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توثيق 30 مجزرة في شهر تشرين األول

األربعاء 5 تشرين الثاني  2014

محتويات التقرير:
ملخص تنفيذي

تفاصيل الحوادث
االستنتاجات والتوصيات

شكر وعزاء

أوالً: الملخص التنفيذي:

وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ما اليقل عن 30 مجزرة خالل شهر تشرين األول، توزعت على النحو التالي:
القوات الحكومية: ارتكبت 26 مجزرة

تنظيم داعش: مجزرة واحدة.
مجموعات مسلحة معارضة: مجزرة واحدة.

مجزرتان لم تُعرف الجهة المنفذة لهما حتى لحظة طباعة التقرير.
تعتمد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في توصيف لفظ مجزرة على الحدث الذي يقتل فيه خمسة أشخاص مسالمين أو أكثر دفعة واحدة، 

من أجل االطالع على المزيد حول منهجيتنا في توثيق الضحايا نرجو زيارة الرابط.
توزع المجازر على المحافظات بحسب الترتيب التالي:

ريف دمشق: 7 مجازر
إدلب: 7 مجازر
درعا: 6 مجازر

حمص: 6 مجازر
حلب: مجزرتان

دير الزور: مجزرة
الحسكة: مجزرة

تسببت تلك المجازر بحسب فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بمقتل 393 شخصاً بينهم 162طفالً و51 سيدة، أي 
أن 54.2% من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً من النساء واألطفال، وهذا مؤشر على أن االستهداف في جميع تلك 

المجازر كان بحق السكان المدنيين.

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/english/SNHR%20Methodology.pdf
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ثانياً: تفاصيل التقرير:

ريف دمشق:
بتاريخ 3/ تشرين األول/ 2014 قامت المقاتالت الحربية التابعة للقوات الحكومية بشن غارة جوية بصاروخ فراغي على مدينة دوما 
استهدفت تجمعاً للمدنيين وسط شارع خورشيد، وثّقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 15 شخصاً بينهم طفالن إضافة إلى أكثر من 

120 جريحاً.
 

بتاريخ 9/ تشرين األول/ 2014 قامت المقاتالت الحربية التابعة للنظام السوري بقصف سوق شعبي في مدينة عربين بمحافظة ريف 
دمشق بصواريخ فراغية، وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 31 مدنياً بينهم 4 أطفال و6 سيدات إضافة إلى سقوط أكثر من 

200 جريحاً معظمهم من األطفال والنساء. 

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
http://www.youtube.com/watch?v=155Ri6BCYZ0&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuMVJwYkNoNms0NHc/view?usp=sharing
http://youtu.be/gbVVWjNTDD0
http://youtu.be/JOtnrRC5SE8
http://youtu.be/0WTNgOchWoc
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuVGZ0WFZlQlVqQ3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuZGdFVHNYaXF4am8/view
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بتاريخ 14/ تشرين األول/ 2014 قامت المقاتالت الحكومية الحربية بشن غارة جوية بصاروخ 
فراغي على أحد األحياء السكنية في مدينة عربين بمحافظة ريف دمشق، وثقت الشبكة السورية 

لحقوق اإلنسان مقتل 13 مدنياً بينهم طفالن وسيدتان إضافة إلى أكثر من 65 جريحاً.

أغار الطيران الحربي الحكومي بتاريخ 16/ تشرين األول/ 2014 بأربعة صواريخ فراغية على بلدة جسرين بمحافظة ريف دمشق، وثقت 
الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 23 شخصاً بينهم 3 أطفال وسيدتان وإصابة 35 شخصاً بجراح، إضافة إلى دمار مبنيين بشكل كامل.

بتاريخ 14/ تشرين األول/ 2014 شنَّت المقاتالت الحربية التابعة للقوت الحكومية غارة حربية بصاروخ فراغي على أحد األحياء السكنية 
في بلدة عين ترما، وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 13 مدنياً بينهم 3 أطفال و3 سيدات وأكثر من 20 جريحاً، إضافة لدمار 

كبير في 7 أبنية سكنية و15 محالً تجارياً.

