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األحد 15 آذار 2020

يف ذكرى احلراك الشعيب التاسعة توثيق 
مقتل 226247 مدنيا بينهم 14391 
بسبب التعذيب وإخفاء قسري لـ 100 

ألف، وتشريد 15.2 مليون سوري

توثيق 222 هجوما كيميائيا و492 
عنقوداي و81916 برميال متفجرا فاتورة 
املطالبة ابلتغيري السياسي حنو الدميقراطية
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احملتوى:
أواًل: التأكيد على احلق يف املطالبة بتغيري سياسي حنو الدميقراطية وحقوق اإلنسان.

اثنياً: تسجيل مقتل أزيد من ربع مليون مدين.
اثلثاً: تسجيل قرابة 147 ألف معتقل أو خمتٍف قسرايً.
رابعاً: مقتل قرابة 14391 شخصاً بسبب التعذيب.

خامساً: احلصار كشكل من أشكال العقوابت اجلماعية.
سادساً: تسجيل 222 هجوماً كيميائياً و492 هجوماً عنقودايً و81916 برمياًل متفجراً و171 هجوماً أبسلحة حارقة.

سابعاً: مئات االعتداءات على املراكز احليوية املدنية.
اثمناً: قرابة 15 مليون سوري مشرَّد بني انزح والجئ.

اتسعاً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: التأكيد على احلق يف املطالبة بتغيري سياسي حنو الدميقراطية وحقوق اإلنسان:
يف مثــل هــذه األايم مــن عــام 2011 بــدأ احلــراك الشــعيب يف ســوراي مطالبــاً ابحلريــة مــن االســتبداد وقهــر وظلــم األجهــزة األمنيــة، 
وابلعيــش بكرامــة، قابلــت الســلطات احلاكمــة هــذه املطالــب األساســية ابســتخدام الرصــاص احلــي مباشــرة وقتلــت وجرحــت 
عشــرات الســوريني علــى مــدى األســابيع الالحقــة، كمــا شــنَّت محــالت اعتقــال طالــت عشــرات آخريــن ومارســت حبقهــم أبشــع 
عمليــات التعذيــب وحتــول قســم منهــم إىل خمتفــني قســرايً، وبعــد عــدة أشــهر ارتفــع ســقف املطالــب حنــو التغيــري السياســي عــر 
انتخــاابت نزيهــة خاليــة مــن ســطوة األجهــزة األمنيــة الــي ضمنــت ســيطرة عائلــة األســد علــى ســوراي منــذ عــام 1970 حــى اآلن، 
واســتمرَّ احلــراك اجلماهــريي يف مطالبــه علــى الرغــم مــن توســع عمليــات القمــع واالنتهــاكات الــي تعــرض هلــا، ويف ظــلِّ فشــل دويل 
اتم يف محايــة املدنيــني الســوريني، حتــول احلــراك الشــعيب إىل نــزاع مســلح داخلــي يف نيســان/ 2012 أي بعــد مــرور مــا يزيــد عــن 

عــام علــى بــدء احلــراك الشــعيب.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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وكنتيجــة أساســية للفشــل يف محايــة اجملتمــع الــذي طالــب ابحلريــة والكرامــة والتغيــري السياســي حنــو التعدديــة والدميقراطيــة، الــذي قابلتــه 
الســلطات الســورية احلاكمــة وامليليشــيات احملليــة واإليرانيــة مبختلــف أنــواع االنتهــاكات، الــي بلغــت كثــري منهــا مســتوى اجلرائــم ضــد 
اإلنســانية، والــذي اســتمر ألشــهر طويلــة؛ بــدأت التنظيمــات اإلســالمية املتطرفــة ابلظهــور مــع بدايــة عــام 2012، كمــا بــرز ظهــور 
قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي يف بعــض املناطــق يف حمافظــة احلســكة، وتطــور شــكل النــزاع الســوري، ويف أيلــول/ 2014 
تدخلــت قــوات التحالــف الــدويل حملاربــة تنظيــم داعــش، ويف أيلــول/ 2015 تدخلــت القــوات الروســية إىل جانــب النظــام الســوري 
وامليليشيات اإليرانية، ويف عام 2019 تدخلت القوات الرتكية، وأصبحت خريطة سوراي على الشكل الذي نراه اليوم، وال تتسع 

هــذه املقدمــة املختصــرة لســرد تفاصيــل أوســع ولعــل ذلــك يكــون يف تقريــر مســتقل الحقــاً.
ويف كل عــام حييــي الســوريون الذيــن دعمــوا مطلــب احلريــة والكرامــة والتغيــري السياســي حنــو الدميقراطيــة، هــذه األايم ويتذكــرون 
مئــات آالف الضحــااي واملعتقلــني واملختفــني قســرايً وماليــني املشــردين، ومل خيطــر يف ابل الســوريني أنَّ مطالبهــم العادلــة واحملقــة 
ســوف تكلفهــم مثنــاً ابهظــاً علــى الصعيــد البشــري واملــادي والنفســي، حيــث مل يتــورع النظــام الســوري عــن تســخري كافــة مقــدرات 
الدولــة الســورية ومؤسســاهتا لقمــع احلــراك الشــعيب والبقــاء يف حكــم ســوراي، ولــو كلــف ذلــك قتــل مئــات آالف الســوريني وتشــريد 
نصــف الشــعب الســوري، وتدمــري واســع ملــدن ســوراي وبلداهتــا، وكان ابإلمــكان جتنــب كل ذلــك يف حــال موافقــة الســلطات علــى 
التغيــري السياســي عــر انتخــاابت نزيهــة، لكــن عائلــة األســد مل ترغــب أبن ختســر حكــم ســوراي فهــي كانــت وال تــزال تعترهــا مزرعــة 

أو ملكيــة خاصــة تســتطيع أن تفعــل هبــا وبشــعبها مــا تشــاء.
حنــاول يف هــذا التقريــر التذكــري جبــزء مــن التكلفــة البشــرية واملاديــة الــي دفعهــا الشــعب الســوري ومــا يــزال وفقــاً لقاعــدة بيــاانت 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، الــي قمنــا ببنائهــا عــر تســع ســنوات مــن العمــل اليومــي املســتمر، ونؤكــد علــى حــق الشــعب 
الســوري يف املطالبــة بتغيــري احلكومــة والنظــام احلاكــم بعــد أن ارتكــب كل هــذا الكــم مــن االنتهــاكات، الــي بلغــت مســتوايت 
جرائــم احلــرب واجلرائــم ضــد اإلنســانية، وكذلــك علــى حقــه يف احلصــول علــى احلمايــة الدوليــة مــن الســلطة احلاكمــة وحلفائهــا.

