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عبيدة بطل يسارًا وأحمد بربور يمينًا من فريق «أورينت» (العربي الجديد)

تتبع «العربي الجديد» مصير فريق قناة «أورينت» السورية المختطف قبل  8أعوام ،عبر مسارات تبدأ من ريف حلب
انتهاء بسجون النظام السوري ،وتحديدًا صيدنايا سيّئ السمعة
الشمالي في معتقالت تنظيم داعش ،وتم ّر بالموصل،
ً

اختفاء فريق
قناة «أورينت»

 8أعوام من البحث تنتهي إلى سجون النظام

تحقيق ـ عماد كركص ،مسلم
سيد عيسى ،تاليا قدسي

ف ـج ــر الـ ـخ ــام ــس والـ ـعـ ـش ــري ــن مــن
يــول ـيــو/ت ـمــوز  ،2013كـ ــان فــريــق
قـ ـن ــاة «أوريـ ـ ـن ـ ــت» ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة
الـســوريــة ،املـكــون مــن املــراســل الـشــاب عبيدة
بطل ،ورفيقيه املصور عبود عتيق ،وتقني
عربة البث حسام نظام الدين ،على موعد مع
مصير مجهول حتى اليوم ،نجا منه زميلهم
وم ـســؤول عــربــة الـبــث أحـمــد بــربــور ،إذ كــان
الثالثة يقطنون في مزرعة قرب بلدة مسقان
بــريــف حـلــب الـشـمــالــي (ح ــوال ــى  325كــم عن
العاصمة) ،حينها كان بربور على موعد مع
زمالئه ليصحبوه من بلدة عـنــدان ،الواقعة
على مقربة  12كيلومترًا من مقر إقامتهم ،من
أجل التوجه إلى مهمة تصوير إحدى حلقات
برنامج رمضاني ،لكن تأخرهم جعله يكرر
االتصال بهم عبر تطبيقي «ماسنجر فيس
بــوك» و«سـكــايــب» ،دون رد .فــي الـبــدايــة ،ظن
بــربــور أنـهــم تــوجـهــوا إل ــى املـهـمــة مــن دون ــه،
إل ــى أن ج ــاءه ات ـصــال هــاتـفــي قــرابــة الساعة
الـحــاديــة عشر ظـهـرًا مــن الـيــوم نفسه ،وكــان
املتصل والد الصحافي أحمد سعيد (اغتيل
على يد تنظيم داعش فيما بعد) الذي تذمر
م ــن إه ـم ــال ال ـفــريــق ل ـل ـمــزرعــة ال ـت ــي يملكها
ومـنـحـهــا ل ــزم ــاء اب ـن ــه لــإقــامــة ب ـه ــا .تــوجــه
بربور إلى املزرعة في بلدة مسقان .لكن عربة
البث لم تكن هناك ،والوضع في الداخل كان
كما وصفه والد املراسل سعيد ،ثياب وأشياء
متناثرة هنا وهناك .فطنة بربور قادته إلى
ً
البحث عــن امل ـعــدات االحتياطية الـتــي عــادة
ُ
ال تـصـطـ َـحــب فــي املـهـمــات ال ـعــاديــة ،لكنه لم
ي ـج ــده ــا ،م ــا ج ـع ـلــه مـتـيـقـنــا م ــن أن زمـ ــاءه
ل ــم ي ـ ـغـ ــادروا امل ــزرع ــة ل ـل ـع ـمــل ،ب ــل ت ـعــرضــوا
لالختطاف أو االعتقال ،وأن املعدات ُسرقت.

البحث في المجهول
ف ـش ـلــت مـ ـح ــاوالت أح ـم ــد ب ــرب ــور ف ــي الـبـحــث
عن زمالئه في بلدتي كفر ناصح وكفر نايا،
ليعود إلى املزرعة سعيًا وراء أي دليل يرشده
إلــى الـطــريــق الـتــي سلكها الـخــاطـفــون ،وعلى

