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الخميس 3 آب 2017

مقتل إعالمَيين اثَنين، وإصابة 2 آخرين، 
واعتقال 4 حصيلة تموز 2017

مجيعهم قتلتهم التنظيمات اإلسالمية 
املتشددة
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المحتوى:
أواًل: مقدمة. 

ثانياً: منهجية التقرير. 
ثالثاً: ملخص تنفيذي. 
رابعاً: تفاصيل التقرير. 

خامساً: توصيات. 

أواًل: المقدمة:
العمــل اإلعالمــي يف ســوريا يســر مــن ســيئ إىل أســوأ يف ظــل عــدم رعايــة واهتمــام الكثــر مــن املنظمــات اإلعالميــة الدوليــة ملــا 

حيصــل يف ســوريا وتراجــع التغطيــة اإلعالميــة بشــكل كبــر يف الســنة األخــرة مقارنــة بالســنوات املاضيــة.

ومــن منطلــق االهتمــام بــدور اإلعالميــن البــارز يف احلــراك الشــعيب ويف الكفــاح املســلح، تقــوم الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 
وبشــكل شــهري بإصــدار تقريــر يرصــد االنتهــاكات الــي يتعرضــون هلــا.

لكــن البــدَّ لنــا مــن التذكــر بأمــر مهــم، وهــو أن الصحفــي يُعتــر شــخصاً مدنيــاً حبســب القانــون الــدويل اإلنســاين بغــضِّ النظــر 
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 اآلثــار اجلانبيــة، وأيضــاً يفقــد 
احلمايــة إذا شــارك بشــكل مباشــر يف العمليــات القتاليــة، ونــرى أنــه جيــب احــرتام اإلعالميــن ســواء أكانــت لديهــم بطاقــات هويــة 

للعمــل اإلعالمــي أم تعــذر امتالكهــم هلــا بســبب العديــد مــن الصعوبــات.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:
“تــرز للعمــل اإلعالمــي يف ســوريا أمهيــة خاصــة ألنــه يف كثــر مــن األحيــان يكشــف خيطــاً مــن اجلرائــم املتنوعــة 
الــي حتــدث يوميــاً، ومــن هــذا املنطلــق فإننــا نســجل يف معظــم تقاريرنــا الشــهرية اخلاصــة باإلعالميــن انتهــاكات 

مــن أطــراف متحاربــة فيمــا بينهــا”.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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شــهدت مدينــة األســتانة عاصمــة كازاخســتان علــى مــدار يومــن )3 – 4/ أيــار/ 2017( اجلولــة الرابعــة مــن املفاوضــات بــن 
ممثلــن عــن روســيا وتركيــا وإيــران كــدوٍل راعيــٍة التفــاق أنقــرة لوقــف إطــالق النــار، واتفقــت الــدول الثــالث علــى إقامــة أربــع مناطــق 
خلفــض التَّصعيــد علــى أن يدخــل االتفــاق حيِّــز التَّنفيــذ يف 6/ أيــار/ 2017، حــدَّد االتفــاق 4 مناطــق رئيســة خلفــض التصعيــد 
يف حمافظــة إدلــب وماحوهلــا )أجــزاء مــن حمافظــات حلــب ومحــاة والالذقيــة(، ومشــال حمافظــة محــص، والغوطــة الشــرقية، وأجــزاء مــن 
حمافظــي درعــا والقنيطــرة جنــوب ســوريا، علــى أن يتــم رســم حدودهــا بدقــة مــن قبــل جلنــة ُمتصــة يف وقــت الحــق. يشــمل االتفــاق 
وقــف األعمــال القتاليــة والســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية وعــودة األهــايل النازحــن إىل تلــك املناطــق. أســفرت مباحثــات 
ــان بــن كل مــن روســيا والواليــات املتحــدة األمريكيــة واألردن، عــن  واســعة بــدأت يف أيــار/ 2017 يف العاصمــة األردنيــة عمَّ
إعــالن كل مــن الرئيَســن األمريكــي والروســي علــى هامــش قمــة دول االقتصاديــات العشــرين الكــرى يف هامبــورغ التَّوصــل إىل 
اتفــاق لوقــف إطــالق النــار يف جنــوب غــرب ســوريا، يف حمافظــات درعــا والقنيطــرة والســويداء، يدخــل االتفــاق حيِّــز التَّنفيــذ 
عنــد الســاعة 12:00 مــن يــوم األحــد 9/ متــوز/ 2017. نــّص اتفــاق اجلنــوب الســوري علــى الســماح بدخــول املســاعدات 
اإلنســانية، إضافــة إىل وقــف إطــالق النــار بــن األطــراف املتنازعــة )قــوات النظــام الســوري وحلفــاؤه مــن جهــة، وفصائــل املعارضــة 
املســلحة مــن جهــة ثانيــة( علــى أن يقــع أمــن هــذه املنطقــة علــى عاتــق القــوات الروســية بالتِّنســيق مــع األمريكيــن واألردنيــن، ومنــذ 
دخــول هــذه االتفاقــات حيِـّــَز التَّنفيــذ شــهدت املناطــق املشــمولة هبــم تراجعــاً ملحوظــاً وجيــداً نســبياً يف معــدَّل القتــل، مقارنــة مــع 

