
EUR 58/001/2013رقم الوثيقة: 

 هل سيكون للعدالة مكان؟ فشل قرغيزستان ف التحقيق ف حوادث
 وما بعده.2010العنف التي وقعت ف يونيو/حزيران 

 ، اندلعت أعمال عنف بي الجماعتي العرقيتي2010قبل ثلث سنوات، وف يونيو/حزيران 
 القرغيزية والوزبكية ف منطقتي أوش وجلل أباد بجنوب قرغيزستان، استمرت لدة أربعة أيام،

 وأسفرت التي عن مقتل مئات الشخاص وجرح آلف آخرين ونزوح مئات اللف من ديارهم. وقد
 أدى عدم إجراء تحقيقات وافية ومحايدة ف الجرائم وانتهاكات حقوق النسان، ومنها جرائم ضد

النسانية، إل حرمان ضحايا تلك النتهاكات من تحقيق العدالة.

 ف السبوع الاض كتبت منظمة العفو الدولية رسالة إل الدعي العام ووزير الداخلية ف قرغيزستان،
 أعربت فيها عن قلقها بشأن فشل السلطات ف إجراء تحقيق فعال ومحايد ف أعمال العنف التي

  وما بعده. كما دعت النظمة إل التحقيق ف مزاعم التعذيب واساءة2010وقعت ف يونيو/حزيران 
 العاملة، وإل إجراء مراجعة مستقلة لكافة الحالت، نتج عنها إدانة أشخاص عل جرائم ُزعم أنها

ُتكبت أثناء أحداث يونيو/حزيران  .2010ار

 وف الوقت الذي بدا أن وتية العتقالت التعسفية التي طالت أفراد جماعة الوزبك العرقية بشكل
 رئيس قد انخفضت ف العام الاض، فقد استمر ورود أنباء عن وقوع انتهاكات خطية لحقوق

 النسان ضد الوزبك عل خلفية التحقيقات الجارية ف أعمال العنف التي وقعت ف يونيو/حزيران
  وما بعده، ومنها التعذيب وغيه من ضوب إساءة العاملة ف الحجز والعتافات القسية2010

 والحاكمات الجائرة. ول يزال الوزبك مستهدفي بالعتقال والضطهاد بشكل غي متناسب فيما
.2010يتعلق بأحداث العنف ف يونيو/حزيران 

 إن منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق لن العديد من الشخاص ظلوا قيد الحتجاز بانتظار الحاكمة
 لدد وصلت إل ثلث سنوات بسبب عدم توفر أدلة قاطعة ضدهم. ولعل أوضح مثال عل ذلك حالة

  اعتقلت قوة من الشطة ديلمراد حيدروف ف2010 يونيو/حزيران 27ديلمراد حيدروف. ففي 
ُذكر أنه تعّرض للتعذيب وغيه من أشكال إساءة العاملة لدة ثلثة أيام عل أيدي الشطة ف  أوش، و
 مكاتب الدارة القليمية للشؤون الداخلية ف أوش بهدف انتزاع اعتافات منه. ولم يجر أي تحقيق ف
ُأرسلت الحاكم، ومنها الحكمة العليا، قضيته لجراء مزيد من ًل من ذلك،   تلك الزاعم حتى اليوم. وبد

 التحقيقات بشأنها خمس مرات. ومع ذلك، فإنه ل تتوفر أدلة قاطعة عل اشتاكه ف تلك الجرائم
 التي اُتهم بارتكابها. وعل الرغم من ذلك فإن حيدروف ل يزال قيد الحتجاز بانتظار الحاكمة،

ًا. ويمكن أن يواجه عقوبة السجن الؤبد إذا ُوجد مذنب

ًا ف إجراء تحقيقات نزيهة وعاجلة ف مزاعم تعذيب خطية. فعل سبيل  وقد فشلت السلطات مرار
 الثال، لم تتم محاسبة أحد عل وفاة عثمان زهان خاليزايف، وهو مواطن روس من أصل أوزبكي،
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 ، تحت وطأة التعذيب الذي تعّرض له ف مركز للشطة ف2011 أغسطس/آب 9الذي قض نحبه ف 
قرية بازار – كورغون.

