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كية و  نبع إلسالم: طالبو إللجوء إلسوريون ضحايا إلقوإت إلتر

ي إلسوري" عىل حد سوإء
 "إلجيش إلوطن 

ن ضحايا "أخبار كاذبة" حول سهولة عبور إلحدود ؤىل تركيا من  وقع إلعديد من إلسوريي 
/رسي كانيه، حيث وثقت "تآزر" مقتل طالب لجوء وإصابة آخر، خالل  ن منطقة رأس إلعي 

ة أشخاص عىل إألقل، خالل تموز/يوليو  ، أثناء 2222آب/أغسطس، وإعتقال عشر

عيةمحاولتهم عبور إلحدود ؤىل تركيا بطري  قة غي  رسر
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 :قدمةم

يوثق هذإ إلتقرير مقتل طالب لجوء سوري وإصابة آخر بجروح بليغة، بسبب ؤطالق إلنار بشكل مبارسر 

كية )إلجندرما ، أثناء 2222آب/أغسطس  44(، بتاري    خ عليهم من قبل قوإت حرس إلحدود إلير

ي منطقة 
ن
عية ف /رسي كانيهمحاولتهم مع آخرين عبور إلحدود ؤىل تركيا بطريقة غي  رسر ن ي رأس إلعي 

، إلتر

ين إألول/أكتوبر   4، نتيجة عملية "نبع إلسالم". 2249تحتلها تركيا منذ تشر

ة أشخاص عىل إألقل، بينهم إمرأة، كما يورد إلتقرير معلومات وشهادإت مفصلة ح ول تعرض عشر

/رسي كانيه  ن ي رأس إلعي 
ن
ي تدعمها تركيا، ف

ي إلسوري" إلتر
لالعتقال من قبل فصائل "إلجيش إلوطتن

عية. 2222وريفها، خالل تموز/يوليو   ، أثناء محاولتهم إلعبور ؤىل تركيا بطريقة غي  رسر

ي سج
ن
ي إلسوري"، كما تعرضت تعّرض إلمحتجزون/إت لسوء إلمعاملة وإلتعذيب ف

ون "إلجيش إلوطتن

، وقد تمَّ ؤطالق رسإح ستة منهم، بينهم إمرأة، بعد أن دفعت عائالت  إز إلماىلي
ن عائالت بعضهم لالبير

، رغم دفع عائلة أحدهم 
ً
ي مصي  أربعة محتجزين مجهوال

أربعة منهم عىل إألقل فدى مالية، فيما بقر

 فدية مالية لإلفرإج عنه، لكن دون جدوى. 

ي إللجوء إلذين حاولوإ إلدخول ؤىل تركيا من منطقة س ي زيادة عدد طالت 
ن
اهمت "أخبار كاذبة/شائعات" ف

إت لالعتقال من قبل "إلجيش  ، حيث تعرض إلعشر
ً
/رسي كانيه، لكنهم أصبحوإ ضحايا إلحقا ن رأس إلعي 

ي إلسوري" منذ مطلع عام 
 2222إلوطتن

ً
للجوء، فيما  ، بسبب إلتوجه ؤىل إلحدود أو محاولة قطعها طلبا

هدف آخرون بإطالق إلرصاص إلحي من قبل "إلجندرما" بقصد إلقتل، من أجل منعهم من ذلك. 
ُ
 إست

ي 
ي تحققت منها "تآزر" أن عنارص وقادة فصائل "إلجيش إلوطتن

تؤكد إلشهادإت وإلمعلومات إلتر

عية ؤىل تركيا، إلسوري" إلُمعارض، هم من يديرون عمليات إؤلتجار باألشخاص وتهريبهم بطريقة غي   رسر

ي 
ن
شر بتاري    خ  تقرير مقابل إلحصول عىل إلمال، حيث وثقت إلرإبطة ف

ُ
، 2222آب/أغسطس  7لها، ن

/رسي ن ي رأس إلعي 
ن
ن تلك إلفصائل ف كانيه   نشوب ما إل يقل عن تسع حاإلت إقتتال/إشتباك دإخىلي بي 

، بسبب خالفات حول تقاسم وإردإت تهريب إلبشر ؤىل 2222وريفها، خالل إلنصف إألول من عام 

 تركيا. 
 

