تقريباً لصدق ولما كذ به أحد.. لقد زرعت اإلستخبارات السورية خاليا الجهاديين في أفغانست

لية كالجزائر، واألردن ولبنان، والسودان مروراً بمعظم البالد العربية تقريباً، السيما تلك التي عانت واحترقت بنيران الخاليا األصو

وباألخص داخل التنظيمات الفلسطينية، )تجربة جند الشام وفتح اإلسالم في المخيمات الفلسطينية في لبنان(، وكذلك في معظم دول 

 مجلس التعاون الخليجي.

السورية التي يشرف عليها آصف شوكت كان ملف الخاليا السلفية يتم التنسيق فيه بين جهازين سوريين كبيرين: اإلستخبارات العسكرية 

أديب نمر سالمة كان رئيس فرع مباشرة ومن قبله حسن خليل، ثم إدارة المخابرات الجوية العامة بقيادة اللواء"أديب نمر سالمة"،)

تأسيس األولي الذي (، بعد ال ، وتم  تعيينه الحقاً معاون مدير إدارة المخابرات الجوية2016المخابرات الجوية في حلب، ثم ُعزل عام 

أرساه علي مملوك ومحمد مخلوف ومحمد الخولي.. ولقد اتخذ اللواء سالمة من سجن صيدنايا العسكري مختبراً ومعمالً للتصنيع، 

ن لها ليتسنى له اختبار نقاط الضعف البنيوية في الخاليا التي سوف يتمُّ مدُّها بكل أسباب اإلستمرار والتقوية والصالبة الكافية، بما يضم

تغلغالً وانتشاراً يكفل تدخلُها وضربُها في أي مكان تشاء، ومتى شاءت وشاء لها نظام األسد الذي استطاع بهذه المخططات الجهنمية أن 

 يبتز  دول  العالم أجمع، وأن يراهن على بقائه بورقة األصولية ومحاربتها حتى يومنا هذا..

هُ وتأهيله تأهيالً عالي  المستوى من قبل اللواء أديب سالمة، وبإشرافه المباشر. )هناك رواية خرج أبو لقمان من السجن بعد أن تم  تجنيدُ 

 تكانغير مؤكدة بأن أبو لقمان قد وصل إلى رتبة مقدم في االستخبارات الجوية، ولكن لم يتم  التحقُق من صدق هذه الرواية(. وبعد ذلك 

الذي  "ذر وأبالمدعو "وذي أصبح في وقت سابق الناطق الرسمي باسم جبهة النصرة، ال "القحطاني ماريا وأب" المدعو له صحبة مع

 النصرة قبل ظهورداعش. جبهةفـي  كانوا أعضاءً أيام بعد ظهور تنظيم داعش، وتلك الصحبة كانت والي الحسكة أصبح 

ً تنظيم القاعدة أبو لقمان بايع بعد ذلك  هجرة(، التي ارتبط بها في حلب، وهي جماعة سرية والالدولة ) جماعة، وانفصل نهائياً عن حديثا

 شديدة الغموض، تشبه كثيراً األخويات الماسونية، وتتألف من جامعيين ومثقفين سلفيين نخبويين شديدي السرية وغامضي األهداف،

"، كما تحت الشجرة" كانت بيعتهحيث  ،بيعة مشروطةقبل أن يبايع تنظيم القاعدة   ،ةيالجامعوالتي كان ينشط من خاللها فترة دراسته 

ً "، تأسياً ببيعة الشجرة الشهيرة في الُسن ة النبوية، أبو ماريا القحطاني"و "بو عادل العراقيالمدعو "أهو وقيل،  كان قد قمان ل وأن أبب علما

نيابةً عمن كان يُعدُّ ممثالً لتنظيم  ماريا وبايع أباشترط شروطاً قبل البيعة، وهو ما يسمونه في مصطلحاتهم بالبيعة المشروطة، حيث 

(، كما أصبحت تسمى دولةالعراقفي )إصالح بعض أخطاء التنظيم  أن يتم  على شروط تلك البيعة وكانت في بالد الشام،  القاعدة

ً  باإلصالح قم   م  ومن ث   ،إذا كنت تريد اإلصالح بايع   يومها: وقد قال له أبو ماريا آنذاك.  وموافقاً للشريعة. الـذي تراه مناسبا

كما هو شائع اليوم. وإنما جرى بُث  ولفترة قصيرة ،2006قاتل مع القاعدة في العراق عام قمان لم يأن أبو لبهناك كثير من التأكيدات 

وساعد على هذه الداعية توافقاً مع الفترة التي بدأ صعود اسمه فيها. ولقد قضى يتنقل مدة طويلة في مناطق قريبة من الحدود العراقية، 

استقبال أفواج من المتطوعين للجهاد في العراق والعمل على إدخالهم الحدود بطرق مختلفة. وفي فترة غيابه تلك قرب الحدود العراقية 

قد أمضى عدة أشهر في كان  ،بعد عودته ووصوله إلى ريف دير الزوربدليل أنه وتم  ضخ هذه الدعاية المساعدة على تلميعه وبروزه. 
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قبل أن  ة"،الهجرالدولة وجماعة "من قبل  لتنظيم الدولة وقد تمت تزكيته. آنذاك الشحيل ألنه لم يكن معروفاً من قبل قيادات التنظيممدينة 

  .، بعد ظهور تنظيم داعشالرقة محافظةوالياً على  في وقت قريب الحقيتم تعيينه 

 ـــــــــــــــ

 هامش: 

، 1987في سجن تدمر العسكري، حتى تاريخ آخر صيف  1080قضيُت في سجون نظام األسد األب من تاريخ أول ايلول عام ( ـ 6)

في صيدنايا، وأعلم كيف كان يتم تعيين رؤساء األجنحة في سجن  1991حتى نهاية عام  1987حيث تم  نقلنا إلى سجن صيدنايا. ومن عام 

 مية متواصلة بشكل يومي مع رئيس الجناح.. صيدنايا، وكيف يتم  تشبيك عالقة يو
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َس خارَج صحنِّها:3))  (( ـ َطَبَخ النُْصرة ليُغَم ِّ

ة الواقعة األهم التي ُعرفت  في وقت الحٍق بعد ظهوره وسطوع اسمه بقوة، ولم تأخذ القدر الكافي من التأمل واالهتمام بدالالتها هي واقع

اعتقاله صدفة من قبل إحدى الدوريات األمنية التابعة للمنطقة الحدودية بين العراق وسوريا. وكان في صحبته وقتها عبد الرحمن 

فيصل، وشخص ثالث من الجهاديين الذين وصلوا من إحدى البلدان اإلسالمية لينضموا إلى المجاهدين العراقيين. )ولم أعد الفيصل، أبو 

هما أذكر اسم هذا الشخص الثالث اليوم(. ولقد اعتقل الرجال الثالثة ليتم اإلفراج عن أبو لقمان وأبو فيصل بعد يومين أو ثالثة.. أما رفيق

