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تأسست نهاية حزيران  ،2011غير حكومية،
الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
ً
ً
أساسيا
مصدرا
ُمستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

احملتوى:

أوالً :مقدمة.

اثنياً :ملخص تنفيذي.

اثلثاً :تفاصيل التقرير.

رابعاً :توصيات.

أوالً :مقدمة:

العمــل اإلعالمــي يف ســوراي يســر مــن ســيئ إىل أسـوأ يف ظــل عــدم رعايــة واهتمــام الكثــر مــن املنظمــات اإلعالميــة الدوليــة ملــا

حيصــل يف ســوراي وتراجــع التغطيــة اإلعالميــة بشــكل كبــر يف الســنة األخــرة مقارنــة ابلســنوات املاضيــة.
ومــن منطلــق االهتمــام بــدور اإلعالميــن البــارز يف احلـراك الشــعيب ويف الكفــاح املســلح ،تقــوم الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان
وبشــكل شــهري إبصــدار تقريــر يرصــد االنتهــاكات الــي يتعرضــون هلــا.

ـض النظــر
لكــن البـ َّـد لنــا مــن التذكــر أبمــر مهــم ،وهــو أن الصحفــي يُعتــر شــخصاً مدنيـاً حبســب القانــون الــدويل اإلنســاين بغـ ِّ

عن جنســيته ،وأي هجوم يســتهدفه بشــكل متعمد يرقى إىل جرمية حرب ،لكن اإلعالمي الذين يقرتب من أهداف عســكرية

فإنــه يفعــل ذلــك بنــاء علــى مســؤوليته اخلاصــة ،ألن اســتهدافه يف هــذه احلالــة قــد يعتــر مــن ضمــن اآلاثر اجلانبيــة ،وأيضـاً يفقــد
احلمايــة إذا شــارك بشــكل مباشــر يف العمليــات القتاليــة ،ونــرى أنــه جيــب احـرام اإلعالميــن سـواء أكانــت لديهــم بطاقــات هويــة

للعمــل اإلعالمــي أم تعــذر امتالكهــم هلــا بســبب العديــد مــن الصعــوابت.
يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“تــرز للعمــل اإلعالمــي يف ســوراي أمهيــة خاصــة ألنــه يف كثــر مــن األحيــان يكشــف خيطـاً مــن اجلرائــم املتنوعــة
الــي حتــدث يومي ـاً ،ومــن هــذا املنطلــق فإننــا نســجل يف معظــم تقاري ـران الشــهرية اخلاصــة ابإلعالميــن انتهــاكات
مــن أطـراف متحاربــة فيمــا بينهــا”.
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يف  /30كانــون األول 2016 /مت اإلعــان يف العاصمــة الرتكيــة أنقــرة عــن اتفــاق وقــف إطــاق انر شــامل برعايــة روســية -
تركيــة ،وأقـ َّـرت األطـراف املوقعــة علــى البيــان ،النظــام الســوري مــن جهــة ،وفصائــل يف املعارضــة املســلحة مــن جهــة اثنيــة ،وقــف

كافــة اهلجمــات املســلحة مبــا فيهــا اهلجمــات اجلويــة وإيقــاف عمليــات االقتحــام والتقــدُّم الــري ،ومت اســثناء املناطــق العســكرية
اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش (يطلــق علــى نفســه اســم الدولــة اإلســامية).
تــا اتفــاق أنقــرة لوقــف إطــاق النــار  7جــوالت مــن املفاوضــات يف العاصمــة الكازخيــة أســتانة بــن ممثلــن عــن روســيا وتركيــا
ِ
ٍ
ـش معظمهــا -إضافــة إىل عــدد
وإي ـران كــدول راعيــة لالتفــاق –عُقـ َـد آخرهــا يف  /31 - 30تش ـرين األول - 2017 /انقـ َ
مــن االتفاقــات احملليــةُ -ســبل تثبيــت مناطــق خلفــض التَّصعيــد يف حمافظــة إدلــب ومــا حوهلــا (أجـزاء مــن حمافظــات حلــب ومحــاة