 قيود أمام دخول إلسوريي   ؤىل تركيا: 

ن ؤىل تركيا قد بدأت منذ أوإخر عام  عت ، حينما 2245وكانت إؤلجرإءإت إلفعلية لمنع دخول إلسوريي  رسر

   944يبلغ طوله  ، وإلذيتركيا ببناء جدإر حدودي مع سوريا 
ً
إ كية  كيلو مير عىل طول إلحدود إلير

/نوفمي   47. حتر ، ويتألف من كتل ؤسمنتية يبلغ إرتفاع إلوإحدة منها أربعة أمتار إلسورية ي
ين إلثانن تشر

" مع سوريا،  أعلنت، 2247 ي
ة عىل ما أسمته "إلجدإر إألمتن كية عن وضعها إللمسات إألخي  إلحكومة إلير

                                                           
1

إلى سٌطرة  من الشهر ذاته، 99بتارٌخ  ، وانتهت9119تشرٌن األول/أكتوبر  9" التً اطلمتها الموات التركٌة بتارٌخ نبع السالم"أفضت عملٌة  

شمال  كم بٌن مدٌنتً رأس العٌن/سري كانٌه 191على شرٌط حدودي بطول  "أنمرة"التً تدعمها  السوري" الجٌش الوطنً"تركٌا وفصائل 
ألف شخص من المنطمة، بحسب لجنة التحمٌك الدولٌة  171كم، وأدت إلى نزوح أكثر من  29غرب الحسكة، وتل أبٌض شمال الرلة، وبعمك 

 الخاصة بسورٌا.

mailto:https://www.google.iq/maps/place/%D8%B1%D8%A3%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@36.8446986,40.0905707,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x154a8755baff3ac9:0x9c45b1bad25ae374!8m2!3d36.8481076!4d40.0786867?hl=ar
mailto:https://hevdesti.org/ar/insecurity-in-peace-spring/
mailto:https://www.aa.com.tr/ar/pg/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/146/447863
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 ؤنها تهدف من ورإء إلجدإر، 
ً
ن من إلجانب إلسوري ؤىل أرإضيها قائلة وإنهاء عمليات  ،منع تسلل إؤلرهابيي 

 . ن ن إلطرفي   إلتهريب بي 

ي معظم إألحيان، أرغمت جميع تلك 
ن
عية وخطرة ف ن عىل إللجوء ؤىل طرق عبور غي  رسر إلقيود إلسوريي 

وأصبحوإ ضحايا لمجموعات منظمة لتهريب إلبشر من سوريا ؤىل تركيا، وترتبط أغلب تلك 

ي عموم سوريا بشكل أو بآخر، أو يتم غض إلنظر عنها وعن 
ن
إع إلمسيطرة ف ن إلمجموعات بأطرإف إلين

 نشاطاتها. 

كية وتتبع إلح ي إللجوء "سياسة إإلعتدإء إلممنهجة"كومة إلير ن  لمنع عبور طالت  ؤىل أرإضيها،  إلسوريي 

ين عىل طول إلحدود، ب كية، إلمنتشر ب وإهانة وتعذيب حيث يقوم عنارص "إلجندرما" إلير ضن

 عن إستهدإفهم بإطالق إلنار 
ً
عية، فضال إألشخاص إلذين يحاولون إجتياز حدودها بطريقة غي  رسر

إت، منذ بناء إلجدإر إلحدودي. بشكل م ة، أدت ؤىل مقتل وإصابة إلعشر ي مرإِت كثي 
ن
، ف  بارسر

كيقوإت إستمرإر إلممارسات إلعنيفة من ؤن  ن  ةحرس إلحدود إلير ي إللجوء إلسوريي  إمن مع  ،تجاه طالت  ن يير

كية ببتقوم  ما  حيله إلسلطات إلير ن من أرإضيها  ير ن إلسوريي   آإلف إلالجئي 
ً
، وإلتخطيط ؤلعادة أكير 2قشإ