 سالمي، فقد تم نقله إلى العاصمة دمشق ليختفي منذ ذلك التاريخ، وإلى األبد. الثالث، المجاهد اإل

ستعان أبو لقمان أول وصوله إلى المنطقة بعناصر حماية خاصة، بدأ ينتقيها بنفسه، ومجموعات عمل وبعد انتقاله إلى ريف دير الزور ا

 ،لقمان وهو أمني في تنظيم داعش، عمل سائقاً خاصاً ألبو :أبو المعتزمحمد البردي  تنظيمية خاصة به، من أشهرهم شخص يدعى:

مجال المراسالت برفقة كٍل من"أبو  ومن خالل عمله كسائق تعرف على كافة القيادات في الجبهة والدولة على حد سواء، وقد عمل في

ومرافقه في بعض الفترات، صاحب العدناني  ،العبد العراقي عراقي". وقد التقى البردي بالبغدادي برفقة أبوعبد ال مسلم كنيطرة" و"أبو

وتهريب  ،العراق التنظيم فيقيادات االتصال بوجلب المهاجرين وجبهة النصرة تسليح مرحلة الوقت في من فترة ل البردي رافقهكما 

 .لرقة)كواتم الصوت( التي تم  تهريبُها وجلبُها إلى اخاصة مسدسات الكلوكبأنواعه، السالح 

فهو أمني من نوع  ،وغيرهالشن ير قيس  وف من معظم عناصر التنظيم. حتى جنسيته غير معروفة مثل أبور معرغيمحمد البردي 

كانوا وربما كان أحد الذين  ،شاهد على كثير من عمليات اإلغتيالوهو  ..لقمان خصوصآ ص، ومستودع ألسرار داعش عمومآ وأبوخا

الذين كان أبو لقمان يأخذ قرار إعدامهم بنفسه، أو يصدر تعليماته إللقائهم في اء السجنفي وخصوصآ  ،بنفسه بعض هذه العملياتينفذون 

، كان البردي يوحي بانطباع عام بأنه من األشخاص الذين يؤدون وظيفة فحسب، إذ لم لقمان الهوتة. من خالل مالزمته الطويلة ألبو

برز سلوكياته التي تميزه كانت وأ جل الموظف/المرتزق غير المبدئي،للر، فهو نموذج كثيراً وال بسواهاعش ومبادئها يكن مهتماً ال بدا

 .الشخصيات المشهورة الالمعة في تنظيم داعشبقية و ،األنباريوأبو لقمان والعدناني  أن يرضى عنه

ت جبهة أحد شخصياـ وهو  الزهراء خصية هذا الرجل األمنية والسرية، قصة أم أبوشخصوصية ومن الحوادث الغريبة التي تؤكد 

الزهراء  أن تذهب أم أبوعتقاله  أن تراه أمه، ثم قرر أبو لقمان ه وتصفيته ـ وكيف رفضوا في بداية االنصرة الذين قامت داعش بخطف

ً بنها ، علمآ أنها عجوز وأرادت أن يذهب ابنها الصغيرإلى درجة أنهم رفضوا أن يأخذوا ا برفقة محمد البردي فقط، إال  "،لها "محرما

نه أبو لقمان الشخص الوحيد الذي أستأمعلى الذهاب إلى حريتان برفقة أبو المعتز"محمد البردي"،  أنهم رفضوا، فاضطرت أن توافق

د ر  طُ  ، وقدداعش النصرة قبل ظهور تنظيمجبهة شقيق في ان له أخ ومحمد البردي ك .أسماء على مكان اعتقال أبو الزهراء ورفيقه أبو

 ومظهره الخارجي حدى قرى التركمان،رقاته المتكررة لألسحة والذخائر. وقد تزوج البردي من إأخالقه السيئة وس بسببمن النصرة 

 .ةحمراء مائلة للشقر ةصاحب بشرو ،والشارب ةحليق اللحي ،أصلع ،بدين ،شاب متوسط الطولمظهر 

هو شخصية غير معروف باسمه الحقيقي حتى و ..العراقيأبو ياسر وممن اعتمد عليهم أبو لقمان أيضاً بشكل أساسي، الشخص المدعو 

أنه سجن في فترة ، ويُعرف عنه بعراقي الجنسيةواألمنيين، وسفاح داعش األكبر في محافظة الرقة..  المقاتليناليوم، ويُع دُّ أحد  األمراء 

 اً عضووقد أصبح  .وأنه بايع مقاتلي القاعدة في السجن ،الحاليالعراقي أربع سنوات في سجون النظام  مدةللعراق  حتالل األمريكياإل

في وقت   ق زوجتهطل   لكنه ،عراقيةامرأة من  متزوجفرعه السوري وتمدده نحو سوريا، وهو قبل تأسيس  في العراق داعشفي تنظيم 

في تنظيم األمنيين المحققين  ن أبرزيعتبرممختلفة، و طلقهن جميعاً على فتراتثم  ،تزوج أربع نساء في سوريا، وابنةمنها مبكر ولديه 

 في مشيته، والطلقةوعرجاً طلقة نارية في قدمه تركت أثراً واضحاً تميزه عادة هي عالمة فارقة  له..وربما كان األول بينهم ،داعش

ثير من المهام لكنه ذهب في ك ،المحافظة في الرقة مبنىفي  أغلب تواجده األمني، وأصيب بها نتيجة خطأ من أحد زمالئه في داعش

بشكل مباشر؛ هو ومعه غتيال القذرة التصفيات واإلعدامات وعمليات اإل عنيعتبر أبو ياسر العراقي مسؤوالً و، منطقة تل أبيض لىإ

 .بنفسه اإلعدامات أن ينفذ علىوكان يصرُّ المدعو أبو أنس العراقي، 

ُر أبو ياسر العراقي بأنه  ، كما نفاق المال بكثرةإشراء السيارات الحديثة ومصروفه الشخصي والتبطر في وكثيراً، يحب الترف يُشته 

لديه شهوة غير و من أهالي المخطوفين، فدياتالوطلب  بتزاز والخطفالفاسدة عن طريق اإلاإلجرامية  الممارساتة ركثكان مشتهراً ب

على إلقاء الجثث واألسرى من الثوار والمدنيين ، وهو من الشخصيات الشهيرة القليلة في داعش الذين اعتادوا طبيعية لإلجرام والقتل
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لنا حدا  .. دبرواماصفينا حدا اليوم) مثل: دائماً عبارات يرددكان و من أهالي الرقة في الهوتة، )حتى وهم أحياء في بعض األحيان(،

ً  نخاصة حين يكو ،منه ويرهبونه في داعش يخافونوالمقربين منه ه ئزمالكل و ..اليوم( و نصفيهأ هنعدم فالكل  ،غاضباً أو منزعجا

ً  لكنه ،يرتاح له وال يحبهم يكن أنه لظاهرياً بيبدو  الذيضمناً، وأبو لقمان بمن فيهم  ..يتحاشاه ثة هناك حاد. ومفروض عليه فرضا

