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سوريا

تحقيق

ّ
ّ
حكاية «الشهيد الحي» ابراهيم نداف

بعد ثالثين شهرًا من الغياب ...عاد ليصبح قصـ
في غمرة الموت والدمار،
وزحمة األخبار السيئة التي
تتوافد إلى بيوت السوريين،
حيث باتت خيام العزاء وحبال
الغسيل المثقلة بمالبس الحداد،
تسم حياتهم ،فوجئت عائلة
ّ
سورية بعودة ،غير منتظرة،
لالبن األسير منذ سنتين ونصف
سنة ،بعدما أوصلها اليأس إلى
ّ
حد احتسابه شهيدًا
ريمه راعي
ك ــان عـمــرهــا شـهــريــن فـقــط ح ــن غــاب
ُ
والــدهــا .وحــن طلب إليها اليوم ،وقد
تـجــاوزت السنتني ونصف السنة ،أن
ّ
تقدم وردة ألبيها العائد ،ما كان منها

أع ـلــن وس ـيــط االمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة ف ــي ســوري ـا،
ستيفان دي ميستورا ،الذي يجري منذ الخامس
من ايار «مشاورات منفصلة» مع اطراف النزاع
السوري ،أنه سيواصل هذه المشاورات في شهر
ّتموز .وقالت المتحدثة باسمه ،جيسي شاهين،
إنه «في االسابيع المقبلة ،ينوي الموفد الخاص
ابالغ االمين العام (بان ّكي مون) نتيجة هذه
العملية» ،موضحة أن دي ميستورا يأمل
ان يكون ق ــادرًا عندها على تحديد كيفية
مساعدة االطــراف السوريين على «بلوغ حل
سياسي».
وك ــان م ـقــررا ان تستمر هــذه ال ـم ـشــاورات ما
بين اربعة وستة اسابيع .وشــارك فيها حتى
االن ممثلون للحكومة السورية و«االئتالف»
المعارض ،اضافة الى ممثلين وسفراء لالطراف
المدعوين ،بينهم اي ــران وخـبــراء وممثلون
للمجتمع المدني.
(أ ف ب)