ئ سوري من تركيا ؤىل إلشمال إلسوري،   عن أكير من مليون إلج 
ً
إلتهديد بشّن عمليات عسكرية فضال

 .جديدة
 

 إلمسؤولية إلقانونية: 

ي هذإ إلتقرير من حاإلت إلقتل وإإلعتقال وإلتعذيب، فأنها تعتي  وبدون أدنن شك، 
ن
بناًء عىل ما ورد ف

، ضمن ؤطار جرإئم وإنتهاكات وإضحة للعدي ن ي د من حقوق هؤإلء إلمدنيي 
إلقانون إلدوىلي إؤلنسانن

3 

إلقانون إلدوىلي لحقوق إؤلنسانوكذلك 
ي 4

ن
ي منهم ، ناهيك عن إنتهاك حقهم ف

إللجوء، وإرجاع من بقر

، ؤىل مناطق نزإع 
ً
غي  آمنةعىل قيد إلحياة قشإ

5. 

 لحق إلإؤلعدإمات غي  باإلستهدإف إلمبارسر و  حاإلت إلقتلؤن 
ً
 وإضحا

ً
قانونية عىل إلحدود، تعتي  إنتهاكا

ي 
ي إلحياة وضمان عدم حرمانهم منها بشكل تعسقن

ن
إلعهد إلدوىلي ، وهو ما يكفله 6هؤإلء إلضحايا ف

 .إلخاص بالحقوق إلمدنية وإلسياسية

عية،  ي لألشخاص إلذين حاولوإ عبور إلحدود ؤىل تركيا بطريقة غي  رسر
أما عن حاإلت إإلعتقال إلتعسقن

ي تلقاها هؤإلء إلمحتجزون، فهي 
ي إلسوري" إلمُعارض، وسوء إلمعاملة إلتر

من قبل "إلجيش إلوطتن

 شك تعتي  تع
 إلتفاقية بدون أدنن

ً
 وجريمة تستوجب إلمحاسبة إستنادإ

ً
 وإضحا

ً
، وبالتاىلي إنتهاكا

ً
ذيبا

                                                           
9

ومعبر " باب السالمة"ومعبر  "باب الهوى"ن سورٌا وتركٌا، وتحدٌداً معابر بحسب إحصائٌات رسمٌة صادرة عن إدارة المعابر الحدودٌة بٌ 

أن هذا الرلم ال ٌشمل أعداد المرحلٌن  . علماً 9199ألف شخص، منذ بداٌة العام  11، بلغ عدد المرحلٌّن لسراً إلى سورٌا حوالً "تل أبٌض"
 الذٌن ٌتم المبض علٌهم فً أثناء محاولتهم اجتٌاز الحدود نحو تركٌا بطرٌمة غٌر شرعٌة.

2
 .مصادر المانون الدولً اإلنسانًاللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر،  
4
 .أساس المانون الدولً لحموق اإلنساناألمم المتحدة،  
1

تشرٌن  91ألماها أمام اللجنة الثالثة للجمعٌة العامة لألمم المتحدة، بتارٌخ  كلمةرئٌس لجنة التحمٌك الدولٌة الخاصة بسورٌا، باولو بٌنهٌرو، فً  

هذا ليس الوقت المناسب ليظنن أحد أن سوريا آمنة وأنه يمكن لالجئين العودة إلى ديارهم، ال بل نشهد تصاعًدا في : "9191األول/أكتوبر 
 ".القتال والعنف

