
مهتومو نيلقتعم  بيذعت  لوح  ةبعرم  تاداهش  قارعلا :
لصوملا يف  باوجتسالا  ءانثأ  ةلماعملا  ءوس  يف  قيقحتلا  بجي 

ةلماعملا ءوس  نع  ليصافت  اومدق  لاقتعالا  ءانثأ  يفوت  لجر  دلاوو  ْنيَقباس  ْنَيلقتعم  نإ  مويلا  شتوو " ستيار  نمويه   " تلاق توريب – ) )
. لصوملا ةقطنم  يف  ةيقارعلا  ةيلخادلا  ةرازو  اهريدت  زكارم  يف  توملاو  بيذعتلاو 

نم لصوملا  يقرش  نجس  يف  ةيلخادلا  ةرازول  عباتلا  تارابختسالا ) " ) باهرإلا ةحفاكمو  تارابختسالا  ةيريدم   " ىدل ازجتحم  ناك  صخش  لاق 
ءوس نم  لقألا  ىلع  نينثا  كانه ، نوتومي  لاجر  ىأرو 9  باوجتسالا ، ءانثأ  ارركتم  ابيذعت  ىقلتو  دهاش  هنإ  رايأ 2018  / ويام ىلإ  يناثلا  نوناك  / رياني

تاوقلا هذه  لبق  نم  هباوجتسا  ءانثأ  يفوت  هنإ  ةيلحملا ، ةطرشلا  لبق  نم  راذآ  / سرام يف  لقتعا  لصوملا  نم  رخآ  لجر  دلاو  لاق  .ةلماعملا 
نولمحي مهو  باوجتسالا  نم  اوداع  نيرخآ  الاجر  ىأر  هنإ  ةرايقلا  يف  تارابختسالا  نجس  يف  زُجتحا  لجر  لاق  .لصوملا  يف  اهل  عبات  زكرم  يف 

. مهداسجأ ىلع  ةلماعملا  ءوس  ىلع  تامالع 

يزجتحمل ةيشحولا  ةلماعملا  سكعت  ةريخألا ال  معازملا  هذه  : " شتوو ستيار  نمويه  يف  طسوألا  قرشلا  مسق  ةريدم  ةبئان  هيقف ، امل  تلاق 
.بيذعتلا ىلع  ليلد  دوجو  دنع  ةيئاضقلاو  ةينمألا  تاطلسلا  لبق  نم  ةلادعلا  قاقحإ  مدع  اضيأ  لب  بسحف ، لصوملا  ةقطنم  يف  ةيلخادلا  ةرازو 

". بقاوع يأ  نود  بيذعتلا  ةسراممل  نمألا  تاوقل  رضخأ  ءوض  وه  زاجتحالا  يف  تايفولاو  بيذعتلا  يف  قيقحتلا  نع  ةموكحلا  سعاقت 

مل نوقباسلا ، نولقتعملا  هادبأ  يذلا  يئانثتسالا  فوخلاو  لاجرلا  اهيف  زجتحا  يتلا  زكارملا  نم  ايبسن  ضفخنملا  حارسلا  قالطإ  لدعم  ببسب 
عم قفتت  ةفوصوملا  بيذعتلا  بيلاسأ  نإف  كلذ ، عم  .ثدحتلل  دادعتسا  ىلع  اوناك  نيرخآ  نيقباس  نيلقتعم  ىلع  روثعلا  نم  نوثحابلا  نكمتي 

عطاقمو روصلاب  تقُثوو  نورخآ  نوقباس  نوزجتحم  نيثحابلل  اهفصو  يتلاو  ىرخألا ، ةيلخادلا  ةرازو  تاوق  اهسرامت  يتلا  بيذعتلا  تاسرامم 
رايأ .2017 / ويام يف  يداكرأ  يلع  يفحصلا  روصملا  اهرشن  يتلا  ويديفلا 

وأ يدسجلا  باذعلا  وأ  ملألا  عاقيإ  يف  دمعتلا  هنأ  ىلع  بيذعتلا  فرُعي  يف 2011 ، قارعلا  اهيلإ  مضنا  يتلا  بيذعتلا ،" ةضهانم  ةيقافتا   " بجومب
. باقعك وأ  فارتعا  وأ  تامولعم  ىلع  لوصحلا  لثم  ددحم  ضرغل  يمومع  فظوم  لبق  نم  يلقعلا ،

بآ / سطسغأو زومت  / ويلوي يف  لاقتعالا  نهر  لُتق  يذلا  زجتحملا  دلاوو  نيقباسلا  نيلقتعملا  عم  تالباقم  شتوو  ستيار  نمويه  وثحاب  ىرجأ 
ةاضقلا مهنع  جرفملا  وأ  نولقتعملا  لاجرلا  ربُخي  مل  .مهتاياور  تابثإل  ةيفارغوتوف  وأ  ةيقئاثو  وأ  ةيدام  ةلدأ  مهنم  لك  مدق  .فتاهلا  ربعو  ايصخش 

ءوس نع  غالبإلل  تاوطخ  يأ  اوذختي  نل  مهنإ  اولاقو  مهسارح ، نم  ماقتنالا  ةيشخ  ةلماعم ، ءوس  اودهش  مهنأ  وأ  ةلماعملا  ءوسل  اوضرعت  مهنأب 
ةيناكمإ يف  ققحي  وأ  اهنع  رسفتسي  مل  يضاقلا  نكل  يضاقلل ، ةحضاو  تناك  هيعارذ ، ءاحنأ  عيمج  يف  تامدكب  بيصأ  هنإ  مهدحأ  لاق  .ةلماعملا 

. دعب ادر  قلتي  مل  هنكل  ةطرشلا  ىلإ  ةيمسر  ىوكشب  مدقت  هنإ  هنبا  دقف  يذلا  بألا  لاق  .بيذعتلا  مادختسا 
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ناك نايحألا  ضعب  يف  .هلازنإ  متي  نأ  لبق  هيعو  دقف  لقألا ، ىلع  تارم  لالخ 4  هنإ  لاق  .تاعاس  لاوط  هزاجتحا  ءانثأ  لقألا  ىلع  تارم   6 ةطقلا ) " ) ةنوزبلا  " ةيعضو يف  قُلع  هنإ  دومحم  لاق 
شتوو ستيار  نمويه  زملوه ل ـ نوج   2018 .لاق  © ام  بسحب  ةيندعم ، تالباكب  هبرض  اودواعي  نأ  لبق  هيلع  ءاملا  نوقلدي  رصانعلا 
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مهنإ نيلئاق  راذآ  / سرام يف 22  لماع ، وهو  ديبع ، مالس  دوواد  هلجن  ىلع  ضبقلا  اوقلأ  لصوملا  ةطرش  رصانع  نإ  هللا  دبع  ديبع  مالس  لاق 
، رهش دعب  ةثجلا  ىلع  ةلئاعلا  تلصح  امدنع  نكل  .قيقحتلا  ءانثأ  ةيبلق  ةبون  ببسب  يفوت  دق  هنبا  نأ  نيموي  دعب  هللا  دبع  ربُخأ  .هباوجتسال  هنوذخأي 