والالذقيــة) ،ومشــال حمافظــة محــص ،والغوطــة الشــرقية ،وأج ـزاء مــن حمافظــي درعــا والقنيطــرة جنــوب ســوراي ،والســماح بدخــول

املســاعدات اإلنســانية وعــودة األهــايل النازحــن إىل تلــك املناطــق.
ومنــذ دخــول هــذا االتفاقــات حيِّـَـز التنفيــذ شــهدت املناطــق املشــمولة هبــا تراجعـاً ملحوظـاً وجيــداً نســبياً يف معــدَّل القتــل ،مقارنــة
مــع األشــهر الســابقة منــذ آذار  2011حــى اآلن.

لكــن علــى الرغــم مــن اتفــاق أنقــرة لوقــف إطــاق النــار ومــا تبِ َعــه مــن اتفاقــات خلفــض التّصعيــد فــإن اخلروقــات مل تتوقــف،
وبشــكل رئيــس مــن قبــل النظــام الســوري ،الــذي يبــدو أنــه املتضــرر األكــر مــن اســتمرار وقــف إطــاق النــار ،وخاصــة جرائــم القتــل

خــارج نطــاق القانــون ،واألفظــع مــن ذلــك عمليــات املــوت بســبب التعذيــب ،الــي مل تتوقــف أو تتأثــر حصيلــة ضحاايهــا بتلــك
االتفاقــات ،وهــذا يؤكــد وبقــوة أن هنــاك وقفـاً إلطــاق النــار فــوق الطاولــة نوعـاً مــا ،أمــا اجلرائــم الــي ال ُيكــن للمجتمــع الــدويل
-حتديــداً للجهــات الضامنــة لتلــك االتفاقــات -أن يلحظَهــا فهــي مازالــت مســتمرة مل يتغــر فيهــا شــيء.

النظامــن الســوري واإليـراين لوقــف مجيــع
يتوجــب علــى الضامــن الروســي االلتـزام ابالتفاقــات املربمــة والضغــط جــدايً علــى حلي َفيــه َ

أشــكال القتــل والقصــف والتعذيــب حــى املــوت داخــل مراكــز االحتجــاز ،وبــدء اإلفـراج عــن املعتقلــن وهــو امللــف الــذي مل يطـرأ
حتســن ملمــوس.
عليــه أي ُّ
تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى ضــرورة التحــرك اجلــاد والس ـريع إلنقــاذ مــا ُيكــن إنقــاذه مــن العمــل اإلعالمــي يف

وتــدد إدانتهــا جلميــع االنتهــاكات حبــق حريــة العمــل اإلعالمــي ونقــل احلقيقــة مــن أي طــرف كان ،وتؤكــد علــى ضــرورة
ســورايُ ،

احـرام حريــة العمــل اإلعالمــي ،والعمــل علــى ضمــان ســامة العاملــن فيــه ،وإعطائهــم رعايــة خاصــة ،مــع حماســبة املتورطــن يف
االنتهــاكات حبــق الصحفيــن والناشــطني اإلعالميــن ،وعلــى اجملتمــع الــدويل متمث ـاً مبجلــس األمــن حتمــل مســؤولياته يف محايــة

املدنيــن واإلعالميــن يف ســوراي.
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منهجية:
حبســب منهجيــة الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فــإن املواطــن الصحفــي هــو مــن لعــب دوراً مهمـاً يف نقــل ونشــر األخبــار ،وهــو
ليــس ابلضــرورة شــخصاً حيــادايً ،كمــا يُفــرض أن يكــون عليــه حــال الصحفــي.

عندمــا حيمــل املواطــن الصحفــي الســاح ويُشــارك بصــورة مباشــرة يف العمليــات القتاليــة اهلجوميــة ،تســقط عنــه صفــة املواطــن

الصحفــي ،وتعــود إليــه إذا اعتــزل العمــل العســكري متام ـاً.