يقــول فضــل عبــد الغــي مديــر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف الذكــرى التاســعة النطــاق احلــراك الشــعيب حنــو احلريــة 
والدميقراطيــة يف ســوراي:

“ال ميكــن للمجتمــع الســوري وال للدولــة الســورية أن تســتقرَّ يف ظــلِّ بقــاء النظــام الســوري، وقــد بلغــت ضحــاايه 
املاليــني مــن الشــعب الســوري، الذيــن يرغبــون يف حماســبته، ســوف نســتمرُّ يف الدفــاع عــن حقــوق الســوريني يف 
املطالبــة بتغيــري سياســي حنــو نظــام دميقراطــي حيــرتم الشــعب الســوري ويدافــع عــن حقــوق اإلنســان وكرامــة املواطــن 
الســوري، وجيــب علــى الــدول الــي تدعــم النظــام الســوري وحتــاول إعادتــه إىل اجلامعــة العربيــة وغريهــا مــن املنصــات 
الدوليــة والتجاريــة أن تشــعر ابخلــزي والعــار أمــام الضحــااي الذيــن خلَّفهــم هــذا النظــام املتوحــش واملتَّهــم ابرتــكاب 

جرائــم ضــدَّ اإلنســانية”.
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اثنياً: تسجيل مقتل أزيد من ربع مليون مدين:
علــى مــدى الســنوات املاضيــة ظلَّــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان توثــق اهلجمــات الــي اســتهدفت املدنيــني، والــي أســفرت 
عــن مقتــل وإصابــة عشــرات اآلالف مــن الرجــال والنســاء واألطفــال، وقــد اســتخدمت قــوات النظــام الســوري يف حرهبــا ضــد 
الســوريني خمتلــف أنــواع الذخائــر، ومل تتــواىن عــن اســتخدام األســلحة احملرمــة كالذخائــر العنقوديــة واألســلحة الكيميائيــة، وغالبــاً 
مــا تزامــن التصعيــد العســكري والتقــدم الــري علــى األرض مــع اســتخدام النظــام الســوري ذخائــر عشــوائية كالراميــل املتفجــرة 

والصواريــخ املســمارية، الــي تتســبَّب يف أضــرار ماديــة وبشــرية كبــرية وغــري مــررة.
ــت القــوات الروســية إىل أطــراف النــزاع يف أيلــول/ 2015 ازدادت حــدة اســتهداف املدنيــني بشــكل واضــح  وبعــد أن انضمَّ
وارتفعــت وتــرية عمليــات القتــل، وبعــد مــرور أربعــة أعــوام علــى التدخــل الروســي مل تعــد تكتفــي القــوات الروســية بشــنِّ هجمــات 
جويــة، لكنهــا اخنرطــت يف هجمــات بريــة وعــززت مــن وجودهــا علــى األرض، وشــنَّت هجمــات بريَّــة بواســطة ســالح املدفعيــة 

والــدابابت؛ مــا تســبَّب يف ارتفــاع حصيلــة الضحــااي املدنيــني بشــكل كبــري.

وشــكَّلت بعض هجمات قوات التحالف الدويل انتهاكاً لقواعد القانون الدويل العريف عر اســتهدافها املدنيني، حيث مل تتَّخذ 
هــذه القــوات االحتياطيــات املمكنــة كافــة، كمــا نفَّــذت قــوات التحالــف الــدويل دورايت مدامهــة مشــرتكة بــني قــوات التحالــف 
الــدويل وقــوات ســوراي الدميقراطيــة لتســتهدف مــا تبقــى مــن خــالاي اتبعــة لتنظيــم داعــش، وعلــى الرغــم مــن أنَّ هــذه العمليــات 

يفــرتض أن تكــون علــى مســتوى عــاٍل مــن الدقــة إال أهنــا تســبَّبت يف حــدوث خســائر بشــرية يف صفــوف املدنيــني.

كما اســتمرت التَّنظيمات اإلســالمية املتشــددة يف تنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وأســفرت األلغام الي زرعها تنظيم 
داعــش يف املناطــق الــي انســحب منهــا عــن مقتــل مئــات املدنيــني.

وســجَّلنا مقتــل مئــات املدنيــني علــى يــد فصائــل يف املعارضــة املســلحة عــر عمليــات قصــف عشــوائي اســتهدفت مناطــق ختضــع 
لســيطرة النظــام الســوري، أو يف أثنــاء عمليــات اشــتباك مــع فصائــل أخــرى يف املعارضــة املســلحة أو مــع التنظيمــات اإلســالمية 

املتشــددة.

كمــا قامــت قــوات ســوراي الدميقراطيــة )بشــكل رئيســي قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي( بعمليــات قصــف عشــوائية 
وارتكبــت عــدداً مــن اجملــازر.
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ــعيب حنــو الدميقراطيــة يف ســوراي آذار/ 2011 حــى  وقــد بلغــت حصيلــة الضحــااي املدنيــني الذيــن قتلــوا منــذ انــدالع احلــراك الشَّ
آذار/ 2020 حبســب قاعدة بياانت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان 226247 مدنياً، بينهم 29257 طفاًل، 16021 
ســيدة )أنثــى ابلغــة(، ُمســجلون عــر عمليــات توثيــق يوميــة مســتمرة يف قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بتفاصيــل 
ــالح، واجلهــة الــي نفَّــذت عمليــة القتــل، وحبســب فــرز قاعــدة البيــاانت فــإنَّ  ُمتعــدِّدة كاالســم ومــكان القتــل وزمانــه، ونوعيَّــة السِّ
احللــف الســوري الروســي مســؤول عــن 91.36 % مــن حصيلــة القتــل مقارنــة ببقيــة األطــراف، وجتــاوزت نســبة حصيلــة القتلــى 
مــن األطفــال والســيدات إىل اجملمــوع الكلــي للضحــااي حاجــز الـــ 18 % وهــي نســبة مرتفعــة جــداً وُتشــري إىل تعمُّــد قــوات احللــف 