من أهالي تل شخص  بخطف ،مقربيه من قام مع مجموعةلكن الذي تكشف منها أن أبو ياسر هذا قد  ،المعلومات كثيرة أومفصلة عنها

هو والمجموعة التي كانت ترافقه  قامف، زية في منطقة تل أبيضومالك كاثري وهو رجل الغانم أو معروف باسم الغانم،  كنيتهأبيض، 

ثم  ،لحذاء على وجهه حتى شوههبا  ضربه أبو ياسر العراقيقد و أنه شبيح أو عميل للنظام، بتعذيبه حتى شارف على الموت بذريعة

.. مع التذكير أن ليرة سورية مليونمائتي مبلغ له ذوو المخطوف دفع سراحه حتى  ولم يطلقطلبها، فدية ه أن يفكوا أسره بمن أهل طلب

 .2013تاريخ هذه المرحلة يرجع إلى عام 

خطر أمن  وهوالشخص المعروف بلقب أبو انس العراقي. لقمان، والرجال الذين اعتمد عليهم كثيراً  ومن المجموعات القريبة من أبو

ويرجح بأنه كان عضواً في  ن،يصدام حسمنذ عهد ستخبارات عراقي سابق ويبدو أنه كان عنصر ا، أسوة بأبو ياسر منيي داعشأ

  .ن من البوكمالوخواله سوريأن بأويقال التنظيم المعروف باسم"فدائيي صدام"، 

عن معظم الجرائم والتصفيات التي عموماً، وفي الرقة خاصة، في منطقة الجزيرة ين مسؤولية مباشرة المسؤولأبو انس هذا من أكبر 

ً المدنيين وقعت للثوار وللجيش الحر وللسكان  قبل انتقاله  عن والية البوكمالكان على المستوى الرسمي معيناً في البداية فقط ، وعموما

"، وهي البلدة المحاذية لبلدة الحصيبة الرمانة"ل لها قرية يقاالعراقية، ومن القائم بلدة في مسقط رأسه ن أبهناك تأكيدات ، وإلى الرقة

  .العراقمع الحدودية التابعة لمدينة البوكمال 

ً  بو لقمانوقد كان أول قدوم أل  سدي،تحررت من النظام األ بعد أن "،سلوك"إلى بلدة النصرة جبهة من قبل  إلى محافظة الرقة مبعوثا

شرح لهم منهج تنظيم و ،جلس مع معظم عناصرها وقادتهاوقد ، عدة كتائب أبرزها كتيبة القادسية اإلسالمية سلوك وجد فيحيث كان ي

أن أوصلهم حد  دهم إلى كثيراً ومج   اً أثنى عليهم ثناءف ،وتحدث عن الشيخ أسامة بن الدن وعبد هللا عزام وأيمن الظواهري ،القاعدة العام

، تم  القرار بأن سلوك بلدة الشحيل إلىمن إثر قدومه  ،مضي فترة من الزمن وبعد ،تقشف والصدقالصحابة من الزهد وال اتبإلى مر

المركز األول والنواة األولى للتنظيم في  أصبحت في تلك الفترةحيث  " المجاورة لسلوك مقراً دائماً،بير محيسن"قريةتتخذ الجبهة من 

أبو أنس " و "أبو شيماء الجزراوي" و "خلف الجزراوي" أبو و "أبو محمد الجزراوي" وقد كان على رأس القادمين معه ،محافظة الرقة

ن أبو محمد ي   عُ  كما آنذاك،القائد العسكري للتنظيم ابتداءاً ين أبو عادل وقد عُ  ".أبو عادل العراقي" و "أبو عبد العراقي" و "العراقي

 .المعسكر في نودعويي   ينمدرس  ا فكان ،وأبوخلف شيماء أبو أما..الجزراوي الشرعي العام للتنظيم
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 :(( ـ بحص أبيض في الرز4((

وهم فرع  آل البلو من عشيرة المشهور،و الصف الثاني الذي كان يعتمد عليه أبو لقمان، كان من أبناء عائلة البل و من أهالي تل أبيض..

عتبرون نظراء يُ ، كما أنهم على عدة قرىاهم سكنمنذ تاريخ بعيد، ويتوزعون في في ريف تل أبيض الذين استوطنوا ارة من قبائل البك

حتى أن هذه العائلة، مع آل العكال، يشكلون حاضنة داعش األساسية  ،في كنيطرة التابعة لسلوك، من كثرة العدد في داعش آل العكال

هم من الشخصيات األولى التي سوقت التنظيم في ريف تل بين العشائر الشمالية في محافظة الرقة. كذلك فإن أبرز رجاالت هذه العائلة 

 .والداعمين بقوة لهالمتحمسين وكانوا من أشد المناصرين  ،يض ودعت لهأب

اعتمد عليهم أبو لقمان، ربما كمجموعات عمل من الصف الثاني، مهيئة للعمل لصالحه في كل اختصاص، ودون تخصص بعمل معين، 

خدامهم كمهربين متنقلين على الحدود السورية فهم أمنيون عند الحاجة، و"دعاة إلى هللا واإلسالم " أحياناً، وحين تضطر الحاجة الست

التركية، فهم أهلها ورجالها، وإذا لزم األمر واقتضت الحاجة لصوصاً وقتلة ومروجي عمالت وآثار ومقاتلين وخطباء مساجد 

رز رجاالت هذه وميكانيكيي سيارات وسائقي صهاريج نفط ..فلهم باع  في كل موقف ومشهد وضرورة ربما يحتاج إليها أبو لقمان..وأب

العائلة الذين لمع اسمهم وصيتهم في داعش: "فيصل البلو، أبو أحمد"، وهو أمير بارز في داعش، وأيضاً برز منهم "ابراهيم مطر 

البلو"، و"حمد البلو"، وابنه "خليل الحمد البلو"، و"رمضان محمود البلو"، و"رمضان مطر البلو"، و"رياض البلو"، و"محمد حمد 

من األفراد  مبكونهمناف خليل البلو".. هؤالء جميعاً متهمون بعدد غير محدود من جرائم القتل والسرقة، فضالً عن شهرتهم البلو"، و"

ومجموعة من عناصر  وا همحيث قام ،السكان األكراد في مدينة تل أبيض بعد فترة من تحريرهاالذين ارتكبوا جرائم عنصرية بحق 

قسم األكبر من اآلليـَات الزراعية ال وقد نقلوا ،بيضت األكراد بعد دخول تنظيم داعش إلى تل أم بسرقة آلياداعش ومبايعيها معه

القائد زوج اخت ، وهو سعد الشحاذةكل من: ة، كما اشترك معهم بأسعار منخفضاعوها والسيارات ومحركات المياه الى أمام منازلهم وب

وهو الذي سرق محل أحد التجار  البطاحة،أيضاً، فخذ  عشيرة المشهورمن وهو ، "التمساحالعسكري المعروف في داعش بلقب "