قــد يتطــرق التقريــر إىل حـوادث ال نعتقــد أهنــا تُشـ ِّك ُل خرقـاً للقانــون الــدويل اإلنســاين ،لكننــا نوردهــا لتســجيلها ضمــن احلـوادث
الــي تســببت يف خســائر يف األرواح البشـرية ،حــى لــو كانــت ضمــن اجملــال الــذي يُتيحــه القانــون الــدويل اإلنســاين.

تعتمــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منهجيــة عاليــة يف التَّوثيــق ،عــر الــرواايت املباشــرة لناجــن أو ألهــايل الضحــااي ،ونشــطاء
إعالميــن حمليــن ،ونعــرض يف هــذا التقريــر شــهادتني ،وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــات ،وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى
اســتخدام املعلومــات الــي يُقدموهنــا يف هــذا التقريــر دو َن أن نُقـ ِّدم أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز ،كمــا حاولــت الشــبكة الســورية
حلقــوق اإلنســان جتنيبهــم معــاانة تذكــر االنتهــاك ،ومتّ منــح ضمــان عــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم
مســتعار .كمــا قمنــا بعمليــات تدقيــق وحتليــل الصــور والفيديوهــات وبعــض التســجيالت الطبيــة الــي وردتنــا ،وحنتفــظ بنسـ ٍـخ مــن
مجيــع مقاطــع الفيديــو والصــور املذكــورة يف هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيــاانت إلكرتونيــة س ـرية ،ونسـ ٍـخ احتياطيــة علــى أق ـر ٍ
اص
صلبــة ،وابلرغــم مــن ذلــك ال َّ
ندعــي أننــا قمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة ،وذلــك يف ظــل احلظــر واملالحقــة مــن قبــل ق ـوات النظــام

الســوري وبعــض اجملموعــات املســلحة األخــرى.
نرجو االطالع على املنهجية املتبعة من قبل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحااي
كل ذلــك وســط الصعــوابت والتحــدايت األمنيــة واللوجســتية يف الوصــول إىل مجيــع املناطــق الــي حتصــل فيهــا االنتهــاكات ،لذلــك
فإننا نشــر دائماً إىل أن كل هذه اإلحصائيات والوقائع ال ُتثِّل ســوى احلد األدىن من حجم اجلرائم واالنتهاكات اليت حصلت.
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اثنياً :امللخص التنفيذي:

ألف :حصيلة أبرز االنتهاكات حبق الكوادر اإلعالمية يف عام :2017

أوالً :القتل :وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل  42إعالمياً ،بينهم طفل وسيدة

يتوزعون كما يلي:
 قوات النظام السوري (اجليش ،األمن ،امليليشيات احمللية ،امليليشيات الشيعية األجنبية)17 : القوات الروسية4 : التنظيمات اإلسالمية املتشددة:تنظيم داعش (يطلق على اسم نفسه الدولة اإلسالمية) ،10 :بينهم طفل وسيدة (أنثى ابلغة)
هيئة حترير الشام (حتالف بني تنظيم جبهة فتح الشام وعدد من فصائل يف املعارضة املسلحة)1 :
 فصائل يف املعارضة املسلحة3 : قوات التحالف الدويل1 : جهات أخرى6 :4
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اثنياً :اإلصاابت :سجلنا  47إصابة ،يتوزعون على النحو التايل:
 قوات النظام السوري29 : القوات الروسية8 : التنظيمات اإلسالمية املتشددة:تنظيم داعش6 :
 فصائل يف املعارضة املسلحة1 :جهات أخرى3 :اثلثاً :االعتقال أو اخلطف واإلفراج :سجلنا  93حالة ما بني اعتقال أو خطف وإفراج.
 قوات النظام السوري :سجلنا  6حاالت اعتقال بينهم سيداتن. التنظيمات اإلسالمية املتشددة:تنظيم داعش :سجلنا حالة اعتقال واحدة
هيئة حترير الشام :سجلنا  19حالة اعتقال مت اإلفراج عن  18منها.
 فصائل يف املعارضة املسلحة :سجلنا  10حاالت اعتقال مت اإلفراج عن  9منها قـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة (بشــكل رئيــس قـوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي – فــرع حــزب العمــال الكردســتاين) :ســجلنا 11حالــة اعتقــال متَّ اإلفـراج عــن  10منهــا.