الســوري الروســي اســتهداف املدنيــني.
وقــد كانــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قــد أطلقــت علــى موقعهــا الرمســي واجهــة تفاعليــة حلصيلــة الضحــااي املدنيــني الذيــن 
قتلــوا يف ســوراي منــذ آذار/ 2011 حــى كانــون الثــاين/ 2020 ُتظهــر الواجهــة مــن خــالل الرســوم البيانيــة التفاعليــة حصيلــة 
الضحــااي املدنيــني موزعــة علــى احملافظــات الســورية، وكذلــك توزُّعهــم حبســب الســنوات، كمــا يُظهــر رســم بيــاين حصيلــة الضحــااي 
تبعــاً للمحافظــة الــي ينتمــون إليهــا وتصنيفهــم مــن حيــث الذكــور واإلانث البالغــني أو األطفــال ويتــم توزيعهــم تبعــاً للجهــة الــي 
قامــت بعمليــة القتــل، حيــث ُيســاهم فــرز الضحــااي علــى هــذا النَّحــو يف معرفــة اخلســارة البشــرية الــي تعــرَّض هلــا أبنــاء احملافظــة؛ مــا 

ُيســهم يف رســم صــورة أوضــح لتقييــم عمليــات تعويــض الضحــااي وجــر الضــرر يف مســار العدالــة االنتقاليــة مســتقباًل.

ح حصيلة الضحااي املدنيني الذين قتلوا يف سوراي وتوزعهم حبسب مرتكيب االنتهاك:  الرسوم البيانية التالية توضِّ

https://drive.google.com/file/d/1gR5YVpA1Hm6GdHyxmsJAorNr0HGmxEfD/view
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https://drive.google.com/file/d/1DFjSMw5Uzp-LhNtTTpbP-E6RgrGMm7Ay/view
https://drive.google.com/file/d/1mDyeyHVYHF2cYcN4C4XHQ6NZToleW5-K/view
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اثلثاً: تسجيل قرابة 147 ألف معتقل أو خمتٍف قسرايً:
ُتشــري تقديراتنــا إىل أن مــا ال يقــل عــن 1.2 مليــون مواطــن ســوري قــد تعرضــوا لتجربــة االعتقــال والتعذيــب، لكــن قرابــة 147 
، فــال يــكاد ينجــو معتقــل مــن  ألــف شــخصاً ال يزالــون قيــد االعتقــال التعســفي أو االختفــاء القســري )والتعذيــب بــدون شــكٍّ
شــكل مــن أشــكال التعذيــب(، ومــع انتشــار فــريوس كــوروان اجلديــد COVID-19 مؤخــراً فــإنَّ عشــرات آالف املعتقلــني 
مهددين خبطر اإلصابة والعدوى، وإنَّ الغالبية العظمى منهم يف مراكز االحتجاز التابعة للنظام الســوري أو إنه قد قام بقتلهم، 
وحبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فــإن هنــاك مــا ال يقــل عــن 129989 ألــف شــخص ال يزالــون 
قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري لــدى النظــام الســوري، تتــم الغالبيــة العظمــى مــن عمليــات االعتقــال مــع قيــام جمموعــة مــن 
املســلحني التابعــني لألجهــزة األمنيــة غالبــاً، يرتــدون زايً عســكرايً أو مدنيــاً ابقتحــام منــزل أو مدامهــة مــكان عمــل أو مــكان عــام، 
أو عنــد نقطــة تفتيــش، ويقومــون بعمليــة االعتقــال دون إبــراز أمــر أو قــرار إلقــاء القبــض أو موافقــة القضــاء علــى عمليــة االعتقــال، 
كمــا ال ُيصــرِّح هــؤالء إىل أي جهــاز أمــي يتبعــون أو أيــة جهــة يعملــون معهــا، وال يفصحــون عــن هوايهتــم أو أمسائهــم، وغالبــاً 
مــا يتزامــن ذلــك مــع اســتخدام العنــف والضــرب واإلهانــة وإشــاعة اخلــوف يف مــكان احلادثــة، فيمــا يشــبه عمليــات اخلطــف الــي 
تقــوم هبــا املافيــا، وابلتــايل حُيــرم الضحيــة مــن كافــة حقوقــه القانونيــة واإلنســانية، ويتعــرض ألمنــاط متعــددة مــن التعذيــب، إضافــة 
إىل خوفــه املســتمر مــن مصــريه اجملهــول، حيــث تُنكــر الســلطات احلاكمــة معرفتهــا ابجلهــة الــي اعتقلتــه أو مــكان اعتقالــه، كمــا 
ال تســمح لــه ابلتواصــل مــع أهلــه أو جمــرد إخبارهــم ابعتقالــه، وال ُيســمح لــه بتوكيــل حمــاٍم، ويتحــول ابلتــايل قرابــة 90 % مــن 

املعتقلــني لــدى النظــام الســوري إىل خمتفــني قســرايً.
 

وقــد مارســت قــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة عمليــات االعتقــال التعســفي إمــا عــر محــالت دهــم واعتقــال أو عــر 
نقــاط التفتيــش املؤقتــة، الــي تقــوم إبنشــائها بــني احلــني واآلخــر، واســتهدفت العاملــني يف منظمــات اجملتمــع املــدين عــر ممارســات 
قمعية للتضييق على عمل تلك املنظمات، كما اســتهدفت بعمليات االعتقال شــيوخ العشــائر والوجهاء، وسياســيني معارضني 
هلــا، إضافــة إىل اعتقــال مــن تربطــه صــالت قــرىب مــع تنظيــم داعــش أو فصائــل يف املعارضــة املســلحة، وقــد ســجلنا العديــد مــن 
احلــوادث الــي جــرى فيهــا اعتقــال عائــالت بشــكل مجاعــي ومل تســتثِن النســاء واألطفــال، كمــا رصــدان عمليــات اعتقــال حصلــت 
علــى خلفيــة عرقيــة. إضافــة إىل عمليــات االعتقــال الــي شــنَّتها هبــدف التجنيــد القســري وطالــت الذكــور واإلانث مــن خمتلــف 