6
 مكتب المفوض السامً.-حموق اإلنسان-، مولع األمم المتحدة6، المادة العهد الدولً الخاص بالحموق المدنٌة والسٌاسٌة 

mailto:https://www.icrc.org/ar/war-and-law
mailto:https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law?gclid=Cj0KCQjwgO2XBhCaARIsANrW2X3WIC3bxHIpgYsUTjTjgnRCgOhVKKwvJUX1VUIiOMAoV-42asdPFB8aAnt1EALw_wcB
mailto:https://www.ohchr.org/ar/news/2021/10/syria-un-commission-chair-warns-general-assembly-war-against-syrian-people-continues
mailto:https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
mailto:https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
mailto:https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
mailto:https://www.icrc.org/ar/war-and-law
mailto:https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law?gclid=Cj0KCQjwgO2XBhCaARIsANrW2X3WIC3bxHIpgYsUTjTjgnRCgOhVKKwvJUX1VUIiOMAoV-42asdPFB8aAnt1EALw_wcB
mailto:https://www.ohchr.org/ar/news/2021/10/syria-un-commission-chair-warns-general-assembly-war-against-syrian-people-continues
mailto:https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
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وب إلمعاملة أو إلعقوبة إلقاسية أو إلالؤنسانية أو إلمهينة ه من رصن ، 4984لعام  7مناهضة إلتعذيب وغي 

ي إلحياة وإلسالمة إلشخصية
ن
ن منهم عىل وجه إلخصوص لهم إلحق ف  بأن جميع إلناس، وإلمعتقلي 

ً
 علما

ي و  وفق ما  من جميع أشكال إلتعذيب وإلمعاملة إلالؤنسانية،
 قانونإليضمنه إلقانون إلدوىلي إؤلنسانن

ي حاإلت إلسلمل إلدوىلي 
ن
ي حاإلت إلحرب كما ف

ن
 .حقوق إإلنسان ف

كية ضمان عدم قيام مسؤوليها ومن تحت قيادتهمحتاللبصفتها قوة إ ي "إلجيش  ، عىل إلسلطات إلير
ن
ف

ي إلسوري"
  إلوطتن

ً
كية إلسلطات ساءة معاملته. ؤأو  باحتجاز أي شخص تعسفيا ي  إلير

ن
ملزمة بالتحقيق ف

ن عنها بالشكل إلمناسب.   إإلنتهاكات إلمزعومة وضمان معاقبة إلمسؤولي 
 

 مقتل طالب لجوء وإصابة آخر برصاص إلجندرما: 

تل "سليمان إلّسياد" )2222آب/أغسطس  44بتاري    خ 
ُ
( وأصيب شاب آخر ك 28، ق

ً
ان برفقته، عاما

كية )إلجندرما(، أثناء  نتيجة إطالق إلنار بشكل مبارسر عليهما من قبل قوإت حرس إلحدود إلير

عية، بالقرب من قرية "إلعدوإنية كية بطريقة غي  رسر
ي إلير

ي ريف رأس 8محاولتهما إلعبور ؤىل إألرإضن
ن
" ف

 . ي /رسي كانيه إلغرن  ن  إلعي 

/رسي كا ن وج ولديه ثالثة أوإلد، وكان قد قرر قبيل وينحدر "إلّسياد" من مدينة رأس إلعي  ن نيه، وهو مير

ي 
ن
مقتله، إلهجرة ؤىل إلقارة إألوروبية عي  تركيا، ذلك نتيجة إنعدإم إإلستقرإر وتردي إألوضاع إلمعيشية ف

 منطقة "نبع إلسالم". 

 إلضحية كان من ضمن مجموعة تتألف من 
َّ
 شخ 45وقال أحد أفرإد عائلة "إلّسياد" ل  "تآزر"، ؤن

ً
صا

 :
ً
. وتابع حديثه قائال

ً
عية، ؤإل أنه كان أقلهم حظا حاولوإ إلعبور ؤىل تركيا بطريقة غي  رسر

9 

"تعرض سليمان ومن معه ؤلطالق إلنار بشكل مباشر من قبل إلجندرما، أثناء محاولتهم 

ي إلعبور، وترإجع إلبعض إآلخر، أصيب إبننا 
 
إجتياز إلجدإر إلحدودي، وفيما نجح بعضهم ف

ي صدره، كذلك أصيب شاب آخر كان برفقته بجروح بليغة". بثالث 
 
 طلقات ف

ن إلعام، لكنه كان قد فارق إلحياة عند وصوله  قل "سليمان" وإلجري    ح إآلخر ؤىل مشقن رأس إلعي 
ُ
ن