.حورجو تامدك  اهيلع  ترهظ 

يناثلا نوناك  / رياني يف  لصوملا  يف  تارابختسالا  يلوؤسم  ىلإ  هسفن  ملس  هنإ  لاق  هتيوه ، نع  فشكلا  مدع  بلط  يذلا  اماع ،)  35 " ) دومحم "
يف هُبتشا  هنأل  ارارم  بيذعتلل  اهلالخ  ضرعت  رهشأ ، زُجتحا 4  .هقحب  فيقوت  ةركذم  تردصأ  دق  تارابختسالا  نأ  لمعلا  بحاص  هربخأ  نأ  دعب 
لاقو نيلقتعملا ، نم  هريغ  ىلعو  هيلع  ةمدختسملا  بيذعتلا  بيلاسأ  فصو  شعاد .)" " ـ اضيأ ب فورعملا   ) ةيمالسإلا ةلودلا   " ميظنت ىلإ  هئامتنا 

.بيذعتلا ببسب  ناتومي  نيصخش  ىأر  هنإ 

طبري ليلد  دجوي  هنأ ال  دجو  ثيح  باهرإلا ، ةحفاكمل  ىونين  ةمكحم  يف  قيقحت  يضاق  لبق  نم  رهشأ ، دعب 4  رايأ ، / ويام يف  دومحم  حارس  قلُطأ 
تلمح هيعارذ  نأ  مغر  هتلماعم ، لوح  ةلئسأ  يضاقلا  رثي  مل  هل ، عامتسا  ةسلج  لوأ  يف  يضاقلا  مامأ  دومحم  لثم  امدنع  .شعادب  دومحم 

اوماق نمأ  لاجر  دومحم 4  ىّمس  .سارحلا  در  نم  افئاخ  ناك  هنأل  ءاذيإلل  ضرعت  هنأ  يضاقلا  ربخي  مل  هنإ  لاق  .هلوق  دح  ىلع  ةحضاو ، اضوضر 
.شتوو ستيار  نمويه  هبيذعتب ل ـ

نيح الإ  يسافنأ  طاقتلا  ىلع  ىوقأ  الو  قرعتأ  انأو  ظقيتسأ  .نجسلا  يف  تلز  ام  يننأ  يل  ئيُهي  ثيح  سيباوك  ىرأ  يلايللا ، مظعم  يف  : " لاق
بلطل هتزجتحا  يتلا  تاوقلا  لبق  نم  ديدشلا  صاصقلا  نم  ىشخي  ناك  هنإ  لاق  يتجوز ." راوجب  ايقلتسم  يتيب ، يف  يننأ  ىرأو  يلوح  تفتلأ 

.تاكاهتنالا نع  ضيوعتلا 

ناك ثيح  ةيلصيفلا  نجس  يف  مث  لصوملا ، بونج  رتموليك  دعب 60  ىلع  ةرايقلا ، يف  تارابختسالا  نجس  يف  الوأ  ارهش ،  11 ميرك "  " زُجتحا
نجس يف  لاجر  ىلع 5  بيذعت  تامالع  ىأر  هنكل  هبيذعت ، وأ  هباوجتسا  متي  مل  هنإ  زومت  / ويلوي يف  شتوو  ستيار  نمويه  لاق ل ـ .ازجتحم  دومحم 

.ةرايقلا

زُجتحا هنكل  .هليبس  ءالخإل  ينمأ  صحف  ءارجإب  رمأو  هدض  حضاو  ليلد  دجوي  هنأ ال  هزاجتحا ، نم  ةزيجو  ةرتف  دعب  رايأ 2017 ، / ويام يف  ٍضاق  دجو 
.هدض ليلد  يأ  دجوي  هنأ ال  يضاقلل  تابثإلاو  هناكم  ديدحت  نم  هيماحم  نكمت  امدنع  رايأ 2018 ، / ويام ىتح 

عزتنا فارتعا  يأب  ةربع  ال   " هنأ ىلع  اضيأ  صنيو  ةيناسنإلا " ريغ  ةلماعملاو  يدسجلاو  يسفنلا  بيذعتلا  عاونأ  عيمج   " يقارعلا روتسدلا  مّرحي 
لوصأ نوناق   " نأ امك  نوناقلل ." اقفو  هباصأ ، يذلا  يونعملاو  يداملا  ررضلا  نع  ضيوعتلاب  ةبلاطملا  ررضتمللو  بيذعتلا ، وأ  ديدهتلا  وأ  هاركإلاب 

تاركسملاو تاردخملا  لامعتساو  يسفنلا  ريثأتلاو  ديعولاو  دعولاو  ءارغإلاو  ءاذيإلاب  ديدهتلاو  ةلماعملا  ةءاسإ   " رظحي ةيئازجلا " تامكاحملا 
.فارتعا عازتنال  ريقاقعلاو "

ةيلاحلا تامكاحملا  يف  اميس  ال  ةمكاحملا ، يف  ديحولا  ليلدلا  هرابتعاب  فارتعالا  ىلع  ريبك  لكشب  دمتعي  يقارعلا  يئازجلا  ماظنلا  نإف  كلذ ، عم 
لهاجتيو .بسانم  لكشب  ةمكحملا  ةعاق  يف  بيذعتلا  معازم  عم  قارعلا  يف  ةاضقلا  لماعتي  ام  اردان  .شعاد  ىلإ  مهئامتنا  يف  هبتشملا  فالآل 

.ةلماعملا ءوس  يف  طروتملا  نمألا  لجر  عم  قيقحتلا  نود  ةمكاحملا  ةداعإب  نورمأي  تالاحلا ، ضعب  يف  وأ ، تاءاعدالا ، مهمظعم 