بعد أمتار من املزرعة ،عثر على مزود إنترنت
محمول « »3Gكان الفريق يستخدمه ،حينها
شــك فــي أن الخاطفني تــوجـهــوا جـنــوبــا ،ومن
هنا ب ــدأت أصــابــع االت ـهــام تشير إلــى تنظيم
داع ــش ،إذ نشط قبل هــذه الـحــادثــة ،وبعدها
في اختطاف صحافيني ونشطاء ،لكن بربور
لم يذهب إلى بلدة رتيان القريبة للسؤال عن
مقر يتبع لتنظيم داع ــش ،خشية
زمــائــه فــي ٍ
تـعــرضــه لـلـخـطــف أو ملـعــامـلــة سـيـئــة ،وأخـبــر
إدارة «أوري ـنــت» بما حــدث ،لتنتشر األخـبــار
عن اختطاف فريق القناة.
ت ــواص ــل م ـع ــدو ال ـت ـح ـق ـيــق م ــع م ــال ــك ال ـق ـنــاة،
غسان عبود ،بعد ورود معلومات تفيد بأنه
كلف عمار مارتيني ،مدير مؤسسة «أورينت
اإلنسانية» ،متابعة مسألة اختطاف الفريق،
ّ
ورد قائال« :ليس لدي أي معلومات ،لم تتصل
بــي أي جـهــة مـنــذ اخـتـطــاف ال ـفــريــق» ،بينما
رفض مارتيني الحديث في األمر ،لكن املسؤول
ال ـس ــاب ــق ع ــن ق ـس ــم ال ـع ـم ـل ـيــات ف ــي ت ـل ـفــزيــون
«أوري ـن ــت» نبيل سـلـيــم ،أش ــار إل ــى أن «أق ــرب
مقر عسكري للمزرعة التي جرت فيها عملية
االختطاف كان يتبع لتنظيم داعش ،في إشارة
الــى مقر بلدة رتيان» فيما قــال املخرج عبدو
مدخنة ،الذي كان يعمل في القناة وتنقل مع
الفريق املخطوف ،إن «تحركات الفريق لم تكن
مصحوبة بأي احتياطات أمنية» .وأكد أحمد
بــربــور أنــه لــم يتبلغ تـهــديــدات قبل الـحــادثــة،
ّ
لكنه كشف لـ«العربي الجديد» أن قياديًا في
«داعش» ببلدة عندان أخبره بعد أسبوع من
الحادثة بــأن عليه االختفاء ،كي ال ُيختطف.
وبعد التحذير ،غادر بربور منزل عائلته في
بـلــدة عـنــدان فــي ريــف حلب الـشـمــالــي .وعقب
مغادرته بقليل إلى مدينة سراقب ،في الريف
الـشــرقــي مــن محافظة إدل ــب ،اقـتـحــم ملثمون
املنزل ،وفتشوه.

طرف خيط
في بداية فبراير/شباط  2014بدأت الفصائل
ال ـس ــوري ــة امل ـع ــارض ــة ف ــي ال ـش ـمــال وال ـش ـمــال
الغربي من سورية حربًا ضد تنظيم داعش.
كـ ـ ــان أك ـ ـ ــرم حـ ـسـ ـن ــات ــو ،ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي فـ ــي «لـ ـ ــواء
ً
التوحيد» (تابع للمعارضة املسلحة) ،مسؤوال

فشلت مساعي
قائد لواء التوحيد
لمعرفة مصير
فريق «أورينت»
سجون «داعش»
امتألت بالصحافيين
والناشطين
المخطوفين

عــن عـمـلـيــات الـفـصـيــل ضــد التنظيم شمالي
مــدي ـنــة ح ـل ــب .أخ ـب ــر ح ـس ـنــاتــو الـصـحــافـيــن
حينها أنه عثر على معدات إعالمية في مقر
للتنظيم .ذهب أحمد بربور ملشاهدة املعدات،
ليجد أنها لعربة البث التي اختفت مع الفريق
في العام املاضي من املــزرعــة .حسناتو الذي
غ ــادر ســوريــة إل ــى تــركـيــا أك ــد مــا رواه أحـمــد،
غير أنــه ال يتذكر املـكــان ،ســوى أنــه قريب من
«مـ ــول ال ـش ـه ـبــاء» ش ـمــالــي ح ـل ــب .ل ــم يـعـتــرف
الـتـنـظـيــم بـخـطـفـهــم ،رغ ــم ك ــل ال ـج ـه ــود الـتــي
بذلتها الفصائل بالترغيب والترهيب ملعرفة
مصيرهم ،وكان الجهد األكبر ،بحسب مصادر
التحقيق ،لقائد فصيل لواء التوحيد الراحل
عبد القادر الصالح (حجي مارع) ،الذي قصد
أكثر من مقر للتنظيم للسؤال عن املخطوفني،
ومنها مقر التنظيم الرئيسي في مدينة حلب
«مشفى العيون» ،ومقر بلدة تل رفعت شمال
حلب ،ومقر كبير في مطار منغ شمال حلب،
وم ـقــر ف ــي مـحـكـمــة ب ـلــدة ال ــدان ــا ش ـمــال إدل ــب،
ومقر في محكمة مدينة دارة عزة شمال حلب.