 :
ً
، وأضاف إلشاهد/إلمصدر قائال  إلمشقن

ثم  قام أحد إألشخاص إلذين كانوإ برفقة سليمان بسحبه وإبعاده عن إلجدإر إلحدودي،"

ي قرية إلقليعة إلقريبة من قرية إلعدوإنية/نقطة عبور إلحدود، 
 
إتصل مع أقرباء لنا ف

وأبلغهم بإصابته، فقاموإ بالقدوم عىل إلفور وإسعافه مع إلشاب إآلخر ؤىل مشف  رأس إلعي   

 ."  إلعام، لكن إبننا كان قد فارق إلحياة قبل وصوله ؤىل إلمشف 

                                                           
7
 .1994وغٌره من ضروب المعاملة أو العموبة الماسٌة أو الالإنسانٌة أو المهٌنة لعام  اتفالٌة مناهضة التعذٌب 
9

منذ احتالل رٌب البشر إلى داخل األراضً التركٌة بطرٌمة غٌر شرعٌة، الحدودٌة غربً رأس العٌن/سري كانٌه نمطة لته "العدوانٌة"تعد لرٌة  

الفرلة على رأسها "و "الجٌش الوطنً السوري"، وتستثمرها فصائل 9119ل/أكتوبر التركٌة فً تشرٌن األو "نبع السالم"المنطمة نتٌجة عملٌة 
 .إلى تركٌا بطرٌمة غٌر شرعٌةلجمع األموال عبر فرض االتاوات على األشخاص الراغبٌن/ات بالعبور  "91

9
 ، ولم ٌتم نشر بٌانات الشاهد بناًء على رغبته.9199آب/أغسطس  11تمَّ إجراء الممابلة عبر االنترنت، بتارٌخ  

mailto:https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading
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 للشاهد، و 
ً
 وفقا

ُ
ن ياد" فن "إلّس د ي رأس إلعي  ي قرية "إلقليعة" غرن 

ن
ي من قبل أقربائه /رسي كانيهف

، فيما بقر

ي قسم إلعناية إلمركزة، ووصف إألطباء حالته بالحرجة
ن
 .إلشاب إآلخر يتلقر إلعالج ف

 

تل بتاري    خ  28صورة إلضحية "سليمان إلّسياد" )
ُ
(، إلذي ق

ً
عليه نتيجة إطالق إلنار ، 2222آب/أغسطس  44عاما

كية )إلجندرما(، أثناء محاولته عبور   بشكل مبارسر  عية،  ا ؤىل تركي إلحدود  من قبل قوإت حرس إلحدود إلير بطريقة غي  رسر

ي 
ن
/رسي كانيه.  ف ن  ريف رأس إلعي 

 

إز عائالتهم:  ي لجوء وإبتر   إعتقال طالن 

ة أشخاص عىل إألقل، بينهم إمرأة، من قبل 2222وثقت "تآزر" خالل شهر تموز/يوليو  ، إعتقال عشر

/رسي كانيه وريفها، أثناء محاولتهم إلعبور  فصائل ن ي رأس إلعي 
ن
ي إلسوري" إلُمعارض، ف

"إلجيش إلوطتن

عية.   ؤىل تركيا بطريقة غي  رسر

ي جمعتها "تآزر" من عائالت إلمحتجزين/إت أنهم تعّرضوإ لسوء إلمعاملة 
وأفادت إلشهادإت إلتر

ي إلسوري"، كما تعرضت بعض تلك
ي سجون "إلجيش إلوطتن

ن
، وقد  وإلتعذيب ف إز إلماىلي

ن إلعائالت لالبير

تمَّ ؤطالق رسإح ستة من إلمحتجزين، بينهم إمرأة، بعد أن دفعت عائالت أربعة منهم عىل إألقل فدى 

 .
ً
ي مصي  أربعة محتجزين مجهوال

 مالية، فيما بقر
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/رسي كانيه ل  "تآزر" ؤن قوإت  ن ي رأس إلعي 
ن
وقال شاهد تعرض أربعة أفرإد من عائلته لالعتقال ف

