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قصة الجاسوس همام الحميد وعالقته بتنظيم الدولة وكيف وصل للقاعدة

شهادة وقفت عل أحداثها أوال بأول

 

بقلم

السياس المتقاعد

 

الحمد له الذي أوقع الخبيث ..
لقد تم القبض عل جاسوس كبير سبق التحذير منه مرات عديدة 

حيث حذرت منه ف أول يوم وضع قدمه لليمن ..
فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عل توفيق اإلخوة بالقبض

عليه

 

1- بالنسبة لتحذيري من المدعو ( همام الحميد )
فقد أوصلته لذوي الشأن بطريقت الخاصة قبل سنة

ثم أعدت التحذير مرة أخرى بعد استشهاد األخ ( مهند غالب )

http://justpaste.it/lfjy


2- الجاسوس استطاع أن يخدع المجاهدين بإظهار الورع والحرص عل
دماء المجاهدين

مما جعل اإلخوة يحسنون به الظن وال يلتفتون لتحذيري منه قبل سنة

هناك معلومات كثيرة أرى من الضروري أن تخرج للعيان
من خيوط المؤامرة عل كشف ما تبق ه أن يجعلها سببا فلعل ال

المجاهدين ف اليمن

بـ (همام الحميد) كانت عن طريق معاوية القحطان أول معرفة ل
حيث أخبرن بتأسيس ( مؤسسة البتار ) وذكر أنها مؤسسة جهادية يقوم

عليها أخ فاضل

 وأعطان حساب (همام الحميد) للتواصل معه وألساعده ف عمل
المؤسسة والترويج لها ف تويتر

( هذا الموضوع حدث قبل حدوث الفتنة بين المجاهدين)

6- حصل التواصل مع ( همام الحميد ) ولم يظهر عليه أي ( شوك ) بل
كانت تعلن ف بعض االعتصامات الت المشاركة ف أبدى رغبة شديدة ف

ذاك الوقت

7- استمر الوضع عل ما هو عليه إل أن جاء أحد األيام!
فأرسل ل رسالة وهو يتحسر قهرا ويدعو عل من ظلمه وبهته !

فسألته عن الموضوع فذكر ل قصته!



8- ذكر أنه كان مسجونا ف بالد الحرمين وقد اتهمه السجناء بأنه عميل
للمخابرات

وأقسم أيمانا مغلظة بأنه بريء
وذكر أنه بسبب هذه التهمة اعتزل ف البيت

ثم أبلغن أن رفاقه ف السجن عرفوا أنه من يدير ( مؤسسة البتار ) فقاموا
بالتحذير منه والمطالبة بإبعاده عن الموسسة ألنه مشبوه وعميل للمخابرات

10- سألت معاوية القحطان ( يتب اآلن باسم ابن الصديقة ) عن األمر
فذكر أنه ال يعلم عن الموضوع

فأخبرته بالقصة فقال ( خيرا ) سأنظر ف األمر

11- بعد ( يومين ) تقريبا ..
أرسل ل ( همام الحميد ) رسالة يبشرن فيها أن المشلة قد انتهت بعد أن

زكاه ( أبو بالل الحرب ) وذكر لهم أنه موثوق لديه

( بالل الغيدان ويعرف بأب ) 12- للتنبيه : أبو بالل الحرب
( أبو بالا هو الشرع العام لتنظيم الدولة ف اليمن وهو أول من بدأ بشق

الصف ف القاعدة )

13- عاد ( همام الحميد ) للعمل ف مؤسسة البتار ولنن بدأت ( أتوجس
منه خيفة )

وأتعامل معه بشل حذر ( من باب االحتياط ) وال أستطيع أن أتهمه

14- بعد أشهر وقعت الفتنة بين المجاهدين وبدأت الصفوف تتمايز



فأصبح همام من المتعصبين لجماعة الدولة وبدأت النقاشات بين وبينه
عل الخاص بأدب

( بالل الحرب أب ) أنه سينفر للجهاد مع 15- ذكر ل
فظننت أنه سيذهب إل سوريا ( بحم تعصبه للدولة ) ولنه فاجأن بأنه

سينفر لغير الشام !!

