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 :والدولة العميقة الثورة

ت ما الدولة العميقة؟ الحقُّ أنني ال أملك تعريفاً جاهزاً لهذا المصطلح. خاصة في واقع شديد االختالط والتعقيد في مثل الظروف التي مر

البدايات، حيث ال يمكن االشتباه بما بها الرقة ابتداءاً منذ لحظة اندالع حريق الثورة وحتى اليوم. وإن يكن األمُر قد مرَّ مروراً مريباً في 

َم منذ سنين طويلة، وال بشيٍء مما يحيط ذلك الوسط؛ هنالك السلطة ممثلة بفروع األمن األربعة الرئيسية في المحافظة:)العسكري  تََصمَّ

ن ومؤيدي النظام، وهناك والجوي والسياسي وأمن الدولة(.. وهناك كتائب الدفاع الوطني أو الجيش الشعبي الذي بدأ يتكون من بعثيي

أيضاً جيش المخبرين والمؤيدين سراً أو جهاراً، فضالً عن القطع العسكرية النظامية التي كان النظاُم يحتفظ بها حتى مرحلة مابعد 

التعامل ومطار الطبقة العسكري.. هل ثمة شيٌء غير هؤالء؟..على أساس هذا الفهم لتوزع القوى جرى  93واللواء  17التحرير؛ الفرقة 

 مع األحداث على توالي الظروف.

وما تال ذلك، أن صادف بداية ظهور عالمات، أو إشارات تستثير اإلنتباه بقوة،  2013ربما كان لما بعد تحرير الرقة وسقوطها في عام 

ان في ظروف كتلك الظروف وتشدُّ التفكير إليها وإعادة فحصها من جديد. لم تكن تلك المؤشرات بالطبيعية قطعاً، ولكن لم يكن باإلمك

الوصول إلى أجوبة، بل وال حتى إلى مراجعة أولية لما كان يحدث.. كانت فكرة اإلختراقات والخيانات والتواطؤ مع النظام، فرادى أو 

الخيال من قبل جماعات معينة مخصوصة، فكرة طبيعية وعادية جداً ومحتملة.. لم تكن األمور بالخطورة التي تستثير خياالً أبعد من 

ي العادي. ماذا تعني هذه الحادثة؟ وبَم يمكن تفسير تلك الظاهرة؟ كان ثمة دائماً سيٌل من التبريرات التي تواجه أي استعصاء أو خلل يوم

 أو أي أمر مستنكر.. وكل تلك األسباب والموجبات، كانت تَُفِسر نفسها على أنها ترتّد إلى الحرص على الثورة وأمنها، والحذر الشديد

من عمالء النظام والشبيحة والطابور الخامس كما يسمونه، ومن كان سيخطر بباله في تلك المرحلة، أن بعض هؤالء كانوا يتغلغلون 

سراً لصالح قوى أكثر إجراماً حتى من النظام، وأشدُّ عتواً وعداوة منه، وبتنسيق وتخطيط مبيت مسبقاً معه؟ كل ذلك كان يحدث تحت 

النتصار لدين هللا" وشعارات "نصرة دين هللا ورسوله".. وكنا وقتذاك نفسر كل ردود األفعال الدينية وارتداداتها غطاء "اإلسالم" و"ا

كظاهرة طبيعية شعبوية، وكونها رداً على طائفية النظام وممارسته اإلجرامية التي نسمع عنها يومياً، فال يملك سائر الناس وعامتهم 

ائفية بموازاة نظام أفحش في ممارساته البغيضة إلى حٍد أوصل المجتمع كله إلى االنفالت من عقاله، إزاءها إال تصعيد لهجة دينية ط

 وأفقده رصانته ومنطقه وصبره.
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كانت طبيعة التدين الريفي، نصف البدوي ونصف المديني، هي الغالبة على التدين الرقاوي، فكل مجتمع المتدينين من سلفيين وغير 

رقة، لم يكونوا باألهلية التي تجعل منهم مادة جيدة لالنتظام في منظمة أو تجمع إرهابي، وربما كان للذهنية المسبقة سلفيين في محافظة ال

ة التشكيل، اجتماعياً وعشائرياً، ولطبيعة الفكر الديني في الرقة في كل تجلياته وظهوراته المستقلة، دور حاسم في تلك الطمأنينة، وبرود

صة ـ ودون كل المدن والقرى السورية، تقع في أبعد المسافات عن اإلتجاهات األصولية التي يمكن، ولو احتماالً، القلب بأن الرقة ـ خا

أن تتغول على الثورة، وأن تركب متنها أو تفسدها.. هكذا لم أفكر حتى نهاية العام األول ونصف العام الثاني من عمر الثورة، وال 