 ول يزال أقرباء الوزبك يتددون ف تقديم شكاوى عل الشطة والدعي العامي بشأن أفعال
 التعذيب وإساءة العاملة التي يتعرض لها العتقلون من أفراد جماعتهم العرقية وأعمال التهيب

ًا من الجراءات النتقامية. وظل الحامون الذين يدافعون عن  والبتزاز التي يواجهونها، وذلك خوف
 الوزبك يتلقون التهديدات ويتعرضون للعتداءات الجسدية، بما ف ذلك أثناء وجودهم ف قاعة

ُذكر  الحكمة. وعجزت كافة الحاكم، بما فيها الحكمة العليا، عن استبعاد أو التحقيق ف الدلة التي 
ًا ف    تعرضت2013 أبريل/نيسان 2أنها انُتزعت تحت وطأة التعذيب. وف حادثة اعتداء وقعت مؤخر

 تاتيانا تومينا وزميلها أولوغ بيك عثمانوف لعتداء داخل مبنى الحكمة وخارجه عل أيدي مجموعة
ًا أو أكثر أثناء جلسة استماع إشافية للمحكمة العليا ف  من الرعاع مؤلفة من اثني عش شخص

ُأدين ف أكتوبر/تشين الول  ُأطلق2010بيشكيك  وتتعلق بقضية رجل من أصل أوزبكي   ، ولكن 
  بجريمة الشتاك ف قتل عدد من الشخاص من أصل عرقي2013ساحه ف يناير/كانون الثاني 

 . وكان الرعاع،2010قرغيزي بالقرب من مصنع حلج القطن "سانبا" خلل أحداث يونيو/حزيران 
 من أقرباء وأنصار الضحايا من أصل عرقي قرغيزي، يتلفظون بالشتائم ضد الحامي وينهالون

 عليهم باللكم والركل ويحاولون خطف الوراق منهم. واضطر الحامون إل الفرار، وتم تأجيل
 الجلسة حتى وقت لحق من ذلك اليوم. ويتعي عل السلطات إجراء تحقيقات وافية ومحايدة

 ومستقلة ف جميع حوادث الضايقة والعتداء عل الحامي وأقرباء الوزبك بدون تأخي، وتحقيق
جب الضر واتخاذ خطوات مناسبة لضمان توفي الحماية للمحامي والقارب والشهود.

 ويساور منظمة العفو الدولية قلق عميق لن داعية حقوق النسان وسجي الرأي عظيم خان
 عسكروف ل يزال يقبع ف السجن. وكان عسكروف قد قام خلل أحداث العنف ف يونيو/حزيران

  بتصوير أفلم والتقاط صور فوتوغرافية لبعض مشاهد العنف وعمليات القتل إشعال2010
 الحرائق، التي طال معظمها منازل الشخاص من أصل عرقي أوزبكي وغيها من الباني ف بازار –

 كورغون. وقد ُحكم عل عظيم خان عسكروف بالسجن الؤبد ف محاكمة لم تف بالعايي الدولية
 بتهم تعتقد منظمة العفو الدولية أنها ملفقة، وذلك ف محاولة لوقف عمله الشوع ف مجال حقوق

ًا وبل قيد أو شط لضمان أل تكون  النسان. وينبغي إطلق ساح عظيم خان عسكروف فور
  من19 من دستور قرغيزيا والادة 31قرغيزستان قد انتهكت الحق ف حرية التعبي الذي تكفله الادة 

ًا فيه. العهد الدول الخاص بالحقوق الدنية والسياسية، الذي أصبحت قرغيزستان دولة طرف

 وطلبت قرغيزستان تسليم عشات الشخاص من أصل عرقي أوزبكي تتهمهم السلطات بتنظيم أو
  ف أوش وجلل أباد. وفّر معظم الطلوبي إل2010الشاركة ف أحداث العنف ف يونيو/حزيران 

 2012 أكتوبر/تشين الول 16روسيا، بينما طلب عدد أقل منهم اللجوء ف كزاخستان وأوكرانيا. وف 
 قضت الحكمة الوروبية لحقوق النسان ف قضية محمود زهان إرغاشيف ضد روسيا، بأنه إذا تم

 تسليم مقّدم الطلب، وهو شخص من أصل عرقي أوزبكي يحمل الجنسية القرغيزية، إل
ًا للمادة    من التفاقية الوروبية لحقوق النسان (حظر3كرغيزستان، فإن ذلك سيعتب انتهاك
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 التعذيب أو إساءة العاملة، بما ف ذلك إرسال الشخاص إل أماكن يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر
ُتصدر فيها الحكمة ًا لهذا الحظر). وكانت تلك هي الرة الول التي   العاملة السيئة التي تشكل انتهاك

ًا بشأن حظر التعذيب وغيه من ضوب إساءة العاملة التي تتهدد الوزبك لدى عودتهم إل  حكم
قرغيزستان.

