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حان الوقت



رسالة
من املديرة 

التنفيذية ملنظمة 
داون

 بعد مرور أكرث من 10 سنوات منذ انتفاضات الربيع العريب، ال تزال الحوكمة السيئة التي 

أشعلت رشارة تلك االنتفاضات تعصف مبنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا. ولكن عىل 

الرغم مام قد ترّوج له وسائل اإلعالم ومراكز السياسات الكربى، فإن شعوب املنطقة تواصل 

التطلع إىل التحول إىل الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان. هناك قوتان رئيسيتان تقفان 

يف طريقهم: الطواغيت الذي يحكمون بلدانهم، والحكومات األجنبية التي تساعد وتحرض 

حّكام تلك البلدان.

عرف صديقي جامل خاشقجي هذا الواقع. لهذا السبب قبل بضعة أشهر من مقتله الوحيش 

العريب )DAWN( وهي  للعامل  الدميقراطية اآلن  من قبل وكالء حكوميني، أسس منظمة 

منظمة مكرسة لجعل رؤيتنا بوجود منطقة تقودها حكومات دميقراطية تحرتم الحقوق 

حقيقة واقعة.

من خالل البحث والتحليل الدقيقني والتواصل اإلعالمي املستمر واملنارصة التي تستهدف 

صّناع السياسات واالجتامعات مع كبار خرباء حقوق اإلنسان والسياسة الخارجية، تتحدى 

إفريقيا ودور  األوسط وشامل  الرشق  منطقة  التقليدية حول  النظرة   )DAWN( منظمة

الواليات املتحدة فيها، وتحشد الدعم للسياسات التي تدعم وال تعرقل حقوق اإلنسان، وتقود 

عملية العصف الذهني إليجاد حلول جديدة ملشاكل إقليمية طويلة األمد. توفر مجلتنا 

اإللكرتونية “الدميقراطية يف املنفى” منصة ميكن من خاللها أن يتحدث املنفيني والناشطني 

من منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا بحرية، بل وأن يستمع لهم من هم يف السلطة. 

وتكشف  املنطقة،  يف  الظاملة  القضائية  املالحقات  قضايا  املميزة  البحثية  مشاريعنا  توثق 

وتتابع املساءلة للمسؤولني الحكوميني من املستوى املتوسط الذين يرتكبون وميّكنون هذه 

االنتهاكات وغريها، وتكشف وتحشد الضغط عىل اللوبيات يف الواليات املتحدة التي يُدفع 

لها مقابل العمل عىل تأمني استمرار تدفق الدعم األمرييك إىل الحكومات اإلقليمية املسيئة.

نعرف يف منظمة )DAWN( أن تحقيق أهدافنا لن يكون سهاًل. نحن نقف ضد مصالح 

الدفاع األمريكية والحكومات اإلقليمية املسيئة  العامل: صناعة  أقوى جامعات الضغط يف 

الدعم  قدمت  طاملا  التي  األمريكية،  الحكومة  مع  شاقة  معركة  نواجه  أننا  كام  نفسها. 

السيايس والعسكري لبعض الحكومات األكرث قمعية يف املنطقة.

انتقلنا  التقرير،  أثر ألعاملنا. كام هو مبني يف هذا  التحديات، هناك  الرغم من  لكن عىل 

خالل عام ونيف من منظمة غري ربحية غري معروفة تضم أربعة موظفني، إىل منظمة بارزة 

ومحرتمة تضم أكرث من عرشة خرباء يسعون إىل إحداث تغيري يف منطقة الرشق األوسط 

النجاحات يف مجال  الطريق لسلسلة من  الصاعدة  لقد مهدت منظمتنا  إفريقيا.  وشامل 

املنارصة. تشمل األمثلة دفع رشكة ضغط مقرها الواليات املتحدة إللغاء عقدها مع جهة 

األمريكية  العاصمة  مدينة  مجلس  وإقناع  مؤسسنا،  مقتل  يف  متورطة  سعودية  حكومية 

واشنطن بتسمية الشارع الواقع مقابل السفارة السعودية باسم “طريق خاشقجي”، وقيادة 

إنشاء مجموعة عمل خاصة بسياسة حظر خاشقجي للمساعدة يف منع املعتدين من املنطقة 

من القدوم إىل الواليات املتحدة. وبينام ال يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه لتحقيق مهمتنا، 

أعتقد أنه مع التفاين واإلبداع واملثابرة، سيكون هناك بالتأكيد أثر أكرب لعملنا.

حان الوقت اآلن لالستفادة من فرص التغيري التي ساعدنا يف خلقها—يف كل من منطقة 

الرشق األوسط وشامل إفريقيا، وهنا يف الواليات املتحدة—ومتهيد الطريق ملستقبل أكرث 

عداًل وإنصافًا لشعوب املنطقة. أمتنى أن تنضموا إلينا يف جهود تحقيق ذلك.

أصدقايئ األعزاء،

سارة يل ويتسن
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التأثري التفاعل االلكرتوين 
التأثري عىل
الرأي العام

 رسد القصص
املرئية مجلة داون الدعوة للتغيري البحث والتحليل عن داون

عن داون:

املهمة

املنهجية

الجدول الزمني

التواصل مع مجتمع املنفيني السياسيني
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تعمل منظمة الدميقراطية اآلن للعامل العريب )DAWN( عىل تعزيز الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف 
منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا من خالل الدعوة إىل إحداث تغيريات يف السياسة الخارجية 
األمريكية، ومتابعة مساءلة املنتهكني يف املنطقة ومن ميكّنهم، وتضخيم أصوات املنفيني السياسيني 

ونشطاء املجتمع املدين من دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا. نحن نركز بشكل متعمد عىل حكومات 
الرشق األوسط وشامل إفريقيا التي لها عالقات أوثق مع حكومة الواليات املتحدة ألن هذا هو املكان 

الذي نعتقد أن لدينا فيه أكرب مسؤولية أخالقية وحيث نتمتع بأكرب قدر من التأثري.

املهمة

ال تقبل منظمة )DAWN( التمويل 
من أي حكومات تكون ضمن أبحاثنا 
أو منارصتنا. يتم دعمنا حاليًا من قبل 

مؤسسات خاصة وأفراد فقط.

 )DAWN( يتمتع موظفو منظمة
مبتوسط 15 عاًما من الخربة ذات 
الصلة، حيث أن من بني املوظفني 

محامني وصحفيني وباحثني ونشطاء 
ومنارصين ذو أصول من منطقة 

الرشق األوسط وشامل إفريقيا ومن 
الواليات املتحدة. يضم مجلس أمناء 

املنظمة املؤلف من مثانية أعضاء 
نشطاء عرب ومسلمني أمريكيني 
بارزين وخرباء يف مجال حقوق 

اإلنسان وخرباء قانونيني وعضوة 
حائزة عىل جائزة نوبل من اليمن.

أسس الصحفي السعودي جامل 
خاشقجي منظمة )DAWN( يف 
يونيو/حزيران 2018—قبل أشهر 
قليلة من مقتله يف اسطنبول عىل 
يد فرقة اغتيال أرسلها ويل العهد 

السعودي محمد بن سلامن.
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التأثري التفاعل االلكرتوين 
التأثري عىل
الرأي العام

 رسد القصص
املرئية مجلة داون الدعوة للتغيري البحث والتحليل عن داون

https://dawnmena.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
http://موظفو
https://dawnmena.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a1/
https://dawnmena.org/ar/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3/who-was-jamal-khashoggi-arabic/
https://dawnmena.org/ar/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3/who-was-jamal-khashoggi-arabic/


املنهجية
تعمل منظمة )DAWN( كمؤسسة لألبحاث واملنارصة يف مجال حقوق اإلنسان، فهي 

مؤسسة بحثية ومنصة للنرش. تبدأ عمليتنا التي تهدف إىل التغيري بالبحث الدقيق والتحليل 
من قبل الخرباء. ثم نقوم بتطوير اسرتاتيجيات مخصصة للمنارصة والتواصل اإلعالمي 

واسرتاتيجيات املشاركة عرب اإلنرتنت وخارجه، لتحقيق أهدافنا.
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عمل تعاوين: غالبًا ما تتعاون منظمة 

)DAWN( مع حلفاء يف نفس املجال، أو 

تأخذ زمام املبادرة يف مبادرات جديدة، 

أو تشارك يف رعاية املشاريع، أو تقدم 

دعاًم اسرتاتيجيًا لتعزيز الجهود الحالية 

حسب الحاجة.

عمل ابتكاري: يحتاج النشطاء وصناع 

القرار إىل طرق جديدة ملعالجة املشاكل 

املزمنة التي تؤثر عىل منطقة الرشق 

األوسط وشامل إفريقيا. وبداًل من تقييد 

أنفسنا بطريقة أو عملية فردية، تظل 

منظمة )DAWN( مرنة ومنفتحة عىل 

تجريب طرق أخرى.

 )DAWN( عمل شمويل: تعمل منظمة

عىل جمع أصوات الناشطني من املستوى 

الشعبي يف منطقة الرشق األوسط 

وشامل إفريقيا مع أصوات خرباء 

السياسة الخارجية يف املنطقة والواليات 

املتحدة، ألننا نعتقد أن األشخاص األكرث 

ترضًرا من الحكم التعسفي يجب أن 

يكون لهم رأي يف السياسات األمريكية 

التي تؤثر عليهم.

DAWN

بحث يف مجال حقوق
االنسان

منصة للنرشمركز أبحاث

بحث دقيق وتحليل الخرباء

املنارصة املصممة الوصول اإلعالمي اسرتاتيجية التواصل 
االلكرتوين
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التأثري التفاعل االلكرتوين 
التأثري عىل
الرأي العام

 رسد القصص
املرئية مجلة داون الدعوة للتغيري البحث والتحليل عن داون

https://dawnmena.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%81%d9%89/


التسلسل الزمني

20202021 
 يونيو/حزيران 

جامل خاشقجي يطلق املنظمة

 أكتوبر/ترشين األول 
مقتل جامل خاشقجي يف تركيا

 29 سبتمرب/أيلول
منظمة )DAWN( أصبحت 

قيد العمل

 3 يناير/كانون الثاين
انضامم توكل كرمان وسحر 

 عزيز إىل مجلس أمناء املنظمة

 4 يناير/كانون الثاين
إطالق املوقع اإللكرتوين باللغة 

العربية

 6 ديسمرب: 
مجلس العاصمة واشنطن يوافق 

باإلجامع عىل إعادة تسمية الشارع 
املقابل للسفارة السعودية باسم 

طريق خاشقجي

 10 فرباير/شباط: 
اطالق رساح الناشطة 

السعودية لجني 
الهذلول

 25 فرباير/شباط: 
صدر تقرير االستخبارات 

الوطنية عن تورط محمد بن 
سلامن يف مقتل خاشقجي

 12 ابريل/نيسان
 اطالق رساح الصحفي

 املرصي خالد داوود

 14 أبريل/نيسان: 
اطالق رساح الصحفية الحقوقية 

املرصية سالفة مجدي

 10 يونيو/حزيران:
إطالق معرض الجناة

14 يناير/كانون الثاين: 
تقديم مرشوع قانون تسمية 

طريق خاشقجي

 15 يناير/كانون الثاين 
داون تطالب بنرش التقرير  

املتعلق مبقتل جامل خاشقجي يف 
دعوى قضائية ضد مكتب مدير 

االستخبارات الوطنية

 28 يوليو/متوز: 
االجتامع األول ملجموعة عمل 

سياسة حظر خاشقجي

 5 أغسطس/آب : 
 اطالق مرشوع مرشوطية 

املساعدات

 9 سبتمرب/أيلول
إطالق معرض لوبيات

الرشق األوسط

 1 مارس/آذار:
 )DAWN( قدمت منظمة

اسم محمد بن سلامن 
لعقوبات قانون ماغنيتسيك

 29 ابريل/
 نيسان

سارة يل ويتسن تديل بشهادتها يف 
الكونغرس أمام لجنة توم النتوس 

 لحقوق اإلنسان

 25 مايو/أيار:
منظمة )DAWN( تكشف يف مقالة 

عن مبيعات أسلحة أمريكية إلرسائيل، 
وتنظم معارضة لذلك

 20 أكتوبر/ترشين األول 
 )DAWN( رفع منظمة

وخديجة جنكيز دعوى قضائية 
ضد محمد بن سلامن

2018
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 21 سبتمرب/أيلول:
ريد برودي ولويس بيكفورد 

ينضامن اىل مجلس أمناء داون

  23 سبتمرب/أيلول:
عضو يف جامعة ضغط تم 

عرضه يف قامئة العار للوبيات 
الرشق األوسط الخاصة مبنظمة 

)DAWN( يلغي عقده مع 
الحكومة السعودية
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التأثري التفاعل االلكرتوين 
التأثري عىل
الرأي العام

 رسد القصص
املرئية مجلة داون الدعوة للتغيري البحث والتحليل عن داون

2018

https://dawnmena.org/ar/%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%8a-%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85/
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إرشاك مجتمع املنفى
عندما ذهب جامل خاشقجي إىل املنفى االختياري يف الواليات املتحدة عام 2017، متكن أخريًا من نقل 

الحقيقة عن وطنه. ألقى جامل خاشقجي الضوء، بعمله ككاتب عمود يف صحيفة الواشنطن بوست، عىل 
حملة الحكومة السعودية الوحشية عىل حرية التعبري، والدوافع وراء حربها املدمرة يف اليمن، والطبيعة 

املتهورة لويل العهد، ودور الحكومة األمريكية يف متكني السعودية من االنزالق إىل الديكتاتورية.