األعمار.
وثَّقنــا مــا ال يقــل عــن 3087 شــخصاً ال يزالــون قيــَد االعتقــال أو االختفــاء القســري يف ســجون قــوات ســوراي الدميقراطيــة منــذ 

أتسيســها حــى آذار/ 2020.
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ــذ  جلــأ تنظيــم داعــش إىل تطبيــق سياســة االعتقــال التَّعســفي واإلخفــاء القســري حبــقِّ املدنيــني يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرته ونفَّ
عمليــات اختطــاف مجاعــي حبــق مدنيــني يف أثنــاء هجماتــه علــى مناطــق خــارج ســيطرته واختذهــم رهائــن. وقــد ســجَّلنا اعتقــال 
التنظيــم مــا ال يقــل عــن 8648 شــخصاً منــذ أتسيســه حــى آذار/ 2020، وقــد أدى فقــدان تنظيــم داعــش للمناطــق الــي كان 
ُيســيطر عليهــا إىل حتــول املعتقلــني واملختطفــني لديــه إىل خمتفــني قســرايً، عقــب إخالئــه مراكــز االحتجــاز كافــة الــي كانــت تتبــع 

لــه، واقتيــاده احملتجزيــن حنــو مناطــق جمهولــة وواحتمــال تعرُّضهــم لعمليــات تصفيــة مجاعيــة.
 

أمــا هيئــة حتريــر الشــام )جبهــة النصــرة ســابقاً( فقــد اتبعــت سياســة اخلطــف واالعتقــال التعســفي جتــاه النشــطاء اإلعالميــني 
والصحفيــني واحلقوقيــني، واألجانــب والعاملــني يف املنظمــات اإلنســانية واجملالــس احملليــة، وشــيوخ العشــائر والوجهــاء، واألشــخاص 
املنضويــن يف فصائــل املعارضــة املســلحة املناوئــة هلــا، واختــذت العديــد منهــم رهائــن الســتخدامهم يف مفاوضــات مــع عائالهتــم أو 
مــع اجلهــات الــي يعملــون لديهــا إلطــالق ســراحهم مقابــل مبالــغ ماليــة ضخمــة، وتلجــأ هيئــة حتريــر الشــام إىل إخفــاء املعتقلــني 
واملختطفــني لديهــا قســرايً، وال ختضعهــم أليــة حماكمــة ابســتثناء احملاكمــات الشــكلية والســرية الــي جيريهــا الشــرعيون واألمنيــون 
لديهــا، وقــد ســجَّلنا مــا ال يقــل عــن 2057 شــخصاً ال يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري علــى يــد اهليئــة حــى آذار/ 

.2020
نفَّــذت فصائــل يف املعارضــة املســلحة عمليــات اعتقــال حبــقِّ املدنيــني بعــد اقتحــام مناطــق ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري 
أو يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرهتا، كمــا اســتهدفت عمليــات االعتقــال يف بعــض األحيــان النشــطاء املنتقديــن لسياســاهتا أو 
غــري احلاصلــني علــى موافقــات عمــل، كمــا اســتهدفت املهجريــن قســراً والســكان األصليــني علــى حــد ســواء، واختــذت العديــد 
منهــم رهائــن الســتخدامهم يف عمليــات التفــاوض مــع ذويهــم إلطــالق ســراحهم مقابــل مبالــغ ماليــة ضخمــة، وقــد وثَّقنــا 3044 

شــخصاً ال يزالــون قيــد االحتجــاز أو االختفــاء القســري يف ســجون فصائــل يف املعارضــة املســلَّحة حــى آذار/ 2020. 
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ح حصيلة حاالت االعتقال التعسفي أو االختفاء القسري موزَّعة حبسب مرتكيب االنتهاك: الرسم البياين التَّايل يوضِّ

رابعاً: مقتل قرابة 14391 شخصاً بسبب التعذيب:
ال تــزال ســوراي تتصــدَّر مجيــع دول العــامل يف ممارســة التَّعذيــب -حبــقِّ املعتقلــني- الــذي يــؤدي إىل املــوت يف كثــري مــن األحيــان، فقــد 
ســجلنا ما ال يقل عن 14391 حالة وفاة بســبب التعذيب، وإن األمراض الناجتة عن ســوء ظروف االحتجاز أو النزيف بســبب 
الضــرب هــي الســبب الرئيــس وراء الوفيــات بســبب التعذيــب، ويتصــدَّر النظــام الســوري املســؤولية عــن ذلــك بنســبة 99 %، ولقــد 
اســتخدم التَّعذيــب كأداة لفــرض الســلطة وســحق املعارضــني وإلرهــاب اجملتمــع وحتطيمــه ودفعــه لالستســالم والتســليم حبكــم العائلــة 

األوحد.
تعــدَّدت أمنــاط التعذيــب الــي اســتخدمتها قــوات النظــام الســوري داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا، ومورســت بشــكل واســع 
حــى ال يــكاد يوجــد معتقــل انٍج مل يتعــرض ألحــد هــذه األســاليب أو لعــدد منهــا معــاً، وقــد اســتطاعت الشــبكة الســورية حلقــوق 
اإلنســان بعــد التحــدث مــع مئــات مــن الناجــني مــن االعتقــال أو التعذيــب توثيــق 72 أســلوب تعذيــب ال يــزال النظــام الســوري 
مســتمراً يف ممارســتها يف مراكز االحتجاز واملشــايف العســكرية التابعة له، وكنا قد ســجَّلنا مقتل 14221 شــخصاً قضوا بســبب 

التَّعذيــب يف ســجون النظــام الســوري منــذ آذار/ 2011 حــى آذار/2020.