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuZUtNNXkxbDd3OTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMudGpRYlZUX0tEZEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuT0FiOUxoRFZQcE0/view
https://www.youtube.com/watch?v=Sq18Yzs-uEg
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuT0FiOUxoRFZQcE0/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuS2xVRHlsOGpPa3M/view
http://www.youtube.com/watch?v=QVD2uFC7bIk&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=SV5-U8K-e3k&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMudHZKX0lHdkNWZ1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMudXU0dUdVUUZFLWM/view?usp=sharing
http://youtu.be/vekz1ExZiW0
http://youtu.be/uJFtQHXEmTY
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أغار الطيران الحربي التابع للنظام السوري بتاريخ 5/ تشرين األول/ 
2014 بصاروخ على بلدة الدانا بريف محافظة إدلب، سّجل فريق  توثيق 
الضحايا في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 6 مدنيين بينهم طفالن 
من  كل  وتضرر  السكنية  المنازل  بعض  في  دمار  إلى  إضافة  وسيدة، 

مسجد الفاروق ومشفى الدانا الجراحي ومجمع الوفاء للتوليد.

شنَّت المقاتالت الحربية الحكومية بتاريخ 17/ تشرين األول/ 2014، 8 غارات جوية على مدينة دوما بمحافظة ريف دمشق، وثقت 
الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 21 شخصاً بينهم 7 أطفال.

قصفت المقاتالت الحربية الحكومية بتاريخ 25/ تشرين األول/ 2014 صاروخاً على بلدة )باال( بمحافظة ريف دمشق، وثقت الشبكة 
السورية لحقوق اإلنسان مقتل 8 أشخاص بينهم 3 أطفال وسيدة.

إدلب:
ألقى الطيران المروحي التابع للنظام السوري بتاريخ 3/ تشرين األول/ 2014 قنبلة برميلية على مدينة سراقب بمحافظة إدلب، سّجل 

فريق  توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 6 أشخاص بينهم سيدة.

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMucGR2OHN4QmZjSlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuTmp6eGpVVDJFaEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuT0FiOUxoRFZQcE0/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMudDU2QzNoS2tnMVE/view
http://www.youtube.com/watch?v=N9yrmu3sUDU
http://www.youtube.com/watch?v=yeJhImcMNgU
http://www.youtube.com/watch?v=l_t2GFVRFqU
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuYldFR2R4RW15bUE/view?usp=sharing
http://
http://www.youtube.com/watch?v=QzXSamuBVVc&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuZkNwaFVqX29RUU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuc2oxRzR3VzJDVG8/view?usp=sharing
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بتاريخ 6/ تشرين األول/ 2014 قام الطيران الحربي التابع للنظام السوري بقصف بلدة خان السبل في محافظة إدلب بصاروخ، سّجل 
فريق  توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 10 أشخاص بينهم 5 أطفال و3 سيدات.

أغار الطيران الحربي التابع للنظام السوري بتاريخ 10/ تشرين األول/ 2014 على األبنية السكنية في بلدة تلمنس بمحافظة إدلب، سّجل 
فريق  توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 5 مدنيين بينهم 3 أطفال وسيدة.

التابع للنظام السوري على بلدة كفرومة بمحافظة إدلب، سّجل فريق  توثيق  بتاريخ 23/ تشرين األول/ 2014 أغار الطيران الحربي 
الضحايا في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 5 أشخاص.

للنظام  التابع  المروحي  الطيران  ألقى   2014 األول/  تشرين   /27 بتاريخ 
السوري قنبلتين برميليتين على بلدة الهبيط بريف محافظة إدلب، سّجل فريق  
توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 8 أشخاص بينهم 3 

أطفال و4 سيدات.
األول/  تشرين   /29 بتاريخ  السوري  للنظام  التابع  المروحي  الطيران  ألقى 
2014 قنبلتين برميليتين على مخيم عابدين في قرية الشيخ مصطفى بمحافظة 
إدلب، سّجل فريق  توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 
18 شخصاً تم التعرف حتى ساعة إعداد التقرير على سيدتين وطفلين، إضافة 

إلى 32 جريحاً.