إال أن رمـ ــت ال ـ ـ ــوردة أرضـ ـ ــا ،وه ــرب ــت.
م ـش ـهـ ٌـد م ــؤل ــم ع ــاش ــه اب ــراه ـي ــم نـ ـ ّـداف،
لحظة وصوله إلى عائلته التي ال تزال
الفترة
بعدما اقتنعت ،طوال
ّ
مذهولةّ ،
املاضية ،بأنها فقدته إلى األبد ،وبأنه
بات شهيدًا.
أب ـنــاء ابــراه ـيــم ال ـثــاثــة ،عـلــي وحـيــدر
ونـ ـت ــال ــي ،ص ــدم ـت ـه ــم ه ـي ـئ ــة وال ــده ــم
بلحيته الكثة ،وعظامه البارزة .وفيما
هربت نتالي ،فــإن حيدر ( 8سنوات)،
ّ
ليضمه،
غالب خجله واندفع نحو أبيه
فيما حــافــظ عـلــي ( 10س ـن ــوات) ،على
تماسكه ...هو الذي ورث صالبة أبيه.
أمام بيت قروي بسيط في قرية ربيعة،
في ريــف حماة ،كانت عائلة الشرطي
ابــراه ـيــم ن ــداف تـنـتـظــره ،وس ــط حشد
مــن أهــالــي ال ـقــريــة ،وش ـ ّـك يـخـ ّـيــم على
الجميع من حقيقة العودة .فاالتصال
ّ
الذي تلقاه والد ابراهيم ،وأبلغ ّفيه أن
ولده ال يزال على قيد الحياة ،وأنه كان
أسيرًا ،منذ سنتني ونصف سنة ،لدى
املسلحني في مدينة الـ ّـرقــة ،وقــد جرى
ت ـح ــري ــره ب ـمــوجــب تـ ـف ــاوض ،ال ي ــزال
بالنسبة للجميع موضع تـســاؤل ،ما
جعل االنـتـظــار محفوفًا بالخوف من
تكرار الفاجعة.
ثــاثــون شـهـرًا مــن االن ـت ـظــار والـبـحــث
وال ـ ـي ـ ــأس .ج ـل ـط ـت ــان ،غ ـي ــر قــات ـل ـتــن،
أصــابـتــا أب ــا إبــراه ـيــم ،تــركـتــاه بجسد
منهك ول ـســان ثـقـيــل ،هــو ال ــذي يقاتل
أب ـنــاؤه الــذكــور ،الـسـبـعــة ،فــي صفوف
الـجـيــش ال ـس ــوري ،وال ــدف ــاع الــوطـنــي،
وال ــذي دف ــن ،منذ سـنــوات قليلة ،ابنًا
خـطـفــه م ــرض قــاتــل .لــم يـكــن مستعدًا
لــدفــن اب ــن آخ ــر ،وال سيما األث ـيــر إلــى
قلبه ،ابراهيم ،الــذي يحمل اسم جده،
ويشبهه وجهًا وروح ــا .غياب اليقني
حـ ــول اس ـت ـش ـه ــاد اب ــراهـ ـي ــم أو بـقــائــه
ح ـ ّـي ــا ،ك ــان بـمـثــابــة ضــربــة مـخـلــب في
قلب األب .فباستثناء مقاطع فيديو،
عرضها املسلحون ،ويظهر فيها بني
رفاقه األســرى ،لم يكن ّ
ثمة معلومات
مؤكدة حول مصير ابراهيم.
«ابراهيم كان يخدم في الالذقية وطلع
ّ
مهمة عالرقة ،وهناك حوصر في فرع
ال ـس ـيــاس ـيــة .وخـ ــال  4أيـ ــام سـيـطــرت
داعــش ع املدينة ،ومــا عــاد عرفنا عنه
ش ــي .مــا خلينا طــريـقــة لـنـعــرف وينو
مــا قــدرنــا ،وبـعــد م ــرور كــل هالشهور،
ك ـنــا م ـتــأكــديــن إن ــو امل ـس ـل ـحــن م ــا رح
يـحـت ـفـظــوا ب ــاألس ــرى طـ ــول ه ــا املـ ــدة.
واعـ ـتـ ـب ــرن ــاه شـ ـهـ ـي ــد» ،يـ ـق ــول م ـض ــر،
شقيق إبــراه ـيــم ،ش ــارح ــا ،فــي حديثه
لـ«األخبار» ،حكاية تحرير أخيه.
ويضيف« :وصلنا خبر إنــو إبراهيم
لـ ـس ــه عـ ــايـ ــش ،وبـ ـع ــد ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض مــع
املسلحني ،أطلقوه مقابل فدية .فكرنا
حالنا عم نحلم ،ألن رجعته ال كانت ع
البال وال ع الخاطر».

«كنا  15شخصًا من طرطوس والالذقية وحماه ،قتلوا ّ 2
قدام عيونا» (األناضول)
في االطار نداف معانقًا ابنه وابيه (عن االنترنت)