تاءاعدا ىلع  درلا  ةبلاط  ءارزولا ، سيئرل  ةيراشتسالا  ةنجللا  لثمم  يليكعلا ، رديح  ىلإ  شتوو  ستيار  نمويه  تبتك  بآ ، / سطسغأ يف 12 
نل هنكل  ديبعلا ، مالس  دوواد  توم  يف  قيقحتلا  يف  مزتلم  هنأ  بآ  / سطسغأ يف 14  يلوأ  در  يف  يليكعلا  بتك  .مهتلباقم  تمت  نيذلا  صاخشألا 

اهنأ ةقحال  ةلاسر  يف  شتوو  ستيار  نمويه  تحضوأ  .نيينعملا  صاخشألا  ةيوه  نع  نلُعي  مل  ام  ىرخألا  تاءاعدالا  يف  قيقحتلا  نم  نكمتي 
.ارود اوبعل  يذلا  صاخشألاو  هنكامأو  زاجتحالا  تارتف  اهيف  امب  لاقتعالا ، ءانثأ  توملاو  بيذعتلا  تاءاعدا  يف  قيقحتلل  ةيفاك  تامولعم  ترفو 

قيقحت  : ءارجإ  هبتكم  نم  بلطلا  ىلإ  ةراشإ  يف  ةينورتكلإ ، ةلاسر  يف  هسفن  مويلا  يف  اقحال  يليكعلا  بتك 

 

تاسرامم يف  فافش  قيقحت  ءارجإ  ماعلا  شتفملل  يغبني  .ةيلخادلا  ةرازوب  ماعلا  شتفملا  ىلإ  تامولعملا  شتوو  ستيار  نمويه  تمدق  امك 
نيطروتم ةداق  يأ  ةبقاعم  نمضي  نأ  هل  يغبني  .انلع  هجئاتن  رشنو  ةيلصيفلا  يف  نجسلاو  لصوملا  يف  ةطرشلا  زكرم  يف  تايفولاو  بيذعتلا 

ةلماعملا ءوس  نم  اوناع  نمم  هريغو  دومحم  لوصح  نامضو  ةيئانجلا ، مهتلا  لالخ  نم  كلذ  يف  امب  بسانم ، لكشب  اهنع  غلبملا  تاكاهتنالا  يف 
.تاضيوعت ىلع 

ىلع ءانب  ةقيقدلا  ليصافتلا  هذهب  تاقيقحت  حتف  ةيلمع  نكل ...) كلذب و( موقنس  عبطلاب  اننأل  نيفلتخم  انسلو  نيقفتم  نحن  لوقأ  نأ  دوأ 
...بعص رمأ  فورعم  ريغ  صخش  ةياور " "

.عيطتسن ام  لكب  موقن  فوسف  كلذ  عمو   
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اهتقثو يتلا  تاكاهتنالا  يف  تمهاس  دق  اهتادعاسم  تناك  اذإ  اميف  ققحت  نأ  ةيلخادلا  ةرازول  ةعباتلا  نمألا  تاوقل  معدلا  مدقت  ةلود  يأ  ىلع 
تاوق ىلإ  ةمدقملا  تادعاسملا  ةدايز  مهاست  الأ  نامض  اهيلع  .تاكاهتنالا  فقوتت  ىتح  اهمعد  قيلعت  يف  رظنت  نأو  شتوو ، ستيار  نمويه 
ةيقيقح تاوطخ  ذختت  ةيقارعلا  تاطلسلا  تناك  اذإ  ام  مييقت  وه  كلذ  قيقحتل  لبسلا  دحأ  .ةريطخلا  تاكاهتنالا  نم  هريغو  بيذعتلا  يف  نمألا 

.زاجتحالا ءانثأ  بيذعتلا  لمشت  ةيئاضق  تاقحالم  ءارجإو  ةميسجلا  تاكاهتنالا  معازم  يف  قيقحتلل 

قيبطتو ئدابم  لوح  ةلماش  تاميلعت  تارابختسالا  وأ  ةينمألا  وأ  ةيركسعلا  تاوقلل  يلبقتسم  وأ  يلاح  بيردت  يأ  نمضتي  نأ  نم  دكأتلا  اهيلع 
.نيلقتعملا قوقحب  قلعتي  اميف  اميس  ال  ناسنإلا ، قوقحو  برحلا  نيناوق 

تاطلسلا بعلم  يف  نآلا  ةركلا  .ةيلخادلا  ةرازو  زكارم  يف  ةلماعملا  ةءاسإ  ىلع  اسوملم  اليلد  نومدقي  مهتالئاعو  نوزجتحملا  : " هيقف تلاق 
". ضيوعتلاو ةقحالملاو  قيقحتلل  ةبسانملا  تايلكيهلا  اهيدل  نأ  رهظتل 

ديبع

مهنكل لاقتعالل ، ببس  يأ  رصانعلا  مدقي  مل  .راذآ  / سرام يف 22  ءاسم  ةعاسلا 11:30  يف  هنبا  تلقتعا  ةطرشلا  نإ  هللا  دبع  ديبع  مالس  لاق 
يذلا زكرملا  نم  ةياهنلا  يف  دكأت  هنإ  هللا  دبع  لاق  ةيصخش ، تالاصتا  ربع  نيموي ، دعب  .يلحملا  مهزكرم  يف  هنبا  باوجتسا  نوديري  مهنإ  اولاق 

بلاط هنإ  هللا  دبع  لاق  .ةيبلق  ةبون  ببسب  هباوجتسا  ءانثأ  حابصلا  كلذ  يف  يفوت  دق  ديبع  نأ  زكرملا  يف  نمأ  لجر  هربخأ  .هنبا  هيف  زجتحي 
.دادغب نم  يبط  قيقحت  قيرف  لوصو  راظتنا  ىلإ  جاتحيس  هنإ  لاق  نمألا  لجر  نكل  يعرش ، يبط  صحف  ءارجإب 

مل .دادغب  نم  ريرقتلا  رادصإ  ىلإ  جاتحيس  هنكل  اصحف ، ىرجأ  دق  قيرفلا  نإ  ةلئاق  هتلئاع ، ىلإ  ديبع  ةثج  ةطرشلا  تداعأ  ناسين ، / ليربأ يف 23 
ىلع تامدكو  هيقاس ، ىلع  قورحو  تامدكو  هرهظو ، هنيبج  ىلع  حورج  اهيف  رهظت  ديبع ، ةثجل  روص  هللا 3  دبع  ضرع  .ريرقتلا  ةلئاعلا  قلتت 