األشــهر الســابقة منــذ آذار 2011 حــى اآلن.

لكــنَّ علــى الرغــم مــن كل ذلــك فــإن اخلروقــات مل تتوقــف، وبشــكل رئيــس مــن قبــل النظــام الســوري، الــذي يبــدو أنــه املتضــرر 
األكــر مــن اســتمرار وقــف إطــالق النــار، وخاصــة جرائــم القتــل خــارج نطــاق القانــون، واألفظــع مــن ذلــك عمليــات املــوت بســبب 
التعذيــب، وهــذا يؤكــد وبقــوة أن هنــاك وقفــاً إلطــالق النــار فــوق الطاولــة نوعــاً مــا، أمــا اجلرائــم الــي ال مُيكــن للمجتمــع الــدويل 

-حتديــداً للجهــات الضامنــة لالتفاقــات- أن يلحَظهــا فهــي مازالــت مســتمرة مل يتغــر فيهــا شــيء.  

ســجلت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان يف متوز اخنفاضاً يف معدالت قتل الكوادر اإلعالمية للشــهر الثاين على التوايل عقب 
دخــول اتفــاق خفــض التصعيــد حيِّــز التنفيــذ، كمــا مل نســجل يف هــذا الشــهر أي حادثــة قتــل حبــق اإلعالميــن علــى يــد قــوات 
النظام الســوري، فيما كانت التنظيمات اإلســالمية املتشــددة املتســبب األوحد بســقوط ضحايا من اإلعالمين يف هذا الشــهر.
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تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى ضــرورة التحــرك اجلــاد والســريع إلنقــاذ مــا مُيكــن إنقــاذه مــن العمــل اإلعالمــي يف 
ســوريا، وُتــدد إدانتهــا جلميــع االنتهــاكات حبــق حريــة العمــل اإلعالمــي ونقــل احلقيقــة مــن أي طــرف كان، وتؤكــد علــى ضــرورة 
احــرتام حريــة العمــل اإلعالمــي، والعمــل علــى ضمــان ســالمة العاملــن فيــه، وإعطائهــم رعايــة خاصــة، مــع حماســبة املتورطــن يف 
االنتهــاكات حبــق الصحفيــن والناشــطن اإلعالميــن، وعلــى اجملتمــع الــدويل متمثــاًل مبجلــس األمــن حتمــل مســؤولياته يف محايــة 

املدنيــن واإلعالميــن يف ســوريا.
 

ثانياً: منهجية التقرير: 
حبســب منهجيــة الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فــإن املواطــن الصحفــي هــو مــن لعــب دوراً مهمــاً يف نقــل ونشــر األخبــار، وهــو 

ليــس بالضــرورة شــخصاً حياديــاً، كمــا يُفــرتض أن يكــون عليــه حــال الصحفــي. 

عندمــا حيمــل املواطــن الصحفــي الســالح وُيشــارك بصــورة مباشــرة يف العمليــات القتاليــة اهلجوميــة، تســقط عنــه صفــة املواطــن 
الصحفــي، وتعــود إليــه إذا اعتــزل العمــل العســكري متامــاً. 

قــد يتطــرق التقريــر إىل حــوادث ال نعتقــد أهنــا ُتشــكُِّل خرقــاً للقانــون الــدويل اإلنســاين، لكننــا نوردهــا لتســجيلها ضمــن احلــوادث 
الــي تســببت يف خســائر يف األرواح البشــرية، حــى لــو كانــت ضمــن اجملــال الــذي يُتيحــه القانــون الــدويل اإلنســاين.