ً
االستقبال كان مبلال بالدموع .والده
أطـلــق الـعـنــان لعينيه ،فبللت دموعه
الغالية لحية االبــن ،العائد من املوت.
ّ
األم ،ل ــدى رؤيـتـهــا ل ــه ،سقطت أرض ــا،
ل ـت ـت ـشــارك وإي ـ ــاه دمـ ــوع أيـ ــام الـغـيــاب
ال ـطــوي ـلــة« .فــرح ـتــي بــرج ـعــة اب ـنــي ما
ب ـت ـنــوصــف ،ان ـه ــد ح ـي ـلــي ،ووقـ ـع ــت ع
األرض .وهو وقع قدامي وصرنا نبكي.
رجعته كانت كلها بكي ،الضيعة كلها
صارت تبكي» ،تقول.
«ان ـق ـه ــرت روح ـ ــي مل ــا ش ـف ـتــه ضـعـفــان
وصاير متل الخيال ،وما قــادر يوقف
ع رجليه» ،تصيف.
ه ــو قـهــر تـضــاعــف ح ــن تـسـ ّـنــى ل ـ ّ
ـأم،
ّ
التمعن بجسد ولدها ،لتكتشف
الحقًا،
أظ ــاف ــر م ـق ـل ــوع ــة ،وإص ـب ـع ــا م ـف ـق ــودًا،
وم ـس ــاح ــات م ــن ج ـل ــده م ـس ـلــوخــة عن
العظم.
ال ـتــزم ابــراه ـيــم ،بـعــد عــودتــهّ ،
الصمت
ّ
أليـ ـ ـ ــام ،رافـ ـض ــا ال ـ ّح ــدي ــث ع ــن تـجــربــة
األس ــر امل ــري ــرة ،لـكــنــه خ ــرج أخ ـي ـرًا عن
صـمـتــه ،لـيـتـحـ ّـدث إل ــى «األخـ ـب ــار» عن

ث ــاث ــن شـ ـهـ ـرًا أمـ ـض ــاه ــا فـ ــي م ـغ ــارة
فــي جبل الــزاويــة فــي ريــف إدل ــب ،فقد
خــالـهــا إحـســاســه بــالــزمــن ،وبنفسه،
بعدما بات اسمه «النصيري»« .االسم
ال ـ ــذي ك ـ ــان ي ـط ـل ـقــه م ـس ـل ـحــو «ج ـب ـهــة
ال ـن ـص ــرة» ع ـلــى جـمـيــع م ــن ك ــان ــوا في
األسر» ،يقول.
ويـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــع« :ك ـ ـ ـنـ ـ ــا  15ش ـ ـخ ـ ـصـ ــا م ــن
طــرطــوس والــاذقـيــة وح ـمــاة ،قتلوا 2

يشير ابراهيم إلى
إصبع قدمه المبتور
ويشرح وسائل التعذيب
التي مورست بحقه

ق ــدام ع ـيــونــا .قــوصــوهــم بــالــرصــاص.
وكـنــا نــاطــريــن دورن ــا ،وكــل يــوم نفكر
إنـ ــه يــوم ـنــا األخـ ـي ــر ،وكـ ــل واح ـ ــد منا
كــان عــم يفكر بعيلته وبـ ــأوالده ،وعم
يدعي ربــه يرجع مشانهم» .ويضيف
إبراهيم ،شارحًا تفاصيل اليوم الذي
كــان يتكرر على مــدى سنتني ونصف
س ـ ـنـ ــة ،ف ـ ـي ـ ـقـ ــول« :ك ـ ــان ـ ــوا ي ـص ـح ــون ــا
ال ـس ــاع ــة  4ال ـص ـب ــح ل ـن ـص ـلــي ال ـف ـجــر،
وبـعــدهــا نقضي الـيــوم بحفر األنـفــاق
والخنادق وبالتعذيب .وطبعا كل ما
ح ــان وق ــت ص ــاة يـنــادولـنــا ،ونصلي
مع يلي كانو قبل شــوي عم يعذبونا
بأبشع الوسائل ،ملجرد أننا ،على حد
تعبيرهم ،نـصـيــريــة» .يشير ابــراهـيــم
إلـ ــى إص ـب ــع ق ــدم ــه املـ ـبـ ـت ــور ،ش ــارح ــا،
ب ـص ــوت م ـخ ـن ــوق ،وس ــائ ــل الـتـعــذيــب
التي مورست بحقه ،هو ورفاقه« :من
كتر الـضــرب بالكرباج راح اللحم عن
جلدي ،وبلش يصير بأصابع رجلي
غــرغــري ـنــا ،ف ـجــابــولــي ط ـب ـيــب ،بـتــرلــي
إص ـ ـبـ ــع مـ ـنـ ـه ــم .كـ ـ ــان بـ ــدهـ ــم نـ ـض ــل ال