صي، )بل و الأظُن بأن اآلخرين القريبين مني أيضاً، فكروا غير تفكيري(، أن تياراً ما، دينياً أو خامرتني أية شكوك على المستوى الشخ

غير ديني، يمكنه، أو يستطيع أن يزعزع مبدأ الثورة من أساسه، أو يزرع بذرة الثورة المضادة داخل شعاراتها، دون أن نشعر به، أو 

 قلب اإلعصار الذي يشتد ويعصف يوماً بعد يوم، حيُث ال عدو قبل نظام األسد أو بعده.نكتشفه واقعاً، أو أن يتحول إلى طرٍف عدٍو في 

 شيٌء ما بدأ يثير الريبة في حفائظ القلب المستترة، ولم يكن بالوسع والمتاح البرهنة على أن المشهد المشهود يخالف المشهد المحفوظ في

ة بعد هذا التاريخ، حتى أتمكن من إعادة تركيب الصورة البانورامية المتباعدة الذاكرة، ولسوف تمرُّ أكثر من ثالث سنوات إضافية تالي

والمفخخة بمضامين يصعب تركيبها،  واالستبانات المختلطة وغير المفهومة، ابتداءاً من تاريخ سقوط النظام وتحرر المحافظة، وصوالً 

 إلى مرحلة الظهور األولي لداعش، حتى اليوم.  

الذي َوقََر في نفسي كالصخر األصم دون جواٍب شاٍف هو: كيف استطاع تنظيم داعش، على معرفتي وخبرتي كان السؤال الكبير 

العميقة بكل تفاصيل واقعه الداخلي، أن يهزم الثورة والثوار في المحافظة، وكيف استسلمت له قريباً من مائة وخمسين كتيبة مسلحة، 

وعدداً وجاهزية. وإلى أن تكتمل الصورة في مساحة المنطق الذي يجب أن يشتفي بجواب معظُمها تملك من اإلمكانات ما يفوقُهُ عدةً 

صارم وواقعي، وقابل ألن يصح تبنيه موضوعياً، كان عليَّ أن أستفيد من مجموعة خبرات مختلفة في زمانها ومكانها، هذه الخبرات 

راء الناقص كماالً معقوالً وسمة موضوعية.. والخبرات المختلفة هي نقاط التماس التي تمنح الغموض شكالً نهائياً وتضفي على االستق

كان يجب عليَّ قراءتها بتمعن، وعبر ربط موضوعي ليكتمل معنى المشهد الملتبس في مخيلتي، وقد جاءت متسلسلة، وإن يكن ملف 

 ل أحداث الثورة المتعاقبة.المدعوة"وردية خوشابا، المعروفة باسم أم رشا"، هو األهم واألخطر من بين كل ما مر بي خال

لست أنفي أيضاً أهمية ملف أسرى داعش بعد آخر المعارك مع التنظيم، في حرب الثالثة عشر يوماً التي انتهت بهزيمة لواء ثوار الرقة 

ظيم، وانسحابه من المحافظة، وسيطرة تنظيم داعش على كامل المحافظة.. هؤالء األسرى الذين وقعوا في قبضتنا من عناصر التن

والذين توليت بنفسي مهمة استجوابهم والتحقيق معهم، هم من أوصلني بأول الخيوط، رغم أننا أوشكنا على الوصول إلى نهاية أثمرت 

عن خروجنا النهائي من الرقة، )ومن سوريا كلها(، وقد اضُطِرْرنا ـ أو اضطر معظمنا ـ أن ندخل األراضي التركية مغادرين بلدنا 

ً وأهلنا ووطناً و بديالً حتى تاريخه.. وال سوى شعبه وناسه أهالً  لدنا فيه، وعشنا طيلة العمر في كنفه، ال نعرف ولم نعرف سواه وطنا

 وموئالً نؤول إليه..ومن هذا الملف األخير سوف تكون البداية، ومنه ستثمر الحكاية.  

ت بي أثناء التحقيق الذي قمت به معل عناصر داعش، الذين وقعوا في قبضة الثوار بعد تلك  ن أتطرق إلى كل التفاصيل التي مرَّ

المعركة، وذلك تجنباً لإلطالة التي قد تكون بال فائدة. لكنني سوف أتوقف عند حديث طويل جرى بيني وبين أحد عناصر داعش، وهو 

حماية وحراسة المقّر الذي المعروف بلقب"أبو ذياب"، حيث كان هذا الرجل هو وابنه ومعه بضعة عناصر، مكلفين من قبل التنظيم ب

كان معروفاً باسم"مقر المركبات"، وكان سجناً سرياً كبيراً بجانب مقام أويس القرني، حوى عدداً من الثوار وعناصر الجيش الحر، 

عدام رسمياً، وهم وكثيراً من األهالي المدنيين األبرياء. كثيٌر من سجناء مقر المركبات هذا كان تنظيم داعش قد بلَّغهم الحكم عليهم باإل

ينتظرون التنفيذ بهم بين يوم وآخر. وبعد أن تّم الهجوم على مقر المركبات، وتحرير كافة السجناء منه، ألقَي القبُض على أمير المقر، 

 أبو ذياب وابنه، وجميع العناصر الذين كانوا معه في المقّر.. 

