
سوريا

خمس عمليات اختطاف، أربعة دلئل على صحة الصحافيي. لكن أين بشار فهمي القدومي؟

،   فداء عيتانيحتى الن، ما زال خمسة صحافيي أجانب محتجزين كرهائن أو في عداد الفقودين في سوريا: اللبناني
، إلى اليوم أوست تايس. والمريكي بشار فهمي القدومي، والردني جنيد أونال،، والتركي أنخار كوشنيفاوالوكرانية

٠علمنا بأن أربعة منهم ما زالوا على قيد الياة وهم فداء عيتاني وأنخار كوشنيفا وجنيد أونال وأوست تايس

  آب/أغسطس الاضي في20؟ ما من خبر عنه منذ اختفائه في الرةماذا عن الصحافي بشار فهمي القدومي العامل في قناة 
 حلب بينما كان يجري تقيقاً مع زميله جنيد أونال. إل أن شقيقه أشار إلى أن القوى الكومية هي الهة التي تتجز بشار.

، نفت وزارة العلم هذا القول. فأين هو إذاً؟ في هذه القضية، أحد الطرفي يكذب.2012 أيلول/سبتمبر 4ولكنه في   
٠ومع أنه أمر اعتيادي في زمن الرب،لكنه كفيل بأن يفرض الغموض الطلق . 

 تدعو مراسلون بل حدود خاطفي بشار فهمي القدومي إلى إبراز دليل حياة لسرته وزملئه والفراج عنه في أسرع وقت
مكن. كذلك، تناشد الماعات السلحة للمعارضة والنظام السوري إخلء سبيل الصحافيي الجانب الربعة الذين تتجزهم

:تفاصيل عن الصحافيي الربعة الخرين

  تشرين25يقع بي مدينة أعزاز والدود التركية في فداء عيتاني للختطاف عند حاجز تعرّض الصحافي اللبناني  -
2012الول/أكتوبر   

  تشرين الول/أكتوبر، أعلنت مجموعة "لواء عاصفة الشمال في أعزاز" مسؤوليتها عن عملية الختطاف هذه على27في 
  حيث أعلن فداء عيتاني أنهيوتيوبصفحتها على فايسبوك. وفي اليوم التالي، نشر فيديو يتحدث فيه الصحافي على 

 .بصحة جيدة وقيد القامة البرية
أنخار كوشنيفا اختطاف الصحافية الوكرانية ، عمد لواء من اليش السوري الر إلى2012 تشرين الول/أكتوبر 9في  -  

 التي تتعاون مع عدة مؤسسات إعلمية روسية ول سيما كمترجمة فورية. وقد تكنت أنخار كوشنيفا من تأكيد اختطافها
  التي أن تي في تشرين الول/أكتوبر، اتصلت بالقناة الروسية13 و12 تشرين الول/أكتوبر عبر الهاتف. وفي 9في 

 .تعمل فيها كمترجمة فورية
. وقد2012 آب/أغسطس 20 المريكية للختطاف في حلب في الرةتعرّض الصور جنيد أونال الذي يعمل في قناة  -  

  في فيديو نشرته قناة الخبارية السورية الؤيدة للحكومة وآثار النهاك بادية عليه2012 آب/أغسطس 26ظهر في 

http://www.youtube.com/watch?v=OcJnlcGtNnw&feature=plcp
http://fr.rsf.org/syrie-la-securite-des-emetteurs-de-l-17-10-2012,43553.html
http://fr.rsf.org/syrie-un-journaliste-freelance-enleve-en-27-10-2012,43600.html


) صورة للصحافي( إي أش أش تشرين الول/أكتوبر، نشرت النظمة النسانية التركية27والكدمات تت عينيه. وفي   
 . حصلت عليها من أحد وفودها في خلل زيارته مركز اعتقال2012 تشرين الول/أكتوبر 24بتاريخ 

 تعرّض الصحافي المريكي أوست تايس الذي يتعاون مع واشنطن بوست والزيرة النكليزية ومككلتشي للحتجاز منذ -
، نشر فيديو2012 أيلول/سبتمبر 26 بينما كان يغطي الحداث في ريف دمشق. وفي 2012 آب/أغسطس 13  

 يظهره في قبضة الهاديي على النترنت. وهو الدليل الوحيد على بقائه على قيد الياة التوفر منذ اختفائه ولكنه ل يشير
٠إلى مكان احتجازه الالي أو إلى هوية خاطفيه وطبيعة مطالبهم

  تشرين الول/أكتوبر الاضي، ما زال ما ل يقل23تذكر مراسلون بل حدود بأنه، على رغم إصدار بشار السد عفواً عاماً في 
  تشرين الول/أكتوبر، دعت تسع منظمات25 مواطناً صحافياً محتجزين. في بيان مشترك نشر في 19 صحافياً و17عن 

 حقوقية إلى الفراج عنهم، من بينها مراسلون بل حدود. وقد أعلن أمي عام النظمة كريستوف ديلوار في هذا الصدد: "إذا
 كان إعلن العفو هذا حقيقياً، فيجدر ببشار السد أن يسمح للمراقبي الدوليي الستقلي بزيارة مجمل أماكن الحتجاز في

الصحافيي والواطني الصحافيي الوقوفي لسبب واحد هو أنهم مارسوا حقهم بإطلع من الفراج فوراً عن سوريا. ول بدّ  
 السوريي والجتمع الدولي على الحداث في البلد، تاماً كما الدافعي عن حقوق النسان، وإل كان هذا العلن بل

٠جدوى"

http://en.rsf.org/syria-free-peaceful-activists-24-10-2012,43581.html