 -جهات أخرى :سجلنا  5حاالت خطف مت اإلفراج عن  4منها من قبل جهات مل نتمكن من حتديدها.

رابعاً :انتهاكات أخرى حبق اإلعالميني :سجلنا  3حوادث اعتداء على مكاتب إعالمية على يد قوات النظام السوري.
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ابء :أبرز االنتهاكات حبق اإلعالميني يف كانون األول:
توزَّعت أنواع االنتهاكات حبق الكوادر اإلعالمية يف كانون األول  2017على النحو التايل:
إعالميي اثنَني
 أعمال القت ــل :وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتلَ

توزعوا على النحو التايل:
 التنظيمات اإلسالمية املتشددة:تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية) :قتل إعالمياً واحداً.
 جهات أخرى :قتلت إعالمياً واحداً. االعتقال واإلفراج :سجلنا  7حاالت ،توزعت على النحو التايل: قوات النظام السوري :سجلنا حالة اعتقال واحدة. فصائل يف املعارضة املسلحة :سجلنا حاليت اعتقال مت اإلفراج عنهما. -قوات اإلدارة الذاتية :سجلنا حالة اعتقال واحدة مت اإلفراج عنها.
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اثلثاً :تفاصيل التقرير:

ألف :قوات النظام السوري (اجليش ،األمن ،امليليشيات احمللية ،امليليشيات الشيعية األجنبية):

االعتقال:
مرهف الشاعر
اخلميــس  /21كانــون األول 2017 /اعتقلتــه قـوات النظــام الســوري لــدى مــروره مــن
أحــد نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا أثنــاء حماولتــه الســفر إىل لبنــان ،وال يـزال مصــره جمهــوالً
ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضـاً.
مرهــف الشــاعر ،حمـ ِّـرر يف صحيفــة الســويداء ،مــن أبنــاء قريــة بوســان بريــف حمافظــة

الســويداء الغــريب.

مرهف الشاعر

ابء :التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
تنظيم داعش (يُطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية):

أعمال القتل:

رزكار أدامنيش
اإلثنني  /18كانون األول 2017 /قضى متأثراً جبراحه اليت أصيب هبا يوم اخلميس

 /12تش ـرين األول 2017 /ج ـراء انفجــار ســيارة مفخخــة يقودهــا أحــد انتحاريــي
جتمع ـاً لنازحــن مــن حمافظــة ديــر الــزور ابلقــرب مــن
ـتهدف ُّ
تنظيــم داعــش ،حيــث اسـ َ

أحــد احلواجــز التابعــة لقـوات ســوراي الدميقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة يف منطقــة أبــو
فــاس بريــف حمافظــة احلســكة اجلنــويب.
رزكار ،املعــروف بــرزكار دنيــز ،مراســل وكالــة “هــاوار” الكرديــة لألنبــاء (،)ANHA

تركــي اجلنس ـيَّة ،مــن أبنــاء مدينــة ســرت يف تركيــا ،مــن مواليــد عــام  ،1991حاصــل
علــى إجــازة مــن كليــة اإلعــام .وفــق مــا َورَد يف نعــي الوكالــة لــه.
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رزكار أدامنيش

اتء :فصائل يف املعارضة املسلحة:
االعتقال واإلفراج:
حممد هيثم الغزاوي
اإلثنــن  /11كانــون األول 2017 /اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي إىل فصيــل
الســنة التابــع للمعارضــة املســلحة ،مــن مــكان وجــوده يف مدينــة بصــرى الشــام
شــباب ُّ
بريــف حمافظــة درعــا الشــرقي ،وأفــرج عنــه يف اليــوم ذاتــه.