اً متكتماً، وهو متدين تقليدي شديد الغموض. وكان يعيش آنئٍذ حالة يأس لم يكن أبو ذياب رجالً حاد الذكاء، األصدُق أنه كان أصولي

ُمفظعٍ وإحباط شديد. مع اعتقاٍد وتوهٍم مسبق بأن نتائج المعركة كانت تسير لصالحنا ضد التنظيم حتى ذلك التاريخ، أي في األيام 

، حيث كنا نحتجز أسرى مقر مدرسة البحتريمعه في  األخيرة للمعركة. ولألمانة فإن هذا االستجواب ماقبل األخير، الذي أجريته

داعش الذين وقع معظُمُهم في قبضة الثوار في األيام األربعة أو الخمسة األولى من بدء المعركة، وحيث كانت النتائج األولية لسير 

 الخامس أو السادس من بدء القتال.  القتال ضد التنظيم توحي وكأن التنظيم قد استسلم، أو بات على وشك االنهيار والتسليم حتى اليوم
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كان أبو ذياب، وبقية األسرى اآلخرين معزولين عن آخر األخبار وتطور سير القتال خارج المبنى، ومستسلمين لفكرة أن التنظيم قد 

بقية األسرى على بات على وشك االندحار والتسليم، مع أن الحقيقة كانت عكس ذلك تماماً، فقد كنت أنهي استجواباً سريعاً معه ومع 

وجه السرعة، ونحن في لواء ثوار الرقة نتحضر ونتجهز لالنسحاب من المدينة، بل ومن المحافظة كلها بعد أن تمَّ حصر كل مجموعاتنا 

ي و قوتنا في مكان تجمع واحد في حي الرميلة شرقي المدينة، وحيث كانت ذخيرتُنا قد نضبت أو أوشكت على االنتهاء. كان العالم ـ الذ

يدعي محاربة داعش اليوم ـ كله يرقب المعركة عن كثب، وخالل ثالثة عشر يوماً في قتال متواصل لم يُقدَّم للمقاتلين رصاصة واحدة، 

وال لقمة خبٍز واحدة، فضالً عن خيانة تنظيم أحرار الشام وجبهة النصرة وخذالنهم لنا، وانسحابهم الُمَبيَّت سراً مع داعش، )وهذا 

وف أتحدث فيه الحقاً(.. ثمة كان هذا الحوار المثير في ذلك الظرف االستثنائي والشديد الخصوصية.. وكنُت حينئٍذ في موضوع آخر س

حالة من المشافهة الصريحة والمباسطة الخالية من كل تكلف، أردد أمام أبو ذياب: أنت رجٌل كبير السن. مؤمن باهلل، وقضيَت عمراً في 

جل اآلخرة، فكيف ارتضيَت بأن تكوَن جزءاً من آلة إجرام وقتل ألهلك والناس في محيطك؟ كيف تقبل اإلخالص للدين والعمل من أ

بتكفير أبناء شعبك واعتقالهم وتعذيبهم وإعدامهم كم كان يفعل النظام بالضبط، وقتال ثائرين تصدوا لنظام األسد الباغي المجرم؟ لماذا 

دمرتم هذه الثورة وقتلتم خيرة ثوارها؟ ما الغاية التي جنيتموها من كّلِ هذا الذي أقدمتم  تهادن وتسكت على هذا البغي الصريح.. ولماذا

 عليه واجترحتموه بحق البلد والثوار والناس جميعاً..؟

ل، ال كنُت أردُد على مسامع أبو ذياب هذه المعاني، فإذا به فجأة يتغير، ويسألني بخوٍف ووجٍل: هل نحن وحدنا في هذه الغرفة؟ قلت: أج

. يوجد سوانا في الغرفة.. أنا وأنت فقط.. قال: أريد أن أُِسرَّ لك بسر خاص.. وأدرُك سلفاً أنك لن تصدقني.. إنني أخاف منهم أكثر منكم

بأنك أجبته بالمباالة: هذا حديث ضعيف يا أبو ذياب ولم يعد له أية فائدة أو معنى، وأساليب مستهلكة تفوح منها رائحة المكر.. قال: أعلم 

ال  تتوقُع مني حيلة ما، أتدبرها لكي أنجو بنفسي، وأحب سلفاً أن أطمئنك بأنني ال أتوقع نجاةً لنفسي بعد اآلن، وأعلم مسبقاً بأنني ميّت

محالة، وأنني انتهيُت مرة واحدة وإلى األبد. ال أطالب بشفقة من أحد ولست أفكُر بمصيٍر آخر سوى الموت.. لم يعْد كلُّ ذلك مهماً 

 بالنسبة لي .. مايهمني اآلن هو أن أنصحكم جميعاً بأن تنسحبوا وتتجنبوا قتالهم. ال أمل لكم، ولن تنتصروا مهما فعلتم.. 