درعا:
بتاريخ 10/ تشرين األول/ 2014 قصفت القوات الحكومية صاروخ أرض أرض على بلدة الحارة بمحافظة درعا، وثقت الشبكة السورية 

لحقوق اإلنسان مقتل 21 شخصاً بينهم 6 أطفال وسيدتان.
بتاريخ 6/ تشرين األول/ 2014 استهدف الطيران المروحي التابع للنظام السوري بلدة نمر بمحافظة درعا بقنبلة برميلية، وثقت الشبكة 

السورية لحقوق اإلنسان مقتل 7 أشخاص بينهم طفل وسيدتان.
بتاريخ 21/ تشرين األول/ 2014 ألقى الطيران المروحي الحكومي قنبلتين برميليتين على بلدة نصيب بمحافظة درعا، وثقت الشبكة 

السورية لحقوق اإلنسان مقتل 23 شخصاً بينهم 12 طفالً وسيدتان.

ألقى الطيران المروحي الحكومي بتاريخ 21/ تشرين األول/ 2014 أربع قنابل برميلية على بلدة اليادودة بمحافظة درعا، وثقت الشبكة 
السورية لحقوق اإلنسان مقتل 6 أشخاص بينهم 3 أطفال وسيدة.

ألقى الطيران المروحي الحكومي بتاريخ 26/ تشرين األول/ 2014 قنابل برميلية على مدينة بصرى الشام بمحافظة درعا، وثقت الشبكة 
السورية لحقوق اإلنسان مقتل 15 شخصاً بينهم 6 أطفال و3 سيدات.

 

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
http://www.youtube.com/watch?v=lOlZSewuW84&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=WZaVHnmgQgo
http://www.youtube.com/watch?v=HEudsnee0FY&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMubmZmNDFUWlA2dUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuVUhFOXlPYy0xa0E/view
http://youtu.be/7lVcfbs4L7I
https://www.youtube.com/watch?v=84OreosnWrU&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuY1Y1WG9Bb0hMMlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuYS04Y2pJRHpqMFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuZnZlTWUzYUtxVWM/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=WSk93QQEcVA
http://youtu.be/HqSLYN_Hhn0
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استهدف الطيران المروحي الحكومي بتاريخ 28/ تشرين األول/ 2014 بلدة )ابطع( بمحافظة درعا بقنبلتين برميليتين، وثقت الشبكة 
السورية لحقوق اإلنسان مقتل 5 أشخاص بينهم طفالن.

حمص:
بتاريخ 1/ تشرين األول/ 2014 حصل انفجاران قرب مدرسة عكرمة المخزومي االبتدائية في حي عكرمة بمدينة حمص، االنفجار األول 
بسبب انفجار سيارة مفخخة، والثاني إثر تفجير انتحاري نفسه، حتى اللحظةلم يتمكن فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من تحديد 

الجاني، وقد تم تسجيل مقتل 53 مدنياً بينهم 52 طفالً وسيدة.

 
بتاريخ 8/ تشرين األول/ 2014 قصفت القوات الحكومية حي الوعر بمدينة حمص بصاروخين من نوع أرض أرض، وثقت الشبكة 

السورية لحقوق اإلنسان مقتل 7 مدنيين بينهم طفالن وأربع سيدات.

قصفت القوات الحكومية بتاريخ 15/ تشرين األول/ 2014 أسطوانة متفجرة على حي الوعر بمدينة حمص، وثقت الشبكة السورية لحقوق 
اإلنسان مقتل 10 أشخاص بينهم طفالن وسيدتان، إضافة إلى دمار في بعض األبنية السكنية.

شّن الطيران الحربي الحكومي بتاريخ 25/ تشرين األول/ 2014 غارةً على مدينة تلبيسة بمحافظة حمص، وثقت الشبكة السورية لحقوق 
اإلنسان مقتل 22 شخصاً بينهم 13 طفالً و3 سيدات.

قصفت القوات الحكومية بتاريخ 25/ تشرين األول/ 2014 حي الوعر بمدينة حمص بأسطوانة متفجرة، وثقت الشبكة السورية لحقوق 
اإلنسان مقتل 7 أشخاص بينهم طفل.

