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اخلميس 4 شباط 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: مقدمة.

اثنياً: امللخص التنفيذي.
اثلثاً: منهجية التقرير.
رابعاً: تفاصيل التقرير.

شكر وتقدير 

مقتل 6 إعالميني، 7 حاالت ما بني اعتقال وخطف، إصابة إعالمي واحد
حصيلة كانون الثاين 2016

أواًل: مقدمة:

العمل اإلعالمي يف سوراي يسري من سيئ إىل أسوء يف ظل عدم رعاية واهتمام الكثري 
من املنظمات اإلعالمية الدولية ملا حيصل يف سوراي وتراجع التغطية اإلعالمية بشكل 

كبري يف السنة األخرية مقارنة ابلسنوات املاضية.
املسلح،  الكفاح  الشعيب ويف  البارز يف احلراك  االهتمام بدور اإلعالميني  ومن منطلق 
تقوم الشبكة السورية حلقوق اإلنسان وبشكل شهري إبصدار تقرير يرصد االنتهاكات 

اليت يتعرضون هلا.
مدنياً حبسب  يُعترب شخصاً  الصحفي  أن  مهم، وهو  التذكري أبمر  من  لنا  لكن البد 
القانون الدويل اإلنساين بغض النظر عن جنسيته، وأي هجوم يستهدفه بشكل متعمد 
يرقى إىل جرمية حرب، لكن اإلعالمي الذين يقرتب من أهداف عسكرية فإنه يفعل 
ذلك بناء على مسؤوليته اخلاصة، ألن استهدافه يف هذه احلالة قد يعترب من ضمن اآلاثر 
اجلانبية، وأيضاً يفقد احلماية إذا شارك بشكل مباشر يف العمليات القتالية، ونرى أنه 
جيب احرتام اإلعالميني سواء أكانت لديهم بطاقات هوية للعمل اإلعالمي أم تعذر 

امتالكهم هلا بسبب العديد من الصعوابت.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
من  يف كثري  ألنه  خاصة  أمهية  سوراي  يف  اإلعالمي  للعمل  “تربز 
يومياً،  حتدث  اليت  املتنوعة  اجلرائم  من  خيطاً  يكشف  األحيان 
اخلاصة  الشهرية  تقاريران  معظم  فإننا نسجل يف  املنطلق  هذا  ومن 

ابإلعالميني انتهاكات من أطراف متحاربة فيما بينها”.

تؤكد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على ضرورة التحرك اجلاد والسريع إلنقاذ ما مُيكن 
إنقاذه من العمل اإلعالمي يف سوراي، وجتدد إدانتها جلميع االنتهاكات حبق حرية العمل 
العمل  احرتام حرية  على ضرورة  وتؤكد  أي طرف كان،  من  احلقيقة  ونقل  اإلعالمي 
اإلعالمي، والعمل على ضمان سالمة العاملني فيه، وإعطائهم رعاية خاصة، مع حماسبة 
املتورطني يف االنتهاكات حبق الصحفيني والناشطني اإلعالميني، وعلى اجملتمع الدويل 

متمثاًل مبجلس األمن حتمل مسؤولياته يف محاية املدنيني واإلعالميني يف سوراي.

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/2011 
قبل  من  معتمدة  رحبية،  مستقلة، غري حكومية، غري  منظمة  وهي 

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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ثانيًا: الملخص التنفيذي: 

تتوزع أنواع االنتهاكات حبق اإلعالميني يف كانون الثاين 2016 على النحو التايل: 
أواًل: القتـــل خارج القانون: وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 6 إعالميني، يتوزعون كما يلي:

- القوات الروسية:
قتلت إعالميان اثنان.

- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: قتل 4 إعالميني بينهم سيدة.

اثنيًا: االعتقال أو اخلطف واإلفراج: سجلنا 10 حاالت ما بني اعتقال أو خطف وإفراج.
- القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

سجلنا حاليت إفراج.
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

جبهة النصرة: سجلنا 4 حاالت اعتقال مت اإلفراج عن 3 منها.