ن "..)مع العلم أعواد السلطان"خوه " وأأحمد السلطانكان معه المدعو "و ،"علي الميزرومحل بيع بالجملة يدعى "أبووصاحب  ،كراداأل

ردي كان من أوائل الذين بايعوا داعش في تل مخبر أمني كان كان مدير شعبة الهالل القطري(.. وأحمد السلطان هذا، عواد السلط

" من أكراد تل أبيض. مع العلم بأن آل محمود بوزانالمدعو "بتفجير منزل يتهم ووهو من أشهر لصوص داعش في المنطقة،  أبيض,

ً يعتبرالبلو من ميسوري الحال في المنطقة، و روس قرية عين العمحطات وقود تتوزع على يمتلكون عدة فهم ، ون من أثريائها نسبيا

 وقرية علي ،يداعها في قرية خربة الرزت األكراد وآلياتهم بعد سرقتها وإنقل حصاداوقد قاموا ب. وقرية البديع وقرية تل أبيض شرقي

 باجلية جنوب شرق تل أبيض.

وأبو  عبد هللا وأباء مختلفة، مثل"مسأبيتنقل وقد كان طوال تلك الفترة ، في محافظة الرقة للتنظيم المدبراألول عتبر أبو لقمان العقل يُ 

أنه من  كماأيوب"، مع أن هذه األسماء الوهمية لم تستطع أن تخفي شخصيته، لكنها القت رواجاً لدى عامة الناس على فترات مختلفة. 

 جمعن وع في شتى أنحاء المحافظة، األمنية والمجموعات يعتبر أبو لقمان المسؤول األول عن تشكيل مجموعات اإلغتيالأن م به ل  س  المُ 

شديد،  باختصار، .. فهوذلك األمر كلما استدعى الشرعي القاضيكان يلعب إذا اقتضته الضرورة دور ومن المصادر المختلفة،  األموال

عجيل "من  كلٍ  اغتيال عتبرالمسؤول األول عنيُ كان فقد  ،جرائمهوأوائل  أبرزأما ..التنظيم خيوط جميع عندها تصبُّ  التي الشخصية

في لواء أحفاد الرسول،  قائد كتيبة عائشة "،أبو الزينالمعروف باسم" الكديم عجيل كان وقد ..قائد لواء أحفاد الرسول في الرقة "الكديم

لثانية والشخصية االجريمة الثانية .. أما النعيم بيلةق منـ بلدة سلوك أهالي من  أبو الزينوـ  من كتائب الجيش الحر في منطقة تل أبيض

ة الشرعية بتل أبيض ئالقاضي الشرعي للمجلس العسكري في الهي"، علي كجوانأبو، والتي نفذها بنفسه، فهي اغتيال"التي تمت تصفيتها

 ، وتستقل بقرارها عن داعش. ولقد ذكرُت ذلك في فصل سابق. عيرالش الحكم في الشرعية الهيئة لكي التنفرد

واليمكن ألي عنصر أو قاضي  ،تيال والتصفية الجسدية واإلعتقال والتعذيب ضمن السجون بأمر حصري منهتعتبر جميع عمليات اإلغو

دولة الوالنصرة الفصل في مسألة جبهة هو الحكم كان لقد و .إليه شرعي أو قائد عسكري أن يتصرف أي تصرف دون العودة

وكانوا  ،هذا الرجلكانت مرتهنة وتعطي والءها لالعناصر  معظمألن  ،محافظة الرقة فياإلسالمية)داعش(، حينما أثير هذا الموضوع 

أنه يضع الرجل الغبي والمطيع طاعة عمياء في  ومن أبرز تصرفاته. كما كان من ديدنه لقمان دائماً هو الصحيح ويعتبرون أن رأي أب

سم باهلل العظيم ثالث مرات حيث أق، المغلظ ينباليم يحنث أنه تهاأبرزصف ومن، القرار مناصب حساسة لكي يبقى مسيطراً على مراكز

جبهة إلى صفوف يعود يتراجع عن قراره و بأن ،في سوريا والدولة في العراق الشيخ أيمن الظواهري أن تبقى الجبهة ذا جاء رد  إبأنه 
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أركان تنظيم جبهة  واتوبمن ثب  ه يلإحيث غدر بأقرب الناس  ،الغدر صفاتيمتاز أيضاً بكل و. غير أنه أظهرت األيام غير ذلكالنصرة، 

ولن  ،أحد   اأنه لن يمسهم ة،باليمين المغلظ اد أعطاهما األمان وأقسم لهموكان ق ،الزهراء وأسماء وأب وغدر بأب، فقد في الرقةالنصرة 

 الهمااعتقالي، وقام با في اليوم التغدر بهمسرعان مالكنه  ،لدولةإلى تنظيم امن الجبهة  افي حال عودتهم سالح   افي وجههم ع  رف  يُ 

ً  :عتقالأثناء اإل اوقد قال لهم ، ثم قام تصفيتهما فيما بعد.في مدينة حريتان اوسجنهم ا بال لقتلتكمللقتل واحداً  لو وجدت مدخالً شرعيا

ومعظم ، (بالقتل يقتلال إه شرُ  دفع  )من لم يُ  ، حيث دأب دائماً على القول:المشهورة عنهالشرعية الفتوى كان أبو لقمان يردد و تردد.

 ، والي حلب السابق.األثير وتمت بإدارته وإدارة أب التي خاضتها داعش ضد الثورة والجيش الحر معارك حلب

وعند بدء باإلفراج عن معتقلي القاعدة وكافة معتقلي السلفية الجهادية،  2011صدور قرار عفو من بشار األسد في منتصف عام  بعد

خرج أبو لقمان بالعفو الرئاسي كما شرحُت فيما سبق، وبعد تشكيله النواة األولى للنصرة في محافظة الرقة جعل اندالع الثورة السورية 

التقى  ،حوالي الشهر ونصف من تحرير الرقة ،وبعد فترة قصيرة ،عبدهللا في ذلك الوقت ووكان يلقب بأب ،ه أبو سعد الحضرمينائب

"، خلف ذياب العكال"منزل  ، فينيطرةكقرية ، وفي منطقة تل أبيضبلدة سلوك من البغدادي في  بكر وأبخليفة داعش بمبعوث 

 . لتنظيم داعش  ته األساسيةبيعوهنالك تمت  ،"حلوسالمعروف باسم "خلف ال

، "اسمه داخل التنظيم"أبو مصعب الحلوس"، وكان خلف الذياب الحلوس"ن الشخصيات التي اعتمد أبو لقمان عليها كثيراً شخصية وم

لى إفي قدوم التنظيم  سابقةعود له الوت مواليد قرية گنيطرة إحدى قرى بلدة سلوك. "، وهو منأبو ذياب"اسمه بين أبناء قريته وعمومتهو

أو عبد هللا سابقاً،  وتمت المبايعة ألب، وقد سلوك خصوصاً، وهو أول من بايع التنظيم آنذاك، حيث استقبلهم في منزله إلىالرقة عموماً و