http://sn4hr.org/arabic/2019/10/21/11639/
http://sn4hr.org/arabic/2019/10/21/11639/
http://sn4hr.org/arabic/2019/10/21/11639/
https://drive.google.com/file/d/1elS3g9STNFxL9OYshRBc40Ft1_9BN_RB/view
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ومــارس تنظيــم داعــش صنوفــاً خمتلفــة مــن أســاليب التعذيــب يف أثنــاء التَّحقيــق مــع احملتجزيــن لديــه النتــزاع معلومــات منهــم أو 
بدافــع االنتقــام ونشــر اخلــوف وترهيــب بقيــة احملتجزيــن واملدنيــني، وتتفــاوت درجــات التَّعذيــب حبســب التُّهــم املوجَّهــة إىل احملتجــز، 
وتبلــغ أقســى درجاهتــا مــع النشــطاء اإلعالميــني والعســكريني واملختطفــني األجانــب، وقــد ســجَّلنا مقتــل 32 شــخصاً بســبب 
التَّعذيــب يف ســجون تنظيــم داعــش منــذ اإلعــالن عــن أتسيســه يف نيســان/ 2013 حــى آذار/ 2020، مــن ضمنهــا عمليــات 
رجــم حــى املــوت لفتيــات حمتجــزات، وبشــكل عــام تتشــابه أســاليب التعذيــب الــي يتبعهــا التنظيــم مــع أســاليب التعذيــب الــي 

اتبعهــا النظــام الســوري.
أمــا هيئــة حتريــر الشــام فيتعــرَّض املعتقلــون واملختطفــون لديهــا للضــرب املــرح واجللــد، والشــبح بشــكل رئيــس، كمــا ُتــارس عليهــم 
أســاليب تعذيــب نفســية كاإلعــدام الومهــي، والتَّهديــد ابالغتيــال والقتــل يف حــال تكــرار توجيــه التُّهــم إليهــم، وقــد وثَّقنــا مقتــل 25 

شــخصاً بســبب التَّعذيــب يف ســجوهنا حــى آذار/ 2020.

وجلأت قوات ســوراي الدميقراطية يف مراكز احتجازها إىل اســتخدام الضرب املؤذي واملســبب حلدوث كســور يف العظام، بشــكل 
رئيــس وواســع يف أثنــاء التحقيــق مــع املعتقلــني واملختطفــني لديهــا، ومارســت أســاليب تعذيــب مشــاهبة ألســاليب النظــام الســوري، 
كالشــبح والــدوالب والصعــق الكهرابئــي والتجويــع واحلرمــان مــن الرعايــة الصحيــة، خاصــة جتــاه املتهمــني ابالنتمــاء إىل فصائــل يف 
املعارضــة املســلحة وأقرابئهــم، أو املتهمــني ابالنتمــاء إىل تنظيــم داعــش. وقــد ســجَّلنا مقتــل مــا ال يقــل عــن 50 شــخص بســبب 

التَّعذيــب يف ســجوهنا حــى آذار/ 2020.
واستخدمت فصائل يف املعارضة املسلحة عمليات الضرب املرح بواسطة أدوات كالعصا اخلشبية واملعدنية والسلك الكهرابئي 
يف أثنــاء التحقيــق مــع املعتقلــني لديهــا، إضافــة الســتخدامها وضعيــات تعذيــب كالــدوالب والشــبح، وقــد اســتخدمت التعذيــب 
ضــدَّ املنتقديــن لسياســاهتا وبشــكل رئيــس ضــدَّ النشــطاء اإلعالميــني احملليــني أو املدنيــني، الذيــن يعرتضــون علــى قراراهتــا، كمــا 
اســتخدمت درجــات أقســى مــن التعذيــب مــع أســرى مــن قــوات النظــام الســوري حمتجزيــن لديهــا. ســجَّلنا مقتــل43  شــخصاً 

بســبب التَّعذيــب حــى آذار/ 2020 لــدى مجيــع فصائــل املعارضــة املســلحة.
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ح حصيلة الضحااي الذين قتلوا بسبب التَّعذيب وتوزعهم حبسب مرتكيب االنتهاك:  الرسم البياين التايل يوضِّ

خامساً: احلصار كشكل من أشكال العقوابت اجلماعية:
اتَّبعت قوات النِّظام الســوري سياســة فرض احلصار على املناطق الواقعة حتت ســيطرة فصائل يف املعارضة املســلحة واســتخدمت 
سياســة التجويــع كشــكل مــن أشــكال العقــوابت اجلماعيــة، وأدى احلصــار ومنــع الطَّعــام والــدواء إىل انتشــار حــاالت مــن ســوء 
التَّغذيــة واجلفــاف وحــاالت فقــر الــدم، إضافــة إىل انتشــار عــدد مــن األوبئــة بســبب التَّلــوث البيئــي الناتــج عــن تراكــم النفــاايت، 
وتضــرُّر شــبكات الصــرف الصحــي، وقــد ســجَّلنا مقتــل920  مدنيــاً، بينهــم405  طفــاًل، و189 ســيدة )أنثــى ابلغــة( بســبب 

نقــص الطَّعــام والــدَّواء يف املناطــق الــي حاصرهــا النِّظــام الســوري منــذ آذار/ 2011.
وعلــى الرغــم مــن انتهــاء احلصــار يف العديــد مــن املناطــق، ذلــك بعــد ســيطرة قــوات النظــام الســوري الــي تتحمــل مســؤولية احلصــار 
علــى هــذه املناطــق وتفريــغ ســكاهنا منهــا، إال أنَّ خميــم الركبــان الواقــع علــى احلــدود الســورية األردنيــة ال يــزال يعــاين مــن حصــار 
تفرضــه عليــه قــوات النظــام الســوري بشــكل رئيــس، الــي غالبــاً مــا تنــع مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية )أوتشــا( 
مــن إيصــال املســاعدات إىل املخيــم؛ مــا جيعــل أهــايل املخيــم يف حاجــة دائمــة للمســاعدات واملعــوانت الغذائيــة، وال ميلكــون ســوى 

احلــد األدىن مــن االحتياجــات األساســية.

https://drive.google.com/file/d/1ExLQXSfrSrQJRS-kPCexO3OsnN6-zyzj/view
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واتبَّــع تنظيــم داعــش األســلوب ذاتــه يف حيَّــي اجلــورة والقصــور مبدينــة ديــر الــزور، وخميــم الريمــوك جنــوب مدينــة دمشــق، كمــا 
حاصــرت فصائــل يف املعارضــة املســلحة بلــدات يف ريفــي إدلــب وحلــب أغلبيــة ســكاهنا مــن مــوايل النِّظــام الســوري؛ مــا أدى إىل 