- فصائل املعارضة املسلحة:
سجلنا حالة اعتقال مت اإلفراج عنها وحالة إفراج.

- جهات مل نتمكن من حتديدها:
سجلنا حاليت خطف مت اإلفراج عنها.

اثلثاً: اإلصاابت: سجلنا إصابة واحدة، على يد تنظيم داعش.

رابعًا: االعتداء على املمتلكات: سجلنا حاليت اعتداء، تتوزعان كما يلي:
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

جبهة النصرة: سجلنا حالة اعتداء واحدة.
- جهات مل نتمكن من حتديدها: سجلنا حالة اعتداء واحدة.

ثالثًا: منهجية التقرير:
حبسب منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان فإن املواطن الصحفي هو من لعب دوراً مهماً يف نقل ونشر األخبار، وهو 

ليس ابلضرورة شخصاً حيادايً، كما يفرتض أن يكون عليه حال الصحفي.
املواطن  صفة  عنه  تسقط  اهلجومية،  القتالية  العمليات  يف  مباشرة  بصورة  ويشارك  السالح  الصحفي  املواطن  حيمل  عندما 

الصحفي، وتعود له صفة املواطن الصحفي إذا اعتزل العمل العسكري متاماً.
يعتمد هذا التقرير بشكل رئيس على أرشيف وحتقيقات الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، إضافة إىل رواايت أهايل وأقرابء 
الضحااي، واملعلومات الواردة من النشطاء احملليني، وحتليل الصور والفيديوهات اليت وردتنا وحنتفظ هبا يف سجالتنا املمتدة منذ 

عام 2011 وحىت اآلن.
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كل ذلك وسط الصعوابت والتحدايت األمنية واللوجستية يف الوصول إىل مجيع املناطق اليت حتصل فيها االنتهاكات، لذلك 
فإننا ُنشري دائماً إىل أن مجيع هذه اإلحصائيات والوقائع ال متثل سوى احلد األدىن من حجم اجلرائم واالنتهاكات اليت حصلت.

رابعًا: تفاصيل التقرير: 
ألف: االنتهاكات من قبل القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

اإلفراج:
األربعاء 6/كانون الثاين/ 2016 أفرجت القوات احلكومية عن الناشط اإلعالمي )د.ع( بعد مضي شهر على اعتقاله.

القوات  اعتقلته  أبناء حمافظة محاة،  بناء على رغبة ذويه(، انشط إعالمي حملي، من  أمنية  لدواٍع  امسه  )نتحفظ على  د.ع 
احلكومية إثر مدامهة منزله يوم األحد 6/ كانون األول/ 2015.

اجلمعة 29/ كانون الثاين/ 2016 أفرجت القوات احلكومية عن الناشط اإلعالمي )ن.ع( بعد مضي شهر ونصف على 
اعتقاله.

القوات  اعتقلته  أبناء حمافظة محاة،  راديو شباب، من  بناء على رغبة ذويه(، مراسل  أمنية  لدواٍع  امسه  )نتحفظ على  ن.ع 
احلكومية إثر مدامهة منزله يوم السبت 12/ كانون األول/ 2015.

ابء: القوات الروسية:
القتل خارج إطار القانون:

عبد  لواء  اإلعالمي  الناشط  قضى   2016 الثاين/  كانون   /12 الثالاثء 
الناصر املنديل، جراء إصابته بشظااي صاروخ استقرت يف رأسه وقدميه، أثناء 
تغطيته اإلعالمية لقصف طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ملدينة معرة النعمان 

بريف حمافظة إدلب واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
لواء، مصور ومدير صفحة معرة النعمان وريفها اآلن، من أبناء مدينة معرة 
النعمان بريف حمافظة إدلب، يبلغ من العمر 28 عاماً، حاصل على الشهادة 

اإلعدادية، متزوج ولديه طفالن.