لقمان أضاع عليه  واألمير، لكن قدوم أبالحلوس هو أن يكون في األيام القريبة التي تلت تاريخ البيعة كان مقرراً ومان حالياً، لقأبو 

والحلوس كان شخصياً  .ألنه حد  من صالحياته و عي ن أمراء عليه ،لقمانلذلك أضمر الحلوس ما يشبه النقمة على أبو فرصة اإلمارة، 

ن خلعوه من أبعد  تنظيم داعش الحقاً،حاول االنشقاق عن ولقد د الكثير من األسماء الواجب اغتيالها و تصفيتها، يقف وراء تحديمن 

يعتبر كما  لقمان أرسل له تهديداً بالقتل، فعدل عن قراره. وأنصار الشريعة، إال إن ابتنظيماً هزيالً تحت مسمى نشأ أو ،إمارة تل أبيض

الشخصيين من المرافقين ، "بو بصير، أأحمد الذيابشقيق خلف الحلوس "و  "أبو خليفة"و "،رق الجبوريطا"بو جاللالمدعو أكالً من 

 ً ً وضعه أبو لقمان أمنيقد خليفة  وأبوهناك شكوك بأن المدعو ، للحلوس دائما  يرافقه أينما ذهب. ى الحلوسعل ا

، قُت ل فيها مسؤول ناحية سلوك في 2006ولقد نوهت في سيرة هادي العكال التي مرت معنا سابقاً، عن حادثة قديمة وقعت عام 

 ضد النهاية فيهذه الحادثة  لتج   سُ قد و وسلوك، أبيض تل بين الطريق على ،"حسنة أحمدالمدعو " أول المساعد العسكرية،المخابرات 

ً الحلوس ذياب خلف حول حامت التي تالشبها بعض رغم ،مجهولين لظهور شخصية  ، ابن عم هادي العكال.. هذه الحادثة كانت مفتتحا

ما بعد في كبيرال هتأثيرو وعصبيته ـ  بتدائيةـ إذ لم يكن يحمل من التحصيل العلمي سوى على اال العلمي تحصيله تواضع رغمالحلوس 

 جهادية صالت إلى يعودتكون حادثة اغتيال المساعد أول قد وطدت جسراً الحقاً  ربما. والثورة اندالع بعد األحداث مجريات على

. كما يجب أن ال نغفل الذكر بأن الحلوس هو أحد الخمسة األوائل العراق في ومت نها يطرد، أن قبل الخليج في عمله خالل أقامها خاصة

 وأبو العراقي أنس وأبو الجزراوي محمد أبوو القحطاني، ماريا بوأ المؤسسين لجبهة النصرة في محافظة الرقة، مع األربعة اآلخريين: 

 احتلته الذي األوسع المشهد في وحضورهابالنسبة لجبهة النصرة،  سلوكبلدة  أهمية ذلك بعد تراجعت. وقد الشواخ موسى عليلقمان، 

ً  وترك الحلوس ُهم ش إذ داعش، )أو تم بث إشاعات كثيرة حول مصيره واختفائه في المرحلة  األقصى، بجند التحق حيث غاضبا

 األخيرة، لتساعده تلك اإلشاعات على الهرب والتخفي بعد أن أصبح عدواً مطلوباً لكل من يحيط به من األقربين واألبعدين. 

أصله تركماني من تل و، "رم   د  اسمه داخل التنظيم "المُ "، وأبوعمر قرداشالمدعو"ومن الشخصيات المقربة ألبو لقمان أيضاً، الشخص 

ولقد تولى فيما بعد آنذاك، للنظام العراقي السابق المخلصين أشد المناصرين ومن  ،ضابط سابق في الجيش العراقيوهو ، العراقية عفر

 ةحمافي محافظة كان تواجده األول من العمر، والخمسينات وهو رجل في حوالي األمني العام لداعش في سوريا والعراق، منصب 

األخ أبرز مؤسسي التنظيم في سوريا والعراق. و"المدمر" هو  لى لبنان من قبل حجي بكر،إُرشح للذهاب وقد ، "جاسم العراقي وأب"باسم

أشرف على عمليات التفخيخ في معارك األحرار والجيش الحر بحلب  وقد في داعش، سابقالشقيق لحج عبد الناصر أمير الشرقية ال

وهو  .ل األول في داعش عن التفخيخ في سوريا والعراقوالمسؤ دُّ ع  والعديد من المناطق األخرى، كما يُ  ،وبعدها في دير الزوربنفسه، 

وكان يتسمى قبل مقتله لدى  ، وهو شخص إشكالي أثار ظهوره وسلوكه الغامض تساؤالت لدى جميع السوريين.األثير وع أبدائم اللقاء م

، للخليفة البغدادي وإليها ةفي مرحلة من المراحل نقل الشكاوي من الرقالمدمر تولى وقد حلب، في  شوالي داعالتنظيم بمنصب 
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العمليات اإلنتحارية العديد من شخصياً على كما أشرف المدمر يرافقه في هذه المهمه أبو مصعب التركي،  ومجلس شورى التنظيم.

 واختيار اإلنتحاريين.

 -عراقي الجنسية، هرب من سجن تسفيرات في تكريت، وهو أبو عمر المالكملقمان أيضاً المدعو ومن الشخصيات القريبة من أبو 

لب منه البقاء في العراق طُ أنه بليكون المراقب األول على الجبهة آنذاك، علماً  ،دخل األراضي السورية بطلب من البغداديثم العراق، 

ويستعمل قدماً  ،قدميه ىحديفتقد إل . وأبو عمر المالكموحلب وتنقل بينهمالى إدلب إبعدها ذهب و، 2012من عام  12في الشهر 

 التحكم عن بعد.بتفجير عن بعد من خالل األجهزة اإللكترونية في الاختصاصه وعليه باإلعدام في تونس،  محكوم  واصطناعية، 

، "اسمه داخل التنظيم "أبو ناصر األمني، والخضرمحمود ومن الشخصيات التي كانت تدور في فلك أبو لقمان، والمقربة منه، شخص يدعى 

ال من أشخاص إغير معروف و، سنة الثالثين يب منمره قروأبو محمد الجزراوي.. ع لقمان ومجرمين في الرقة مع أب ةأحد أهم ثالثوهو 

وهو من خلف الكواليس،  "رياضيات ةحمز وبأ "أمني داعش المقتولمن خالل تحت إمرة، و وكان يعمل ، في تنظيم داعشمعدودين 

ومحمود الخضر دائماً  ها غالباً.تصب عنده كل خيوطة األمنيأبو لقمان  كل وثائق مستودع أبو لقمان ومؤتمن أسراره األمنية، ومحفوظات

عرف من دائم الحرص على عدم التكلم لكي ال يُ وهو عرف من عيونه، كي ال يُ  ،القناع قناع آخر شفاف   فوقويخفي شخصيته، يلبس قناع 