يعتمــد هــذا التقريــر بشــكل رئيــس علــى أرشــيف وحتقيقــات الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان -مــن املمكــن االطــالع بشــكل 
موســع علــى منهجيتنــا يف توثيــق الضحايــا- إضافــة إىل روايــات أهــايل وأقربــاء الضحايــا، واملعلومــات الــواردة مــن النشــطاء احملليــن، 

وحتليــل الصــور والفيديوهــات الــي وردتنــا وحنتفــظ هبــا يف ســجالتنا املمتــدة منــذ عــام 2011 وحــى اآلن. 

كل ذلــك وســط الصعوبــات والتحديــات األمنيــة واللوجســتية يف الوصــول إىل مجيــع املناطــق الــي حتصــل فيهــا االنتهــاكات، لذلــك 
فإننــا نشــر دائمــاً إىل أن كل هــذه اإلحصائيــات والوقائــع ال مُتثِّــل ســوى احلــد األدىن مــن حجــم اجلرائــم واالنتهــاكات الــي حصلــت. 

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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ثالثاً: الملخص التنفيذي: 
ألف: حصيلة الضحايا اإلعالميين في عام 2017:

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ مطلــع عــام 2017 حــى آب مــن العــام ذاتــه مقتــل 28 إعالميــاً علــى يــد األطــراف 
الرئيســة الفاعلة يف ســوريا.

توزع حصيلة الضحايا اإلعالميين في سوريا شهرياً منذ بداية عام 2017
   

باء: أبرز االنتهاكات بحق اإلعالميين في تموز:
توزعت أنواع االنتهاكات حبق الكوادر اإلعالمية يف متوز 2017 على النحو التايل: 

- أعمال القتـــل: وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل إعالمين اثنن على يد التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 
- تنظيم داعش: إعالمي واحد.

- تنظيم جبهة فتح الشام )جبهة النصرة سابقاً(: إعالمي واحد
- اإلصابات: سجلنا إصابة إعالمَين اثنن على يد قوات النظام السوري.
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- االعتقال واإلفراج: سجلنا 4 حاالت اعتقال، مت اإلفراج عن 3 منها، توزعت كالتايل: 
* التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 

تنظيم جبهة فتح الشام )جبهة النصرة سابقاً(: سجلنا حالي اعتقال مت اإلفراج عنهما.
* فصائل املعارضة املسلحة: سجلنا حالة اعتقال مت اإلفراج عنها. 

* قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(: سجلنا حالة اعتقال واحدة.
- انتهاكات أخرى: سجلنا تعرُّض مكتب إعالمي لقصف من قبل طران ثابت اجلناح تابع لقوات النظام السوري.

رابعاً: تفاصيل التقرير: 
ألف: االنتهاكات من قبل قوات النظام السوري )الجيش، األمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية األجنبية(:

- اإلصابات: 
عبد الرحمن يحيى إبراهيم

اإلثنــن 10/ متــوز/ 2017 ُأصيــب يف القــدم اليمــى برصــاص قنــاص قــوات 
النظــام الســوري، أثنــاء إعــداده تقريــراً عــن آثــار قصــف الطــران ثابــت اجلنــاح علــى 

مدينــة احلولــة بريــف حمافظــة محــص الشــمايل يف ذلــك اليــوم. 
عبــد الرمحــن، مصــور لــدى قنــاة اجلزيــرة اإلخباريــة، مــن أبنــاء بلــدة تلــدو بريــف 
الشــهادة  1992، حاصــل علــى  عــام  مــن مواليــد  الشــمايل،  حمافظــة محــص 

الثانويــة، متــزوج.

للتَّعــرف علــى تفاصيــل إصابــة عبــد الرمحــن، تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع زميلــه اإلعالمــي جــالل ســليمان 
-عــر حســابه علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك –:

“تتعــرض مدينــة احلولــة لغــارات طــران النظــام احلــريب، قرابــة الســاعة اخلامســة والنصــف عصــر يــوم اإلثنــن 10/ 
متــوز وبينمــا كان عبــد الرمحــن متوجهــاً علــى دراجتــه الناريــة إىل املدينــة إلعــداد تقريــر عــن القصــف الــذي تعرَّضــت 
لــه املدينــة يف ذلــك اليــوم، أطلــق عليــه قنــاص النظــام املتمركــز يف حاجــز املشــفى الوطــي علــى أطــراف املدينــة عــدة 
طلقــات، اخرتقــت إحداهــا مشــط قدمــه اليمــى، وعلــى الفــور مت إســعافه إىل املشــفى امليــداين يف مدينــة احلولــة، 

حيــث تلقــى اإلســعافات األوليــة، كمــا أن دراجتــه الناريــة قــد أصيبــت أيضــاً بأضــرار ماديــة بســيطة”.