الناشط اإلعالمي أمحد سامر  2016 قضى  الثاين/  12/ كانون  الثالاثء 
املنديل، جراء إصابته بشظااي صاروخ استقرت يف رقبته وصدره، ذلك أثناء 
تغطيته اإلعالمية لقصف الطائرات احلربية اليت يزعم أهنا روسية ملدينة معرة 

النعمان بريف حمافظة إدلب واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
أمحد، إعالمي لدى جيش الشام أحد فصائل املعارضة املسلحة، من أبناء 
مدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب، يبلغ من العمر 18 عاماً، حاصل 

على الشهادة اإلعدادية، أعزب.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد فادي املنديل ابن عم اإلعالمي أمحد سامر املنديل، الذي أفادها بروايته:

“بينما كان اإلعالمي أمحد سامر املنديل يصور القصف الذي تتعرض له مدينة معرة النعمان من قبل الطريان 
الروسي، شن الطريان ذاته غارة وقصف املدينة بصاروخ سقط ابلقرب من اإلعالمي أمحد؛ ما أدى إىل إصابته 

بشظيتني يف رقبته وصدره وتسبب مبقتله”.
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اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
تنظيم داعش:

القتل خارج إطار القانون:
السبت 2/ كانون الثاين/ 2016 أبلغ أحد قادة تنظيم داعش يف مدينة الرقة 
ذوي الناشطة اإلعالمية رقية حسن حممد أن التنظيم قام بقتلها بتهمة العمالة 
والتواصل مع املرتدين يف وقت سابق، اجلدير ابلذكر أن التنظيم قام ابعتقال 

رقية يف 11/ آب/ 2015.
رقية املعروفة بنيسان إبراهيم، انشطة إعالمية مستقلة، من أبناء مدينة عني 
العرب بريف حمافظة حلب، تبلغ من العمر 31 عاماً، حاصلة على شهادة 

بكالوريوس يف الفلسفة من جامعة حلب.

األحد 3/ كانون الثاين/ 2016 نشر املكتب اإلعالمي التابع لتنظيم داعش يف مدينة الرقة مقطع فيديو يظهر قتله الناشطني 
اإلعالميني فيصل شيخ أمحد محود اجلعفر وُأَب حممد عبد الغين رمياً ابلرصاص بتهمة تصوير مقرات التنظيم ورصد حتركاته.

فيصل، انشط إعالمي، من أبناء مدينة الرقة، يبلغ من العمر 25 عاماً، يُدير مقهى إنرتنت.

ُأَب حممد عبد الغين، انشط إعالمي ومصور فوتوغرايف، من أبناء مدينة الرقة، يبلغ من العمر 18 عاماً.

اإلعالمي حممد مجال  الناشط  قضى   2016 الثاين/  كانون   /10 األحد 
دحكول جراء إصابته برصاصة يف صدره أثناء تغطية االشتباكات بني فصائل 

املعارضة املسلحة وتنظيم داعش على جبهة غزل بريف حلب الشمايل.
حممد، إعالمي ومصور لدى فيلق الشام أحد فصائل املعارضة املسلحة، من 

أبناء بلدة ترمانني بريف إدلب، من مواليد عام 1995، متزوج.

اإلصاابت:
الثاين/ 2016 أصيب اإلعالمي وحيد سعيد يزبك  الثالاثء 26/ كانون 
أثناء تغطيته لتفجري تنظيم داعش سيارة مفخخة يف حي الزهراء املوايل للنظام 
السوري مبدينة محص، حني قام االنتحاري بتفجري نفسه، ما أدى إىل إصابة 

وحيد حبروق يف وجهه وكفيه، إضافة لشظااي يف القدم والبطن.
وحيد، مراسل إذاعة املدينة إف إم يف محص، من أبناء حمافظة محص.
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جبهة النصرة:
االعتقال واإلفراج:

األربعاء 6/ كانون الثاين/ 2016 اعتقلت جبهة النصرة الناشط اإلعالمي عمار عارف العبدو على أحد حواجز التنظيم يف 
منطقة جبل الزاوية بريف حمافظة إدلب، ومايزال مصريه جمهواًل ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان.