معلومات متضاربة
في  11إبريل/نيسان من عام  ،2016قال موقع
«زمان الوصل» اإللكتروني السوري ،إنه حصل
عـلــى مـعـلــومــات تـعــود لـعــام  ،2014تشير إلــى
وجود سجن لتنظيم داعش شمالي الرقة يضم
صحافيني .وأك ــد أن معلوماته تــرجــح وجــود
صـحــافــي م ــن «أوريـ ـن ــت» ويـعـتـقــد أن ــه عبيدة
بطل ،وتابع بأن معلوماته تتقاطع مع شهادة
أح ــد السجناء السابقني ل ــدى التنظيم ،وهو
إبراهيم الشمري ،حــارس مرمى نــادي الفتوة
السوري ،الذي كان آخر اعتقال له لدى التنظيم
في سجن «العكيرشي» شمالي محافظة الرقة
( 450كم شمال شرق دمشق) .بمراجعة شهادة
الـشـمــري ،التي سجلها معه الصحافي عامر
الهويدي في أغسطس/آب من عــام  ،2015في
مدينة أورفة التركية ،بعدما وصل إليها الجئًا،
أكد سجني «داعــش» السابق ،أنه كان معه في
ً
سجن «العكيرشي»  181معتقال ،و 9معتقالت
ن ـس ــاء ،إض ــاف ــة إل ــى  12صـحــافـيــا ،م ــن بينهم
ثــاثــة أش ـخــاصّ ش ــرق آس ـيــويــن ،إضــافــة إلــى
صحافي توقع أنه من موريتانيا .لكن الشمري
لم يشر إلى وجــود أي صحافي من «أورينت»
خ ــال فـتــرة اعـتـقــالــه بــدايــة ع ــام  ،2015وحتى
م ـ ـ ــارس/آذار مــن ال ـعــام نـفـســه .وي ــؤك ــد ج ــورج
حـ ــداد ،م ـســؤول ال ـعــاقــات الـعــامــة فــي «زم ــان
ّ
الــوصــل» أن نسخًا مــن وثــائــق التنظيم تضم
ُ ّ
املـعـلــومــات الـســابـقــة ،ســلـمــت لــأمــم املـتـحــدة.
وأكد أنه شارك في عملية التأكد والتحقق من
صحة الوثائق واملعلومات عبر بعض أقارب
األمنيني املشرفني على السجن ،وتكليف ثالثة
راص ــدي ــن مـتـعــاونــن مــع املــوقــع فــي املنطقة،
وخــرجــوا بنتيجة مفادها أن السجن يحوي
شخصيات مهمة ،من بينها صحافيون.
مالحقة الشائعات
خ ــري ــف ع ـ ــام  2016أع ـل ـن ــت «ق ـ ـ ــوات س ــوري ــا
الديمقراطية» (ق ـســد) ،الـحــرب على «داع ــش»
ل ـطــرده مــن مــديـنــة الــرقــة بــدعــم مــن التحالف
ال ــدول ــي ،وف ــي ذات الـ ـع ــام ،أع ـل ـنــت الـحـكــومــة
الـعــراقـيــة ال ـحــرب عـلــى التنظيم فــي املــوصــل،
وتمكنت فــي مـ ــارس/آذار  2017مــن السيطرة
على سجن «بــادوش» غربي املوصل ،من دون

التطرق إلــى مصير معتقلي «داع ــش» داخله،
لكن األخبار بدأت تتوالى بعد ذلك عن مقابر
جماعية تــركـهــا التنظيم فــي محيط السجن
وداخ ـ ـلـ ــه .وب ـع ــد عـ ــام م ــن األح ـ ـ ــداث ال ـســاب ـقــة،
أعلنت «أورينت» في عام  2018ورود معلومات
تفيد بــأن فريقها املختطف ،يقبع فــي سجن
امل ــوص ــل ف ــي الـ ـع ــراق .وق ــال ــت املــؤس ـســة إنـهــا
حاولت التواصل مع وزارة الداخلية العراقية
السـتـجــاء الـحـقـيـقــة ،مــن دون أن تتلقى ردًا.
هنا يشير نبيل سليم ،املـســؤول السابق عن
قـســم العمليات فــي مــؤسـســة «أوري ـن ــت» ،إلــى
ّ
أن مـصــدر املعلومة أهــالــي املختطفني الذين
ي ـتــاب ـعــون ال ـق ـض ـيــة م ــن ك ـث ــب .ي ـت ــاب ــع« :قـمـنــا
ب ـمــراس ـلــة ال ـح ـكــومــة ال ـع ــراق ـي ــة وامل ــؤس ـس ــات
ال ــدولـ ـي ــة اإلن ـس ــان ـي ــة وال ـص ـح ــاف ـي ــة ،لـلـسـعــي
إلطــاق ســراح الــزمــاء ،لكن من دون جــدوى»،
ّ
مضيفًا« :آخــر مــا توصلنا إلـيــه ،أن الحكومة
ّ
العراقية سلمت املختطفني للنظام السوري،
وهم في سجن صيدنايا ،شمال دمشق».