ظهرُت بروداً مقصوداً وأنا أستمُع إلى كلمات أبوذياب، رغم الغيظ الشديد الذي خلَّفته كلماته في نفسي. وأردُت مجابهته وأن أناكفه أ

يظة التي يتعمُدها، فقلُت: لقد قُِضَي األمر وانتصرنا.. ُهِزَمت داعش، ونحن اآلن في الساعات األخيرة قبل انتهاء بنفس الطريقة المغ

المعركة.. أجاب بثقة مطلقة: ال أعتقد ذلك.. لن تهزموهم، ألنك ال تعلم من يقُف وراءهم.. قلُت: بلى أنا على دراية تامة بمن يقف 

ليج وتركيا وأمريكا و و..كل العالم تقريباً.. هل تريد أن أعدد لك من يقُف وراءهم ويساندهم؟  ثمَّ ما شأُن وراءهم ؛ النظام وإيران والخ

تلك الغرفة الخاصة في مبنى المحافظة.. المحرم الدخول إليها حتى على الوالي وكبار األمنيين واألمراء..؟ والتي تُدار منها كل 

ى األمراء وإلى الوالة وإلى جميع القادة.. قال: ال أعلم شيئاً.. أجبته بِرقّة: أبو ذياب، ال تذهْب إلى العمليات السرية وتَْصدُر األوامر إل

الموت وأنت تكذب.. فهتف منفعالً: إسأل قريبك وصديقك أيسر.. ثم عّقب بالقول: لقد كان قريباً من النصرة وموضع أسرار أبو سعد 

بهذه التفاصيل قبل استشهاده.. ُخيَِّل إليَّ للحظة أن أبو ذياب يريد أن يلقي بسره من طْرٍف الحضرمي، ومن المؤكد أن أبو سعد قد حدثه 

خفي دون أن يترَك مستمسكاً يدينه أو أثراً يخلفه أو يدل على شهادته. فأجبته ببرود مستفز وأقرب إلى االستخفاف: أبوذياب.. أنت تعلم 

م أبو سعد الحضرمي .. وتريد أن تبعد شاهدك كثيراً.. أجاب بثقة حسدتُه عليها يومئذ: أن أيسر قد هرب من المحافظة كلها منذ أن قتلت

على أية حال أيسر لم يجاوز تركيا، ولن يذهب أبعد منها. وأورفا أوعينتاب ليستا على ظهر المريخ، وهي على مرمى حجر منك، فأي 

رحني به أيسر.. هذا على فرضية أنني عثرُت عليه يوماً ما، وعلى شاهٍد أريد أن أبعده..؟ قلت: حسناً.. هل تصادق على ما سوف يصا

فرض أنه رضي بأن يفاتحني بـ"سر مبنى المحافظة الكبير".. أجاب بسرعة: نعم.. سأشهد له بكل مايقول.. وما سيقوله لم يعد سراً على 

أنا على ثقة بأنه سوف يقول كل شيء.. أجبته ضاحكاً: أية حال، إذ كل سّرٍ جاوز الثالثة شاع.. فكيف إذا جاوز السبعة أو العشرة ..؟ و

عبارة أما زلَت مرعوباً أن يُصفيك )سيادة المقدم أبو لقمان( إذا اتضح له بأنك أفضيَت إليَّ بسره الكبير؟ تظاهر أبو ذياب بأنه لم يسمع ال

.. في السابق.. نعم.. كنُت وما زلُت مرعوباً أن انتهي على األخيرة، أو أنه لم يفهمها جيداً.. ثمَّ قال: سبق أن قلت لك، أعلم بأنني انتهيت

يد أبو لقمان. إذ يكفيه أن ينطق بالحكم عليَّ ويسلمني إلى أبو أنس العراقي أو خلف الحلوس..  ولقد قالها الرجل لي صراحة، ومواجهة 

أو كلمة قد تؤذي التنظيم.. وأوالدك وعائلتك أولى صبَّها في مسمعي.. قال: أبو ذياب، بينك وبين"الهوتة" ليس أكثر من أن تنطق بحرف 

اية تحررَك بك من"الهوتة" فانتبه لنفسك جيداً.. اليوم أنا لسُت خائفاً، ال من أبو لقمان وال من غيره.. فاالستعداد لتَقَبُّل فكرة الموت والنه

  من جميع األوهام..      