حممــد ،امللقــب مبحمــد احلــوراين ،مراســل لصــاحل قنــاة اآلن يف حمافظــة درعــا ،مــن أبنــاء
مدينــة الشــيخ مســكني بريــف حمافظــة درعــا ،مــن مواليــد عــام .1989
حممد الغزاوي

تواصلنــا مــع حممــد  1الــذي أخــران أنــه ذهــب يف  /11كانــون األول إىل بصــرى الشــام تلبيــة لدعــوة تلقَّاهــا مــن املســؤول اإلعالمــي
لقـوات شــباب الســنة ،املعــروف أبيب غــازي ،لتغطيــة نــدوة للشــرطة اجملتمعيــة“ :وصلــت قرابــة الســاعة الواحــدة ظهـراً إىل قلعــة

بصــرى الشــام -حيــث املكتــب اإلعالمــي لقــوات شــباب الســنة -للقــاء أيب غــازي ،أخــرين احلــرس أنــه غــر موجــود ولــدى

اتصــايل بــه ملعرفــة مكانــه أخــرين أنــه يف املنــزل لكــن احلــرس اقتــادوين إىل الداخــل وأخــذوا ممتلــكايت الشــخصية ووجهــوا
يل الشــتائم وســألوين عــن ســبب انتقــادي وإســاءيت لقائدهــا أمحــد هيثــم العــودة “امللقــب أبيب محــزة” فأخربهتــم أين َّ
حتدثــت
َ
مــع قائدهــم وبيَّنــت لــه وجهــة نظــري” أضــاف حممــد َّأنــم مل يكتف ـوا بذلــك “لقــد أجــروين علــى خلــع مالبســي وقيَّــدوين،

وصـ َّـوروين يف وضعيــات جنســية ،مث نقلــوين إىل ســجن آخــر حيــث متَّ ضــريب إلجبــاري علــى تصويــر مقطــع فيديــو أعــرف
فيــه حبيــازيت للمخــدرات وتروجيهــا يف مناطــق ســيطرة املعارضــة املســلحة بتوجيــه مــن النظــام الســوري” أضــاف حممــد أنــه قرابــة

الســاعة الرابعــة وأربعــن دقيقــة عصـراً مت إطــاق سـراحه بعــد هتديــده بنشــر الصــور والفيديوهــات يف حــال ُّ
عمــا تعــرض لــه.
حتدثــه ّ
أنس اخلويل
اجلمعــة  /29كانــون األول 2017 /اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي لفيلــق الرمحــن
أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة ،مــن مــكان وجــوده يف مدينــة ســقبا شــرق حمافظــة ريــف
دمشــق ،واقتادتــه إىل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا يف مدينــة ســقبا ،وأفرجــت عنــه
بعــد احتجــاز دام  18ســاعة.
أنــس ،انشــط إعالمــي مســتقل ،مــن أبنــاء مدينــة مسـرااب شــرق حمافظــة ريــف دمشــق،
مــن مواليــد عــام .1992

أنس اخلويل

 1تواصلنا معه عرب موقع التواصل االجتماعي فيسبوك  /20كانون األول2017 /
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اثء :قوات اإلدارة الذاتية الكردية (بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي – فرع حزب العمال الكردستاين):
االعتقال واإلفراج:
عبود حممد محام
الســبت  /16كانــون األول 2017 /اعتقلتــه قـوات اإلدارة الذاتيــة مــن مــكان وجــوده
يف حــي االنتفاضــة وســط مدينــة الرقــة ،وصــادرت حاســوبه الشــخصي ومعــدَّات
التصويــر ،وأفرجــت عنــه يــوم اجلمعــة  /22كانــون األول2017 /
عبــود حممــد محــام ،مصــور مســتقل يف مدينــة الرقــة ،متعــاون مــع وكالــة رويــرز ،مــن أبنــاء
بلــدة اجلرنيــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب ،مــن مواليــد عــام .1970
عبود محام