أغار الطيران الحربي الحكومي بتاريخ 26/ تشرين األول/ 2014 على 
مدينة تلبيسة بمحافظة حمص، وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 

6 أشخاص بينهم طفالن وسيدة.

حلب:
بتاريخ 23/ تشرين األول/ 2014 ألقى الطيران المروحي التابع للنظام 
السوري 3 قنابل برميلية على بلدة تل قراح بمحافظة حلب مستهدفاً صالة 
لألفراح تؤوي نازحين للبلدة، وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 
والفرن  الصالة  دمار  إلى  إضافة  و4 سيدات،  بينهم 15 طفالً  مدنياً   19

الموجود في القرية وتضرر العديد من المنازل.

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
http://www.youtube.com/watch?v=jcyKHoKcJp8
http://www.youtube.com/watch?v=vldntdxrLPo
https://www.youtube.com/watch?v=9KqQ4-x6dHM
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuNldkSFZkZjBLYzA/edit?usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=4M8lXJC0eZk
http://www.youtube.com/watch?v=rfEJzbjH9bc
http://www.youtube.com/watch?v=gJqIVJQy23g
http://www.youtube.com/watch?v=jaQpcQjEyzI
http://www.youtube.com/watch?v=7-41AMvhZOE
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuMkpZTU5TdWRVZzQ/view
http://www.youtube.com/watch?v=WwsAW46mL7
E&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=P7pOQGDFMOI
http://www.youtube.com/watch?v=fnCh2RNYlEM
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMubmd6Z1ZGZVIwOHM/view?usp=sharing
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بتاريخ 27/ تشرين األول/ 2014 قصفت إحدى فصائل المعارضة المسلحة صاروخ غراد على مدرسة الكمال في حي الحمدانية بمدينة 
حلب، وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 7 أشخاص بينهم 5 أطفال.

الحسكة:
بتاريخ 3/ تشرين األول/ 2014 قام تنظيم داعش بإعدام 8 مدنيين في قرية كنهو بمحافظة الحسكة.

دير الزور:
بتاريخ 27/ تشرين األول/ 2014 انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من دوار البكرة في مدينة الميادين بمحافظة دير الزور،لم يتمكن فريق 

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من تحديد الجاني، سجلنا مقتل 5 أشخاص بينهم طفلة إثر ذلك االنفجار.

ثالثاً: االستنتاجات: 

القوات الحكومية:
1. تؤكد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان على أن جميع حاالت القصف كانت متعمدة أو عشوائية، وموجهة ضد أفراد مدنيين عزل، 
وبالتالي فإن القوات الحكومية والشبيحة قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها 

ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب وقد توفرت فيها كافة األركان.
2. أيضاً ترى الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بأن ما حدث في تلك المجازر والمتمثل في جريمة القتل يؤدي إلى جريمة ضد اإلنسانية.

3. إن تلك الهجمات، ال سيما عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات 
بهم أو إلحاق الضرر باألعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على االعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة 

العسكرية المرجوة، وفي جميع الحاالت المذكورة لم نتأكد من وجود هدف عسكري قبل أو أثناء الهجوم.
4. إن حجم المجازر، وطبيعة المجازر المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة 

للهجمات ال يمكن أن يكون ذلك إال بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.
تنظيم داعش:

أظهرت سياسة اإلعدامات والقتل التي يقوم بها تنظيم داعش أنها منهجية وفي ظل هجمات واسعة، ونرى أن جرائم القتل ترقى ألن تكون 
جرائم بحق اإلنسانية.
المجموعات المسلحة:

إن قيم بعض الفصائل المسلحة بعمليات القصف العشوائي عديم التمييز يعتبر جريمة حرب بحسب القانون الدولي اإلنساني، وقد تسببت 
عمليات القصف تلك بجريمة القتل، وتدمير الممتلكات المدنية في كثير من األحيان.

إلى األمم المتحدة ومجلس األمن:
1. إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية والتوقف عن تعطيل القرارت التي يفترض بالمجلس اتخاذها بشأن الحكومة 

السورية ألن ذلك يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة.
2. فرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في االنتهاكات الواسعة لحقوق اإلنسان.