من الموصل إلى دمشق
أبــدت عــائــات املختطفني تعاونًا فــي البداية،
ل ـك ـن ـهــا الحـ ـق ــا ط ـل ـبــت ال ـت ــوق ــف ح ـف ــاظ ــا عـلــى
ســامــة أبنائها ،بعد وص ــول معلومات تفيد
ب ــأن املـخـتـطـفــن ال ـثــاثــة يحتمل أن ـهــم أحـيــاء
في معتقالت الحكومة السورية .وفي لقاء مع
ّ
عامر بطل ،وهــو شقيق عبيدة ،قــال إن هناك
ّ
معلومات تؤكد أن الحكومة العراقية سلمت
فريق «أوري ـنــت» للنظام ال ـســوري ،لكنه أشــار
إلــى أن املعلومات تفتقر إلــى الدليل الواضح،
وك ـ ـشـ ــف أن ع ـ ــائ ـ ــات امل ـخ ـت ـط ـف ــن ت ـعــرضــت
لعمليات ابتزاز مالي ونفسي كبيرة ،مضيفًا:
«بـعـنــا كــل أمــاكـنــا فــي سبيل الـحـصــول على
معلومة موثقة ،لكن من دون فائدة» .وحصلت
«العربي الجديد» على تسجيل صوتي أرسل
عبر «واتساب» إلى والد عبود عتيق ،من قبل
ـام فــي دمشق يؤكد فيه أن املختطفني في
مـحـ ٍ
سـجــون الـحـكــومــة ال ـســوريــة .وقـ ــال« :األس ـمــاء
الثالثة الـتــي أرسلتها إل ـ ّـي (يــوجــه كــامــه إلى
ـودة ،والشخص الــذي كنيته
والــد عبود) مــوجـ ُ
بـطــل مــريــض ،وق ــد أس ـعــف أك ـثــر مــن م ــرة إلــى
مـسـتـشـفــى ( 601ي ـت ـب ــع لـ ـ ـ ــوزارة الـ ــدفـ ــاع) في
دمشق» .ويجزم املحامي بأن «هؤالء (املختفني
الثالثة) من املستحيل أن يخرجوا إال من طريق
عملية تبادل مع املعارضة» ،مؤكدًا أنهم أحيلوا
على محكمة عسكرية .ويكشف أحمد بربور عن
اتصاالت تلقاها والــد عتيق من ذات املحامي
تــؤكــد ان املعتقلني الـثــاثــة ،عبد ال ـقــادر عماد
الــديــن عـتـيــق ،وال ــدت ــه ع ـيــوش ال ـح ـمــدو ،تولد
بقرية محمبل (إدلب)  1991محمبل خ (خانة)
 ،18عبيدة نـضــال بطل والــدتــه إخ ــاص تولد
بإدلب  ،1988حسام سمير ناظم والدته أسماء،
تولد بالالذقية (حي) صليبة  ،1989اعتقلتهم
ً
املخابرات الجوية في ريف حلب ،وتابع قائال
إن املحامي قــال إنهم محكومون بــاإلعــدام في
قرار يحمل الرقم  622من قبل محكمة ميدانية
بتاريخ  7يناير/كانون الثاني  2019صادر في
سجن صيدنايا .تؤكد املعلومات التي توصل
ّ
إليها التحقيق أن تنظيم داعش يعتبر املشتبه
فيه الرئيس في واقعة اختطاف الفريق ،لوجود
املعدات التي كانت بحوزة الصحافيني في مقر
تــابــع ل ــه ،غـيــر أن مصيرهم املــؤكــد يبقى بيد
األجهزة األمنية للحكومة السورية.