.هفنأو هينذأ  يف  فاج  مدو  هيفتك ،

" دومحم "

، يناثلا نوناك  / رياني يف  لصوملا ، قرش  ةيلصيفلا ، يف  نوجسلا  عمجمو  باهرإلا  ةحفاكمو  تارابختسالا  ةيريدمل  هسفن  ّملس  هنإ  دومحم "  " لاق
ىلإ موعزملا  مهئامتنا  ببسب  نيزجتحم  اعيمج  اوناك  نيرخآ  نيلقتعم  عم  ةظتكم  ةنازنز  يف  زُجتحا  هنإ  لاق  .رايأ  / ويام رخاوأ  يف  هنع  جرفأو 

يذلا نجسلا  ةقطنم  ةرايزب  نولقتسم  نوبقارم  مقي  ملو  هيماحمب ، وأ  هتلئاعب  لاصتالاب  هل  اوحمسي  مل  نجسلا  يف  نمألا  لاجر  نإ  لاق  .شعاد 
ام اذإ  نيزجتحملا  نوبرضي  سارحلا  ناكو  مويلا ، يف  نيترم  ىوس  مامحلا  مادختساب  هل  حمُسي  ملو  ةيبطلا  ةياعرلا  قلتي  مل  هنإ  لاق  .هيف  زجتحا 

.مامحلا يف  اورخأت 

ركذ امك  .باوجتسالا  تاسلج  لالخ  نمألا  تاوق  امهيلع  هتسرام  يذلا  بيذعتلا  نم  ناتومي  ةنازنزلا  يف  هل  نيليمز  ىأر  هنإ  دومحم  لاق 
" ةنوزبلا ىمست " ةينقتب  هرهظ  فلخ  نيتديقملا  هيدي  نم  هقيلعت  كلذ  يف  امب  نوققحملا ، اهمدختسا  يتلا  بيذعتلا  بيلاسأ  نم  اددع  ليصفتلاب 

". ةقلفلا  " مساب ايلود  فرعت  ةينقت  يهو  هيمدق ، لفسأ  ىلع  كلذ  يف  امب  تارم ، ةدع  برضلاو  لقألا ، ىلع  تارم   6 ةطقلا ) )

هقرحأ ثيح  هيتيصخو ، هبيضق  ىلع  تامالعو  يندعم ، لباكب  هبرض  ءارج  هرهظ  ىلع  اهنم  هبيذعت ، معازم  عم  قفتت  بودن  نع  نيثحابلل  فشك 
ءام ةجاجز  طبربو  ةفاطخب  مهقيلعتب  كلذ  يف  امب  نيرخآ  ءانجس  نوبذعي  نمأ  لاجر  اضيأ  ىأر  هنإ  لاق  .ةنخاس  ةيندعم  ةرطسمب  نمألا  لاجر 
هنإ لاق  .هحارس  قالطإ  دنع  بيبطلا  هل  اهفصو  يتلا  ةيودألا  ىلع  نيثحابلا  علطأ  امك  .باهتلالا  ىلإ  يدؤي  ام  ةيركذلا ، مهئاضعأ  يف  رتل  ةعسب 

.مويسلاكلا صقن  ببسب  ةلباقملا  تقو  يف  هرفاظأ  دقفي  ناك 

هنأ ةمكحملا  تدجو  نأ  دعب  ةمكاحملا  نم  نيتسلج  دعب  دومحم  حارس  باهرإلا  ةحفاكمل  ىونين  ةمكحم  يف  قيقحت  يضاق  ردصأ  رايأ ، / ويام يف 
هل عامتسا  ةسلج  لوأ  دعب  ةقرو  ىلع  عيقوتلا  ىلع  هوربجأ  ةمكحملا  ةعاق  يف  سارحلا  نإ  دومحم  لاق  .شعادب  دومحم  طبري  ليلد  دجوي  ال 

ثدحتي مل  ادحأ  نإ  لاق  هنكل  عامتسالا ، ةسلج  يف  ةلودلا  لبق  نم  نيعم  ماحم  هيدل  ناك  اذإ  ام  فرعي  نكي  ملو  .اهتءارقب  هل  حمسي  مل  هنكل 
نإ دومحم  لاق  .هحارس  قالطإ  نيمأتو  دومحمل  ةيناث  ةسلج  دقعل  يضاقلا  مامأ  فنأتسي  نأ  عاطتسا  اصاخ  ايماحم  هتجوز  تنيع  .هنع  ةباين 

.ةيناثلا ةسلجلا  لبق  دارفنا  ىلع  هتلباقم  نم  نكمتي  مل  صاخلا  يماحملا 

شتوو ستيار  نمويه  زملوه ل ـ نوج   2018 .هتلئاع  © عم  ملكتلا  هبلط  ىلع  ادر  كلذ  يف  امب  باقعلا ، نم  لكشك  هزاجتحا  ءانثأ  هيمدق  نطاب  ىلع  تارم  ةدع  برض  هنإ  دومحم  لاق 
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دومحم ةنازنز 

اولُقتعاو لماك ، ماعل  مهنم  ديدعلا  زُجتحا  الجر ، ىلإ 70  عم 50  راتمأ ، ةثالثب  نيرتم  يلاوح  اهتحاسم  ةنازنز  يف  ازجتحم  ناك  هنإ  دومحم  لاق 
.ةنازنز لك  يف  تاريماك  كانهو  نهتاوصأ ، نم  كلذ  فرع  دقو  تازجتحملا ، ءاسنلل  ةنازنز  اهادحإ  تانازنز ، كانه 3  ناك  .باهرإلا  مهتب  اعيمج 
، ءاسملاو حابصلا  يف  مويلا ، يف  نيترم  مهتنازنز  ةرداغمب  مهل  حمُس  هنإ  لاق  .ضعبلا  مهضعب  ىلإ  ثدحتلا  نم  نيعونمم  نولقتعملا  ناك 

.ضاحرملا يف  نيتقيقد  نم  رثكأ  اولظ  اذإ  برضلل  نوضرعتي  اوناك  مهنكل  مامحلا ، مادختسال 