أظهر عمل جامل قوة املنفى لتهيئة الظروف 

الالزمة للمعارضني للتحدث عالنية واالستامع 

لهم. سعيًا لدعم هذه األصوات، تعمل 

منظمة )DAWN( عىل تعميم وجهات نظر 

وتوصيات املنفيني السياسيني والنشطاء من 

منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف 

مناقشات السياسة والتغطية اإلعالمية.

تقوم داون بذلك عن طريق:

إسامع األصوات: إعطاء األولوية لكتابات 

املنفيني السياسيني يف مجلتنا “الدميقراطية 

يف املنفى،” وربطهم بفرص وسائل اإلعالم، 

وضامن إدراجهم كمتحدثني يف ندوات 

ومؤمترات السياسة الخارجية.

املشاركة يف مناقشات السياسة: ربط املنفيني 

باملسؤولني الحكوميني من أجل اجتامعات 

املنارصة واإلدالء بالشهادات يف الكونجرس، 

وفرص منارصة أخرى.

جعل منظمة )DAWN( موطًنا مؤسسًيا: 

دعوة املنفيني السياسيني لالنضامم اىل عملنا 

الربامجي ويف مجال املنارصة، مبا يف ذلك عرب 

العضوية بربنامج الزمالء غري املقيمني الخاص 

مبنظمة )DAWN(، وهو برنامج يضم خرباء 

يف منطقة الرشق األوسط وشامل افريقيا، 

ميتلكون خلفيات متنوعة تساهم بتمتني 

عملنا الدعوي وتحليالتنا، ما يضمن متثيل 

أعضاء مجتمع املنفى ضمن طاقم عملنا.

املهمة   |   املنهجية   |   الجدول الزمني   |   التواصل مع مجتمع املنفيني السياسيني

التأثري التفاعل االلكرتوين 
التأثري عىل
الرأي العام

 رسد القصص
املرئية مجلة داون الدعوة للتغيري البحث والتحليل عن داون

https://www.washingtonpost.com/people/jamal-khashoggi/
https://dawnmena.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a1/
https://dawnmena.org/ar/%d9%85%d9%86-%d9%86%d8%ad%d9%86-about/who-we-are-arabic/
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البحث والتحليل
مقدمة

املالحقات الجائرة

معرض الجناة

قامئة العار للوبيات الرشق األوسط

التحليالت

التأثري التفاعل االلكرتوين 
التأثري عىل
الرأي العام

 رسد القصص
املرئية مجلة داون الدعوة للتغيري البحث والتحليل عن داون



مقدمة   |   املالحقات الجائرة   |   معرض الجناة   |  قامئة العار للوبيات الرشق األوسط   |  التحليالت

تعترب األبحاث والتحليالت الدقيقة من صميم 
.)DAWN( عمل منظمة

سواء يف متابعتنا ملساءلة منتهيك حقوق 
اإلنسان من الرشق األوسط وشامل إفريقيا، 

أو يف تغيري السياسة الخارجية األمريكية تجاه 
املنطقة، أو يف السعي للتأثري عىل طريقة 

تفكري مجتمع السياسة الخارجية األوسع، تبدأ 
عمليتنا بالتحقيق والتقييم للحقائق.

أبرز األبحاث والتحليالتمقدمة

تشمل مشاريعنا البحثية املميزة معرض املالحقات القضائية الظاملة، حيث نوثق القضايا الرمزية للسجناء السياسيني

يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، ومعرض الجناة، حيث نكشف عن املسؤولني الحكوميني من املستوى املتوسط

يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا املسؤولني عن القمع واالنتهاكات املستمرة، وقامئة العار للوبيات الرشق 

األوسط، حيث نكشف عن األدوار التي يلعبها األفراد من جامعات الضغط يف الواليات املتحدة يف خلق غطاء

من الرشعية لحكومات الرشق األوسط وشامل إفريقيا املسيئة.

كام أننا نراقب باستمرار التطورات يف الواليات املتحدة ودول الرشق األوسط وشامل إفريقيا، وننتج تدفًقا مستمًرا

من املقاالت والتحليالت حول التطورات املتعلقة بحقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة القانون يف املنطقة.

10

صممت )DAWN( أيًضا أداة تحليلية جديدة ورائدة، وهي مؤرش خاشقجي. تم تسمية املؤرش عىل اسم مؤسسنا 

الراحل، وسيقيس املؤرش دور الواليات املتحدة والحكومات األجنبية األخرى يف تعزيز أو تقويض حقوق اإلنسان 

والدميقراطية يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا. بعد تطوير منهجية الفهرس، تبحث )DAWN( ورشكاؤنا يف 

معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا اآلن عن دعم مايل إلطالقه.

التأثري التفاعل االلكرتوين 
التأثري عىل
الرأي العام

 رسد القصص
املرئية مجلة داون الدعوة للتغيري البحث والتحليل عن داون



  أحمد تهامي
أستاذ السياسة

خالد داود
صحفي بارز وسيايس

هيثم محمدين
ناشط حقوق عاملية ومحامي

حقوق انسان

  سالفة سالم
صحفية حائزة عىل جوائز

هدى عبد املنعم
محامية حقوق انسان

 

إبراهيم عز الدين
مهندس تخطيط حرضي وباحث

حقوق انسان

مالحقة جائرة 
تم الكشف 

عنها

عبد السالم املرزوقي15
معلم وموظف حكومي

  محمد الركن
محام دستوري

األمري سلامن )غزالن(آل سعود
رجل أعامل

وليد سامي أبو الخري
محامي وناشط

سلامن العودة
عامل شهري واصالحي

لجني الهذلول
ناشطة حقوق املرأة

مرص

اململكة العربية السعودية

املتحدة العربية  االمارات 

يوثق معرض املالحقات القضائية الجائرة الخاص مبنظمة 
)DAWN( القضايا الفردية للمعتقلني السياسيني 

املحتجزين ظلاًم. من خالل االعتامد عىل مصادر أولية 
وثانوية، توثق ملفات القضايا الشاملة هذه ظروف االعتقال والتهم 
املوجهة ضد كل محتجز وظروف اعتقالهم ومحاكامتهم أو األحكام 

الصادرة عليهم والحاالت التي تقوم فيها الحكومة باالنتقام من 
أفراد عائالتهم. تعكس هذه القضايا رشيحة عريضة من املجتمع 

وال تشمل فقط نشطاء حقوق اإلنسان والصحفيني، ولكن أيًضا 
رجال األعامل واملسؤولني الحكوميني السابقني ونخب أخرى.

11

مالحقات قضائية جائرة
عينة مختارة

صدر يف 2021

مقدمة   |   املالحقات الجائرة   |   معرض الجناة   |  قامئة العار للوبيات الرشق األوسط   |  التحليالت

التأثري التفاعل االلكرتوين 
التأثري عىل
الرأي العام

 رسد القصص
املرئية مجلة داون الدعوة للتغيري البحث والتحليل عن داون
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تنفيذ  يف  يساعدهم  من  إىل  الطغاة  يحتاج 
مامرساتهم القمعية. تسعى منظمة الدميقراطية 
عن  الكشف  إىل   )DAWN( العريب  للعامل  اآلن 
هوية موظفي الدولة الذين يساعدون يف تكريس القمع، 
والخارج.  الداخل  يف  سهلة  عليهم  التعرف  مسألة  وجعل 
يتحمل األفراد الذين تسميهم املنظمة “الجناة” املسؤولية 
اإلدارية أو املدنية أو األخالقية أو السياسية عن انتهاكات 

حقوق اإلنسان والقوانني اإلنسانية الدولية.

 سعود القحطاين
خطط لقتل خاشقجي، عذب

ناشطة بارزة

 سمها الغامدي
 فشلت يف التحقيق بالتعذيب

 عيل الزهراين
 حرم معتقلني من الراعية الصحية

 متسببا بوفاتهم

 القايض عبد العزيز آل جابر
حكم عىل طفل باإلعدام

 وفاء الصالح 
فشلت يف الترصف عقب تلقيها شكوى 

 تعذيب

 القايض مفرح آل جندب
 حكم عىل ناشطة بسبب تحديها

لوصاية الرجل

 املدعي العام خالد ضياءالدين
 انتهك حقوق املدعى عليهم

 املدعي العام محمد الجرف
حكم قضائيا عىل ناشط بسبب منشورات 

تواصل اجتامعي

 املدعي العام حامدة الصاوي
 سجن آالف النشطاء السلميني

 القايض معتز خفاجي
استهدف نشطاء سلميني

 املدعي العام نبيل صادق 
حكم قضائيا عىل نشطاء سلميني

 القايض محمد فهمي
عاقب معارضني بالحبس االحتياطي 

الالنهايئ

عينة مختارة

ملفات الجناة
21

مـعـرض الجـنـاة اململكة العربية السعوديةمرص

مقدمة   |   املالحقات الجائرة   |   معرض الجناة   |  قامئة العار للوبيات الرشق األوسط   |  التحليالت

التأثري التفاعل االلكرتوين 
التأثري عىل
الرأي العام

 رسد القصص
املرئية مجلة داون الدعوة للتغيري البحث والتحليل عن داون
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قامئة العار للوبيات الرشق األوسط

 جون ديشاور
وكيل أجنبي لوكالة حكومية سعودية

متورطة مبقتل خاشقجي

 بريت بويلز
وكيل أجنبي لوكالة حكومية سعودية

متورطة مبقتل خاشقجي

 إيد نيوبريي
وكيل أجنبي لوكالة حكومية سعودية

متورطة مبقتل خاشقجي

الــعــقــد ألــغــى 

تسعى قامئة العار للوبيات الرشق األوسط الخاصة مبنظمة )DAWN( إىل تعرية جامعات الضغط التي تتخذ من الواليات املتحدة مقرًا لها والتي تتلقى مبالغ مالية مقابل 
العمل عىل تأمني استمرار تدفق الدعم األمرييك إىل بعض أسوأ منتهيك حقوق اإلنسان يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا. نستخدم كل ملف لكشف أسامء أفراد من 

يعملون يف جامعات الضغط وتحدي أخالقياتهم ونرش الدور الضار الذي يلعبونه يف مساعدة منتهيك حقوق اإلنسان. نقدم أيًضا توصيات مفصلة إىل الكونغرس وجامعات 
الضغط ونقابات املحامني يف الواليات املتحدة ملساعدتهم عىل الوفاء بالتزاماتهم القانونية املحلية والدولية.