 كتاب الرقة والثورة.. لـ معبد الحسون

 

 

 (1)"داعش"و "المخابرات الجوية"الثورة في الرقة بين 

مضينا بعد هذا الحوار بيني وبين أبو ذياب بيوم أو يومين باتجاه بلدة"صرين"، في ريف حلب المتاخم للحدود التركية، واصطحبنا 

األسرى معنا. تنقلنا بين منبج وصرين، ثم اتخذُت خالل أيام قراراً بدخول األراضي التركية لمساعدة أسرتي على الخروج من الرقة، 

مُت األسرى وكل مافي عهدتي للواء، ودخلُت مع بعض شباب اللواء إلى األراضي التركية.. مضت أشهر بعد وبعد حوالي أسبوع سلَّ 

ذلك، وأنا أفتُش عن أثر يوصلني إلى أيسر، وأنا أستعد للقائه، وحقاً لم يذهب تفتيشي عن مكان إقامته سدى، فقد التقينا بعد ذلك، 

ن آتي على مجرى الحديث والمحاورة األخيرة بيني وبين أبو ذياب، ولحسن الحظ فقد وصارحته بارتيابي ومبعث قلقي الخاص دون أ

 قرر أيسر أن يتحدَث أخيراً في الموضوع.. وهذا ملخص روايتِه كاملة، أرويها كما سمعتها منه:  

ابراهيم العبد هللا المعروف قال: كنُت مقرباً من جبهة النصرة بحكم صداقة وثيقة ربطتني بشخص أبرز مؤسسيها وأميرها في الرقة، 

(، الذي تولى اإلمارة فيها في الفترة التي سبقت ظهور داعش، وبعد ظهورها ببضعة اسابيع. 2لدى الجميع بلقبه "أبو سعد الحضرمي")

سباب وكان أبو سعد بالنسبة لي أكثر من صديق شخصي، وأكثر من أخ روحي.. وحين تولى اإلمارة على النصرة في الرقة لم تنقطع أ

تلك األخوة والصداقة القديمة فيما بيننا.. طلب مني أبو سعد في وقت مبكٍر أن أتولى مهمة تولي مكتب الحبوب في العراءات وصوامع 

الحبوب في المحافظة. وكانت مهمتي سهلة وبسيطة، كنُت موظفاً في مهمة أمين مستودع، وكل مهمتي أن أتلقى أوامر صرف الكميات 

كميات الحبوب الممهورة بأختام األمير المسؤول عن عراءات الحبوب في المحافظة، ثم توقيع والي المحافظة  المطلوبة، وتسليم

 شخصياً، والذي كان حتى ساعتئٍذ هو أبو سعد الحضرمي نفسه..

يعمل لدى جميع  في هذه الفترة وصل أحد التجار من حلب.. كان ذلك التاجر من معارفي القدامى، وقد عرفته سابقاً بصفته سمساراً 

دوائر الحكومة، وكل األجهزة األمنية في تخليص مهمات مستعصية وخاصة، كتسريح عسكري من الجيش مثالً، أو نقل عساكر في 

الخدمة اإلجبارية من قطعة إلى قطعة، وتسوية أوضاع مهربين ومجرمين محكومين من سائر األحكام القضائية، وسائر اإلشكاالت 

لة واألجهزة المدنية والعسكرية. اتصلْت معرفتي القديمة بالرجل بعد أن توكََّل لي في مهمة سابقة، قبض عمولتها القانونية لدى الدو

كالعادة، وأبلغني أنه موفد من قبل الفصائل المقاتلة، ومجلس محافظة حلب في مهمة رسمية لشراء كمية كبيرة من الشعير والحنطة. 

 وقدمُت له السعر المكلف بعرضه من قبل جبهة النصرة لكل راغب بالشراء..استقبلُت الرجَل استقباالً حسناً، 

اتفقنا على السعر، وحساب الكمية المطلوبة، والثمن اإلجمالي المترتب على البضاعة، ووعدته بتأمين سيارات الشحن والحمالين صباحاً 

م التالي، ثم وقعت له العقد، وطلبُت منه أن يتوجه إلى لنقل كميات الحبوب وتهيئتها، قبل انطالقها إلى حلب منذ باكر صباح اليو

المحافظة، ليوقع على موافقة المسؤول وأمير المحافظة.. وأخبرتُه أنني سأنتظر عودته لنشرع في البدء بتحميل الكمية.. وذهب الرجل 

 . لكنه عاد بغير الوجه الذي ذهب به.متجهاً إلى مبنى المحافظة.. غاب قرابة أقل من ساعة زمنية، وما لبث أن عاد مسرعاً إلّي.