دومحم بيذعت  تاسلج 

هلقنو هيدي ، طبرو  هينيع ، بصعب  شتوو ، ستيار  نمويه  يثحابل  هامس  يذلاو  نمألا ، لاجر  دحأ  ماق  نجسلا ، يف  ةليل  لوأ  يف  هنإ  دومحم  لاق 
مل هنأب  مهل  لاق  اهنيحو  هباوجتساب ، اوأدبو  هينيع  اوحتف  نمأ ." لاجر  تاوصأ 3  عامس  تعطتسا  : " لاق ناديملا ."  " ىمست ةقطنم  ىلإ  هتنازنز  نم 

". قيقحتلا نم  ةيلوألا  ةلحرملا  أدبنس  ادغ  : " هورذحو هولكر  .ئطاخ  ءيش  يأ  لعفي 

: مهسفنأ ةثالثلا  نمألا  لاجر  ىأر  ثيح  ىرخأ ، ةرم  ناديملا  ىلإ  هداتقا  سارحلا  دحأ  نإ  لاق  يلاتلا ، مويلا  حابص  يف 

امهيديأ تناكو  برقعلا "  " عضو يف  نيعكار  نييراع ، امهيلك  نيَرخآ ، نَيلقتعم  ىأرو  ضرألا ، ىلع  ايقلتسم  ناك  هيعو  داعتسا  امدنع  هنإ  لاق 
.امهيرهظ فلخ  ةطوبرم 

.شتوو ستيار  نمويه  همسا ل ـ ىطعأو  ةفرغلا ، يف  ناك  عبار  نمأ  لجر  ةيوه  ددح  امك 

شتوو ستيار  نمويه  زملوه ل ـ نوج   2018 رايأ 2018.  © / ويام ىتح  يناثلا  نوناك  / رياني نم  ةيلصيفلا  نجس  يف  زجتحا  هنإ  دومحم  لاق  ثيح  نيزانزلل  مسر 

ناك نايحألا  ضعب  يف  .هلازنإ  متي  نأ  لبق  هيعو  دقف  لقألا ، ىلع  تارم  لالخ 4  هنإ  لاق  .تاعاس  لاوط  هزاجتحا  ءانثأ  لقألا  ىلع  تارم   6 ةطقلا ) " ) ةنوزبلا  " ةيعضو يف  قُلع  هنإ  دومحم  لاق 
شتوو ستيار  نمويه  زملوه ل ـ نوج   2018 .لاق  © ام  بسحب  ةيندعم ، تالباكب  هبرض  اودواعي  نأ  لبق  هيلع  ءاملا  نوقلدي  رصانعلا 

نم ينوقلعو  يرهظ ، فلخ  ّيدي  اوطبر  مث  .ءيش  يأ  لوق  نود  تالباكلاو ، ةيندعملاو  ةيكيتسالبلا  ريساوملاب  ةقيقد  ةدمل 15  ينوبرض 
يدحول ينوكرت  كفتك ." علخني  ىتح  اذكه  كيقبنس  : " اولاقو ضرألا ، نع  نيتعوفرم  يامدق  تيقب  ثيح  ةنوزبلا ،"  " ىمست ةيعضو  يف  ّيدي ،

.ييعو تدقف  مث  ةعاس  ةدمل 

 

مث هرهظ ، ىلع  اضرأ  عقيل  لقتعملا  سفري  نايحألا  ضعب  يف  ناك  ملألا ، نم  ديزملا  ببسي  يكلو  نمألا ، رصنع  هنإ  لاق  برقعلا ."  " ةيعضو يف  لقألا  ىلع   ادحاو  القتعم  ىأر  هنأ  دومحم  ىور 
شتوو ستيار  نمويه  زملوه ل ـ نوج   2018 .هتحت  © هيعارذو  هيدي  قحسيل  هيفتك  ىلع  فقي 
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هوقلع مث  .يكيتسالب  بوبنأب  هرصخو  فلخلا  نم  هيقاس  ىلع  هبرضب  مهدحأ  أدب  مث  ةلحرملا ، هذه  يف  ءاملا  ضعب  هوطعأ  نمألا  لاجر  نإ  لاق 
.يندعم لباكب  هوبرضو  هيلع  هايملا  نورخآلا  ىقلأ  امنيب  هيمدق  نمألا  لاجر  دحأ  طبر  .ىرخأ  ةرم  ةنوزبلا "  " ةيعضو يف 

نيفتكلا ةداعإ  ىلع  دعاسيس  هنأ  امعاز  هيفتك  ىلع  نمأ  لجر  بكرو  هردص ، ىلع  هوعضوو  هيدي ، اوكفو  هولزنأ ، تقولا  نم  ةرتف  دعب  هنإ  لاق 
: امهناكم ىلإ 

لاجر دحأ  يل  لاقو  يبرضو ، يلكرب   [ نمألا لاجر  أدب [ تلخد ، امدنع   " .ناديملا ىلإ  هداعأ  مث  تاعاس ، عضبل  هتنازنز  ىلإ  هداتقا  اسراح  نإ  لاق 
يف يموكحلا  هيخأ  بصنم  لوح  هباوجتساب  اوأدب  نمألا  لاجر  نإ  لاق  عقأ ." نأ  تدك  يننأ  ةجردل  ةوقب  ينعفص  مث  يسأر ، عفرأ  نأ  نمألا 

سفن يف  الاز  ام  نيتذفانلا  نم  برقلاب  اناك  نيذللا  نيلجرلا  نأ  ىأر  ةيناثلا ، ةرملل  ةحاسلا  لخد  امدنع  .شعاد  مكح  ءانثأو  لبق  لصوملا 
.عضولا

، اهنم تارم  يف 4  هيعو  نع  باغ  لقألا ، ىلع  تارم   6 ةنوزبلا "  " ةيعضو يف  هوقلع  نمألا  لاجر  نإ  لاق  هلاقتعال ، ةيلاتلا  رهشألا  رادم  ىلع 
رعشأ تأدب  يننأب  فارتعالا  نم  لجخلاب  رعشأ   " .هتلئاعب لصتي  نأ  نكمي  ناك  اذإ  امع  هلاؤسل  لباكب  ةدلج  كلذ 15  يف  امب  تارم ، ةدع  هوبرضو 

". ينأشو ينوكرتيو  مهعم ، نيلوغشم  نونوكيس  نمألا  لاجر  نأ  ينعي  ناك  كلذ  نأل  نولصي ، ددج  ءانجس  تيأر  املك  ةسامحلاب 