مقدمة   |   املالحقات الجائرة   |   معرض الجناة   |  قامئة العار للوبيات الرشق األوسط   |  التحليالت

التأثري التفاعل االلكرتوين 
التأثري عىل
الرأي العام

 رسد القصص
املرئية مجلة داون الدعوة للتغيري البحث والتحليل عن داون

https://dawnmena.org/ar/%d9%8a%d9%86%d8%a8%d8%ba%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%86%d8%ba%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%b9%d8%af%d9%85
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بيـــان
صحفي 34

10 سبتمرب - يجب أن تتضمن املواد التي تم 
رفع الرسية عنها جميع املعلومات املتعلقة 

بالدور املحتمل للحكومة السعودية يف 
هجامت 11 سبتمرب

التحليل السيايس
عينة مختارة

 األمن
والدفاع

 السياسة
 الخارجية
األمريكية

املسائلة

 سيادة القانون
 والحكومة
الرشيدة

حقوق االنسان

 املساعدات
الخارجية

تتجاوز معظم البيانات الصحفية لـ DAWN البيانات العامة لتقديم تحليل سيايس 
واألخبار  الرئيسية  الخارجية  السياسة  مسائل  حول  مبارشة  ومعلومات  متعمق 
العاجلة التي تؤثر عىل منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا. ننرش هذه اإلصدارات 
عرب حساباتنا عىل وسائل التواصل االجتامعي العرشة، وكذلك عن طريق الربيد اإللكرتوين 
إىل قوائم الخدمة الناطقة باللغتني العربية واإلنجليزية والتي تشمل صانعي السياسة يف 

الواليات املتحدة وأعضاء آخرين يف مجتمع السياسة الخارجية.

24 آب )أغسطس( - عىل 
الواليات املتحدة تعليق 

املساعدة لتونس يف أعقاب 
االنقالب

1 مايو/أيار – DAWN للكونغرس األمرييك: 
إنهاء الدعم للحكومات املسيئة يف منطقة الرشق 

األوسط وشامل إفريقيا

13 سبتمرب/أيلول الواليات 
املتحدة: التنازل عن قيود 

املساعدة العسكرية هو مكافأة 
للسييس ترض الشعب املرصي

11 أغسطس - مثاين سنوات بعد 
انقالب السييس، ومثانية وعود 

محطمة.

24 حزيران )يونيو( - اململكة العربية 
السعودية: يجب الكشف عن مكان وجودهم 

وإطالق رساح سلامن غزاالن ووالده
األمري عبد العزيز

24 حزيران )يونيو( - مرص: علّقوا عقوبة اإلعدام 
وأحكام السجن املؤبد يف محاكمة ميدان رابعة التي 

تشوبها عيوب قاتلة

21 حزيران/يونيو - ثالثة أسئلة عىل الكونجرس أن 
يطرحها عىل رئيس املخابرات املرصية عباس كامل 

أثناء زيارته الواليات املتحدة

9 سبتمرب/أيلول - الواليات املتحدة الكونجرس: 
ال تقابلوا جامعات الضغط األمريكية التي متثل 

حكومات الرشق األوسط املسيئة

26 فرباير/شباط - يشري تقرير دائرة املخابرات 
الوطنية مبارشة إىل تورط ويل العهد السعودي األمري 

محمد بن سلامن يف مقتل خاشقجي

19 مارس/ آذار – نجحت DAWN وخديجة 
جنكيز يف مقاضاة ويل العهد السعودي، مام ميهد 
الطريق لرفع دعوى قضائية ملقتل جامل خاشقجي

15 سبتمرب/أيلول - الواليات املتحدة عىل 
املحكمة الفيدرالية أن متارس االختصاص يف 

قضية قتلة جامل خاشقجي

مقدمة   |   املالحقات الجائرة   |   معرض الجناة   |  قامئة العار للوبيات الرشق األوسط   |  التحليالت

التأثري التفاعل االلكرتوين 
التأثري عىل
الرأي العام

 رسد القصص
املرئية مجلة داون الدعوة للتغيري البحث والتحليل عن داون



مقدمة

مجاالت الرتكيز

الرشاكات

 املنارصة الحكومية

االجتامعات

الدعوة للتغيري

التأثري التفاعل االلكرتوين 
التأثري عىل
الرأي العام

 رسد القصص
املرئية مجلة داون الدعوة للتغيري البحث والتحليل عن داون



مقدمة   |   مجاالت الرتكيز   |   الرشاكات   |  املنارصة الحكومية   |  االجتامعات

تستهدف املنارصة التي تقوم بها منظمة )DAWN( املسؤولني الحكوميني 

ومجتمع السياسة الخارجية األوسع. وتهدف إىل تحويل السياسة الخارجية 

األمريكية تجاه الرشق األوسط وشامل إفريقيا بعيًدا عن دعم الحكومات 

املسيئة، نحو دعم حقوق اإلنسان والدميقراطية.

 

من خالل الرسائل واالجتامعات واإلحاطات وااللتامسات التي نقدمها، 

نحث صانعي السياسات يف الواليات املتحدة عىل تعليق الدعم العسكري 

للحكومات يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا ذات السجالت الضعيفة 

يف مجال حقوق اإلنسان، وتجنب االجتامع مع جامعات الضغط املوجودة

يف الواليات املتحدة والتي تعمل كوكالء أجانب لهذه الحكومات، ودعم تدابري 

معاقبة ومحاسبة املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان. يف الوقت نفسه، 

نسعى للتأثري عىل تفكري مجتمع السياسة الخارجية األوسع من خالل جمع 

أصحاب املصلحة الرئيسيني ملناقشة مناذج جديدة لسياسة الواليات املتحدة 

تجاه املنطقة.

مقدمة
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 ،)DAWN( تعد الرشاكات جزًءا ال يتجزأ من اسرتاتيجية املنارصة الخاصة مبنظمة

إليها، ونشارك يف رعاية  الرسائل والعرائض واالنضامم  وكثريًا ما نقوم بصياغة 

فعاليات ومبادرات خاصة باملنارصة، ونشارك يف التحالفات ومجموعات العمل.

متكننا عالقات منظمة )DAWN( القوية مع املكاتب الحكومية الرئيسية من 

توصيل توصياتنا برسعة إىل صانعي السياسات الذين يقّدرون وجهات نظرنا. يف 

عامنا األول وحده، عقدنا 60 اجتامًعا مع أعضاء الكونغرس األمرييك وعرشات 

االجتامعات األخرى مع وزارة الخارجية والبيت األبيض.

أدت قدرتنا عىل جمع أصوات متنوعة إىل عقد ورش عمل رائدة تجمع بني كبار املفكرين واملنارصين 

لتحدي مناهج السياسة الخارجية األمريكية التقليدية التي تروج لها جامعات الضغط واقرتاح بدائل تركز 

عىل حقوق اإلنسان وسيادة القانون.

أبرز النقاط يف الدعوة للتغيري

التأثري التفاعل االلكرتوين 
التأثري عىل
الرأي العام

 رسد القصص
املرئية مجلة داون الدعوة للتغيري البحث والتحليل عن داون
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املنارصة  نشاطات  متحورت 
 )DAWN( الخاصة مبنظمة
األوىل حول سبعة  السنة  يف 
مجاالت تركيز، وكلها كانت مستوحاه 
وتحليالتنا.  أبحاثنا  من  كبري  بشكل 
مع  املبارشة  املنارصة  أنشطة  ركزت 
صانعي السياسات يف الواليات املتحدة 
عىل القضايا التي منتلك فيها خربة أو 
تجربة محددة وفريدة، مبا يف ذلك من 
خالل جلب أصوات املنفيني السياسيني.

 انهاء نقل األسلحة مجاالت الرتكيز
للحكومات املسيئة

 العمل االئتاليف
أمثلة: قانون ماغنيتسيك، حظر 

خاشقجي

 املساءلة بخصوص جامل
أمثلة: القضية املرفوعة ضد محمد بن سلامن، 
طريق خاشقجي، والنصب التذكاري لخاشقجي.

 معرض لوبيات الرشق األوسط
يفضح جامعات الضغط التي تقبض أمواال من 

األنظمة
 مالحقات قضائية ظاملة

ملفات عن حاالت املعتقلني

 معرض الجناة الخاص باملنظمة
يفضح املسؤولني الذين يرتكبون اساءات 

 الدعوة التفاعلية
استجابة لألحداث اليومية
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الشــراكــات

 • االحتجاج أمام السفارة السعودية مع منظمة 
)CAIR( و )CODE PINK(  

 • الوقفة يف ذكرى خاشقجي يف منطقة ناشيونال
  مول بتنظيم منظمة الحرية أواًل

 • وقفة آالء الصديق ودعوة للتحرك مع منظمة
 Freedom Initiative    

للمطالبة  حقوقية  ملجموعات  وطني  لتحالف  انضمت  داون   • 
      باطالق رساح نساء سعوديات مدافعات حقوقيات )24/11/20(

 • داون تنضم لتحالف وطني للحث عىل انهاء الواليات املتحدة 
   ملساهمتها بحرب اليمن )12/4/20(

االتجاه     ثنايئ  لحظر  الحاجة  حول  مفتوحة  رسالة  توقع  داون   • 
   ملبيعات األسلحة إلرسائيل )9/3/21(
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داون تنضم لرسالة توقيعات مشرتكة حول تعديل يف قانون 
التفويض الوطني قدمه السناتور ساندرز بشأن تقرير غزة، 

موقعة من 72 منظمة. )16/11/21(

سواء كنا نعمل مع منظامت منارصة أخرى أو مراكز بحثية أو كيانات حكومية أو مؤسسات أكادميية، تلعب الرشاكات دوًرا أساسيًا يف جهود املنارصة التي تبذلها منظمة 
)DAWN(. يعد التعاون مع كل من الحلفاء املحتملني وغري املحتملني أمرًا أساسيًا السرتاتيجيتنا لتغيري السياسة الخارجية للواليات املتحدة يف منطقة الرشق األوسط 

وشامل إفريقيا، مبا يف ذلك التعاون عرب القطاعات واملناطق واملجموعات إلضفاء الرشعية عىل عملنا من خالل إظهار التوافق يف اآلراء بشأن القضايا الرئيسية.

 عـيـنـة
مختارة 3    نشاطات عامة34   رسالة بتوقيعات مشرتكة

منتدى حول تجارة األسلحة   •
االئتالف املرصي  •

االئتالف الخليجي  •
مجموعة التنسيق الفلسطينية االرسائيلية  •
مجموعة العمل األمريكية ملنارصة اليمن   •
)GLOMAG( تحالف ماغنيتسيك الدويل    •

مجموعة عمل سياسة حظر خاشقجي*   •
مجموعة العمل الفيدرالية الفلسطينية*   •

ائتالف قامئة العار للوبيات الرشق األوسط*  • 
)DAWN( ائتالفات مجموعات بقيادة منظمة    *

10  ائتالفات ومجموعات عمل 
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https://www.cair.com/
https://www.codepink.org/ctp-day-20
https://www.humanrightsfirst.org/topics/global-magnitsky


 ،)DAWN( أقامت منظمة
خلف الكواليس، رشاكات تعاونية 

قوية مع العرشات من مكاتب 
الكونغرس واملكاتب الحكومية األخرى. 

خالل االجتامعات، أطلع موظفو منظمة 
)DAWN( املسؤولني عىل قضايا حقوق 

اإلنسان يف منطقة الرشق األوسط وشامل 
إفريقيا، وقدموا قوانني وتوصيات جديدة 

لتحسني تنفيذ القانون األمرييك الحايل. 
أدىل املوظفون أيًضا بشهاداتهم أمام لجان 

الكونغرس وقدموا خطابات رسمية يف 
جلسات استامع يف الكونغرس.