تدهــور الوضــع املعيشــي فيهــا.
كمــا فرضــت قــوات ســوراي الدميقراطيــة حصــاراً مطبقــاً علــى اجليــب األخــري اخلاضــع لســيطرة تنظيــم داعــش مــن مدينــة هجــني 
وصــواًل إىل بلــدة الباغــوز بريــف ديــر الــزور الشــرقي، ومنعــت قــوات ســوراي الدميقراطيــة دخــول املــواد الغذائيــة والطبيــة إىل القــرى 
والبلــدات الــي كان يســيطر عليهــا تنظيــم داعــش، واســتمر احلصــار حــى اإلعــالن عــن انتهــاء التنظيــم يف آذار/ 2019، وقــد 
ســجَّلنا مقتــل 33 مدنيــاً، بينهــم 13 طفــاًل بســبب نقــص الرعايــة الغذائيــة والصحيــة بســبب احلصــار الــذي فرضتــه قــوات ســوراي 

الدميقراطيــة.
 

سادســاً: تســجيل 222 هجومــاً كيميائيــاً و492 هجومــاً عنقــودايً و 81916 برميــًا متفجــراً و171 
هجومــاً أبســلحة حارقــة:

اســتخدمت قــوات النظــام الســوري الذخائــر العنقوديــة بكثافــة يف إطــار حرهبــا علــى املدنيــني، وُتشــري قاعــدة بيــاانت الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان إىل أنَّ أول اســتخدام موثَـّـق للذخائــر العنقوديــة وقــع يف تــوز/ 2012، وشــهدت احلقبــة الــي تلــت 
التَّدخــل العســكري الروســي يف 30/ أيلــول/ 2015 تصعيــداً غــري مســبوق يف اســتخدام الذخائــر العنقوديــة، كمــا متَّ جتريــب 
منــاذج جديــدة مــن الذخائــر مل تشــهدها الســاحة الســورية ســابقاً، ســواء الــي تُلقــى مــن اجلــو، أو الذخائــر األرضيَّــة الــي ُتطلَــُق عــر 
مــاً  منصَّــات ورامجــات صواريــخ، وال تــزال قــوات احللــف الســوري الروســي تســتخدم هــذه األســلحة يف إطــار عمليــات ختــدم تقدُّ
عســكرايً علــى الرغــم مــن كل مــا ُتســبِّبه هــذه الذخائــر وخملفاهتــا الفرعيــة مــن إصــاابت بليغــة وتشــوُّهات خُميفــة ســوف تُعــاين منهــا 

الدولــة الســورية ألجيــال قادمــة.
 

سجَّلنا حى آذار/ 2020 ما ال يقل عن 492 هجوماً بذخائر عنقودية نفَّذهتا قوات احللف السوري الروسي، تتوزعَّ إىل:
ألف: قوات النظام السوري: 248 هجوماً.

 ابء: القوات الروسية: 236 هجوماً.
جيم :هجمات روسية/ سورية: 8 هجمات.

تســبَّبت تلــك اهلجمــات يف مقتــل 1030 مدنيــاً بينهــم 382 طفــاًل و217 ســيدة )أنثــى ابلغــة( إثــَر هجمــات بذخائــر عنقوديــة 
شــنَّتها قــوات احللــف الســوري الروســي منــذ تــوز/ 2012 حــى آذار/ 2020، كمــا وثَّقنــا مقتــل مــا ال يقــل عــن 357 مدنيــاً 

بينهــم 107 طفــاًل و31 ســيدة )أنثــى ابلغــة( إثــر انفجــار ذخائــر فرعيــة تعــود إىل هجمــات ســابقة بذخائــر عنقوديــة.
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أما على صعيد استخدام األسلحة الكيميائية فقد وثَّقنا 222 هجوماً كيميائياً يتوزعون على النحو التايل:
ألــف: نفــذ النظــام الســوري قرابــة 217 هجومــاً كيميائيــاً منــذ أول اســتخدام موثَّــق هلــذا الســالح يف كانــون األول/ 2012 حــى 

آذار/ 2020، توزَّعــت حبســب قــرارات جملــس األمــن علــى الّنحــو التــايل:
أواًل: قبل قرار جملس األمن رقم 2118 الصادر يف 27/ أيلول/ 2013: 33 هجومًا

اثنياً: بعد قرار جملس األمن رقم 2118 الصادر يف 27/ أيلول/ 2013 حى اآلن: 184 هجومًا
اثلثاً: بعد قرار جملس األمن رقم 2209 الصادر يف 6/ آذار/ 2015: 115 هجومًا

رابعاً: بعد تشكيل آلية األمم املتحدة وقرار جملس األمن رقم 2235 الصادر يف 7/ آب/ 2015: 59 هجومًا
تسبَّبت تلك اهلجمات يف مقتل 1510 شخصاً يتوزعون إىل: 

1409 مدنياً بينهم 205 طفاًل و260 سيدة )أنثى ابلغة(.	 
94 من مقاتلي املعارضة املسلحة 	 
7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا يف سجون املعارضة املسلحة 	 

كما تسبَّبت يف إصابة 11080 شخصاً بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا يف سجون املعارضة املسلحة.
ابء: ســجلنا مخــس هجمــات اســتخدم فيهــا تنظيــم داعــش األســلحة الكيميائيــة يف حمافظــة حلــب؛ تســبَّبت يف إصابــة مــا ال يقــل 

عــن 132 شــخصاً.
ومل تتوقَّــف طائــرات النِّظــام الســوري املروحيــة واثبتــة اجلنــاح عــن إلقــاء الراميــل املتفجــرة ُمتجاهلــة بشــكل كلــي قــرار جملــس األمــن 
رقــم 2139، ويف ظــلِّ جتاهــل جملــس األمــن نفســه مراقبــَة أو إدانــة النظــام الســوري علــى اســتخدام هــذا الســالح الربــري وحبســب 
إحصائياتنــا فقــد ألقــى طــريان النظــام الســوري املروحــي واثبــت اجلنــاح قرابــة 81916 برميــاًل متفجــراً منــذ أول اســتخدام موثــق 

هلــذا الســالح يف 18/ تــوز/ 2012 حــى آذار/ 2020.
 