طة إلعسكرية" إل تزإل تحتجز أحدهم، عىل إلرغم من دفع إلعائلة فدية مالية مقابل إؤلفرإج عنه، "إل شر

 :
ً
 42وتابع حديثه قائال

/شي كانيه  ي ريف رأس إلعي  
 
طة إلعسكرية أربعة أشخاص من عائلتنا، ف "إعتقلت إلشر

عية، وبقيوإ  ، أثناء محاولتهم إلعبور ؤىل تركيا بطريقة غت  شر ي  5محتجزين حنر يوم  إلغرب 

دوإلر أمريكي  2522، حيث تمَّ إؤلفرإج عن ثالثة منهم بعد دفعنا مبلغ 2222آب/أغسطس 

ي 
 
، بحجة أن إلقضاة ف

ً
لتلك إلقوإت لقاء ؤطالق شإح إلجميع، لكن إألخت  إلزإل محتجزإ

 ؤجازة". 

ن وأضاف إلشاهد أنه إلمحتجزين إلُمفرج عنهم كانوإ قد تعرضوإ لتعذيب جسدي ون ي حي 
ن
فسي شديد، ف

 إل يملكون معلومات حول تفاصيل تقديمهم للقضاء وآلية إؤلفرإج عنهم من إلناحية إلقانونية. 

 آخر تحدثت ؤليه "تآزر" ؤن أخاه إعتقل برفقة ثالثة شبان آخرين، 
ٌ
عىل إلطريق إلدوىلي وقال شاهد

ن من مناطقM4إلشي    ع  /رسي كانيه، قادمي  ن بور من أجل عإؤلدإرة إلذإتية،  ، أثناء توجههم ؤىل رأس إلعي 

عية : إلحدود ؤىل تركيا بطريقة غي  رسر
ً
َح ما جرى قائال  44، ورسر

ي وإلشبان إلثالثة لالعتقال، بتاري    خ 
قوإت  ، من قبل2222تموز/يوليو  5"تعرض أخ 

ي إحتجزتهم لمدة 
طة إلعسكرية، إلنر ي ظروف إحتجاز  25إلشر

 
وكة، ف ي سجن ببلدة مت 

 
 ف
ً
يوما

ي إلطعام، قبل أن سيئة، رإفقها ت
 
وجيه شتائم متكررة لهم وإخضاعهم لضغط نفسي وقلة ف

، مطلع آب/أغسطس  ي رأس إلعي  
 
، وإؤلفرإج 2222يتم عرضهم عىل إلمحكمة إلعسكرية ف

 عنهم". 

م ي تحققت منها "تآزر"، لم يحير
ي جميع إلحاإلت إلتر

ن
ي إلسوري" ف

، حقوق إلمحتجزين "إلجيش إلوطتن

 فقد إعتقلت فصائله 
ً
 عن إلمختلفة إألفرإد وإحتجزتهم تعسفا

ً
ممارسة إلمعاملة إلقاسية أو ، فضال

، أو  إلالؤنسانية أو إلمهينة عىل أقرباء إلمحتجزين، بوسائل منها 
ً
إزهم ماديا ن تعمد ؤخفاء مصي  هؤإلء  إبير

ي وإلمبادئ إألساسية لحقوق إؤلنس
ي إنتهاك للقانون إلدوىلي إؤلنسانن

ن
 42.انإألشخاص وأماكن وجودهم، ف

                                                           
11

زال ، وتحفظ الشاهد على نشر اسمه حفاظاً على سالمة أفراد عائلته، إذ ال 9199ٌآب/أغسطس  6تمَّ إجراء الممابلة عبر األنترنت، بتارٌخ  

 أحدهم محتجزاً لدى لوات "الشرطة العسكرٌة" فً رأس العٌن/سري كانٌه.
11
 ، وتمَّ التحفظ على اسم الشاهد بناًء على رغبته.9199آب/أغسطس  1تمَّ إجراء الممابلة عبر األنترنت، بتارٌخ  
19
االختفاء المسري بأنه جرٌمة حرب مركبة، انظر/ي ، كما وصفت اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر 99لاعدة اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر  

 .116الماعدة 
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