جهود املنارصة 
مع الحكومــة
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اجتامعات مع أعضاء الكونغرس 
أو ممثليهم

Rep. Andre Carson 
(D-IN 07)

Rep. Grace Meng 
(D-NY 06)

Rep. Mark Pocan 
(D-WI 02)

Rep. Brendan Boyle 
(D-PA 02)

Rep. Matt  
Cartwright  
(D-PA 08)

Rep. Brad  
Sherman  

(D-CA 30)

Rep. Elissa Slotkin 
(D-MI 08)

Rep. Susan Wild 
(D-PA 07)

Rep. Yvette D. Clarke 
(D-NY 09)

Rep. Ruben Gallego  
(D-AZ 07)

Rep. Sara  
Jacobs  

(D-CA 53)

Rep. Steve Cohen 
(D-TN 09)

Rep. Dina Titus 
(D-NV 01)

Rep. Brenda Lawrence 
(D-MI 14)

Rep. Madeleine Dean 
(D-PA 04)

Rep. Henry C. 
“Hank” Johnson 

(D-GA 04)

Rep. Rosa  
DeLauro  

(D-CT 03)

Rep. Joe Neguse 
(D-CO 02)

Rep. Jim McGovern 
(D-MA 02)

Rep. Karen Bass 
(D-CA 37)

Rep. Elaine Luria 
(D-VA 02)

Rep. Chellie Pingree 
(D-ME 01)

Rep. Veronica Escobar 
(D-TX 16)

Rep. Sylvia R. Garcia 
(TX-29)

Rep. Joe Morelle 
(D-NY 25)

Rep. Jamie Raskin 
(D-MD 08)

Rep. Juan Vargas 
(D-CA 51)

Rep. Andy Levin 
(D-MI 09)

Rep. Mary Gay Scanlon 
(D-PA 05)

Rep. Louis Frankel 
(D-FL 21)

Rep. Eleanor 
Holmes Norton 

(D-DC 01)

Rep. Ilhan Omar 
(D-MN 05)

Rep. Cori Bush 
(D-MO 01)

Rep. Ro Khanna 
(D-CA 17)

Rep. Barbara Lee 
(D-CA 13)

Rep. Hakeem Jeffries 
(D-NY 08)

Rep. Katie Porter 
(D-CA 45)

Rep. Lloyd  
Doggett  

(D-TX 35)

Rep. Katherine Clark 
(D-MA 05)

Rep. Adam Schiff 
(D-CA 28)

Rep. Adam Schiff 
(D-CA 28)

Rep. Donald Norcross 
(D-NJ 01)

Rep. Andy Kim 
(D-NJ 03) 

Rep. Steven  
Horsford  

(D-NV 04)
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نظمت DAWN اجتامعات رفيعة املستوى مع دعاة ومحللني وأعضاء املجتمع املترضرين وصانعي السياسات بشأن القضايا الحاسمة يف نهج 
الواليات املتحدة تجاه املنطقة ومنارصة السياسة الخارجية للمساعدة يف التحرك يف جداول األعامل الرئيسية. ساعدت هذه املناقشات يف كرس 

الحدود التعسفية املفروضة عىل املواطنني من قبل أنظمتهم القمعية، ودعت إىل التحليل الذايت النقدي والنقاش، ودفعت إىل التحول بعيًدا عن 
مفاهيم مسبقة هدامة عن منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا. تم إجراء بعض ورش العمل مبوجب قواعد Chatham House للسامح مبزيد من 

الحرية للمتحدثني يف املشاركة دون تحديد الهوية أو االرتباط أو االنتامء.

االجتامعات
ورشة عمل حول رشوط 

املساعدات العسكرية 
للحكومات املسيئة كأداة 

للدعوة لحقوق االنسان

املجتمع املدين يف 
السعودية-إيران، كلوب 

هاوس

تصنيف 6 منظامت فلسطينية
بأنها “إرهابية”: التكلفة والعواقب

 )DAWN( برعاية مشرتكة من منظمة
ومركز الدراسات الدولية يف معهد 

ماساتشوستس للتكنولوجيا. 

نظمت DAWN مناقشة رائدة مع الجالية 
اإليرانية والسعودية يف الشتات لتبادل 
اآلراء واألفكار حول سياسات بلدانهم.

ندوة مسجلة عرب )ويبينار(
ملخص ورشة العمل

ملخص ورشة العمل

 

سلسلة اجتامعات طاولة 
مستديرة حول إرسائيل-

فلسطني والسياسة األمريكية 

نظمت DAWN سلسلة من املحادثات 
املستمرة مع صانعي السياسات البارزين 

والخرباء يف إرسائيل وفلسطني من وجهات 
نظر سياسية مختلفة لتقييم الحاجة إىل 

سياسة أمريكية متغرية تجاه إرسائيل.

استضافت DAWN جنبًا إىل جنب مع مراكز الفكر والجامعات الحقوقية 
الرائدة عدًدا من اإلحاطات الخاصة ملوظفي الكونغرس لالستامع مبارشة إىل 

ممثلني عن املنظامت الفلسطينية املستهدفة إلغالقها من قبل إرسائيل.
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https://www.youtube.com/watch?v=EiysJUlu0iY
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مجلة منظمة )DAWN( االلكرتونية “الدميقراطية يف املنفى” 

هي مساحة ملنفيي الدميقراطية ونشطاء من منطقة الرشق 

األوسط وشامل إفريقيا ليكون لهم صوت يف النقاشات 

الرئيسية إىل جانب كبار خرباء الرشق األوسط وشامل إفريقيا 

والصحفيني واملعلقني اآلخرين.

لفرتة طويلة، تم إسكات أصوات األشخاص األكرث ترضًرا من 

العنف والقمع يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا 

من قبل حكوماتهم وتم تجاهلها من قبل صّناع السياسة 

يف الواليات املتحدة. تلتزم مجلة الدميقراطية يف املنفى 

بتضخيم هذه األصوات الرضورية لفهم حالة حقوق اإلنسان 

والدميقراطية يف املنطقة.

مقدمة
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منذ إطالق منظمة )DAWN(، نرشت مجلة الدميقراطية يف املنفى أكرث من 100 

مقال من أكرث من 85 مؤلًفا مختلًفا—من املنشقني وصانعي السياسات إىل النشطاء 

والروائيني.

تتضمن املقاالت يف املجلة تقييامت نقدية للسياسة الخارجية للواليات املتحدة، 

وفضائح حول املامرسات املناهضة للدميقراطية وانتهاكات حقوق اإلنسان من قبل 

أقرب حلفاء أمريكا اإلقليميني، وتأمالت من منظور شخيص حول وضع املعيشة يف 

ظل حكومات إقليمية مسيئة.

تشمل أكرث املقاالت قراءة عىل نطاق واسع مقالة الكاتبة الربيطانية الفلسطينية 

)DAWN( سلمى الدباغ حول الحياة والخسائر يف القدس، ومقابلة منظمة

مع الكاتبة واملحللة روال جربيل حول أفغانستان و “الحرب عىل اإلرهاب،” وتقرير

دين  بن سلامن برضب رجل  األمري محمد  السعودي  العهد  ويل  قيام  كيفية  عن 

سعودي معتقل.

)DAWN( أبرز مالمح مجلة
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https://dawnmena.org/ar/%d8%b1%d9%88%d9%84%d8%a7-%d8%ac%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d9%84-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a3%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84
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الدول والقضايا ذات االهتامم

سيادة القانون
والحوكمة الرشيدة واألمن 

والسالم

السياسة الخارجية األمريكية 
واملساعدات الخارجية

الدميقراطية املسؤولية

حقوق االنسان
الفن والثقافة

املجموعة املتنوعة من املوضوعات واملناطق التي تتناولها مجلة )DAWN( هي متاميزة ومتقاطعة، وتسعى إىل 
اجتامعات  سلسلة  تجمع  املنطقة.  يف  الدميقراطية  ورؤى  السياسيني  املنفيني  تجارب  من  كبرية  مجموعة  تضمني 
املائدة املستديرة التي أطلقتها حديثًا مجلة الدميقراطية يف املنفى مجموعة واسعة من الخرباء ملناقشة أكرب قضايا 

السياسة يف املنطقة—كان آخرها حول مآل االتفاق النووي اإليراين.

مجاالت الرتكيز   تفصيل املواضيع وفًقا للبلدان
نسبة التغطية الكلية

 اململكة العربية السعودية )15%(

 مرص )13%(

 الواليات املتحدة )11%(

 فلسطني )10%(

 الرشق األوسط)8%(

 سوريا )7%(

اليمن )6%(
10%0

نسبة التغطية املتبقية )٪31( تشمل تونس، اإلمارات العربية 
املتحدة، إرسائيل واألردن وليبيا والعراق ولبنان واملغرب وايران 

100+ 
مجموع املقاالت 

 املنشورة

1,000
معّدل االطالع

عىل املقال

التأثري التفاعل االلكرتوين 
التأثري عىل
الرأي العام

 رسد القصص
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“كان هناك إشارات 
تحذيرية” للسعودية يف 

اليمن إذا سحبت الواليات 
املتحدة وحلفاؤها دعمهم. 

جريي سيك

مقابلة

املفكرين  كبار  مع  األصلية  املقابالت  تؤدي 
واملسؤولني  واألكادمييني  والخرباء  السياسيني 
الحكوميني إىل تنويع وجهات النظر املتضمنة 

والخربات املبارشة التي يتم وضعها يف مجلة الدميقراطية 
يف املنفى.

14

بيرت بينارت: جامعات 
الضغط تؤثر بشكل 
يسء عىل السياسة 
الخارجية األمريكية

محامي حقوق اإلنسان 
ريد برودي عن اصطياد 

“أصبحت  الديكتاتوريني: 
العدالة خياًرا دامئًا عىل 

الطاولة”

الري داميوند عن مصري 
الدميقراطية: “نحن يف عرص 

االستبدادي” التطاول 

“روال جربيل حول 
أفغانستان والحرب عىل 

اإلرهاب: “ليس هناك 
مساءلة عىل اإلطالق”

الروائية سمر يزبك عن 
الكتابة يف املنفى: “وكأن 

سوريا كوكًبا يف رأيس”

الفن الذي يجعلهم يفكرون 
ويترصفون بناًء عىل ذلك”: 

جيانلوكا كوستانتيني عن 
الكاريكاتورية  الرسوم 

والنشاط والرقابة”

الصحفية رنا الحسيني عن 
حقوق املرأة يف األردن: 

أردت أن أكون صوتًا لهن

حوار مع هالة الدورسي: 
“يعترب النشاط السلمي يف 
السعودية عمالً من أعامل 

اإلرهاب”

“إذا قررنا أن سيادة القانون 
ليست مهمة بالنسبة لنا يف قضية 

خاشقجي.. فعندئذ سيأيت الدور 
عىل املواطنني األمريكيني”

روبرت بري عن العالقة األمريكية 
السعودية”.

كان من السهل عليهم 
إطالق الرصاص عليك، 

شددت، أصيل دياب

مايكل إيزيكوف يتحدث 
عن “العديد من الصناديق 

السوداء” يف جرمية قتل جامل 
خاشقجي

آرثر هوالند ميشيل عن 
تقنيات املراقبة: “كيف تتم 
عملية مراقبتك من عدمها”

الفن تفاعل وليس 
هروب..حوار مع الفنان 

الفلسطيني محمد 
الحواجري

التأثري التفاعل االلكرتوين 
التأثري عىل
الرأي العام

 رسد القصص
املرئية مجلة داون الدعوة للتغيري البحث والتحليل عن داون

https://dawnmena.org/ar/%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ba%d8%b7-%d8%aa%d8%a4%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b4%d9%83%d9%84-%d8%b3%d9%8a%d8%a1/
https://dawnmena.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d9%85%d8%b1-%d9%8a%d8%b2%d8%a8%d9%83-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%81%d9%89/
https://dawnmena.org/the-writing-will-be-on-the-wall-for-saudi-arabia-in-yemen-if-the-us-and-its-allies-withdraw-support/
https://dawnmena.org/ar/%d8%a3%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a-%d8%b1%d8%ba%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%af%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d9%83/7
https://dawnmena.org/ar/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%8a%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%8a-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%8a%d8%a7%d8%af/
https://dawnmena.org/ar/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d9%8a%d8%ac%d8%b9%d9%84%d9%87%d9%85-%d9%8a%d9%81%d9%83%d8%b1%d9%88%d9%86-%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%81%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1/
https://dawnmena.org/in-saudi-arabia-peaceful-activism-is-considered-an-act-of-terrorism/
https://dawnmena.org/ar/%d9%85%d8%a7%d9%8a%d9%83%d9%84-%d8%a5%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%81-%d9%8a%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7/
https://dawnmena.org/ar/%d8%b1%d9%88%d9%84%d8%a7-%d8%ac%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d9%84-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a3%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84/
https://dawnmena.org/ar/%d8%a5%d8%b0%d8%a7-%d9%82%d8%b1%d8%b1%d9%86%d8%a7-%d8%a3%d9%86-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%84%d9%8a%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%a7/
https://dawnmena.org/ar/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84-%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%a8-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81/
https://dawnmena.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d8%b9%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7/
https://dawnmena.org/ar/%d9%84%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d9%85%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b9%d9%86-%d9%85%d8%b5%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%ad%d9%86/
https://dawnmena.org/ar/%d8%a2%d8%b1%d8%ab%d8%b1-%d9%87%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%af-%d9%85%d9%8a%d8%b4%d9%8a%d9%84-%d8%b9%d9%86-%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9/
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إّن التأثري عىل الرأي العام من خالل وسائل اإلعالم هو إحدى الطرق التي تعمل 

بها منظمة )DAWN( لتغيري وجهة النظر العامة حول منطقة الرشق األوسط 

وشامل إفريقيا وتغيري السياسة الخارجية األمريكية تجاهها. إن نطاق التغطية 

بالنسبة ملؤسسة بحجمنا  رائع  بكل بساطة  اإلعالمية ملنظمة )DAWN( هو 

ومدة عملنا.