أخــران عبــود محــامَّ 2
أن مسـلَّحني جمهولــن دامهـوا منزلــه قرابــة الســاعة الواحــدة بعــد منتصــف الليــل وصــادروا بعــض أغراضــه ومــن
مث اقتــادوه معهــم“ :علمــت َّأنــم مــن جهــاز االســتخبارات الكرديــة ،احتجــزوين يف أحــد األبنيــة التَّابعــة هلــم ،مث نقلــوين يف

ألي اســتجواب” أضــاف عبــود أنـَّـه أُطلــق سـراحه بعــد
اليــوم التــايل إىل ســجن الرقــة حيــث بقيــت هنــاك  7أايم مل أخضــع فيهــا ِّ

وســاطات عــدة مــن قبــل بعــض معارفــه “علمــت أن وشــاية خبصــوص امتالكــي جهــاز بــث فضائــي هــي السـبَّب يف اعتقــايل،
رغــم أنَّــه َّ
مرخــص بشــكل رمســي”.
جيم :جهات أخرى:
أعمال القتل:
كرم عبسي قبيشو
اجلمعــة  /29كانــون األول 2017 /نعــت قنــاة مســا الفضائيــة مقتلــه أثنــاء تغطيتــه
االشــتباكات بــن ق ـوات النظــام الســوري وفصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر
الشــام علــى جبهــة أم حارتــن يف ريــف حمافظــة إدلــب جـراء قذيفــة ســقطت ابلقــرب مــن
فريــق القنــاة أثنــاء مرافقتــه لقـوات النظــام الســوري ،مل نتمكــن حــى حلظــة إعــداد التقريــر
مــن حتديــد مصــدر القذيفــة.
كرم ،مصور يف قناة مسا الفضائية ،من أبناء حمافظة إدلب ،مواليد .1995
كرم قبيشو

 2تواصلنا معه عرب موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف  /25كانون األول2017 /
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رابعاً :التوصيات:

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
إدانة استهداف اإلعالميني يف سوراي ،وتسليط الضوء على تضحياهتم ومعاانهتم.
جلنة التحقيق الدولية:
إجراء حتقيقات يف استهداف اإلعالميني بشكل خاص ،لدورهم احليوي يف تسجيل األحداث يف سوراي.
جملس األمن:
املسامهة يف مكافحة سياسة اإلفالت من العقاب عرب إحالة الوضع يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.
إىل الطرف الضامن الروسي:
• يتوجــب ردع النظــام الســوري عــن إفشــال اتفاقيــات خفــض التَّصعيــد ،وعــدا ذلــك فســوف يُقـرأ علــى أنــه جمــرد تبــادل أدوار بــن

النظــام الروســي مــن جهــة واحللــف الســوري /اإليـراين مــن جهــة اثنيــة.

• البدء يف حتقيق اخرتاق يف قضية املعتقلني عرب الكشف عن مصري  76ألف ٍ
خمتف لدى النظام السوري.

املؤسسات اإلعالمية العربية والدولية:
وتلــد تضحياهتــم ،كمــا جيــب التواصــل
مناصــرة زمالئهــم اإلعالميــن عــر نشــر تقاريــر دوريــة تســلط الضــوء علــى معاانهتــم اليوميــة ُ
مــع ذويهــم والتخفيــف عنهــم ومواســاهتم.
أخـراً ،علــى مجيــع اجلهــات يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرهتا أن تلتــزم مبــا يوجبــه عليهــا القانــون الــدويل اإلنســاين فيمــا يتعلــق حبمايــة

املدنيــن ،وبشــكل خــاص اإلعالميــن ومعدَّاهتــم.

شكر وعزاء

فعــال يف
خالــص الع ـزاء لــذوي الضحــااي ،وكل الشــكر والتقديــر ألهــايل وأصدقــاء اإلعالميــن الذيــن ســامهت إفاداهتــم بشــكل ّ

هــذا التقريــر.
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