عمار، انشط إعالمي ومصور فوتوغرايف مستقل، من أبناء قرية بلشون بريف حمافظة إدلب، مواليد عام 1998، حاصل على 
شهادة إعدادية، أعزب.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد نور عارف العبدو، شقيق الناشط اإلعالمي عمار عارف العبدو، الذي 
أفادها مبا يلي:

“مت اعتقال أخي يوم األربعاء وذلك أثناء مروره على أحد احلواجز التابعة لتنظيم جبهة النصرة يف منطقة جبل 
الزاوية، وبعد فرتة استطعت أن أتواصل مع أحد املفرج عنهم من سجون التنظيم حيث حدثين أنه معتقل لدى 
جمموعة امسها العقاب اتبعة للتنظيم وأنه تعرض للضرب الشديد ووضعه الصحي سيئ وهناك خطر على عينه 

اليمىن.
أما عن سبب االعتقال، فأفادان السيد نور إنه ال سبب معروف لالعتقال إال أنه كان يكتب وينتقد اجلبهة، 

وقد قام بتصوير فيلم امسه )املشي حنو املوت( شارك مبهرجان سوراي ألفالم املوابيل”. 

األحد 10/ كانون الثاين/ 2016 قامت جبهة النصرة ابعتقال الناشط اإلعالمي مجيل اللبابيدي من مدينة معرة النعمان، 
أفرج عنه يف اليوم نفسه بعد مصادرة بعض املعدات اإلعالمية اليت كانت حبوزته.

مجيل، انشط إعالمي من أبناء مدينة معرة النعمان.

الناشطني  النصرة  تنظيم جبهة  اعتقل   2016 الثاين/  10/ كانون  األحد 
اإلعالميني هادي العبد هللا ورائد حممود الفارس بعد اقتحام مقر راديو فرش 
يف مدينة كفر نبل مبحافظة إدلب واخلاضعة لسيطرة كل من جبهة النصرة 
وفصائل املعارضة املسلحة، بسبب نشر رائد منشوراً على إحدى صفحات 
التنظيم،  بيان  االجتماعي “فيسبوك” حيوي خلاًل شرعياً حبسب  التواصل 
ومت اإلفراج عنهما مساء بعد عدة ساعات من االعتقال بعد توقيع هادي 
العبد هللا على بيان يُقر فيه بوجود خمالفة شرعية يف منشور رائد الفارس على 
أمام  الفارس  رائد  امتثال  ويضمن  بوك  الفيس  االجتماعي  التواصل  موقع 

احملكمة  الشرعية الحقاً.
أبناء مدينة  الثورية، من  املكاتب  رائد، انشط إعالمي ومدير منظمة احتاد 
كفر نبل مبحافظة إدلب، يبلغ من العمر 41 عاماً، متزوج ولديه 3 أطفال.

رائد حممود الفارسهادي، انشط إعالمي مستقل، من أبناء مدينة القصري مبحافظة محص.

هادي العبد هللا 
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تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد أمحد البيوش، املدير التنفيذي لراديو فرش، الذي أفادها بروايته:

“يف متام الساعة السابعة والنصف صباحاً، أقدم عناصر تنظيم جبهة النصرة على اقتحام مقر منظمة احتاد 
املكاتب الثورية، والذي يضم عدداً من املكاتب منها مشروع الطفل ومجعية نداء األسري ومشروع املرأة، وبنك 
الدم، وجملة وراديو فرش، ومجعوا عدداً من املوظفني من بينهم الناشطني اإلعالمَيني هادي العبد هللا ورائد حممود 
الفارس يف غرفة واحدة وقاموا مبصادرة مجيع أجهزة الراديو من أجهزة البث وكمبيوترات حممولة، وهواتف نقالة 
وأجهزة االنرتنت الفضائي والكامريات اخلاصة، كما قاموا بتفتيش غرفة هادي وأخذوا منه كامريته الشخصية، 
كما قامو خبلع وتكسري عدد من األبواب، وذلك حبجة أن الراديو بيث أغاٍن حتضُّ على الفسق وهو ملك 
لرائد، مث قاموا ابعتقال هادي ورائد لعدة ساعات وأفرجوا عنهما مساًء بعد صدور بيان عن اجلبهة أن سبب 
االعتقال هو منشور يعود لـ رائد نشره على موقع التواصل االجتماعي “فيسيوك” فيه خلل شرعي، وإقرار 

هادي أن ما فعله رائد يُعد خطًأ”. 

االعتداء على املمتلكات:
األحد 10/كانون الثاين/ 2016، قامت جبهة النصرة بتطويق مكتب راديو فريش يف مدينة كفر نبل بريف حمافظة إدلب، 
عمل  ومعدات  من كامريات  املكتب  حمتوايت  مصادرة  مع  الفارس،  ورائد  العبد هللا  هادي  اإلعالمَيني  الناشَطني  واعتقال 
إعالمي، أفرج عن الناشطَيني مساء اليوم نفسه، وأقرَّت جبهة النصرة مبخالفات ارتكبها عناصرها خالل مدامهة مكتب الراديو 

وتعهدت إبعادة مجيع املصادرات.

اثء: فصائل املعارضة املسلحة:
االعتقال واإلفراج:

السبت 16/ كانون الثاين/ 2016 مت اإلفراج عن اإلعالمي عز ابشق التضامن من قبل جيش األاببيل أحد فصائل املعارضة 
املسلحة، حيث مت اعتقاله أثناء مروره قرب أحد املقرات التابعة جليش األاببيل )أحد فصائل املعارضة املسلحة( يف بلدة بيت 

سحم جبنوب حمافظة دمشق من قبل جيش األاببيل يوم اجلمعة 27/ تشرين الثاين/ 2015.
عز ابشق التضامن )مل يتم إطالعنا على امسه الصريح لدواٍع أمنية(، انشط إعالمي وعضو يف فريق دمشق اإلعالمي ومركز 

سوراي اإلعالمي، من أبناء حي التضامن مبدينة دمشق.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعالمي عز ابشق التضامن، عقب اإلفراج عنه، وأفادها مبا يلي:

“أثناء مروري ابلقرب من أحد املقرات التابعة جليش األاببيل يف بلدة بيت سحم بريف دمشق، قام العناصر 
ابعتقايل واقتادوين إىل أحد السجون التابعة هلم ومت التحقيق معي بتهمة العمالة واخليانة خالل األايم األوىل، 
وحتولت التهمة إىل االنتماء لتنظيم داعش، تعرضت خالل فرتة احتجازي لعدة أصناف من التعذيب إلجباري 
على االعرتاف ابلتهمة املوجهة إيل، منها الشبح والضرب بقضيب بالستيكي، بعد مضي 53 يوماً على 

اعتقايل مت اإلفراج عين ضمن صفقة تبادل بني جيش األاببيل وتنظيم داعش”.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=347&token=JsZh61vuCasz7evhZKqTOFN8hrcNkaWT
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املوحد  للقضاء  اتبعون  عناصر  اعتقل   2016 الثاين/  30/كانون  السبت 
يف الغوطة الشرقية الناشط اإلعالمي عبد املعني أنور محص يف مدينة دوما 
مبحافظة ريف دمشق، على خلفية دعوة قضائية أقامتها رابطة اإلعالميني 
يف الغوطة حبق وكالة خطوة اإلخبارية اليت كان عبد املعني يعمل مراساًل هلا، 
لقيامه بتصوير استطالع للرأي يف الغوطة الشرقية محل عنوان مستقبل سوراي 

بني األسد والبغدادي”.
عبد املعني، انشط إعالمي مستقل، من أبناء مدينة محورية بريف دمشق، 

يبلغ من العمر 20 عاماً، حاصل على الشهادة الثانوية، أعزب.