اإلعالمي  للتواصل  التنظيمية  التحتية  البنية  ببناء  قمنا  منظمتنا،  إطالق  منذ 

الناجح، مبا يف ذلك االستثامر يف األدوات املتطورة لتوسيع بصمتنا اإلعالمية وتتبع 

مدى وصولنا. لقد قمنا بتضمني مبادئ التواصل يف عمليات تطوير املحتوى لدينا، 

وصقلنا صياغة البيانات الصحفية الخاصة بنا، وطورنا صوت املنظمة—كل ذلك 

بهدف زيادة التقاط الصحافة ملحتوانا إىل أقىص حد ممكن. لقد عرضنا املحتوى 

العالقات مع صحفيني مهمني، واستجبنا  بنا عىل نطاق واسع، وعززنا  الخاص 

برسعة لألحداث العاجلة. يف عامنا األول قمنا مبا ييل: 

أهم نقاط التأثري عىل االعالممقدمة

تم نرش 25 مقال رأي يف جهات نرش كربى—وهو رقم كبري ملؤسسة بحجمنا—حيث 

التي تؤثر  التطورات  للتعليق والتحليل حول  قمنا برتسيخ منظمتنا كمصدر أسايس 

عىل املنطقة.

مقال 
رأي 40

اإلعالمية  التغطية  يف  الواحد  اليوم  يف  اقتباًسا   12 معدله  ما  عىل  املنظمة  حصلت 

العاملية الكربى، نصفها يظهر يف الوسائل اإلعالمية األمريكية.
اقتباس
يوميــا 12

منطقة  تغطي  التي  اإلعالمية  الشخصيات  كبار  من   200 مع  التواصل 

الرشق األوسط وشامل إفريقيا والسياسة الخارجية األمريكية. العديد من 

هؤالء الصحفيني اآلن يتواصلون معنا بانتظام طلبًا لتعليقاتنا وتحليالتنا. 

جهـــة200+
تواصـل
إعالمية

التأثري التفاعل االلكرتوين 
التأثري عىل
الرأي العام
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“ما فعلته إدارة بايدن حًقا هو التنازل عن الحد األدىن من 
رشوط حقوق اإلنسان التي فرضها الكونغرس عىل جزء صغري 

من املساعدات األمريكية، مع جعل جزء صغري من 130 مليون 
دوالر محجوبًا يف ظل ظروف مخففة بدرجة أكرب.”

—سارة يل ويتسن، 14 سبتمرب/أيلول 2020

“لقد ساعد تقرير مدير مكتب االستخبارات الوطنية عىل 
الشفافية بالتأكيد، وساعدنا عىل معرفة أين تكمن املسؤولية، 

لكن املساءلة كانت غائبة متاًما، وهذا ما كان
عىل املحك منذ البداية.”

—عبد الله العودة 13 مايو/أيار 2021 

“لقد اقتحموا موقًعا دينيًا حساًسا واستخدموا القوة املفرطة 
ضد املتظاهرين وهددوا بالنقل القرسي للعائالت الفلسطينية 

من منازلهم كجزء من سياسة رسمية لـ “تهويد” القدس 
الرشقية املحتلة، وهي جرمية حرب”.

—ساري بايش، 2 يونيو 2021
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4,782
537

اقتباًسا يف 
منصات عاملية 

)غري عربية(

اقتباًسا يف 
منصات عاملية 

)عربية(

مجموعة متنوعة من الوسائل اإلعالمية املختلفة مع 
مجموعة متنوعة من الجامهري تقتبس باستمرار من 

موظفي منظمتنا أو تغطي أبحاث املنظمة ونشاطاتها. 
تعمل منظمة )DAWN( بانتظام عىل زيادة تغطية هذه 

االقتباسات إىل أقىص حد كتغريدات أو بطاقات اقتباس رسومية.

“نحن نحتفل بهذا االنتصار املهم وسننتقل إىل فضح جامعات 
الضغط األخرى لألنظمة التعسفية األخرى. آمل أن يشعر 

أعضاء جامعات الضغط اآلخرين يف العاصمة بالقلق”.

—رائد جرار، 23 سبتمرب 202
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“إيران لديها تاريخ طويل يف حظر الصحف والتشويش عىل 
القنوات الفضائية باعتبارها واحدة من أكرث الدول قمًعا لحرية 

التعبري. لكن استخدام الواليات املتحدة لنفس التكتيكات 
للتعامل مع أعدائها يقوي دعاية املتشددين القائلة بأن 

الواليات املتحدة تستخدم قيم مثل حرية التعبري ألغراض 
سياسية.”

—أميد معامريان، 26 يونيو/حزيران 2021

“متاًما مثل ويل العهد السعودي محمد بن سلامن، يتمتع 
الرئيس السييس بكل الطأمنينة التي يحتاجها بأنه لن يتغري 

الكثري يف  هذه اإلدارة الجديدة”

—جون هريش، 14 سبتمرب 2021 

“بدالً من التعامل مبارشة مع محمد بن سلامن، ينبغي عىل 
إدارة بايدن أن تجعل تعليق مبيعات األسلحة أمرا دامئًا وأن 
تفرج عن جميع الوثائق املتعلقة بجرائم محمد بن سلامن”.

—رائد جرار، 16 فرباير 2021
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“من بني التعديالت الطفيفة، من املتوقع أن يعود بايدن إىل 
نهج أكرث اعتدااًل، ولكنه نهج لن يتغري جوهريًا عن اإلدارات 

السابقة، والذي يركز عىل العالقات الوثيقة مع إرسائيل 
ومبيعات األسلحة التي تغذي سباق التسلح يف املنطقة”.

—مايكل آيزنر، 7 نوفمرب 2020
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https://www.politico.com/news/2021/02/16/saudi-arabia-mohammed-bin-salman-469134?cid=apn
https://www.dohanews.co/qatars-amir-congratulates-us-president-elect-joe-biden/
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مقاالت يف منصات
نرش رائدة

40

Q1 2021 (13)

Q2 2021 (9)

انتهى حصار اململكة العربية 
السعودية لقطر - لكن والدي ال يزال 
يف السجن ملعارضته، عبدالله العودة 

19 يناير 2021

انتخابات مجلس الشورى ستوفر للمواطنني 
القطريني مصلحة وصوتًا يف الشؤون 

الحكومية، مايكل ايسرن، مايو/ايار 21، 2021

ملاذا الواليات املتحدة مخطئة يف تصنيف
الحوثيني ك “إرهابيني”، سارة يل ويتسن،

24 يناير/كانون الثاين 2021

محمد بن سلامن ومدينة نيوم ذات األحالم
العودة، الله  وعبد  ويتسن  يل  سارة   الدموية، 

27 أبريل/نيسان

تنرش DAWN املقاالت االفتتاحية بشكل اسرتاتيجي 
يف وسائل اعالم نعلم أن جمهورنا املستهدف سيقرأها. 
املواضيع التي تم تناولها يف هذه املقاالت تظهر نقاط 
وتحليلهم  الكتابة  خالل  من  لدينا  العمل  طاقم  ألفراد  القوة 

وخرباتهم الفريدة يف هذا املجال.

Q4 2020 (11)

Q3 2021 (7)

الحكم يف جرمية قتل خاشقجي 
ليس نهائًيا بأي حال من األحوال،

 عبد الله العودة ومايكل إيسرن،
 21 سبتمرب/أيلول 2020

خطوة كبرية لتضخيم رؤية جامل خاشقجي، 
سارة يل ويتسن، 29 سبتمرب/أيلول 2020

هل حل الدولتني ال يزال قابالً 
 للتطبيق، سارة يل ويتسن،

9 سبتمرب 2021

الدفع مقابل اللعب: قتلة خاشقجي 
وماكينة اللويب يف العاصمة األمريكية،

رائد جرار، 9 سبتمرب/أيلول 2021
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https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jan/19/saudi-arabia-blockade-qatar-jail-salman-alodah
https://www.dohanews.co/opinion-shura-council-elections-would-provide-qatari-citizens-with-a-stake-and-voice-in-government-affairs/
https://www.aljazeera.com/opinions/2021/1/24/why-the-us-is-wrong-to-designate-the-houthis-as-terrorists
https://foreignpolicy.com/2020/04/27/mohammed-bin-salman-neom-saudi-arabia/
https://www.dohanews.co/opinion-shura-council-elections-would-provide-qatari-citizens-with-a-stake-and-voice-in-government-affairs/
https://foreignpolicy.com/2020/04/27/mohammed-bin-salman-neom-saudi-arabia/
https://www.aljazeera.com/opinions/2021/1/24/why-the-us-is-wrong-to-designate-the-houthis-as-terrorists
https://www.justsecurity.org/72506/the-verdict-in-the-khashoggi-murder-isnt-final-by-any-stretch/
https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/09/29/big-step-amplify-jamal-khashoggis-vision/?arc404=true
https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/07/06/jamal-khashoggi-egypt-saudi-arabia-biden-mbs-full-story/
http://www.vanguardafrica.com/africawatch/2021/9/9/pay-to-play-khashoggis-murderers-and-the-dc-lobby-machine
http://www.vanguardafrica.com/africawatch/2021/9/9/pay-to-play-khashoggis-murderers-and-the-dc-lobby-machine
https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/09/29/big-step-amplify-jamal-khashoggis-vision/?arc404=true
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44 اللغة العربية 53 اللغة اإلنجليزية

 الظهور التلفزيوين
واإلذاعي

97
أصبحت DAWN مصدًرا موثوقًا للتعليق عىل األخبار العاجلة واألحداث الجارية وتحليل وتوصيات السياسة 

الخارجية للواليات املتحدة. يف املتوسط، ظهرت DAWN عىل الشبكات التلفزيونية/اإلذاعية الرئيسية غري العربية 
13 مرة يف الشهر وعىل الشبكات العربية 11 مرة يف الشهر.

ايه نيوز: املوجز

الجزيرة  يب يب يس

قناة الرشقيس ان ان

مكملني  الدميقراطية اآلن

يت آر يت
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https://twitter.com/ajmubasher/status/1353106528220405764?s=21
https://www.youtube.com/watch?v=ioC77iMpfg0
https://www.facebook.com/watch/?v=569832017492338&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=259449498932040&extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6749799684019101696
https://twitter.com/democracynow/status/1366378519442452486?s=21
https://www.cnn.com/videos/tv/2021/02/26/amanpour-us-intelligence-report-khashoggi-saudi-crown-prince.cnn
https://youtu.be/gfLwQEbWXLI
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متيل حسابات منظمة )DAWN( عىل وسائل التواصل االجتامعي باللغة اإلنجليزية 

إىل جذب مؤثرين كبار، مبا يف ذلك الصحفيني وصانعي السياسات وخرباء حقوق 

باللغة  حساباتنا  وتستقطب  املتحدة.  الواليات  يف  الخارجية  والسياسة  اإلنسان 

العربية الشخصيات اإلعالمية العربية والباحثني واألشخاص العاديني من منطقة 

الرشق األوسط وشامل إفريقيا.

تويرت هو الناقل الرئييس ملحتوى منظمة )DAWN(. نتلقى بانتظام أكرث من مليون ظهور 

شهريًا وقد أعاد تغريد منشوراتنا شخصيات بارزة مثل أغنيس كاالمارد ومهدي حسن وجيك 

تابر وكريستيان أمانبور وعضو الكونغرس بيتي ماكولوم وعضوة الكونغرس إلهان عمر. 