عبد الرمحن إبراهيم

https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhWW1YMll4ZmU3V3M/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhc2lxemVQTHd1UWs/view
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زاهر “المصّور”
الثالثــاء 25/ متــوز/ 2017 ُأصيــب زاهــر “نتحفــظ علــى كنيتــه لــدواٍع أمنيــة” بشــظايا يف الصــدر والظهــر جــراء قصــف طــران 
احللــف الســوري – الروســي ثابــت اجلنــاح )مــازال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( صاروخــاً بالقــرب منــه، أثنــاء تغطيتــه 
اإلعالميــة لقصــف الطــران احلــريب علــى مدينــة عربــن شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

زاهــر املعــروف بزاهــر املصــور، مديــر قســم التصويــر يف املكتــب اإلعالمــي املوحــد يف مدينــة عربــن، مــن أبنــاء مدينــة عربــن، مــن 
مواليــد عــام 1997، حاصــل علــى الشــهادة االبتدائيــة، أعــزب.

حتّدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع زاهر -عر تطبيق واتس آب – حول ظروف إصابته، وأفادنا: 
“الثالثــاء 25/ متــوز أغــار طــران حــريب –جمهــول اهلويــة بالنســبة يل- علــى عربــن، فتوجهــت علــى الفــور إىل مــكان 
ســقوط أحــد الصواريــخ يف ســاحة عربــن لتوثيــق مــا جنــم عــن الغــارة، وبينمــا كنــت هنــاك مــع صديــق يل امســه أبــو 
النــور عــاود الطــران غاراتــه علــى املنطقــة ذاهتــا، ركضنــا مجيعــاً حُماولــن االختبــاء لكــن الصــاروخ ســقط قريبــاً مــي، 
أصابتــي شــظاياه جبــراح يف صــدري وظهــري، مت إســعايف إىل مشــفى عربــن حيــث تلقيــُت اإلســعافات األوليــة، فيمــا 
جنــوت أنــا مــن املــوت استشــهد صديقــي أبــو النــور، كمــا تســببت الغــارات الــي شــنَّها الطــران احلــريب يف ذلــك اليــوم 

بدمــار كبــر يف ممتلــكات املدنيــن مــن منــازل ســكنية و حمــال تاريــة.”

- انتهاكات أخرى: 
مركز دمشق اإلعالمي- بلدة عين ترما

اخلميس 13/ متوز/ 2017 قصف طران ثابت اجلناح تابع لقوات النظام السوري بصاروخن مكتب مركز دمشق اإلعالمي 
يف بلــدة عــن ترمــا مبحافظــة ريــف دمشــق؛ مــا تســبب بدمــار كبــر يف املكتــب وتلــف يف معداتــه )حواســيب – كامــرات تصويــر( 

وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhSE5lSjllN2NzbG8/view
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باء: التنظيمات اإلسالمية المتشددة: 
- تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(:

- أعمال القتل:
خالد غسان الخطيب 

األحــد 30/ متــوز/ 2017 قضــى جــراء إصابتــه بشــظايا عــدة جــراء ســقوط 
قذيفــة هــاون قصفتهــا مدفعيــة تابعــة لتنظيــم داعــش بالقــرب منــه، أثنــاء تغطيتــه 
االشــتباكات بــن قــوات النظــام الســوري وتنظيــم داعــش علــى جبهــة قريــة البغيليــة 

بريــف حمافظــة محــص الشــرقي.
خالــد، مراســل لــدى قنــاة روســيا اليــوم “RT”، مــن أبنــاء مدينــة الســلمية بريــف 

حمافظــة محــاة الشــرقي، مــن مواليــد عــام 1992.

- تنظيم جبهة فتح الشام )جبهة النصرة سابقاً(:
-أعمال القتل: 

مصعب وليد العزو
األربعــاء 19/ متــوز/ 2017 قضــى جــراء إصابتــه بطلــق نــاري يف البطــن، أطلقــه 
أحــد عناصــر تنظيــم جبهــة فتــح الشــام، أثنــاء حماولتهــم فــضَّ مظاهــرة ُتطالــب 
بوقــف االقتتــال احلاصــل بــن فصائــل املعارضــة املســلحة والتنظيــم، وحماولتهــم 
ثــوار ســراقب، ذلــك يف مدينــة  الســيطرة علــى مقــرِّ جبهــة  مــن  التنظيــم  منــع 