. كما يُضاف إلى هذه المجموعة االمنية االجرامية المحيطة بأبو لقمان .بشرتهعرف من لون لكي ال يُ  دائماً قفازات في يديهويرتدي  ،صوته

عة دير الزور، من قرية الجايف التابفي جامعة زراعية الهندسة ال اً في قسمطالبوكان ، ""علي السهو، وهوعبد الرحمن األمنيوأبالمدعو 

هت بأنه كان قد انضم إلى تنسيقيتنا، تنسيقية ثوار الرقة منذ بداية تأسيسها، ووعدُت أن لمدينة الرقة ، وسبق لي في بداية هذه البحث أن نو 

د  عنه بعض حديث مفصل  ..أفر 
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 ب:ـ أشباح الخرا ((5((

عرفُت علي السهو في األيام األولى النفجارالثورة، وقد كان شاباً من المتحمسين والمساهمين الرئيسيين في أولى المظاهرات التي 

تنسيقية انطلقت في الرقة، حتى بات ضرورة الزمة في ترتيبات تلك المظاهرات، ومن شباب الثورة األوائل الذين ساعدوا في نشاط 

ف    كلُّ ثوارالرقة..عرفناه في البدايات باسم"أبو الورد"، وظللنا نناديه ونتعرف عليه بهذا االسم لفترة طويلة، إذ كان متعارفًاً أن يُع ر 

شخص يشارك في المظاهرات باسم حركي، فلم نكن نسأل عن األسماء الحقيقية كثيراً، والنشجع على االستفسار والفضول في معرفتها 

من باب الحيطة األمنية.. جاء أبو الورد.. ذهب أبوالورد.. وكنا فخورين ومزهوين به كثيراً، وكان موضع اعتزاز لكل من ساهم أو 

 شارك أو مر  يوماً في تفاصيل الحياة اليومية للتنسيقية.. فقد كانت له مكانة خاصة..

متلئاً بالحيوية والنشاط.. يرتدي الثياب العصرية التي كان يحرص كان له مظهر يبدو أصغر من عمره لفرط نعومته ويفاعته، وكان م

على اختيارها بدقة؛ من بنطلونات الجينز إلى القمصان الملونة الباذخة والمنتقاة بعناية، وتسريحة الشعر األصهب المائل إلى الشقرة 

" اللماع ..كتبه الجامعية كانت ترافقه دائم ل  اً، فقد كان يدرس في كلية الهندسة الزراعية في دير الزور في كثيراً، والمصفف بكريما الـ"ج 

السنة الثالثة، وكان يمكث في بيت أحد أعضاء التنسيقية المؤسسين أياماً عدة، يشارك في العمل، يخرج إلى المظاهرات، يتناوب الدور 

ما كان يرافقني في سيارتي الخاصة للتطواف في مع غيره من الشباب حسب الحاجة.. مرة يكون هو"الهت  يف" كما كنا نسميه، وغالباً 

الشوارع القريبة من المظاهرة، للتدخل إلسعاف مصاب أوتهريب مطارد أو تقديم أي عون طارىء قد يحتاجه المتظاهرون أو تحتاجه 

ة مقرر لها أن تنفجر في المظاهرة فجأة.. وكنا نتردد في وقت واحد ما بين شارع تل أبيض والوادي ودوار البتاني، حين تكون المظاهر

مكانين معاً في وقت واحد، بغية تشتيت حركة رجال األمن وتبديد قدرتهم على مالحقة مظاهرتين في آن واحد، ومن مقعده بجواري 

 وأنا أقود سيارتي، غالباً ما كان جهازه الموبايل الينقطع عن الرنين، وحديثه الخاص إلى والدته التي ما إن تكون قد سمعت بخبر

 المظاهرات حتى تتصل ملهوفة خائفة عليه..

بعد تحرير الرقة سمعُت من أحدهم عرضاً بأن أبو الورد قد التحق بمقاتلي جبهة النصرة، وكان شبح داعش قد بدأ يحلق حديثاً في سماء 

رور بضعة أشهر بدأت تتحول إلى المدينة، بعد فترة من هذا التاريخ، ولم يكن لظهورها أول األمر ما يستثير قلقنا كثيراً، ولكن بعد م

كابوس، خاصة بعد صدامهم ومعركتهم مع لواء أحفاد الرسول، وصارت أسماء شخصياتها وسمعتهم وممارساتهم تظهرعلى سطح 

مجتمع الرقة، وأصبحنا يوماً بعد يوم نسمع أو نتحدث بما يتصل بأسماعنا من سرديات وقصص عن األمير الفالني وعن الشرعي فالن 

لمهاجر أبو فالن..صارت داعش واقعاً يومياً ال مفر منه وال محيص، وطفقنا نتعايش مع وجودها بالتدرج، وبحذر وقلق، وكشيٍء وعن ا

يومي عادي في تطور مراحل الثورة الالحقة..كان اسم)أبوعبد الرحمن األمني( يبرز بروزاً خاصاً، وتخيلُت في لحظات أن أبوعبد 

ر هذا "األمني" ربما يكون فوق الرحمن األمني ربما كان مها جراً سعودياً أو مقاتالً أجنبياً، وألول وهلة؛ لست أدري لم حسبت أن ُعم 

الخمسين أو الستين كما تخيلته، وال أدري لم وقر في تصوراتي أن لحيته يجب أن تكون طويلة، وأن تفاصيل مظهره البد أن تكون كذا 

 وكذا..

ي كل المدينة صورة خاصة في مخيالي، وعلى األخص حين تردد بأنه الشخصية األمنية الثانية رسمت للرجل الذي كان يتردد اسمه ف

بعد ذلك الشخص الفاشي المدعو أبو حمزة رياضيات، وأنه أصبح األميرالمسؤول األول عن معسكر الطالئع، النقطة األمنية والعسكرية 

 األبرز لداعش، واألهم في كل المحافظة..

مرة فاجأني أحد أصدقائنا في التنسيقية مفاجأة غريبة، حين قال: اليوم حض رُت لكم مفاجأة من العيارالثقيل.. مفاجأة  تمر األيام، وذات

زلزالية.. ولن تصدقوا ما سأقوله.. هل لكم أن تتخيلوا من زارني اليوم في البيت؟ األمير أبوعبد الرحمن األمني.. حبسنا األنفاس ونحن 

لرحمن األمني؟ أمني داعش المشهور؟ نعم إنه هو.. من هو أبوعبد الرحمن األمني هذا؟ قال وهو يبتسم: إنه أبو نصغي إليه.. أبوعبد ا

وقد  الورد شخصياً.. أبوالورد؟ هتفنا مصعوقين غير مصدقين.. أجل أبوالورد ما غيرو..أبو وردنا..علي السهو، وليس أحد غيره..