ه بعد رحيله عاَد ُمصفرَّ السحنة مرعوباً، يتخبط في السير ويتأتىُء في الكالم، وبدا جلياً أنه لم يكن على مايرام، وأن حدثاً جللالً قد ألمَّ ب

: )ال أريد الحبوب كلها.. إنَس الصفقة والعقد إلى مبنى المحافظة.. فسألتُه مستفسراً متعجباً من حاله، فقال فيما يشبه الرجاء والضراعة

والبضاعة.. أريد منك ياصديقي أن تخدمني هذه الخدمة األخيرة التي لن أنساها لك ماحييت، وهي أن تؤمَن لي السفر فوراً، وفي التو 

جُب أن يلتفَّ السائق بي عبر إلى حلب.. وأريُد السفر مع شخص موثوق تضمنه.. ولن نخرج بالطبع من مداخل المدينة المعتادة، بل ي

طرق غير مألوفة وغير متوقعة، ألن حياتي أصبحت بعد اآلن في خطر كم أعتقد.. أتوقع أن تتمَّ تصفيتي اليوم، أو بعد ساعات قريبة.. 

د، ولكن ثق أنني أصبحت منذ اللحظة في حكم الميت..(.  إنك ال تستطيُع أن تستوعب حجم الخطر الُمهّدِ

لرجل، وأكثرُت من لومه على هذه المخاوف التي المبرر لها وال مسوغ، وطمأنتُهُ بأنه في أمان وخير ولن يصيبه أي هدأُت من روع ا

مكروه.. ثم أحضرُت له الطعام والشاي، وجلس الرجل المرتعد يروي لي ما الذي حصل له بعد أن فارقني منذ أكثر من ساعة، وغاب 

مارة اإلسالمية واألمراء، وحيث "دار الخالفة التي يُدار حكم هللا على األرض منها، وتتحقُق في ردهات مبنى قصر المحافظة.. حيث اإل

حاكميته خارج جدرانها وداخلها".. أتوقع اليوم، أن الرجل قصَّ عليَّ ماحدث له ولم يكتمني من األمر أي تفصيل، حتى لو كان صغيراً، 
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ت منه إلى الحياة، أو أنه مقبل على تصفية جسدية وشيكة. ولذلك أراد مني أن أكون ألنه بات على ظن يشبه اليقين بأنه أقرب إلى المو

 آخر الشهود، فيما لو حصل له مكروه بغتة.. قال الرجل، بعد أن هدأ روُعهُ قليالً:

لمصادقة على بيع وصلُت إلى مبنى المحافظة كما أرشدتني.. لم تصادفني أية عقبات، واتجهُت مباشرة إلى غرفة األمير المسؤول عن ا

الحبوب في عموم المحافظة، ولقد وقَّع لي العقد بهدوء، وطلب مني أن أنتظر لحظات في الممر، ريثما يفرغ الوالي، أبو سعد، أو نائبه 

المكلف، فيصادَق لي على أمر الصرف وتحميل الكمية، ويختمه كي أمضي عائداً إلى عراء الحبوب الستالم بضاعتي وتحميلها من 

كما اتفقنا .. في هذه األثناء ارتكبُت خطأً فظيعاً وغير مقصود ياصاحبي.. ال أدري حتى اللحظة كيف بدَر مني ذلك التصرف،  عندك

 غير أن األمر مضى بقضاء هللا وإرادته، وحصل ماحصل.. 

الي الذي سيوقع لي عقد شرائي وجدُت جانباً غرفة نصف مغلقة، وكنُت قد ظننت أنها الغرفة التي يجب عليَّ أن أدخلها ألقابل الو

للحبوب.. فتحُت الباب صدفةً، فإذا بي وجهاً لوجه أمام صديقي القديم: "اللواء أديب نمر سالمة، رئيس فرع المخابرات الجوية في 

إذ طالما سوريا"، وأشهر ضابط استخبارات فيها.. والمصيبة كانت أنني أعرف الرجل منذ سنين طويلة، والرجل يعرفني حق المعرفة.. 