مبارش  وفيسبوك  تويرت  مساحات  عىل  املبارشة  والفعاليات  الجذاب  املحتوى  ساعد 

وتطبيق كلوب هاوس يف تعزيز النمو املستمر لحساباتنا يف مختلف املنصات وربطنا 

بحلفاء جدد يف املجتمعات السياساتية واألكادميية ويف مجتمعات النشطاء.

ابرز مالمح التواصل عرب االنرتنت

تعد مشاركة املحتوى عىل اإلنرتنت جزًءا ال يتجزأ من عمل منظمة 
)DAWN( لتغيري وجهات النظر وتضخيم األصوات املؤيدة للدميقراطية 
من منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا والتأثري عىل سياسة الواليات 

املتحدة يف املنطقة.

تشمل أدوات املشاركة عرب اإلنرتنت الخاصة مبنظمة )DAWN( موقعنا 
اإللكرتوين باللغتني اإلنجليزية والعربية و 10 حسابات عىل وسائل 

التواصل االجتامعي. ومن أجل تحقيق أقىص قدر من الوصول إىل الجامهري 
املستهدفة، نقوم بنرش املحتوى الخاص بنا والرتويج له باللغتني اإلنجليزية 
والعربية، ونقوم بإدارة حسابات عىل وسائل التواصل االجتامعي باللغتني 

اإلنجليزية والعربية. ولدينا كذلك حسابات عىل تويرت وفيسبوك خاصة 
مبرص والسعودية، يحتوي كل منها عىل محتوى خاص بكل بلد، حيث ميكن 

للمستخدمني داخل مرص والسعودية الوصول إىل ذلك املحتوى الذي ال 
ميكن الوصول إليه عرب وسائل أخرى بسبب الرقابة الحكومية.
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النهائية لجميع زيارات املوقع اإللكرتوين الوجهة  العربية واالنجليزية، هو  باللغتني  موقع منظمة )DAWN( االلكرتوين، 
حساباتنا عىل وسائل التواصل االجتامعي. موقعنا االلكرتوين دينامييك وجذاب وسهل االستخدام بشكل 
متزايد، ونقوم بإجراء تطويرات وتحديثات مستمرة عىل املوقع بناًء عىل التعليقات الواردة من املوظفني 

واملراقبة الدقيقة لسلوك وحركة مرور املستخدمني وطريقة تصفحهم للموقع.

موقع DAWN محجوب يف اململكة العربية السعودية، لذلك ال تظهر إحصائياتهم. بدالً من ذلك، يستخدم املواطنون السعوديون VPN للوصول إىل محتوى 
DAWN. تشري األرقام أيًضا إىل أن منصات الوسائط االجتامعية الخاصة بنا هي الناقل الرئييس ملحتوانا.

عن جمهور املوقع اإللكرتوين: 

الواليات املتحدة

 مرص

 اململكة املتحدة

 الجزائر

 كندا

أملانيا

 اللغة اإلنجليزية

العربية

الفرنسية

األملانية 

30%

10%

6%

4%

3%

3%

63%

58%

15%

21%

18%

8%

1%

2%

1%

الدول
الرئيسية: 

اللغات 
الرئيسية:

مصادر الحركة 
يف الحسابات: 

الشبكات االجتامعية

مبارش

البحث

اإلحالة

الربيد اإللكرتوين

238 ألف 

122 ألف 

املتوسط الشهري 
ملشاهدات الصفحة

متوسط عدد 
املستخدمني شهريًا
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1,188

31K

5.1M

5.2 مليون

937

29.5K

متابع

متابع

انطباع

الوصول السنوي 

اعجاب بالصفحة

اعجاب بالصفحة

فيسبوك

الحساب باللغة اإلنجليزية
 (@DAWNmenaorg)

الحساب باللغة العربية
(@DAWN_Arabic)

التواصل االجتامعي

ال يزال تويرت هو الناقل الرئييس ملحتوى داون. 
لدينا 10 حسابات عرب 3 منصات مختلفة، 

للوصول بشكل فعال إىل الجامهري يف املناطق 
التي تحظى فيها املنصات املختلفة بشعبية أكرب.

تستضيف DAWN أيًضا ملفات تعريف 
عامة باللغتني العربية واإلنجليزية عىل 

هذه املنصات:

1.1مليون

1.27مليون 

820

773

معدل 
االنطباعات 

الشهرية

معدل 
االنطباعات 

الشهرية

 معدل
 MENTIONS 

شهريا

 معدل
 MENTIONS 

شهريا

تويرت

الحساب باللغة اإلنجليزية
 (@DAWNmenaorg)

الحساب باللغة العربية
(@DAWN_Arabic)

DAWN_Arabic@
 17.8 ألف متابع

DAWNmenaorg@
  8.4 ألف متابع

DAWN_Egypt@
  3 آالف متابع

DAWNsaudi@
1500 متابع

DAWN_Journal@
تم اطالقه يف ديسمرب/كانون 

أول 2021
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العامة مبعدل ست مرات يف الشهر. مشاركتنا يف واستضافة هذه األحداث عىل منصات افرتاضيةالفعاليات االفرتاضية الفعاليات  شارك موظفو DAWN يف 
التشاريك. النقاش  التي تدعو إىل  للمناقشات  لـ DAWN إرشاك جمهور أوسع يف عملنا، مام يوفر مساحة  الشعبية هي وسيلة مهمة  متزايدة 

فعالية تحدث فيها 
)DAWN( فريق 75

عينة مختارة

)DAWN( فعاليات استضافتها

 فيسبوك مبارش
 وزووم

مساحات
تويرت

كلوب
هاوس

6

6
2

بايدن يف اململكة العربية السعودية: 
آفاق العالقات األمريكية السعودية 

)12/7/20(

املعتقلون السياسيون والقمع يف 
مرص - من ميدان التحرير إىل سجن 

 طرة  )21/3/9(

 حرب املائة عام
)5/20/21(

تصنيف إرسائيل لست منظامت 
فلسطينية بأنها إرهابية: التكاليف 

والعواقب )10/29/21(

 العدالة لجامل بعد ثالث سنوات
)10/30/21(

القمة املضادة ملجموعة العرشين: 
حساب “الفرص للجميع” يف اململكة 

 العربية السعودية )11/20/21(

ما الذي ميكن توقعه من السياسة 
الخارجية لبايدن يف منطقة الرشق 

األوسط؟ )4/15/21(

ما وراء العنف يف إرسائيل وفلسطني: 
خيارات أمريكية )5/12/21(

نقاش حول: انخراط املجتمع املدين 
السعودي واإليراين عىل كلوب هاوس 

)6/1/21(

مايكل إيزيكوف مناقشة املؤامرة 
 والبودكاست
)6/29/21( 

 ماذا يحدث يف تونس؟
)7/25/21(

التضليل واملضايقات عرب اإلنرتنت: 
وصفة سعودية إلسكات املنتقدين 

)8/10/21(

إحاطة أعضاء الكونغرس بشأن 
مبيعات األسلحة إىل اململكة العربية 

السعودية، 29 نوفمرب2021 

الدميقراطية يف تونس تحت التهديد، 
 املركز العريب واشنطن العاصمة، 

 26 أكتوبر 2021

ندوة املنتدى الدبلومايس العاملي: 
“سياسة الواليات املتحدة يف وسط 

 وشامل إفريقيا”. 2 فرباير 2021

املؤمتر السنوي للشتات السعودي، 
“مراكز الفكر والنشطاء السعوديون،”

 2 ديسمرب 2021

املركز العريب بواشنطن العاصمة، 
“تقييم ما بعد االنتخابات: تأثري نتائج 

انتخابات 2020 عىل سياسة الرشق 
األوسط” . 12 نوفمرب 2020

مركز األمن األمرييك الجديد، 
إعادة التفكري يف املساعدة اإلمنائية 

األمريكية يف منطقة الرشق األوسط 
 وشامل إفريقيا، 18 نوفمرب 2020

الجامعة األمريكية، “20 عاًما بعد 
11 سبتمرب: حقوق اإلنسان والتغيري 

السيايس”. 9 سبتمرب 2021

شهادة أمام اللجنة الفرعية لحقوق 
اإلنسان التابعة لالتحاد األورويب 

بشأن قضية خاشقجي والسعودية، 
16 مارس 2021

معلومات عىل برنامج 60 دقيقة حول
 محمد بن سلامن: ما التايل للسعودية؟

)25/10/21(

جامل خاشقجي: رؤى جديدة - حديث مع مايكل 
إيزيكوف  (21/7/21)
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https://themedialine.org/mideast-streets/biden-in-arabia-outlook-for-us-saudi-relations/
https://themedialine.org/mideast-streets/biden-in-arabia-outlook-for-us-saudi-relations/
https://themedialine.org/mideast-streets/biden-in-arabia-outlook-for-us-saudi-relations/
https://themedialine.org/mideast-streets/biden-in-arabia-outlook-for-us-saudi-relations/
https://themedialine.org/mideast-streets/biden-in-arabia-outlook-for-us-saudi-relations/
https://www.haymarketbooks.org/blogs/289-repression-amp-political-prisoners-in-egypt-from-tahrir-square-to-tora-prison
https://www.haymarketbooks.org/blogs/289-repression-amp-political-prisoners-in-egypt-from-tahrir-square-to-tora-prison
https://www.haymarketbooks.org/blogs/289-repression-amp-political-prisoners-in-egypt-from-tahrir-square-to-tora-prison
https://www.haymarketbooks.org/blogs/289-repression-amp-political-prisoners-in-egypt-from-tahrir-square-to-tora-prison
https://www.haymarketbooks.org/blogs/289-repression-amp-political-prisoners-in-egypt-from-tahrir-square-to-tora-prison
https://www.haymarketbooks.org/blogs/289-repression-amp-political-prisoners-in-egypt-from-tahrir-square-to-tora-prison
https://www.facebook.com/100023809272157/videos/955158381954462/
https://www.facebook.com/100023809272157/videos/955158381954462/
https://www.facebook.com/100023809272157/videos/955158381954462/
https://www.facebook.com/100023809272157/videos/955158381954462/
https://www.facebook.com/events/400265448407983/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A214212337448753%7D%7D]%22%7D
https://www.facebook.com/events/400265448407983/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A214212337448753%7D%7D]%22%7D
https://www.facebook.com/events/400265448407983/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A214212337448753%7D%7D]%22%7D
https://www.facebook.com/events/400265448407983/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A214212337448753%7D%7D]%22%7D
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=438834124335501
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=438834124335501
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=438834124335501
https://pen.org/event/pen-america-g20-counter-summit/
https://pen.org/event/pen-america-g20-counter-summit/
https://pen.org/event/pen-america-g20-counter-summit/
https://pen.org/event/pen-america-g20-counter-summit/
https://twitter.com/dawnmenaorg/status/1381693243054776321?s=21
https://twitter.com/dawnmenaorg/status/1381693243054776321?s=21
https://twitter.com/dawnmenaorg/status/1381693243054776321?s=21
https://twitter.com/dawnmenaorg/status/1381693243054776321?s=21
https://twitter.com/dawnmenaorg/status/1392567744072138753?s=21
https://twitter.com/dawnmenaorg/status/1392567744072138753?s=21
https://twitter.com/dawnmenaorg/status/1392567744072138753?s=21
https://twitter.com/dawnmenaorg/status/1399767729612242948?s=21
https://twitter.com/dawnmenaorg/status/1399767729612242948?s=21
https://twitter.com/dawnmenaorg/status/1399767729612242948?s=21
https://twitter.com/dawnmenaorg/status/1399767729612242948?s=21
https://twitter.com/dawnmenaorg/status/1409566538756149248?s=21
https://twitter.com/dawnmenaorg/status/1409566538756149248?s=21
https://twitter.com/dawnmenaorg/status/1409566538756149248?s=21
https://twitter.com/dawnmenaorg/status/1409566538756149248?s=21
https://twitter.com/dawnmenaorg/status/1419732277567889410?s=21
https://twitter.com/dawnmenaorg/status/1419732277567889410?s=21
https://twitter.com/dawnmenaorg/status/1419732277567889410?s=21
https://twitter.com/dawnmenaorg/status/1423338067776180224?s=21
https://twitter.com/dawnmenaorg/status/1423338067776180224?s=21
https://twitter.com/dawnmenaorg/status/1423338067776180224?s=21
https://twitter.com/dawnmenaorg/status/1423338067776180224?s=21
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pCqx12KHR4uZf_u1xBxmlg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pCqx12KHR4uZf_u1xBxmlg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pCqx12KHR4uZf_u1xBxmlg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pCqx12KHR4uZf_u1xBxmlg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pCqx12KHR4uZf_u1xBxmlg
https://www.gdforum.org/us-middle-east-and-africa
https://www.gdforum.org/us-middle-east-and-africa
https://www.gdforum.org/us-middle-east-and-africa
https://www.gdforum.org/us-middle-east-and-africa
https://arabcenterdc.org/event/the-impact-of-the-2020-us-election-results-on-middle-east-policy-a-post-election-assessment/
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طورت منظمة )DAWN( هوية برصية متامسكة وموحدة ومميزة نتميز فيها عن أقرانها وتؤكد عىل 
أهمية عملنا. من لوحة األلوان الخاصة بنا إىل أسلوب التصميم الخاص بنا، تنعكس هذه الهوية يف جميع 

أعاملنا املرئية. 