مشهد ميداني

«النصرة» تدعو إلى «جيش فتح» في الغوطة ...والجيش يست ـ
أحمد حسان
مـ ــع ت ـف ــاق ــم الـ ـخ ــاف ــات بـ ــن ال ـف ـصــائــل
املسلحة في الغوطة الشرقية لدمشق،
وانشغال أجزائها الرئيسية في القتال
عـلــى جبهة ال ـبــاديــة ،ت ـقـ ِّـدم «الـنـصــرة»
دعــوت ـهــا ال ــرام ـي ــة إل ــى «ج ـمــع الـكـلـمــة»
عبر إنشاء «جيش الفتح» في الغوطة
الشرقية ،على غرار ما حصل في إدلب
وال ـق ـل ـمــون .ب ـيــان الـتـنـظـيــم الـ ــذي نشر

ي ـ ــوم أم ـ ــس ع ـل ــى ص ـف ـحــاتــه وم ــواق ـع ــه
االلكترونية ،دعا «املجاهدين الصادقني
وك ـ ــل ال ـف ـص ــائ ــل ع ـل ــى أرض ال ـغ ــوط ــة
الـشــرقـيــة إل ــى ٌإن ـشــاء جـيــش الـفـتــح في
ال ـغــوطــة .ج ـيــش واح ــد يـجـمــع كلمتنا
ويـ ـل ــم ش ـع ـث ـنــا ويـ ـق ــوي ض ـع ـف ـن ــا ...إن
الواجب في حقنا آكد ،فإن كان إخواننا
هناك (إدلب والقلمون) يقاتلون أطراف
الـ ـنـ ـظ ــام ...ف ـن ـحــن م ـمــا ي ـلــي رأس ـ ــه في
دمشق ،فحسم املعركة عندنا بإذن الله».

ح ــراك «ال ـن ـصــرة» فــي الـغــوطــة ،ك ــان قد
وازاه ارت ـف ــاع فــي وت ـيــرة امل ـع ــارك على
الجبهة الجنوبية لدمشق ،حيث كان
الجيش يخوض معاركه على خطوط
تماس يدخلها للمرة األولــى في شارع
ال ـث ــاث ــن وال ـح ـج ــر األسـ ـ ـ ــود  -املـعـقــل
ال ـج ـن ــوب ــي لـ ـ ـ ــ«داع ـ ـ ــش» -مـ ــا أدى ،فــي
حصيلة أولية حصلت عليها «األخبار»
من مصادر مطلعة ،الى سقوط أكثر من
ً
 12مقاتال في صفوف التنظيم.

وبحسب مصادر من داخل املخيم ،فإن
«ارت ـبــاكــا واض ـحــا أب ــداه داع ــش عندما
اضطر للقتال على جبهتني ،األولى مع
الجيش السوري على مشارف اليرموك،
والثانية مــع أكـنــاف بيت املـقــدس على
حدوده الشرقية».
وف ـ ـ ــي مـ ـق ــاب ــل ارت ـ ـ ـبـ ـ ــاك ال ـت ـن ـظ ـي ــم فــي
الـعــاصـمــة ،اش ـتــد قـتــالــه ي ــوم أم ــس في
محيط جزل وحقلها النفطي في الريف
ال ـش ــرق ــي مل ـحــاف ـظــة ح ـم ــص ،إذ كــانــت

األنباء املتضاربة من تلك الجبهة ،التي
حــاول «داعــش» من خاللها ترويج نبأ
تقدمه في جزل والحقل ،تشي بـ «معركة
كبرى جرت في محيط الحقل وفي كامل
الريف الشرقي للمحافظة».
لذلك ،استقدم الجيش تعزيزات نوعية
إل ـ ــى ري ـ ــف ح ـم ــص الـ ـش ــرق ــي ،مـ ــا أدى
إل ــى وق ــف حــالــة ال ـتــراجــع ال ـتــي ســادت
الـيــومــن الـفــائـتــن ،إذ حــاولــت وح ــدات
عسكرية استعادة السيطرة على نقاط