16- استغربت من ( عدم نفيره للشام )
مما زاد الشك عندي ولن لم أكن أعلم أين ستون وجهته !

لما زادت الفتنة بين المجاهدين زاد الخالف بيننا

مسائل العقيدة فاكتشفت أن لديه غلوا ف وبينه نقاشات ف وحصلت بين
مسألة العذر بالجهل

فطلبت منه أن نراجع المسألة ف كتب الشيخ العلوان

18- فرفض ذلك وقال (العلوان غير معصوم) وأثن عل شيخه (أبو بالل
(الحرب

وذكر أنه مع رأي شيخه الحرب ف هذه المسألة

فعندها حصلت القطيعة معه نهائيا

19-انقطعت أخباره عن ولم يعد بين وبينه تواصل

إل أن رأيت خبرا ف تويتر



!يذكر أن همام الحميد نفر للجهاد مع شيخه الحرب

 

التغريدة كتبها ( البراء الخليفBR_KL7@  ) ف 16 يناير 2014

 

20- لم يذكر ف الخبر ( المنطقة الت نفرا إليها )
ولن بعد أسبوعين تقريبا راسلن أحد المجاهدين ف جزيرة العرب يقول :

همام الحميد يسلم عليك!

 

21- استغربت من الخبر!
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فقلت هل أنت متأكد أنه همام الحميد؟
. قال : نعم ومعه أبو بالل الحرب

قلت له : غريب كيف ينفر لم وهو متعصب لجماعة الدولة

 

22- قال األخ ( ال أدري لن الرجال يسلم عليك ويثن عليك وعل جهودك
(!!

ال أعرفه إال من خالل تويتر وحذرته منه ومن أب فأخبرته مباشرة  بأنن
 بالل الحرب

وقلت : احذروا منهم فهمام مشبوه وعليه استفهامات عند الشباب ف
السجون وأبو بالل كان يزكيه!

 

24- وأخبرت األخ أن الرجالن متعصبان للدولة وعندهم غلو ونفيرهم
لليمن يعن أنهما يدبران لميدة للتنظيم

سبق أن أخبرن (alkobaese@ ) وأعطيت األخ حساب سري للحرب
همام عنه

 



وعدن األخ ( م ف م ) أن يوصل تحذيري للقيادة بشل عاجل
وطلبت منه أن يبلغن بالمستجدات

وبعد أيام أبلغن األخ أنه أوصل التحذير للقيادة

 

بعد شهر أو أكثر أخبرن أحد اإلخوة ف جزيرة العرب بأن (همام الحميد)
يريدن عل الخاص

فتواصلت معه وذكر ل أن لديه مشروع إعالم ضد آل سعود

وأعطان حساب ( مؤسسة الحسام ) وذكر أنه تم تليفه من القيادة بتجيهز
أفالم تشف الظلم الذي يقوم به آل سعود عل المعتقلين واضطهادهم

للنساء فشرته ودعمت المؤسسة

 

28- فتواصلت مع األخ ( م ف م ) وسألته عن وضع همام الحميد وعن
التطورات ف شأنه

وأبديت له استغراب ف إعطائه الثقة فأخبرن أن همام جلس مع أحد
المشايخ ف التنظيم وتأثر به وتراجع عن منهجه وتاب عنه

 

29- أبلغت األخ ( أن منهج الغلو ) من الصعب أن يرجع صاحبه للحق



وطلبت منهم أن يأخذوا حذرهم منه وال يخونوه

بشرط أال يسلموه منصبا وال يثقون به %100

 

ن حصل تطور جديد ف30- كان الشباب حذرون من ( همام الحميد ) ول
اليمن

جعل ( همام الحميد ) يتسب ثقة عند التنظيم ويزول الشك عنه

 

32- التطور هو انشقاق شيخه ( أبو بالل الحرب ) عن القاعدة ومبايعتة
للبغدادي!