ســراقب بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل.
أبنــاء مدينــة ســراقب بريــف حمافظــة  مصعــب، ناشــط إعالمــي مســتقل، مــن 

مــن مواليــد عــام 1972، متــزوج ولديــه 4 أطفــال. الشــمايل،  إدلــب 

خالد اخلطيب 

مصعب العزو

https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhR2owRldXRnNadEk/view
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B0mAZ6BiMbUhRWdFS3E3akFkU1U/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhT3B0M25fTFNjMXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhRFFmQ0M5RkRLRGs/view
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- االعتقال واإلفراج:
خلف جمعة

اخلميــس 20/ متــوز/ 2017 اعتقلــه تنظيــم جبهــة فتــح الشــام بالقــرب مــن 
مشــفى مدينــة إدلــب إثــر اســتدراجه، وأَفــرج عنــه يــوم األحــد 23/ متــوز/ 2017.
خلــف، مراســل لــدى راديــو الــكل يف مدينــة إدلــب، مــن أبنــاء قريــة تــل باجــر 

بريــف حمافظــة حلــب اجلنــويب.

عبد الغني العريان
اخلميــس 20 /متــوز/ 2017 اعتقلــه تنظيــم جبهــة فتــح الشــام مــن مــكان إقامتــه 
يف مدينــة ســلقن بريــف إدلــب الغــريب، وأفــرَج عنــه يــوم األحــد 23/ متــوز/ 2017

عبد الغي، مراســل لدى وكالة قاســيون يف حمافظة إدلب، من أبناء مدينة ســلقن 
بريــف حمافظــة إدلــب الغريب.

تاء: فصائل المعارضة المسلحة: 
- االعتقال واإلفراج:

محمد جقير
اخلميــس 13/ متــوز/ 2017 اعتقلتــه حركــة أحــرار الشــام اإلســالمية مــن مــكان 
وجــوده يف مدينــة ســلقن بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب بتهمــة نشــره منشــوراً ينتقــد 

فيــه تصرفــات احلركــة وأفرجــت عنــه يف اليــوم ذاتــه.
حممد جقر، امللقب بأيب مجال التائه، ناشط إعالمي، من أبناء مدينة حلب.

خلف مجعة

عبد الغي العريان

حممد جقر

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bUE5cWdDRkFienc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OE1WRUxVZm9kUjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0V09MalZtclJEaTg/view
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ثاء: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس حزب االتحاد الديمقراطي – فرع حزب العمال الكردستاني(:
- االعتقال: 

حجي المسواط 
اإلثنــن 31/ متــوز/ 2017 اعتقلتــه قــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات 
حــزب االحتــاد الدميقراطــي – فــرع حــزب العمــال الكردســتاين( مــن مقــرِّ إقامتــه يف 
قريــة تــل تشــرين بريــف حمافظــة احلســكة، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة، اليــزال مصــره 

جمهــوالً بالنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً. 
حجــي، رئيــس جلنــة الصحفيــن مبحافظــة احلســكة ومديــر مكتــب صحيفــة الفرات 
الرمسيــة، مــن أبنــاء قريــة تــل تشــرين بريــف مدينــة الدرباســية مشــال حمافظــة احلســكة.

خامساً: التوصيات: 
إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان: 

إدانة استهداف اإلعالمين يف سوريا، وتسليط الضوء على تضحياهتم ومعاناهتم. 

لجنة التحقيق الدولية: 
إجراء حتقيقات يف استهداف اإلعالمين بشكل خاص، لدورهم احليوي يف تسجيل األحداث يف سوريا. 

مجلس األمن: 
املسامهة يف مكافحة سياسة اإلفالت من العقاب عر إحالة الوضع يف سوريا إىل احملكمة اجلنائية الدولية. 

حجي املسواط 

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0S0Mwd2pHWW1XMk0/view
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المؤسسات اإلعالمية العربية والدولية: 
مناصــرة زمالئهــم اإلعالميــن عــر نشــر تقاريــر دوريــة تســلط الضــوء علــى معاناهتــم اليوميــة وخُتلــد تضحياهتــم، كمــا جيــب التواصــل 

مــع ذويهــم والتخفيــف عنهــم ومواســاهتم. 

أخــراً، 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
خالــص العــزاء لــذوي الضحايــا، وكل الشــكر والتقديــر ألهــايل وأصدقــاء اإلعالميــن الذيــن ســامهت إفاداهتــم بشــكل فّعــال يف 

هــذا التقريــر. 
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