كما اســتخدم النِّظام الســوري منذ آذار/ 2011 الذخائر احلارقة والراميل املتفجرة احململة مبواد حارقة، لكنَّنا ســجَّلنا تصاعداً 
ملحوظــاً يف اســتخدام مثــل هــذا النــوع مــن األســلحة يف عامــي 2016 و2017، وكانــت القــوات الروســية املســؤوَل األكــَر عــن 

هــذه اهلجمات.
وحبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فقــد ســجَّلنا مــا ال يقــل عــن 171 هجومــاً أبســلحة حارقــة علــى 

مناطــق مدنيَّــة ســكنّية، توزَّعــت حبســب مرتكــب االنتهــاك:
ألف: النظام السوري: 41 هجوماً.

ابء: القوات الروسية: 125 هجوماً.
جيم: قوات الّتحالف الدويل: 5 هجوماً ضدَّ أحياء سكنيَّة يف مدينة الرقة.
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سابعاً: مئات االعتداءات على املراكز احليوية املدنية:
اســتمرت قــوات احللــف الســوري الروســي يف انتهــاك قواعــد قانــون احلــرب طيلــة الســنوات املاضيــة واســتهدفت علــى حنــو متعمــد 
املنشــآت الطبيــة واملــدارس وأماكــن العبــادة يف حماولــة منهــا لســحق احليــاة املدنيــة أبشــكاهلا كافــة. ويف كثــري مــن األحيــان وثَّقنــا 

ــد اســتهدافه وختريبــه وإحــداث ضــرر ابلــغ يف البــى التحتيــة. هجمــات متكــررة علــى املركــز احليــوي ذاتــه، مــا ُيشــري إىل تعمُّ
ارتكبــت بقيــة األطــراف انتهــاكات مماثلــة، لكــن بنســٍب ُمتفاوتــة ومل تصــل إىل مســتوى االنتهــاكات الــي ارتكبتهــا قــوات احللــف 

الســوري الروســي اإليــراين وحجمهــا.
ــد، وتعطيــل لألعيــان املدنيــة،  وتنوَّعــت االعتــداءات الــي اســتطعنا رصدهــا طيلــة الســنوات املاضيــة مــن عمليــات قصــف متعمَّ
وإخراجهــا عــن دورهــا يف خدمــة املدنيــني دون وجــود ضــرورة عســكرية ُملِّحــة، حيــث حــول النظــام الســوري العديــد مــن املــدارس 
واملالعــب إىل ثكنــات عســكرية أو مراكــز اعتقــال يف املناطــق الــي يســيطر عليهــا؛ مــا جيعلهــا عرضــة الســتهدافها مــن قبــل أطــراف 

النِّــزاع األخــرى.
 

اثمناً: قرابة 15 مليون سوري مشرَّد بني انزح والجئ:
ال يزال النزوح والتشــريد القســري من أكثر تداعيات النزاع املســلح تفاقماً، الي عاىن منها الشَّــعب الســوري منذ اندالع احلراك 
الشــعيب حنــو الدميقراطيــة يف آذار/ 2011، وقــد شــهدت أعــوام 2017 و2018 و2019 تدفــق مئــات آالف النازحــني 
مــن خمتلــف مناطــق ســوراي، حيــث أجــرت العمليــات العســكرية الــي قادهتــا قــوات احللــف الســوري الروســي اإليــراين، واهلــدن 
واالتفاقــات الــي فُرَضــت علــى املــدن والبلــدات احملاصــرة، والــي خُتالــف يف مضموهنــا القانــون الــدويل اإلنســاين، أجــرت مئــات 

اآلالف مــن األشــخاص علــى تــرك منازهلــم.
ــدِّر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنَّ مــا يقــارب 15.2 مليــون شــخص تعــرَّض للتَّشــريد القســري منــذ آذار/ 2011  وتُق

بينهــم 9 مليــون شــخص جــرى تشــريدهم داخــل ســوراي كمــا تشــرَّد قرابــة 6.2 مليــون الجــئ خــارج ســوراي.
وعــر الســنوات املاضيــة ظلَّــت قــوات احللــف الســوري الروســي هــي املســؤول األكــر عــن عمليــات التشــريد القســري الــي تعــرض 

هلــا الســوريون، ومثَّــل اســتخدام الذخائــر العشــوائية وحماولــة ســحق احليــاة املدنيــة الســبب األول هلجــرة اآلالف مــن دايرهــم. 
كمــا تســبَّبت هجمــات قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي ســابقاً وقــوات ســوراي الدميقراطيــة الحقــاً واملدعومــة مــن قبــل 

قــوات التحالــف الــدويل يف تشــريد مئــات اآلالف مــن حمافظــات الرقــة وديــر الــزور واحلســكة.
وبفعــل العمليــات العســكرية الــي قامــت هبــا قــوات املعارضــة املســلحة املدعومــة مــن القــوات الرتكيــة نــزَح اآلالف مــن منطقــة عفريــن 
يف حمافظــة حلــب، وكذلــك فقــد تســببت العمليــات العســكرية يف شــرق هنــر الفــرات يف حركــة نــزوح كبــرية مــن املناطــق الواقعــة قــرب 

احلدود الســورية الرتكية، بعضها مناطق مل يســبق لســكاهنا أن نزحوا منها.
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وخــالل الشــهرين املاضيــني تســبَّبت قــوات النظــام الســوري والروســي واإليــراين يف أكــر موجــة تشــريد قســري يف حمافظــة إدلــب 
ومــا حوهلــا، حيــث تشــرد أزيــد مــن مليــون شــخص يف غضــون هــذه املــدة القصــرية وأصبحــت مــدن كاملــة خاليــة تامــاً، وتعرضــت 

لعمليــات هنــب واســعة كمــا حصــل يف مدينــة معــرة النعمــان وســراقب علــى ســبيل املثــال.
ويف ظــلِّ انتشــار فــريوس كــوروان اجلديــد - COVID-19 يف العــامل أمجــع فــإنَّ وضــع النازحــني الســوريني يعتــر مــن أكثــر 
األوضــاع هشاشــة يف العــامل، وبشــكل أساســي لألســباب التاليــة: عــدم توفــر كميــات امليــاه الصاحلــة لغســل اليديــن واالســتحمام، 
االكتظــاظ الكثيــف لألشــخاص ضمــن اخليمــة الواحــدة، إضافــة إىل عــدم توفــر مراكــز طبيــة كافيــة للعــالج ضمــن املخيمــات بعــد 
أن قــام طــريان النظــام الســوري والروســي ابســتهداف الغالبيــة العظمــى منهــا، وأخــرياً الصعوبــة البالغــة يف أتمــني أماكــن للحجــر 

الصحــي.