 بأنه قتل في تفجير انتحاري في اشتباكات داعش مع الميليشيات الكردية. جاءت األخبار شبه المؤكدة بعد ثالث سنوات

ً مبلغفي بداية الثورة تسلم أبو لقمان   ،ماليين دوالر ثالثةر المبلغ بد   وقُ ، غراء المعارضين من جبهة النصرةإمن المال للمساعدة في  ا

أمراء وعناصر  انتشرت  بيعة البغدادي بين صفوف، فاشتراهم بالمال في محافظة الرقة نلذياوبمساعدة عدد من أمراء جبهة النصرة 

وهو أحد أصدقائه ومقربيه الذين استقطبهم لصالح المجموعة  ،(7)،عبد الرحمن الفيصل، أبو فيصلالمدعو ل وك  ثم   ،جبهة النصرة
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 ، فواز الكردي،أبو علي الشرعي المدعووكل كما  ،ت وأموال النفطل الفديااالسرقة وأموأمورالخاصة المقربة جداً منه، متخصصاً في 

الغتياالت في صفوف قادة الجيش الحر وعمليات افكان يشرف بنفسه على عمليات  ،في القضاء على خصومه بعد ألصاق التهم بهم

  .العناصر أو المدنيين ن يخالفه منوكل من كا ،وتصفية الناشطين واإلعالميين والسياسيين ،الخطف والتعذيب واإلعدام

ً من ضحايا أبو لقمان أ خالف نشب بين إثر ن،تمت تصفيته في معدان من قبل أنصار أبو لقما"، والذي همام المصري المدعو"أبويضا

يضع في الواجهة أمراء من أهالي كان ن تنظيم داعش أ. ويُذكر نصارما يسمى المهاجرين واأل الدواعش حول البيعة الجديدة بين

المركزية، ما  داعشبشكل خاص من قيادة و ؛إال أنهم ال يملكون القرار وإنما القرارات واألوامر تأتي من األمراء العراقيين ،المنطقة

 له حرية القرار والتصرف. ، فقد كانبو لقمانأعدا والي سوريا 

 

ً  ،وتوجهت أنظار أعضاء دولة العراق الى سوريا ،بدأت الثورة السورية ، العقل ف العقيد حجي بكرتخو  فقد العراقيين، غير  خصوصا

ً يسبب تصدعقد مما  ،الذهاب إلى سورياومن تسرب أعضاء دولة العراق  المدبر والمؤسس للتنظيم، ً وانشقاق ا وأن يكون  التنظيم،في  ا

للهروب من  اً سوريا باب أن تتخذو ،تبحث عن سبيل لالنشقاقلكي  "العراق واعشد"لبعض األعضاء والقيادات التي ضمن  اً ذلك مبرر

لى سوريا وأن إومنعهم من الذهاب  ،نصح العقيد حجي بكر قائد التنظيم أبو بكر البغدادي بأن يقوم بتوجيه جميع القياداتوقد  .تنظيمال

ً يغادر إلى سوريا يعتبر منشقسوف أي شخص  فحواها أنلة ارسب بعثي ً وخارجي ا جيه الذي حمل بو بكر البغدادي بهذا التوأقام  فعالً و، ا

 ويجب التريث في موضوع سوريا. ،وضاع غير واضحةوكان السبب في الظاهر أن األ اً،التهديد ضمن

 

لى سوريا بقيادة إتذهب لعراقيين الفعرض حجي بكر فكرة تشكيل مجموعة من غير  ،رغم توجيهات البغداديالتنظيم غليان داخل البدأ 

ن تأمين دولة العراق قد أخذ بالحسبان، أمن الذهاب إلى هناك، وبهذا يرى لتنظيم في اي قيادي عراقي أويتم منع  ،سوريشخص 

 ،عضاء جدد من الخارج، وبهذا تم تشكيل)جبهة النصرة(أواستقطاب  ،عضاء غيرعراقيين معهاأوتوكل إلى القيادة الجديدة بالشام جلب 

ن يكثير من الجهادي أخذ، ومعه يرتفع عالمياً  "محمد الجوالني وب"أصبح اسم أو ،حتى بدا اسمها يكبر ويتضخم .ت تنمو الجوالنيأوبد

حتى خامرت لى سوريا وينضمون إلى جبهة النصرة بقوة، إبا واليمن يتوافدون ومن الخليج وتونس وليبيا والمغرب والجزائر وأور

يوجد في صفوف جبهة النصرة أي والء أنه ال ـ من حجي بكر والبغدادي النصرة ـ لدى كل هذا الصعود المخيف لجبهة  الظنون بأن

إلى قائد كبير الشأن في القتال داخل سوريا، من وتحول الجوالني  ،لخوف من تنامي جبهة النصرة، وكان اوال للبغدادي قالعرا اعشلد

حجي بكر  فحث  ، العراقية الساحةضمورهما في و، وظهر تخوفهما من غيابهما العراق اعشبكر البغدادي ودالتهديدات المباشرة ألبو

ً  ؛لجوالنيل اً أمرأن يصدر البغدادي على   د  ع  لدولة العراق بقيادة البغدادي، و   بأن يعلن عبر مقطع صوتي بأن جبهة النصرة تابعة رسميا

بعث ف .المقربين.أرسل البغدادي له توبيخاً وتقريعاً، واستشار من حوله من وت أيام دون أن يصدر شيء عنه، ومر   ،الجوالني بالتفكير

ذ باإلجماع في مجلس خ  وبأن هذا الرأي قد اتُ  ،الجوالني برسالة للبغدادي مفادها أن هذا اإلعالن ال يصب في صالح الجهاد في بالد الشام

خوفاً من أي  (،سالمية في العراق والشامالدولة اإلإعالن ماسمي الحقاً) فقرروا، الشورى لديه، مما أثار غضب البغدادي وحجي بكر

  .اماتانقس

سابيع، واقترح العقيد حجي بكر على أبثالثة  ـ من طرفهم ـ سوريا قبل حل جبهة النصرة ادخل البغدادي والعقيد حجي بكر ومرافقوهم

طلب العقيد حجي ثم لعله يرجع بعد الحل،  ،وعدم إصدار بيان بعزل الجوالني ،البغدادي أن يتولى صدور بيان حل جبهة النصرة باسمه

تحرك وحتى تكون نواة حماية البغدادي بعد اإلعالن.  ،البيان حتى إعداد كتيبة مقاتلة داخل سوريا تكون من جبهة النصرةبكر تأخير 

إلعالن عن حل النصرة ا  قبلنواةً  ،ورتب معهم ليرتبوا مع جنودهم كتيبة حماية ،العقيد حجي بكر باستدعاء قادة موالين من النصرة

يام إعداد قادة ثالثة أاستطاع العقيد في خالل ، والجديد: الدولة اإلسالمية في العراق والشام بقيادة البغداديوتوحيد مقاتليها تحت المسمى 

 وأخبرهم سراً بوقت إعالن حل جبهة النصرة. ،تحت سلطتهم قرابة ألف مقاتل

 