هنودلجيس مهنإ  نيلئاق  هبرضب ، نمألا  لاجر  أدبف  هتنازنز ، لخاد  ثدحتي  وهو  هيلع  ضبقلا  مت  هزاجتحا ، نم  ابيرقت  عوبسأ  دعب  تارملا ، ىدحإ  يف 
ناك .رثكأ  هبرض  ىلإ  مهعفد  ام  شعاد "؟ نيبو  مكنيب  قرفلا  ام  سانلا ، شعاد  برضي  املثم  ينوبرضت  متنأ  : " لوقلاب مهادحت  هنإ  لاق  .ةدلج   20
، تارم اوفقوت 4  مهنإ  لاق  .ةيكيتسالب  بيبانأ  مادختساب  تارم  ةدع  هيمدق  لفسأ  اوبرضو  هيقاس  اوعفرو  هردص  ىلع  هوعضوف  اريثك  خرصي 

.ملألا دادزيو  هيمدق  ىلإ  ىرخأ  ةرم  مدلا  قفدتي  ىتح  رارمتسالا ، لبق  ءام  ةكرب  يف  زفقلاو  فوقولا  ىلع  هوربجأو 

لاق .ناديملا  ىلإ  مهداتقاو  اريماكلا  مامأ  ةيوس  نوثدحتي  نيرخآ  ءانجس  هيلع و6  ضبق  سارحلا  دحأ  نإ  لاق  هزاجتحا ، ىلع  رهشأ  رورم 3  دعب 
ناكرحيو ناخرصي  رخآ  لقتعمو  وه  ناك  .مهمادقأ  لفسأ  مهنوبرضي  اوأدبو  مهرودص  ىلع  ءاقلتسالا  ىلع  مهومغرأ  نمألا  لاجر  نإ  دومحم 

: امهيرهظ ىلع  نمألا  لاجر  امهبلق  ىتح  امهيقاس ،

هئالمزل تاميركلاو  بوبحلا  ضعب  اومدق  مهنكل  يبط ، جالع  وأ  ءاود  يأ  ىلع  لوصحلاب  نمألا  لاجر  هل  حمسي  مل  هزاجتحا ، ةرتف  لاوط  هنإ  لاق 
.نجسلا يف  مهل  نيربخم  نولمعي  مهنأ  ودبي  نيذلا 

 

نوجسلا يف  تايفولا 

.ةحضاو ريغ  بابسأل  ةنازنزلا  يف  ةيقبلاو  باوجتسالا ، نم  امهتدوع  دعب  نانثا  هتنازنز ، يف  لاجر  تام 9  دومحم ، لاق  ام  بسحب  هزاجتحا ، ءانثأ 
ءامسأ 5 نمألا  لاجر  ىطعأو  شعاد  ميظنتب  هتقالعب  رامع "  " لقتعملا فرتعا  .دومحم  زاجتحا  نم  فصنو  نيرهش  دعب  يفوت  مهدحأ  نإ  لاق 

: دومحم لاق  .ةمومعلا  ءانبأ  زاجتحاب  نمألا  لاجر  أدب  يلاتلا  مويلا  يف  .قحال  تقو  يف  دومحم  ربخأ  امك  شعاد ، راصنأ  نم  مهنإ  لاق  هل  مع  ءانبأ 

تناك يتلا  امهيديأ ، نم  امهقيلعتب  اوماق  مث  مهنم ، نينثا  برضب  نمألا  لاجر  أدبو  نيرخآ ، ءانجس  سارحلا 3  رضحأ  كانه ، دقرأ  تنك  امنيب 
ىلإ رظنا  ، " نمألا لاجر  دحأ  يل  لاق  كلذ ، نولعفي  اوناك  امدنع  .ةفرغلا  يف  نيتريغص  نيتذفان  راوجب  نيفاطخ  ىلع  امهيسأر ، فلخ  ةديقم 

، تقولا نم  ةرتف  دعب  .ايراع  رخآلاو  ةيلخادلا ، هسبالمب  دحاو  ناك  .تامدكب  ىطغم  امهالك  ناك  ابيرق ." كريصم  اذه  نوكيس  نينثالا ، نيذه 
نمألا لاجر  ةفرغلا  يف  ةبتر  ىلعألا  طباضلا  رمأ  كانه ، تقولاب  ساسحإلا  ادج  بعصلا  نم  ناك  هنأل  ةدملا  لوط  نم  ادكأتم  تسل 

.امهنم لك  بيضقب  اهقيلعتو  طيخ  ىلإ  رتل  ةعسب  ءام  ةنينق  طبرب  نيرخآلا 

 

ىلع اهنيخست  مت  ةريغص  ةيندعم  ةرطسم  كسمأ  تازافق  يدتري  ناك  يذلا  ثلاثلاو  يقاس ، رخآ  كسمأو  يفتك ، نمألا  لاجر  دحأ  تبث 
ةرم رخآلا  لقتعملا  اوقرحأ  .يتيصخ  ىلع  ةيناثلا  ةرملل  نمألا  لجر  ينقرحف  ملألا ، نم  تضفتنا  .يبيضق  لوط  ىلع  اهعضوو  ياشلا  دقوم 
يأب مايقلا  وأ  سنجلا  ةسرامم  عيطتسأ  ال  ديدش ، ملأ  نم  يناعأ  تلز  ام  ينأل  تجرخ  نأ  دعب  بيبطلا  ىلإ  تبهذ  .اضيأ  هبيضق  ىلع  ةدحاو 

.نسحتأس تنك  اذإ  ادكأتم  تسلو  يبيضقب ، ءيش 

 

، ليلق دعب  .أطخ  يأ  بكتري  مل  هنإ  نمألا  لاجرل  لوقلاب  رصي  همع  ءانبأ  دحأ  ناكو  ناديملا ، نم  امداق  اخارص  تعمس  احابص ، ةعاسلا 2 
انّريغ .امامت  يعولا  دقاف  ناك  .ةللبم  ةيناطبب  ىطغم  ناكو  يراوجب ، ضرألا  ىلع  هب  اوقلأو  انتنازنز  ىلإ  معلا  نبا  نمألا  لاجر  لمح 

لاجر هبرضي  نأ  نم  افئاخ  ناك  اديعب ، رامع  لظ  .ثدحتي  داكلاب  ناك  هنكل  ريصعلاو ، ماعطلاب  هءايحإ  انلواح  .افاج  نوكي  ىتح  هسبالم ،
.هتدعاسم لواح  اذإ  نمألا 