جيم: جهات مل نتمكن من حتديدها:
اخلطف:

الناشط  أقدم مسلحون على اختطاف   2016 الثاين/  4/ كانون  اإلثنني 
اإلعالمي جنكني عليكو من منطقة قريبة من مبىن اجمللس احمللي يف مدينة 
العني  رأس  طريق  من  قريبة  منطقة  إىل  واقتادوه  احلسكة،  مبدينة  الدرابسية 
وعيه،  فقد  حىت  حديدية  أبدوات  املربح  ابلضرب  عليه  ابالعتداء  وقاموا 
وأطلقوا سراحه يف اليوم نفسه، مل نتمكن من التحقق من اجلهة اليت قامت 

ابختطافه حىت حلظة إعداد التقرير.
جنكني، مراسل موقع “يكييت ميداي” التابعة حلزب يكييت الكردي، من أبناء 

مدينة الدرابسية بريف احلسكة. 

اإلثنني 11/ كانون الثاين/ 2016 قام مسلحون خبطف الناشط اإلعالمي 
حممود حسن من أمام منزله الكائن يف حي الصاخور مبحافظة حلب واخلاضع 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، اإلثنني 18/ كانون الثاين/ 2016 متكن 
اليت  اجلهة  حتديد  من  نتمكن  مل  خاطفيه،  من  الفرار  من  اإلعالمي حممود 

قامت خبطفه حىت حلظة إعداد التقرير.
حممود، مصور وُمعد تقارير مستقل وعضو فريق “صناع البسمة” الذي يُعىن 
أبناء مدينة حلب، يبلغ من العمر 29  ابألعمال اإلغاثية واإلنسانية، من 

عاماً، طالب جامعي، متزوج.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد حسني حسن، شقيق اإلعالمي حممود، عقب اختطاف أخيه وأفادها 
مبايلي:

“بينما كان أخي حممود حسن يركن سيارته أمام منزله الواقع يف حي الصاخور مبحافظة حلب، مسعت صوت 
صراخه يف احلي، فنزلت إىل مدخل البناء حيث شاهدت جمموعة من املسلحني غري امللثمني خيتطفون أخي 
ويضعونه يف صندوق سيارة من طراز مرسيدس “فضية اللون” وعندما حاولت أن أتدخل قام أحد املسلحني 

إبشهار السالح يف وجهي حلني ذهاب السيارة، مث قام ابللحاق هبم”.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0a29aN2diQXBOV1k
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ajF3TjRRNGFIQkE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0WDE4dmxzM1Zjbnc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0TlIxcGthNkFNMVk
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOVkVOdTNaRExHT1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0LURPbVRUYjJ4eVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WV9rbDh4MXJDWlk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RG9GM01wSnlzOTQ/view
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االعتداء على املمتلكات:

اإلثنني 11/ كانون الثاين/ 2016 قام مسلحون مبدامهة مكتب راديو ألوان يف مدينة دارة عزة بريف حلب الغرب واخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، وقاموا بسرقة أجهزة البث وختريب بعض املعدات واالعتداء ابلضرب على حارس املكتب؛ 

ما أدى إليقاف البث، ومل نتمكن من حتديد اجلهة اليت قامت مبدامهة مكتب الراديو حىت حلظة إعداد التقرير.

شكر وتقدير
كل الشكر والتقدير ألهايل الضحااي وأقرابئهم وجلميع النشطاء اإلعالميني من كافة اجملاالت، الذين لوال مسامهاهتم وتعاوهنم 

معنا ملا متكنا من إجناز هذا التقرير على هذا املستوى، وخالص العزاء ألسر الضحااي.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0UWV6MENVa2l2bVk