ً  ،عالنوقبل يوم من اإل سوريا حتى تتهيأ نفوسهم في األمير البغدادي بوجود  ،أرسل العقيد حجي بكر لبقية القادة من جبهة النصرة جميعا

 وتأسيس دولة العراق والشام اإلسالمية. ،خالل تلك الفترة تمت صياغة البيان لحل جبهة النصرةولتقبل الحل والمبايعة له، 

 

رعيين من النصرة للقاء تم اختيار قادة وشكما علنت الفرح بالحل والبيعة، أو ،الترتيب معها وهللت القيادات التي تم   ،عالنتم اإل
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انقسمت ف ويذكر لهم لقاءه بالبغدادي ومبايعته ورؤيته وجلوسه معه. ،لى األفرادإلتثبيتهم حتى يرجع كل من يلتقي بالبغدادي  ،البغدادي

هم الربع، أما لى الحياد وإقسم اتجه وجبهة النصرة بعد إعالن الحل إلى ثالثة أقسام: قسم اتجه إلى بيعة البغدادي وهو قريب النصف، 

ليه، المحايد والرافض، فقام العقيد حجي بكر إشعر البغدادي بالخطر من النصف الذي لم ينضم ، فالربع المتبقي فبقي مع الجوالني

بالخارجي الذي يشق ـ كما وصفه ـ ألنه  ،الردة لى البغدادي أو المواجهة بالقتل وحد  إاالنضمام مفادها لى الجوالني إبإرسال رسالة 

بالغ الموجودين في مقره إ وتم   ،مكانه وقيادته ر  ي  لم يستلم الجوالني الرسالة ألنه غ  فسالمية القتل، في الشريعة اإل هُ وحكمُ  ،عصا الطاعة

 بمضمون الرسالة.

ن كل أو ،م خوارجوبأنه ،التهديد لهموأرسلوا ب ،لى جميع القيادات التي لم تنضمإبدأ العقيد حجي بكر بإرسال مندوبين باسم البغدادي 

وطلب . لهما. سلحتهم ويخرجوا آمنين بأنفسهم خارج البالد، خيارين ال ثالثأو يسلموا أشيء يملكونه هو ملُك للدولة، فعليهم أن يبايعوا 

وهم و يجابهأحتى يشتروهم بالمال  ،فوهم بالمؤثرين في المجموعات التي لم تنضمالعقيد حجي بكر من المنشقين عن النصرة أن يعر   

 على أنهم خوارج.

 داعش في الرقة:

من  كل  ـ إضافة إلى مسلحي الجيش الحر ـ ها فيكانت مدينة الرقة تحت حكم الفصائل المسلحة في المعارضة السورية، وكان يتواجد 

وبقي  ،صرة البغداديجبهة النصرة وحركة أحرار الشام اإلسالمية، وبعد إعالن التنظيم حل جبهة النصرة بايع القسم األكبر من جبهة الن

وكلُّ هذه المساعي النشطة في تأسيس داعش، تدين بالفضل لنشاط أبو لقمان وحنكته بالدرجة بناء مدينة الرقة مع النصرة، أالقليل من 

 في الرقة..ت النواة األساسية لتنظيم داعش ئهنا اُنشاألولى. و

 ً بدأ التنظيم باختطاف واغتيال  2013من عام السابع  شهرالومع بداية  ،كاملالسيطرة على المدينة بشكل في التفكير ب بدأ التنظيم فعليا

أثار هذا مخاوف النشطاء وشخاص المؤثرين في الشارع الرقاوي، لتغطية جرائم التنظيم هناك وعدم نشرها، عدد من النشطاء واأل

وبتاريخ  ،بدأ التنظيم بتفكيك الكتائب المقاتلة في المدينة لى الدول المجاورة مثل تركيا، ثمإفبدأ مسلسل هجرة نشطاء المدينة  ،بشكل كبير

استطاع التنظيم  13/8/2013, وبتاريخ قريباً من أسبوعيناستمرت التي مع لواء أحفاد الرسول التنظيم بدأت معركة  1/8/2013

من  اً نصرثالثين ع كثر منألى مقتل إة أدت هذه العمليفوقام بتفجيرها،  ،مدينةفي الحفاد الرسول ألى مقر لواء إإدخال سيارة مفخخة 

أثار رعب الكتائب المتبقية في المدينة، وأحست بأنها ستكون األمر الذي خروج اللواء من المدينة بشكل كامل، تبعها بعد ذلك  ،اللواء

ً أ ةلى ثالثإفانقسمت الكتائب  ،التالية  وهو ، حركة أحرار الشام، والثالث : األول بايع التنظيم وهو القسم األكبر، والثاني بايعقسام أيضا

 جبهة النصرة.أو حالف بايع  ،األصغر

وبعد أن أحست الكتائب الموجودة بالرقة بالخطر المحدق بها، قررت قتال التنظيم  ،3/1/2014وبتاريخ  2014ومع بداية عام 

ً وبدأت معارك شرسة استمرت  ،وإخراجه من المدينة  ،أحرار الشام اإلسالمية بعقد هدنة مع التنظيم، ثم قامت حركة ثالثة عشر يوما

 120ولكن التنظيم غدر بهم وقتل  ،انسحب على أثر هذه الهدنة األحرارونسحاب اآلمن من المدينة، م األسلحة والمقرات مقابل االيبتسل

لكن المعارك حالت دون  ،16/1/2014بقيت جبهة النصرة والكتائب المقاتلة من أبناء مدينة الرقة تقاوم حتى تاريخ  .منهم مقاتالً 

لى األرياف، وهنا أعلنت داعش عن قيام والية إتمكنهم من هزيمة التنظيم، وسيطرت داعش على المدينة بشكل كامل وخرجت الكتائب 

ألساس الدولة اإلسالمية في العراق والشام، إذ كانت اتنظيم ما سمي باصمة ثم أصبحت ع "،أول والية للتنظيمـ"ك ،الرقة في سوريا

 والمرتكز لها. 

العشرات من هجرت الحقت وو ..ن ونشطاء وعسكرينيبين مدني ،من أبناء المدينة 1200أكثر من ، وخالل هذه الفترة اعتقلت داعش

أبرز أسماء الناشطين الذين قامت داعش  ومنالرقاويين .. النشطاء وأعدمت أكثر اعتقلت يها، كما ناشطثوار المدينة وإعالمييها و
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اإلعالمي  ، من أبرزهمن والمدنين بتهم واهيةالميدانية بحق الكثير من النشطاء والعسكري اتكما قامت بالكثير من عمليات اإلعدام

مته على دوار يُطلق عليه دوار الحرية مع شخصين آخرين، وسلمت وأعدالمعتز باهلل ابراهيم مراسل شبكة شام، حيث قامت باعتقاله 

 بشكل وحشي ومروع.العشرات من أهل المدينة  جثمانه ألهله، كما قامت بإعدام وصلب

 ـــــــــ 

  ـ( 7) هامش:

 

 
 

 عبد الرحمن الفيصل " أبو فيصل"