 زرتُهُ وجالستُه في مكتبه، ودعوته إلى والئم وأهديته الهدايا.. إنني أعرُف الرجل لكثرة معامالتي، معه، وما أكثر مالبى لي من عشرات

 الخدمات مقابل عموالت فيما بيننا.. ال، بل أكثر من ذلك إنني أعرف الرجل, وأعرف أسرته الصغيرة فرداً فرداً لكثرة ترددي عليه في

وكما أميز وجهُ أبي من بين آالف الوجوه .. وهو يعرفني أيضاً بنفس الدرجة.... كان بيننا  وكما أعرف ابني أو زوجتي، الماضي،

حديث وصداقة في الماضي إلى حد رفع الكلفة.. وقد عرفني الرجل الذي كان يجلس خلف مكتبه في تلك الغرفة وعرفته، وسلمُت عليه 

.. كان قد أطال لحيته إلى مافوق السرة بقليل، وقد ظهر لي في تلك اللحظة بذاك الزي األفغاني الغريب المظهر، والعمامة  وسلََّم عليَّ

داد التي أتوقُع أي إنسان في هذا الوجود ان يعتمرها إال "سيادة اللواء أديب سالمة"، وخلف مكتبه تمتد "راية الدولة اإلسالمية"، على امت

لسواد.. اللواء أديب نمر سالمة رئيس االستخبارات الجوية، والرجل األول استخباراتياً في سوريا كلها، هو الجدار، وتغطي جدرانها با

(.. وهو من يقودها من تلك الغرفة، وال أظنُهُ سوف يسمح بهروبي أو يتركني على قيد الحياة بعد أن كشفُت 3أمير الدولة اإلسالمية)

ه ورأيُت مارأيت.. لقد رأيته ياصد يقي ورآني، وانكشفُت له وتكشَف لي.. وما أحسبه إال قاتلي الليلة هذه، فأنا أعرفه جيداً، وأعرف سرَّ

 هؤالء القوم كيف يفكرون وكيف يتصرفون..ما من شٍك عندي.. 

ُخيِّل إليه أو ُشبِّهَ له دَّأُت الرجل، ونبّهتُهُ بأن ما يقوله ربما يكون كلُّه اختالطات وهلوسات أو سوء تقدير، أو في أسوأ األحوال، ربما ه

بشخص آخر، وكم يوجد في هذه الحياة من مصادفات مناُطها الشبهُ الشديد بين الناس.. أجابني الرجل برجاء ولهفة: أخي أنا أريد العودة 

النفاذ بجلدي والنجاة  فوراً إلى بلدي.. في التو والساعة.. وبعد ذلك، لتحسبني مهلوساً أو مشتبِهاً به أو بغيره، ال يهم.. ما أريده هو

 بحياتي..

اضُطرني الرجل نتيجة إلحاحه أن أتصل بأحد معارفي من سائقي سيارات األجرة، وحضر السائق بعد قليل، فأوصيته بالرجل خيراً، 

لرجل وأوصيته أن يتلطف بالخروج من المحافظة إلى حلب ما أمكنه، وأن يؤمن وصول هذا الضيف إلى أهله بسالم.. وبالفعل، ركب ا

السيارة وغادر، ولم أطمئن إال بعد أن اتصل بي بعد ساعات، بأنه وصل إلى بيته بأمان وسالم، وشكرني على معروفي وحسن استقبالي 

 وتوديعي له.

 بعد مغادرة الرجل اتصلت بـ"أبو سعد الحضرمي" مباشرة، وأخبرته بأن هناك أمراً جلالً البد من مقابلته لعرضه عليه ومناقشته، فطلب

مني أبو سعد الحضور فوراً، وذهبت إليه.. ذهبُت وأنا غير مقتنع ومستيقن من رواية التاجر الحلبي، وأغلب ما ساورني من شكوك 

وقتها أن الرجل قد ظن ظناً أوتوهم توهماً، وأن حالة من اختالط الشبه بين األشخاص قد ساورته للحظات وأرعبته كل هذا الرعب الذي 

 انتابه..     

اجتمعت بـ"أبو سعد الحضرمي"، وقصصُت عليه بالتفصيل كل الذي جرى وسمعته على لسان ذلك التاجر الحلبي، توقعت مبدئياً  وحين

أن أجد عالمات االستغراب والدهشة وقد أخذت ترتسم على وجهه أو تطفو على مالمحه، لكن الذي زاد استغرابي أن "أبو سعد" سمع 

بحرف مما رويت، وبدا لي وكأن األمر كان عادياً بالنسبة إليه، أو أكثر من عادي، أو كأنه مطلع على روايتي بهدوء شديد.. لم يتفاجأ 

 هذه المعلومة منذ زمن بعيد، فهي من منسياته كما يقول المثل.. أخيراً فتح أبو سعد فمه، وأجابني بهدوء: "الرجُل كان صادقاً في كل ما

، وهالني ما أسمع.. فهتفت بال دراية أو احتشام في الكالم: "ماذا تقول يارجل..؟ اللواء روى وشاهد..". أجفلُت من جواب"أبو سعد"
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رئيس المخابرات الجوية هو..؟؟؟".. هز أبو سعد رأسه، وابتسم بمرارة وقال: "قريباً ستسمع الكثير.. وستفاَجأ بالكثير.. سأهمس لك 