انعمس .همع  نبا  ذخأيل  سراحلا  داع  ءاسملا  كلذ  يفو  نيرخآ ، نيلقتعم  عم 5  ةمكحملا  ىلإ  رامع  اوذخأو  يلاتلا  حابصلا  يف  ٌسارح  ءاج 
الك ىلع  هرصخ  ىلع  نيتريبك  نيتمدك  انيأرو  هسبالم  انعلخ  .يعولا  دقاف  حابصلا  نم  ركبم  تقو  يف  سراحلا  هداعأو  ليللا ، لاوط  تاخرص 
قرزأ ههجو  ادب  .كرحتي  مل  هنكل  قرحلا ، حرج  فيظنت  انلواح  .هبيضق  لوط  ىلع  ةليوط  ءارمح  ةمدكو  هيعارذ ، ىلع  ءارضخ  تامدكو  نيبناجلا ،

.هسبالم هل  انريغو  هانفظنف  هسفن ، ىلع  طوغت  كلذ  دعب  .ضرألا  ىلع  عقو  هنكل  هسفن ، طقتليل  فوقولا  لواحو  هيعو  ىلإ  عجري  أدب  .ابيرقت 

هنإ ال لاق  سراحلا  نكل  تومي ، ناك  هنأ  خرصأو  سراحلا ، يدانأ  تنك  .تمص  مث  هلافطأو ، هتجوز  ءامسأب  سمهي  هتعمس  تاعاس  عضب  دعب 
رعشن انلعج  ءيشب  انمق  يفوت ، هنأ  انكردأ  امدنع  .ةايحلا  قراف  مث  اداح  اسفن  معلا  نبا  طقتلا  .هطباض  نم  رمأ  نود  ةنازنزلا  باب  حتف  عيطتسي 

.سبالملا ىلإ  ةسام  ةجاحب  اعيمج  انك  اننأل  اهانذخأو ، هسبالم  نم  هاندرج  ثيح  ارشب ، دعن  مل  اننأب 

رخآ لقتعم  ذخأل  ءاسملا  يف  ةنازنزلا  سراحلا  حتف  اريخأ ، .ةحئار  لجرلا  ةثجل  حبصأ  مويلا ، رورم  عم  هنإ  ءاكبلا ، يف  ذخآ  وهو  دومحم ، لاق 
: دومحم لاق  .باوجتسالل 

ةليللا كلت  يف  دومحم  لاق  .مامحلا  نم  برقلاب  ةيناطبب  ةاطغم  اهوكرتو  رمملا ، ىلإ  ةثجلا  نولمحي  نيلقتعملا  نم  ةعومجم  نمألا  لجر  لعج 
مهفونأ نوطغي  سارحلا  ناك  مامحلا  ىلإ  قيرطلا  يف  .كانه  لازت  تناك ال  ةثجلا  نإ  يلاتلا ، مويلا  حابص  يفو  مامحلا ، ىلإ  مهلقن  مت  امدنع 

.ةهيركلا ةحئارلا  ببسب 

يأ هيدل  سيل  نإ  نمألا  رصانعل  لوقي  لجرلا  عمس  هنإ  لاق  .نجسلا  ىلإ  هلوصو  نم  مايأ  لالخ 4  هتنازنز  يف  يفوت  ايناث  الجر  نإ  دومحم  لاق 
، نمألا لاجر  ىأر  هنإ  دومحم  لاق  .ميظنتلا  ىلإ  يمتني  هنإ  ةلئاق  هنع  تغلبف  ىلوألا  هتجوز  بضغأ  ام  ةيناث ، ةأرما  نم  جوزت  هنكل  شعادب ، ةلص 

دومحم ناك  امنيح  هباوجتسا ، يرجي  موي  لك  ناديملا  يف  ضرألا  ىلع  دعب  اميف  هآر  مث  لجرلا ، نوقلعي  ناديملا ، ىلع  لطت  رمملا  يف  ةذفان  ربع 
، مويلا كلذ  حابص  يف  .تام  هنأ  انكردأو  حابصلا  يف  ظقيتسي  ملو  ةنازنزلا ، ىلإ  سراح  هداعأ  ةعبارلا  ةليللا  يف  : " لاق .مامحلا  ىلإ  باهذلل  رمي 

". كلذ دعب  هتثج  اوحازأ  مهنأ  دب  الو  رمملا ، ىلإ  هتثج  لمحن  سراحلا  انلعج 

" ميرك "

، ارهش دعب 11  نكلو  ةرايقلا ، نجس  يف  الوأ  رايأ 2017 ، / ويام يف  هلاقتعا  دعب  ارهش  زُجتحا 11  يذلا  ميرك ،"  " نوثحابلا لباق  زومت ، / ويلوي يف 10 
.ةيلصيفلا ىلإ  نيلقتعملا  اهدعب  اولقنو  ةكلاهتمو ، ةروجهم  لزانم  نم 3  ةعومجم  يهو  ةرايقلا ، ةأشنم  نمألا  لاجر  قلغأ 

ىأر هنكل  هبوجتسي ، مل  ادحأ  نإ  لاق  .نيرخآ  نيلقتعم  ىلإ  ثدحتلا  نم  عنُمو  ةظتكم  تانازنز  يف  زُجتحا  هنإ  ميرك  لاق  ةرايقلا ، يف  هدوجو  ءانثأ 
.مهداسجأ ىلع  بيذعتلا  راثآو  باوجتسالا  نم  نودوعي  نيرخآ  الاجر 

كيرحت نوعيطتسي  الو  نوكبي  مهو  ةعاس ، ىلإ 12  دعب 7  نودوعيو  باوجتسالل  نورداغي  هتنازنز  نم  لاجر  ةرتفلا 5  كلت  لالخ  ىأر  هنإ  لاق 
". مامحلا ىلإ  باهذلا  ىلع  مهتدعاسم  انيلع  ناك  لب  .مهماعطإ  انيلع  ناك  بارشلا ، وأ  ماعطلا  لوانت  اوعيطتسي  مل  : " لاق .مهفاتكأ  وأ  مهعرذأ 

نم ادحاو  ازجتحم  اوجرخأو  ىفشتسملا  اوراز  دودح " الب  ءابطأ   " ةمظنم يفظوم  نإ  اضيأ  لاق  ةنوزبلا ."  " ةيعضو يف  نيقلعم  اوناك  مهنإ  هل  اولاق 
.ةيندعملا تالباكلاب  برضلا  ءارج  ةحضاو  بيذعت  تامالع  هيلع  نأل  هتنازنز 