فقد أظهر همام نيرا واضحا عل تصرف شيخه وقاطعه بسبب ذلك وأعلن
والءه للتنظيم ونبذه للغلو

بعد هذا التطور وثق التنظيم بهمام الحميد وزالت الشوك عنه
ونظرا لما يمتله همام من قدرات ف ( اإلخراج والمونتاج ) تم تليفه

ببعض األعمال اإلعالمية للتنظيم

لتون مساندة لمؤسسة المالحم 

بعد أن وثقت القيادة بـ ( همام الحميد ) وسلموه ملفات إعالمية للتنظيم
كان يطلب من نشرها ويذكر ل أنها توجيهات التنظيم



35- وبما أن الرجل تمت تزكيته وتسليمه ألعمال إعالمية فال يحق ل أن
أشك فيه

والمجاهدون الذين يعاشرونه أعلم من بوضعه

 

ن بعد وقوع عمليات القصف األخيرة ومقتل القادة عاد الشك إل36- ول
مرة أخرى !

ولنه لم يصل إل مرحلة اليقين إال بعد استشهاد مهند غالب رحمه اله

37- حيث أن مهند غالب كان مقربا من همام الحميد وبينهما تواصل
شخص

عندها أرسلت رسالة عاجلة ( اتهمت فيها همام صراحة ) وطالبت بضرورة
التحقيق معه

 

38- وسبب تأكدي من الموضوع
أنن استدرجت همام الحميد بالالم وأظهرت له فرح بسالمته وكيف أنه

نج من القصف مع أنه كان مرافق لمهند غالب 

فأخبرن بأنه كان سيخرج معهم ولن زوجته منعته من الخروج 

 



 

وبعد أن حصلت عل المعلومة قمت بإيصالها لألخ ( م ف م ) عل وجه
السرعة

ل يوصلها للقيادة بأسرع وقت قبل أن يفوت وقتها 

 

40- وبحمد اله لم يتأخر اإلخوة ف القبض عليه والتحقيق معه

واليوم سمعنا باألخبار السارة بأنه تم القبض عليه واعترافه بل شء

 

41- ومما يجب عل الشباب أن ينتبهوا له عند التحقيق مع الجاسوس
كيف عرف أنصار الدولة أن حسابات (فارس) و(أيمن محمود) و(الحسام)

تابعة لهمام الحميد مع أن شباب التنظيم لم يذكروها سابقا !

 

مما يثير عدد من االستفهامات
وهو أن ( همام الحميد ) له تواصل مع جنود الخالفة ف اليمن

ولما علموا أنه تم القبض عليه أخرجوا جميع حساباته!



 

تحذيري من المدعو همام الحميد تعرفه قيادة التنظيم جيدا

والهدف من هذه التغريدات تنبيه األمنيين ف التنظيم ليجمعوا من
الجاسوس معلومات أكثر

 

وأخيرا يزعم بعض الحمق أنن من زك همام الحميد!!
بينما الصحيح أن همام الحميد جاء بتزكية (أبو بالل الحرب) وبعض

قيادات الدولة ف الشام

وأنا حذرت منه !

 

2- أما نشري لحساباته ف تويتر فهذا أمر طبيع حيث أنن أقوم دائما
بنشر جميع حسابات المجاهدين ف جزيرة العرب والشام وخراسان

وهمام الحميد كان أحد المجاهدين ف جزيرة العرب ( قبل انشاف
جاسوسيته )

ووصلتن تزكية لهمام الحميد من األخ ( مهند غالب ) رحمه اله 

أما مؤسسة الحسام فه تابعة للتنظيم ومساندة لمؤسسة المالحم 



ويقوم عليها عدة أفراد منهم ( همام الحميد ) 

وتزكيت للقائمين عليها ليس فيه شء ألنها تابعة للمجاهدين ويقوم عليها (
كوادر من التنظيم )

 

        3-وإذا كان تنظيم القاعدة بقياداته البيرة وأمنييه قد وثقوا بهمام
الحميد

        وتول عندهم مهام إعالمية رسمية 

فهل يستغرب من نشر حسابه!

 

تأكيد المجاهد ( جبل ) أحد المجاهدين ف جزيرة العرب

لما ذكرته بخصوص تحذيري للقيادة من همام الحميد

 

 

 

 

 



 

 والسؤال الذي يطرح نفسه

هل كان همام الحميد عميال للحومة السعودية أم عميل لتنظيم الدولة
اإلسالمية

أم لهما معا ! 

 هذا ما ستسفر عنه التحقيقات مع الجاسوس