3. إلزام الحكومة السورية بإدخال جميع المنظمات اإلغاثية والحقوقية، ولجنة التحقيق الدولية، والصحفيين وعدم التضييق عليهم 
4. ضمان عدم توريد جميع أنواع األسلحة إلى الحكومة السورية ألنها تستخدم في هجمات واسعة ضد المدنيين.

5. يتوجب على مجلس األمن تحمل مسؤولياته في حفظ األمن والسلم األهليين في سورية ألن االنتهاكات التي قامت بها الحكومة السورية 
تشكل تهديداً صارخاً لألمن والسلم الدوليين.

6. إدراج المليشيات التي تحارب إلى جانب الحكومة السورية والتي ارتكبت مذابح واسعة، كحزب هللا واأللوية الشيعية األخرى وجيش 
الدفاع الوطني والشبيحة على قائمة اإلرهاب الدولية.

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuMHdwcjJjN1Y4QVE/view?pli=1
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7. تطبيق مبدأ "حماية المدنيين" الذي أقرته الجميعة العامة لألمم المتحدة على الحالة السورية عام 2005، ونؤكد بأن هذا المبدأ إن لم 
يطبق في سورية فأين سيُطبق؟..

8. التوقف عن اعتبار الحكومة السورية طرفاً رسمياً "بعد أن ارتكبت جرائم ضد اإلنسانية" فيما يتعلق بالجانب اإلغاثي والتوقف عن 
إمدادها بالقسم األكبر من المساعدات المالية والمعنوية والتي غالباً ال تصل لمستحقيها بل للموالين للحكومة السورية.

مجلس حقوق اإلنسان:
1. مطالبة مجلس األمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل ألبناء الشعب السوري من قتل واعقتال واغتصاب 

وتهجير.
2. الضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات القتل والتعذيب.

انتهاكات في  المادية واألخالقية عن ما يحصل من  المسؤولية  السورية –روسيا وإيران والصين-  الحكومة  3. تحميل حلفاء وداعمي 
سورية.

4. إيالء اهتماماً وجدية أكبر من قبل مجلس حقوق اإلنسان تجاه الوضع الكارثي لذوي الضحايا في سوريا.
إلى جامعة الدول العربية: 

1. فرض عقوبات شاملة على جميع المسؤولين المتورطين في ارتكاب جرائم في سورية وحث كافة دول العالم على ذلك. 
2. زيادة المساعدات اإلنسانية وخصوصاً على مستوى التعليم والصحة، ورعاية مصالح الالجئين السوريين في الدول العربية 

3. مطالبة مجلس األمن بتنفيذ التوصيات الواردة أعاله.
4. نطالب مجلس حقوق اإلنسان واألمم المتحدة بإعطاء قضية وقف القتل اليومي حقها من االهتمام والمتابعة.

5. االهتمام الجدي والبالغ بهذه القضية و وضعها في دائرة العناية والمتابعة الدائمة ومحاولة االهتمام ورعاية ذوي الضحايا نفسياً ومادياً 
وتعليمياً.

6. الضغط السياسي والدبلوماسي على حلفاء الحكومة السورية الرئيسيين –روسيا وإيران والصين- لمنعهم من االستمرار في توفير 
الغطاء والحماية الدولية والساسية لكافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وتحميلهم المسؤولية األخالقية والمادية عن كافة تجاوزات 

الحكومة السورية.
لجنة التحقيق الدولية: 

على لجنة التحقيق الدولية التوقف عن تصوير النزاع وكأنه بين طرفين متساويين بالجرائم والقوة ومركزية القرار، وأن تصف الجرائم كما 
وقعت ودون تخفيف من حدتها ألغراض سياسية، كما يتوجب على اللجنة زيادة كوادرها المختصين بالشأن السوري نظراً لحجم الجرائم 

التي ترتكب يومياً مما يمكنها من توثيق أوسع وأشمل.

شكر وعزاء
كل الشكر والتقدير لألهالي وذوي الضحايا وشهود العيان ونشطاء المجتمع المحلي الذين ساهمت شهاداتهم بشكل فعال في هذا التقرير، 

خالص العزاء ألسر الضحايا وأصدقائهم.

http://sn4hr.org/
sn4hr.org