“يف املجموع، أنتجنا 170 صورة رسومية عىل مدار العام، و 32 رساًم للحدث،
و 94 بطاقة اقتباس”.

أنشأنا أيًضا هويات فريدة ملعرض املالحقات القضائية الجائرة ومعرض الجناة وقامئة العار للوبيات 
الرشق األوسط—وهم مشاريع مميزة نوثق فيهم حاالت القمع، ونكشف فيهم عن املسؤولني 

املسيئني من منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا وجامعات الضغط يف الواليات املتحدة الذين 
ميّكنون أولئك املسؤولني. أنتجنا مقاطع فيديو ترويجية ملعرض الجناة وقامئة العار للوبيات الرشق 

األوسط، باإلضافة إىل صور جرافيك قابلة للمشاركة تصور كل ضحية وجاين وعضو جامعة ضغط.

أبرز مالمح األعامل املرئية 

تعد األعامل املرئية طريقة مهمة أخرى تقوم من خاللها منظمتنا بتوصيل 

محتوى أبحاثنا ونشاطات املنارصة الخاصة بنا، وجذب مؤيدين جدد، 

والعمل عىل تغيري الطرح يف جميع أنحاء منطقة الرشق األوسط وشامل 

إفريقيا.

التفصيلية  بالنصوص والتحليالت  املليئة  البحثية  يف حني توفر منتجاتنا 

األساس لجميع أعاملنا، إال أن الصور ومقاطع الفيديو وصور الجرافيك 

الخاصة بنا تبسط رسائلنا بطرق أكرث قابلية للفهم وجاذبية برصيًا. يتم 

أيًضا مشاركة تصاميمنا بشكل متكرر عىل وسائل التواصل االجتامعي، مبا 

يف ذلك من قبل رشكائنا واملستهدفني من نشاطات املنارصة الخاصة بنا. 

التأثري املبارش هو زيادة مدى وصول وتأثري أبحاثنا وتحليالتنا ونشاطاتنا 

يف املنارصة. تشمل أبرز األعامل املرئية يف عامنا األول ما ييل: 
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https://dawnmena.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%af%d8%a7%d9%86/dawns-culprits-gallery-arabic-2/
https://dawnmena.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%af%d8%a7%d9%86/saudi-arabia-arabic/
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https://dawnmena.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%af%d8%a7%d9%86/egypt-arabic/
https://www.youtube.com/watch?v=8-ci7waheEQ
https://www.youtube.com/watch?v=ih8V1L_ssSY
https://twitter.com/DAWNmenaorg/status/1436065907030339589
https://dawnmena.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%ad%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%ae%d8%a7%d8%b4/
https://dawnmena.org/ar/%d8%b3%d8%a3%d9%82%d8%aa%d9%84%d9%83-%d9%88%d9%84%d9%83%d9%86-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%b0%d9%84%d9%83-%d8%b3%d8%a3%d8%ba%d8%aa%d8%b5%d8%a8%d9%83-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%84%d8%ac%d9%8a/
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يتم إنتاج مقاطع الفيديو األصلية من DAWN باللغتني اإلنجليزية والعربية للتواصل مع جامهرينا عرب اإلنرتنت. تعد مقاطع الفيديو جزًءا ال يتجزأ من املحتوى الخاص بنا وتجعل بحثنا مقاطع الفيديو
املكثف وعمل املنارصة الذي ميتد ألشهر سهل الفهم لجمهورنا باستخدام كتابة النصوص املتطورة وتقنيات رسد القصص املرئية املتقدمة واإلنتاج االحرتايف. إنها تُظهر طبيعة تأثري عملنا عىل 

صانعي السياسات ووسائل اإلعالم ونشطاء املجتمع املدين، من بني آخرين يف جامهرينا.

ملف املعلمي
يف معرض الجناة

أمراء سعوديون يخططون 
ملقاضاة محمد بن سلامن. 

إطالق معرض الجناة

يف الذكرى الرابعة العتقال 
العامل اإلسالمي سلامن 

العودة 

السياسة الخارجية األمريكية

آمال املعلمي سفرية 
السعودية يف الرنويج 

تظهر يف معرض الجناة 

71.6K VIEWS

 :)DAWN( عينة من مقاطع الفيديو األصلية الخاصة مبنظمة

305K VIEWS

24.5K VIEWS

49.8K VIEWS

15.3K VIEWS

28.8K VIEWS

عينة من مقاطع الفيديو

عينة من مقاطع فيديو منظمة )DAWN( األصلية باللغة العربية:

222 ألف 1.5 مليون27
مشاهدة عىل حساب 
تويرت الخاص بنا باللغة 

اإلنجليزية

مقطع فيديو أصيل 
تم عمله من قبل 
)DAWN( منظمة

مشاهدة عىل حسابات 
تويرت الخاصة بنا باللغة 

العربية
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جرافيكس
إلضفاء  رسوماتنا  تصميم  تم 
اإلنساين عىل محتوى  الطابع 

DAWN وكشف بعض 
التي ال  وأبحاثنا  جوانب قصصنا 

أخرى.  بطريقة  معها  التعامل  ميكن 
الهيكل  متطورة من حيث  إنها 

بينام  املبالغة  وتتجنب  والتنفيذ، 
تنقل  املعنى  من  طبقات  تخلق 

بينام  بوضوح.  الكلية  الرسالة 
ألنواع  مختلفة  طرقًا  نستخدم 

الدعوة إىل  املحتوى، من  مختلفة من 
مع  رسوماتنا  جميع  تتوافق  البحث، 

وأسلوبها.   DAWN التجارية  العالمة 
الجرافييك  التصميم  بتطبيق  نقوم 
البحث يف عملنا حيث  القائم عىل 

لألجواء  املستمرة  املراقبة  تؤثر 
قراراتنا. الجمهور عىل  وسلوك 

Q4 Q2 Q3Q1

2020

18 جرافيك

45 جرافيك
38 جرافيك

69 جرافيك

2021

 تفصيل املحتوى

38 جرافيك عن االشخاص
 31 جاين و7 أعضاء جامعات

32 جرافيك لفعالية
 16 انجليزي و16 عريب 

 6 رسوم توضيحية

94 بطاقة اقتباس، 
)64 انجليزي 30 عريب(
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عنوان عريض

قامئة واضحة باالنتهاكات

إحصائيات بسيطة

 مطالبة باتخاذ إجراء

معلومات أكرث

صور معلوماتية

تسهيل  يف  البيانية  الرسوم  تساعد 
والسياسة  اإلحصاءات  فهم 

املعلومات  أو  األخرى  والنصوص 
إليها،  الوصول  تسهل  املعقدة كام 

يشجع  ما  ومقنعة  منسية  غري  وتجعلها 
معها. الجمهور   تفاعل 

DAWN داخل  برمتها  العملية  تتم 
االتصاالت. وفريق  الباحثني  بني 
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تؤمن منظمة )DAWN( أن الحكم الدميقراطي املتجذر يف حقوق اإلنسان 
وسيادة القانون هو الوحيد الذي سيخلق الظروف الالزمة ملنطقة سلمية 

ومستقرة يعيش فيها الناس بكرامة وحرية. ترتكز نظريتنا يف التغيري 
عىل العمل الذي يسعى إىل )1( إنهاء الدور املركزي للواليات املتحدة يف 
دعم حكومات الرشق األوسط وشامل إفريقيا املنتهكة التي تقيض عىل 

الدميقراطية والحقوق، )2( الرتويج ملجتمع املنفى السيايس باعتباره رصيًدا 
مهاًم لتطوير وحامية وتعزيز آفاق التغيري الدميقراطي الذي يحرتم الحقوق 

يف املنطقة، و )3( محاسبة املسؤولني الحكوميني األجانب املسيئني ومن 
ميكّنهم من األمريكيني. 

القوى التي تعمل ضدنا هائلة: من الديكتاتوريني الذين لديهم حسابات 
بنكية ال حدود لها وأدوات مراقبة رقمية متطورة، إىل مصّنعي األسلحة 

الذين يجنون أرباًحا من خالل الدعم العسكري لهؤالء الطغاة، إىل رشكات 
الضغط التي تبلغ قيمتها ماليني الدوالرات مع فرق عالقات عامة عمالقة. 

لكن عىل الرغم من التحديات، فإن منظمتنا الناشئة لها تأثري بالفعل.
يف عامنا األول وحده، قطعنا خطوات ملحوظة نحو:

مقدمة
التأثري عىل السياسة الخارجية للواليات املتحدة تجاه املنطقة، مبا يف ذلك عن طريق حشد عدد متزايد من أعضاء 

الكونغرس ملعارضة عمليات نقل األسلحة إىل دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا. عىل مدار العام، عملنا عن كثب 

مع أعضاء من الكونغرس لتقديم قرارات تاريخية بعدم املوافقة عىل مبيعات األسلحة املقرتحة إلرسائيل—وهي 

املرة األوىل التي يتم فيها تقديم مثل هذه القرارات عىل اإلطالق—وكذلك للسعودية، وأصدرنا بيانات صحفية 

ونرشنا مقاالت رأي تتحدى عمليات نقل األسلحة الضارة إىل مرص وإرسائيل والسعودية واإلمارات.

مبا يف  فيها،  املتحدة  الواليات  ودور  األوسط  الرشق  منطقة  أنحاء  يف  الرسد  تغيري 

ثابتًا  التغطية اإلعالمية وإطالق منصة للنرش تضم دفًقا  التأثري عىل  ذلك من خالل 

والناشطني. السياسيني  املنفيني  من  املقاالت  من 

محاسبة منتهيك حقوق اإلنسان اإلقليميني ومن ميّكنهم، مبا يف ذلك من خالل الضغط بنجاح عىل رشكة ضغط مقرها 

الواليات املتحدة إللغاء عقدها مع جهة حكومية سعودية، وإنشاء مجموعة عمل للمجتمع املدين لدعم تنفيذ سياسة 

حظر خاشقجي، وإعادة تسمية الشارع الواقع أمام السفارة السعودية باسم “طريق خاشقجي،” والنهوض بالعدالة 

ملقتل مؤسسنا. 

)DAWN( أبرز نقاط تأثري
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التأثري عىل
الرأي العام
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جامعة ضغط ألغت عقدها 
نجحت منظمة )DAWN( يف الضغط عىل رشكة سكوير باتون بوغز 

التي يقع مقرها يف واشنطن العاصمة إللغاء عقدها مع جهة حكومية 

سعودية متورطة يف مقتل مؤسسنا جامل خاشقجي. اتخذت رشكة 

سكوير باتون بوغز القرار بعد مثانية أيام فقط من نرش منظمة 

)DAWN( ملفات ثالثة من أعضاء جامعات الضغط يف الرشكة 

يف قامئة العار للوبيات الرشق األوسط. يف ذلك الوقت، كان أعضاء 

جامعات الضغط الثالثة—إد نيوبريي وبريت بويلز وجون ديشاور—

يعملون كوكالء أجانب للمركز السعودي للدراسات والشؤون اإلعالمية.