اتسعاً: االستنتاجات والتوصيات:
الحظنــا أنَّ أغلــب عمليــات اهلجمــات وحــوادث االنتهــاكات كانــت موجَّهــة مــن قبــل أطــراف النــزاع بشــكل أساســي ضــدَّ 	 

أفراد مدنيني، وهذا انتهاك ملواد القانون الدويل اإلنســاين وقرارات جملس األمن ذات الصلة، كما أنَّ قســماً كبرياً من هذه 
احلــوداث املســجلة لدينــا، الــي انعكســت علــى صــورة إحصائيــات ورَدت يف هــذا التقريــر، قــد تســبَّبت يف حــدوث خســائر 
طالــت أرواح املدنيــني أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف إحلــاق الضَّــرر ابألعيــان املدنيَّــة، وشــكَّل كثــري مــن هــذه اهلجمــات جرائــم 

ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب. 
لقــد وافقــت الــدول ابإلمجــاع يف قمــة عــام 2005 علــى مســؤولية كل دولــة عــن محايــة ســكاهنا مــن اجلرائــم ضــد اإلنســانية 	 

وجرائــم احلــرب، إن هــذه املســؤولية تســتلزم منــع هــذه اجلرائــم، ومنــع التحريــض علــى ارتكاهبــا بكافــة الوســائل املمكنــة، وعندمــا 
ختفــق الدولــة بشــكل واضــح يف محايــة ســكاهنا مــن اجلرائــم الفظيعــة، أو تقــوم هــي ابرتــكاب هــذه اجلرائــم كمــا يف حالــة النظــام 

الســوري، فــإن مــن مســؤولية اجملتمــع الــدويل التدخــل ابختــاذ إجــراءات محايــة بطريقــة مجاعيــة وحامســة ويف الوقــت املناســب.

التوصيات:
جملس األمن الدويل واألمم املتحدة:

جيــب علــى أعضــاء يف جملــس األمــن التَّوقــف عــن اســتخدام حــق النقــض حلمايــة النظــام الســوري، الــذي ارتكــب علــى مــدى 	 
تســعة أعــوام مئــات آالف االنتهــاكات، الــي ُتشــكل يف كثــري منهــا جرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب.

إثــَر عــدم التــزام األطــراف وبشــكل خــاص النظــام الســوري أبي مــن قــرارات جملــس األمــن ســواء املتعلقــة ابألســلحة الكيميائيــة 	 
أو الراميــل املتفجــرة أو االختفــاء القســري، ال يبقــى أمــام جملــس األمــن الــدويل بعــد تســع ســنوات ســوى التَّدخــل عســكرايً؛ 

هبــدف محايــة املدنيــني الســوريني.
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جيب إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية وحماسبة مجيع املتورطني.	 
إحــالل األمــن والســالم وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــني، حلفــظ أرواح الســوريني وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنَّهــب 	 

والتخريــب.

اجملتمع الدويل:
مل يفشــل النِّظــام الســوري يف محايــة املواطنــني علــى مــدى تســع ســنوات فقــط، بــل هــو مــن كان املرتكــَب األكــر ملختلــف 	 

أنــواع اجلرائــم، وجيــب علــى اجملتمــع الــدويل التَّدخــل الفــوري حلمايــة املدنيــني بعــد كل هــذه اخلســائر الــي فاقــت حــدَّ التَّصــور.
تشــكيل ضغــط حقيقــي علــى روســيا وإيــران واعتبارمهــا شــريَكني رئيَســني يف االنتهــاكات الــي ترتكــب يف ســوراي؛ نظــراً 	 

الســوري. املواطــن  املباشــر يف آالف االنتهــاكات حبــق  الســوري ابلســالح، والشــرتاكهما  النِّظــام  الســتمرارمها يف تزويــد 
 

أطراف النِّزاع:
االلتــزام بقواعــد القانــون العــريف اإلنســاين، وقــرارات جملــس األمــن، وحتييــد املدنيــني، وإطــالق ســراح احملتجزيــن والرهائــن، 	 

وإيقــاف التَّعذيــب والكشــف عــن مصــري املختفــني واملفقوديــن، ورفــع احلصــار.

احلكومة الروسية:
التوقــف عــن االســتثمار يف النظــام الســوري املعــادي للغالبيــة العظمــى مــن أبنــاء الشــعب الســوري، واملتــورط يف ارتــكاب جرائــم 	 

ضــد اإلنســانية، ودعــم عمليــة تغيــري سياســي حقيقــي مــن أجــل حتقيــق االســتقرار.

قوات التحالف الدويل بقيادة الوالايت املتحدة األمريكية:
العمــل علــى محايــة إدلــب ومــا حوهلــا علــى غــرار محايــة مناطــق مشــال شــرق ســوراي مــن عمليــات القصــف اجلــوي للنظــام 	 

الســوري والروســي.
دعــم عمليــة انتخــاابت حمليــة يف مشــال شــرق ســوراي تفضــي إىل جمالــس حمليــة تثــل أهــايل املنطقــة وإتبــاع القــوات العســكرية 	 

إليهــا، مث البــدء يف دعــم عمليــات إعــادة البنــاء.

شكر وتقدير
كل الشُّكر والتَّقدير ألهايل الضحااي وأقرابئهم وجلميع النشطاء اإلعالميني من اجملاالت كافة، وخالص العزاء ألسر الضحااي.
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