ينمأ قيقدتل  هعاضخإب  تارابختسالاو  ينطولا " نمألا  زاهج   " رمأو هدض  حضاو  ليلد  يأ  كانه  نكي  مل  هنأ  رايأ 2017  / ويام يف  دجو  ايضاق  نإ  لاق 
ةفرغ فصو  ةيلصيفلا  يف  .ةيلصيفلا  ىلإ  نيرخآلا  نيلقتعملاو  تاطلسلا  هتلقن  ناسين 2018 ، / ليربأ يفو  زاجتحالا ، نهر  لظ  هنكل  .هليبس  ءالخإل 

ليلد يأ  دجوي  هنأب ال  يضاقلل  تابثإلاو  هناكم  ديدحت  نم  هيماحم  نكمت  ىتح  رهش ، ةدمل  لقألا  ىلع  رخآ  الجر  عم 70  هزاجتحا  مت  ثيح  ةريبك 
.هدض

قارعلا  , ايقيرفأ لامشو  طسوألا  قرشلا   Region / Country

بيذعتلا  , باهرإلا ةحفاكم   Topic

ىوتحملا نم  ديزمل 

يفحص نايب  |  2018 سطسغأ 17 ,
ةديدج تاماهتا  هجاوت  ةيقوقح  ةطشان  ناريإ :

 

نوقحتسيو شعاود  مهف  رخآ ، اصخش  وأ 20  تام 10  اذإ  مهي  .بلك ال  تام  يذلا  تومي ، هعد  : " لاقف تام ، دق  لجرلا  نإ  هل  تلق 
". توملا

https://www.hrw.org/ar/middle-east/n-africa
https://www.hrw.org/ar/middle-east/n-africa/iraq
https://www.hrw.org/ar/topic/terrorism-counterterrorism
https://www.hrw.org/ar/topic/torture
https://www.hrw.org/ar/news/2018/08/17/321587
https://www.hrw.org/ar/news/2018/08/17/321587


باطخ |  2018 سطسغأ 16 ,
اهزيزعتو نيزرابلا  ءاربخلا  قيرف  ةيالو  ديدجتب  ةدحتملا  ممألل  عباتلا  ناسنإلا  قوقح  سلجم  مايق  ةرورض  نميلا :

ريراقتلا

2018 ويلوي 25 ,
ةايحلا ددهت  يرحبلا  ذاقنإلا  لوح  تاعازن  ايبيل : / ايلاطيإ / يبوروألا داحتالا 

نمآلا لازنإلا  ىلع  قافتالاو  ةيبوروألا ، ذاقنإلا  تايلمعل  حامسلا  يغبني 

2018 وينوي 28 ,
رئازجلا يف  نيرجاهملل  ةيناسنإ  ريغ  ةلماعم 

ءارحصلا ىلإ  اودرط  فالآ  نيب  نم  ءوجللا  يبلاطو  لافطألاو  لماوحلا  ءاسنلا 

Most Viewed

Most Shared

يفحص نايب  |  2018 سطسغأ 16 ,
نفلا ةيرح  قحسل  ةلمح  رصم :

1

Report |  2015 رياربف 11 ,
روفراد يف  يعامجلا  باصتغالا  تايلمع 

2

يأر |  2018 سطسغأ 14 ,
الصاف اثدح  نميلا  يف  ةلفاحلا  موجه  رابتعا  بجي 

3

Report |  2016 ويلوي 16 ,
قودنص يف  شيعي  نمك 

4

Report |  2015 ربمسيد 16 ,
ىتوملا ملكت  ول 

5

يفحص نايب  |  2018 سطسغأ 3 ,
نيحزانلا لافطألا  دنجت  بعشلا " ةيامح  تادحو  : " ايروس

1

قيلعت |  2018 ويلوي 30 ,
نيفتخملا ريصمو  ةيروسلا  توملا  ةيطارقوريب 

2

يأر |  2018 سطسغأ 2 ,
نمزلا عم  ىشالتت  شعاد "  " مئارج ىلع  ةلدألا  تاونس ، دعب 4 

3

https://www.hrw.org/ar/news/2018/08/16/321526
https://www.hrw.org/ar/news/2018/08/16/321526
https://www.hrw.org/ar/news/2018/07/25/320864
https://www.hrw.org/ar/news/2018/06/28/319691
https://www.hrw.org/ar/news/2018/08/16/321485
https://www.hrw.org/ar/news/2018/08/16/321485
https://www.hrw.org/ar/report/2015/02/11/267968
https://www.hrw.org/ar/news/2018/08/14/321484
https://www.hrw.org/ar/news/2018/08/14/321484
https://www.hrw.org/ar/report/2016/07/16/292114
https://www.hrw.org/ar/report/2016/07/16/292114
https://www.hrw.org/ar/report/2015/12/16/284536
https://www.hrw.org/ar/report/2015/12/16/284536
https://www.hrw.org/ar/news/2018/08/03/321087
https://www.hrw.org/ar/news/2018/08/03/321087
https://www.hrw.org/ar/news/2018/07/30/321085
https://www.hrw.org/ar/news/2018/07/30/321085
https://www.hrw.org/ar/news/2018/08/02/321181


حاورألا ذقنن  قوقحلا ، يمحن 
.ةلادعلا مامأ  ةانجلا  عضنو  تاكاهتنالا  ىلع  ءوضلا  طلسن  .ملاعلا  لوح  ادلب  يف 90  سانلا  قوقح  نع  شتوو  ستيار  نمويه  عفادت 
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يفحص نايب  |  2018 سطسغأ 1 ,
تاميخم يف  نوزجتحم  نيحزانلا  فالآ  ايروس :

4

يفحص نايب  |  2018 سطسغأ 1 ,
نيتزراب نيتيدوعس  نيتطشان  لاقتعا 

5

https://www.hrw.org/ar/news/2018/08/02/321181
https://www.hrw.org/ar/news/2018/08/01/320921
https://www.hrw.org/ar/news/2018/08/01/320921
https://www.hrw.org/ar/news/2018/08/01/321114
https://www.hrw.org/ar/news/2018/08/01/321114
https://donate.hrw.org/ea-action/action?ea.client.id=1908&ea.campaign.id=36711
https://www.hrw.org/ar
https://twitter.com/hrw_ar
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