وقعت رشكة سكوير باتون بوغز اتفاقية مع املركز السعودي يف 

عام 2016، عندما كان املركز تحت قيادة سعود القحطاين. كشفت 

تحقيقات أجهزة االستخبارات األمريكية يف وقت الحق أن القحطاين 

لعب عىل األرجح دوًرا مبارًشا يف جرمية قتل جامل خاشقجي، ما دفع 

الحكومة األمريكية إىل فرض عقوبات عليه يف عام 2018. ومع ذلك، 

بعد ثالث سنوات، كان عقد رشكة سكوير باتون بوغز املربح ال يزال 

ساريًا. إىل جانب رشكائنا منظمة فريدوم فوروورد ومركز السياسة 

الدولية، كشفت منظمة )DAWN( عن هذه العالقة املشبوهة، 

ما أدى يف النهاية إىل توليد ما يكفي من التغطية اإلعالمية الناقدة 

والضغط السيايس لجعل رشكة سكوير باتون بوغز تقوم بإلغاء العقد.

 23 أغسطس/آب 2021
أبلغت منظمة )DAWN(رشكة 

سكوير باتون بوغز أنه سيتم قريبًا 
نرش ملفات ألفراد من الرشكة 
وطلبت املنظمة التعليق من 

الرشكة. قام أحد األشخاص 
من الرشكة بالرد.

 أسبوع 12 سبتمرب/
 أيلول 2021:

ذكرت النائبة رشيدة طليب )دميقراطية 
عن والية ميتشيغان( والنائبة رو خانا 
)دميقراطية من كاليفورنيا( أنهام لن 

تقابال نيوبري.

 9 سبتمرب/أيلول 2021
أصدرت منظمة )DAWN( بيانًا 

صحفيًا إلطالق قامئة العار للوبيات 
الرشق األوسط وحثت الكونغرس عىل 

عدم لقاء إد نيوبريي، وهو أول عضو يف 
جامعة الضغط يتم عرضه يف القامئة. 

 23 سبتمرب/أيلول 2021

أصدرت منظمة )DAWN( بيانًا
صحفيًا يفيد بأن رشكة سكوير باتون

بوغز قد ألغت العقد مع املركز
السعودي. 

مايو/أيار 2021

قامت منظمة )DAWN( ومنظمة 
فريدوم فوروورد ومركز السياسة 

الدولية بعمل قامئة قصرية من أفراد 
جامعات الضغط الستهدافها يف عام 

2021، بدًءا من إد نيوبريي من 
رشكة سكوير باتون بوغز.

الجدول الزمني )مايو/أيار-سبتمرب/أيلول2021(

 10 سبتمرب/أيلول 2021

النائبة بيتي ماكولوم )دميقراطية عن 
والية مينيسوتا(، رئيسة اللجنة الفرعية 
لتخصيصات الدفاع يف مجلس النواب، 

 )DAWN(  اعادت تغريدة منظمة
قائلة أنها لن تجتمع 

مع نيوبريي.

 8 سبتمرب/أيلول 2021

انضمت منظمة )DAWN( إىل 15 
منظمة يف رسالة إىل رشكة سكوير 

باتون بوغز تطالبها بإلغاء العقد مع 
املركز السعودي. يف نفس اليوم، أرسلت 
منظمة )DAWN( رسائل بريد إلكرتوين 

إىل جميع مكاتب الكونغرس البالغ 
عددها 535، تطلب منهم عدم مقابلة 

أعضاء جامعات الضغط الثالثة.

 17 سبتمرب/ أيلول 2021

قامت رشكة سكوير باتون بوغز بإلغاء 
تسجيلها مبوجب قانون تسجيل الوكالء 
األجانب، ما أدى فعليًا إىل إنهاء متثيلها 
للمركز السعودي للدراسات والشؤون 

اإلعالمية.
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https://dawnmena.org/ar/%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d9%8a%d9%84%d8%b2%d8%8c-%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%84-%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a
https://dawnmena.org/ar/%d8%a5%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%86%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%8c-%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%84-%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a9-%d8%ad%d9%83%d9%88
https://www.nytimes.com/2018/11/15/world/middleeast/saudis-sanctions-khashoggi.html
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مجموعة عمل سياسة حظر خاشقجي 
قادت منظمة )DAWN( إنشاء مجموعة عمل سياسة حظر خاشقجي—وهي عبارة عن تحالف 

مجتمع مدين أقرته وزارة الخارجية األمريكية لدعم تنفيذ سياسة حظر خاشقجي. سياسة حظر 
خاشقجي التي تم اإلعالن عنها يف 26 فرباير/شباط—يف نفس اليوم الذي رفع فيه مكتب مدير 
االستخبارات الوطنية يف الواليات املتحدة الرسية عن تقرير حول جرمية قتل جامل خاشقجي—

تخول وزارة الخارجية األمريكية مبنع األجانب املتورطني يف مضايقة املعارضني السياسيني يف الخارج 
من القدوم إىل الواليات املتحدة. أخضعت وزارة الخارجية عىل الفور 76 مواطًنا سعوديًا لسياسة 

 الحظر، مبن فيهم أفراد يشتبه يف لعبهم دور يف جرمية قتل جامل.

من املحتمل أن تكون سياسة حظر خاشقجي مبثابة مقياس للمساءلة للمواطنني األجانب الذين 
يضايقون املعارضني الذين يسافرون أو يعيشون يف الخارج، من أمثال األشخاص الذين قتلوا جامل، 

وكرادع ألولئك الذين قد يفكرون يف مثل هذه األعامل. ولكن يتم هذا األمر فقط إذا تم تنفيذه 
إىل أقىص حد. من أجل ضامن ذلك، أنشأت منظمة )DAWN( مجموعة عمل سياسة حظر 

 خاشقجي.

تتمتع مجموعة العمل، املعرتف بها من قبل وزارة الخارجية األمريكية كطرف رئييس لوضع 
مرشحني يف قامئة سياسة الحظر، بسلطة تقديم األسامء إلضافتها إىل الحظر، مع الوثائق الداعمة 

لذلك. وقد أطلقت منظمة )DAWN( هذه املجموعة باالشرتاك مع منظمة “حقوق اإلنسان 
أواًل” يف 28 يوليو/متوز يف اجتامع حرضه ممثلون عن حوايل 40 منظمة حقوقية. ومنذ ذلك الحني 

اجتمعت املجموعة كل ثالثة أشهر وقدمت منظمة )DAWN( قضية تجريبية لسياسة الحظر. 
يف العام املقبل، سنعمل عىل صياغة قانون لتقنني الحظر واقرتاح أسامء إضافية إلدراجهم يف هذه 

السياسة.
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املساءلة عن مقتل جامل 
واصلت منظمة )DAWN( إحراز تقدم مهم يف تأمني املساءلة ملؤسسنا 
وإرثه  جامل  اسم  ذكرى  إحياء  إىل  باإلضافة  خاشقجي.  جامل  الراحل 
دعوى  برفع  قمنا  خاشقجي،  حظر  سياسة  عمل  مجموعة  خالل  من 
قضائية ضد قاتليه، وساعدنا يف تأمني إصدار تقرير استخبارايت أمرييك 
مهم حول مقتله، ودعونا بنجاح إىل إعادة تسمية الشارع الواقع أمام 

السفارة السعودية يف واشنطن العاصمة باسم “طريق خاشقجي”.

دعوى قضائية مدنية ضد محمد بن سلامن 
يف 20 أكتوبر/ترشين األول 2020، رفعت منظمة )DAWN( مع خديجة 

جنكيز، خطيبة خاشقجي، دعوى مدنية مبوجب القانون الفيدرايل وقانون 
الوالية األمرييك ضد ويل العهد السعودي محمد بن سلامن و 28 من كبار 
املسؤولني اآلخرين املتورطني يف جرمية قتل جامل. قدم محمد بن سلامن 
طلبًا لرفض النظر يف الدعوى يف يونيو/حزيران 2021، وقد قدمت منظمة 

)DAWN( ردها عىل ذلك. نحن اآلن يف انتظار قرار املحكمة يف هذا الشأن. 
تسعى الدعوى القضائية للحصول عىل تعويضات والكشف عن تفاصيل

األمور لفضح دور محمد بن سلامن واملتآمرين معه يف جرمية القتل.

صدور تقرير االستخبارات الوطنية األمريكية

لقد لعبنا دوًرا أساسيًا يف ضامن إصدار تقرير مكتب مدير االستخبارات 

الوطنية يف فرباير/شباط 2021 حول مقتل جامل. تضمنت جهودنا تقديم 

مذكرة صديق محكمة لدعم الدعوى القضائية التي رفعتها مبادرة عدالة 

املجتمع املفتوح ضد مكتب مدير االستخبارات الوطنية، وإجراء منارصة 

مشرتكة وثنائية مع إدارة بايدن وممثيل الكونغرس واملدير الحايل ملكتب 

 االستخبارات الوطنية.

طريق جامل خاشقجي

لقد مهدنا الطريق لقرار مجلس مدينة واشنطن العاصمة بتسمية الشارع الواقع 

أمام السفارة السعودية باسم “طريق جامل خاشقجي”—وهي خطوة نعتزم أن 

تكون ذكرى ملؤسسنا الراحل وإشارة إىل محمد بن سلامن بأن قتله مل يؤد إال إىل رفع 

صوته باملطالبة باإلصالح الدميقراطي وليس إسكاته. من إقناع املجلس بنجاح بتقديم 

قرار بشأن هذه املسألة، إىل متابعة األمر مع املؤيدين الرئيسيني، إىل الشهادة يف 

جلسة االستامع حول مرشوع القانون، لعبت منظمة )DAWN( دوًرا مركزيًا يف 

الجهود املبذولة إلعادة تسمية الشارع.
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نهاد عوض سحر عزيز لويس بيكفورد ريد برودي عاصم غفور توكل كرمان عصام عميش

 عبدالله العودة
 مدير قسم أبحاث الخليج

 فريدريك ديكناتل 
 املحرر التنفيذي ملجلة الدميقراطية

 يف املنفى

 مايكل ايزنر
مستشار عام ورئيس قسم

 العمليات

 صويف هولني
 مساعدة يف قسم التواصل

 جون هريش
مدير الربامج

 رائد جرار 
مدير قسم املنارصة

 محمد كامل
باحث مساعد يف القسم

املرصي

 سيفاغ كيشيشيان
 باحث قسم الخليج

 محمد محمود
 باحث قسم مرص

 أميد معامريان
 مدير التواصل

 تغريد الرشق
 مديرة اإلعالم العريب

 سارة يل ويتسن
 املديرة التنفيذية

 ساهند يزدانيار
 مساعد يف قسم املنارصة

 كارولني زيف
مديرة قسم التطوير

مجلس اإلدارة

فريق العمل
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مجلس اإلدارة والفريق
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يف حني أن التغيري الذي تسعى إليه منظمة )DAWN( سيستغرق وقًتا، إال أننا نعتقد أن تأثرينا حتى 
اآلن هو مقدمة ملا سيأيت—ولكن فقط إذا حافظنا عىل زخمنا وقمنا بتوسيع شبكتنا من الحلفاء 

والداعمني. هناك العديد من الطرق لدعم مهمة )DAWN(، مبا يف ذلك عن طريق التربع لقضيتنا، 
ومشاركة رسائلنا عىل وسائل التواصل االجتامعي، واالنضامم إىل فعالياتنا االفرتاضية. يرجى االشرتاك 
،/https://dawnmena.org/donate للحصول عىل تحديثات عرب الربيد اإللكرتوين، أو زيارتنا عىل

أو إرسال رسالة إىل mailto:info@dawnmena.org للحصول عىل مزيد من املعلومات.

إذا كنت بالفعل حليًفا أو رشيكًا أو داعاًم لنا، فنود أن نشكرك عىل كونك جزًءا من هذه الحركة لبناء 
منطقة رشق أوسط وشامل أفريقيا أكرث سالًما وازدهاًرا ودميقراطية، يتم فيها احرتام ودعم حقوق 

اإلنسان لجميع الناس.

انضموا الينا

https://dawnmena.org/donate/
https://dawnmena.org/donate/
https://dawnmena.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
mailto:info@dawnmena.org