"واآلن.. ما العمل؟ هذا يعني أن مبنى المحافظة لم يُحرر.. وأن النظام ما حين يحين األوان المناسب بما ال تستطيع تصديقه". قلت: 

يزال يحكم الرقة من داخله.. فقط الخطة هي وحدها ماتغير.. وأنت.. أنت ماذا ستفعل؟" أجاب أبو سعد بهدوء: "أنا ليس أمامي إال خيار 

منا األمر وجهزنا خطة الرحيل.. المصيبة أنهم باتوا يعلمون بأنني وحيد: هو أن أفرَّ من هذا المكان، أنا ومن معي من الشباب.. وقد حس

 أصبحُت مطلعاً على سّرهم الكبير، بل على بيادر عالية من أسرارهم الخفية التي ستهز العالم..". 

سرار.. الموت هو ثم أردف بعد صمت قصير: وأنا أعلم، كما تعلُم ويعلُم غيرك، أنهم لن يسمحوا بذيوع هذه األخبار وإباحة هذه األ

القرار الوحيد الذي ينتظر كل من اطَّلََع على تلك الغرفة السرية في مبنى المحافظة، وَعَرَف أسرارها ومن تضم وماذا تحتوي.. وكاشُف 

 سر داعش لن تحويه أرض ولن تتسع له سماء.. سأحدثك بالحديِث مطوالً.. ولكن فيما بعد..

ولم نلتِق قط بعدها.. بعد أيام قليلة خرج هارباً إلى قلعة جعبر، ومعه قريباً من أربعين شاباً حيث  ولم يحدثني أبو سعد بعد هذا اللقاء؛

نوا فيها.. وبعد حوالي السنة من ذلك التاريخ، تمكنوا من خطفه بحيلة، وقاموا بإعدامه على وجه السرعة.. وكلُّ ما استطعُت أن  تحصَّ

، هو سؤالي له: وأبو لقمان.. والي المحافظة، وأميُرها، ونائب الخليفة في الرقة كما يزعمون..؟ استزيُدهُ من قول عقب ذلك اللقاء األخير

أجابني على الفور، بحسم ودون تردد: أبو لقمان ضابط سري في المخابرات الجوية، وهو رجل اللواء سالمة األول في التنظيم، 

 وذراُعه اليمين منذ ماقبل فترة دخوله إلى سجن صيدنايا..

غاب أبو سعد الحضرمي رحمه هللا.. أعدمته داعش وأخمدت صوتَه إلى األبد، وبقي من شهود إثبات الرواية صديقي أيسر، وصديقه 

التاجر الحلبي، واللواء أديب نمر سالمة مؤسس الدولة اإلسالمية في العراق والشام، ومرجعُها األول في هذه الديار التي باتت اليوم 

 تعَهَّدت داعش أن تسير به نحو التبخر والزوال..    كاألطالل، وفي وطن 

 ـــــــــــــ
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 هوامش الجزء الثالث:

 

 ـ (1)

 السيد اللواء علي مملوك رئيس مكتب األمن الوطني)

 مقدمه:

 اختصاص مدفعية ميدان ـ رئيس اللجنة األمنية في مدينة نبل والزهراء ومحيطها. 26العقيد المتقاعد حيدر حيدر من الدورة 

 اختصاص مدفعية ميدان، خدمة بالقوات الخاصة. 36الرائد المتقاعد فهد شربو من الدورة 

 الموضوع:

متدرب  600مدرب بشكل خاص)دورة صاعقة بمستوى عالي( باستثناء باقي المجموعات والتي يزيد عددها  150لدينا أكثر من 

خضعوا لها أثناء خدمة العلم)مرفق الئحة بأسمائهم أكثر من عام بمختلف االختصاصات التي  45عام وحتى  20تتراوح أعمارهم من 

 مقاتل من منطقة نبل والزهراء خضعوا للدورات التدريبية وبحالة جاهزية قصوى(. 200
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وال يزال يتقدم متطوعين للدفاع عن أرض الوطن بأي شكل كان، وبتوقعنا عند وجود السالح المطلوب أن يصل عددهم ألكثر من 

ون للقتال على الجبهات أو االلتحاق بصفوف التنظيمات االسالمية وتنفيذ المهام الموكلة لهم من داخل هذه شخص جاهز 2500

 التنظيمات وخصوصا بعد النتائج الجيدة التي حققتها هذه الطريقة في منطقتنا في الفترة الماضية والتي تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية

 في المنطقة الشمالية.(

 ( ـ 2)

 

 أمير جبهة النصرة في الرقة: ابراهيم العبد هللا "أبوسعد الحضرمي" .    

 ( ـ3)

 

 اللواء أديب نمر سالمة وهو يشرف على أحد التدريبات في معسكرات داعش