 وُيذكر أن قرغيزستان دولة طرف ف عدة معاهدات دولية تنص عل الحظر التام للتعذيب والتزام
 الدولة الطرف بإجراء تحقيق فعال ومحايد ف جميع مزاعم التعذيب وإساءة العاملة، ومنها العهد

  واتفاقية مناهضة التعذيب وغيه من ضوب7الدول الخاص بالحقوق الدنية والسياسية، الادة 
العاملة أو العقوبة القاسية واللإنسانية والهينة.

 إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات القرغيزية إل احتام التزاماتها بموجب القانون الدول وإل
 إجراء تحقيق عاجل ومحايد وشامل ف جميع مزاعم التعذيب وغيه من أشكال إساءة العاملة،

وضمان تقديم كل شطي تتبي مسؤوليته عن التعذيب وإساءة العاملة إل ساحة العدالة.

خلفية
 بعد أشهر من ظهور التوترات العرقية، تسارعت وتية الصادمات بي عصابات معظمها من أصل

  ف أوش. وف اليام2010 يونيو/حزيران 10عرقي قرغيزي وشباب من أصل عرقي أوزبكي ف 
 الربعة التالية اجتاحت موجات من إشعال الحرائق وأعمال النهب والهجمات العنيفة، بما فيها

 عمليات القتل والعنف الجنس، منطقتي أوش وجلل أباد. وأسفرت تلك الصادمات عن إصابة نحو
  شخص آخر. وأظهرت صور القمار الصطناعية400 شخص بجروح بالغة، ومقتل أكثر من 1900

ًا، وتعود ملكية أغلبيتها العظمى إل الوزبك. وف1807أن    مبنى ف مدينة أوش وحدها قد ُدمرت كلي
 الوقت الذي ارُتكبت فيه جرائم خطية عل أيدي أفراد من الجماعتي العرقيتي، فإن أغلبية الضار
ُنشت ف  والصابات والوفيات كانت من نصيب الوزبك. وقد أكدت هذا المر الرقام الرسمية التي 

ًا بهذه  غي مناسبة. ومع ذلك، فإن السلطات ف قرغيزستان ظلت تّص عل رفضها العتاف علن
الحقيقة، وهو ما سّبب خيبة أمل لنظمة العفو الدولية.

وحدات تحقيق متخصصة
  قدمت منظمة العفو الدولية إل سلطات2012 ويونيو/حزيران 2011ف يونيو/حزيران 

 قرغيزستان توصية رئيسية بإنشاء وحدات متخصصة داخل الشطة ومكتب الدعي العام والقضاء
ُتكبت خلل أحداث العنف ف يونيو/حزيران  للتعامل مع الجرائم وانتهاكات حقوق النسان التي ار

  وبعده، ومن بينها جرائم ضد النسانية. ويجب أن تكون التعيينات ف هذه الوحدات متوازنة2010
ُتتخذ أية خطوات  من حيث الصل العرقي ونوع الجنس. ويساور منظمة العفو الدولية قلق لنه لم 

ف هذا التجاه.

 إن منظمة العفو الدولية عل دراية تامة بالوارد الطلوبة، وتدرك الصعوبة ف إيجاد وتخصيص
 الوارد الكافية، ولسيما الوظفي ذوي الخبة ف التحقيق ف آلف الحالت. بيد أنه إذا أخذنا بعي
 العتبار الخفاقات الواضحة العديدة والثالب والنتهاكات والتحيز العرقي ف التحقيقات الجنائية
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 والحاكمات عل مدى السنوات الثلث الخية واستمرار تردد الوظفي الكلفي بتنفيذ القواني عن
 التصدي لهذه القضايا، فإن إنشاء نظام تحقيقات مستقل وغي متحيز ف أقرب وقت ممكن، بات

ًا ف بناء ًا مهم ُنفذ هذا النظام بشكل سليم، فإن هذه الوحدات يمكن أن تلعب دور ًا. وإذا  ًا أساسي  أمر
ًل عل المارسات  الؤسسات، وأن تعود بالفائدة عل نظام العدالة ف الجل الطويل، حيث تقدم مثا

الفضل بشأن التحقيقات الوافية والحايدة التي يمكن تكرارها عل مستوى البلد بأسها.

حالة عظيم خان عسكروف
ًا لنظمة  عظيم خان عسكروف هو مدافع عن حقوق النسان من أصل عرقي أوزبكي، يعمل مدير
ًا من شبكة  "فوزدوخ" (الهواء)، وهي منظمة غي حكومية مستقلة لحقوق النسان، تشكل جزء

ُتقل ف بزار – كورغون ف   15إقليمية لحقوق النسان ف قرغيزستان. وكان عسكروف قد اع
ًا حتى 2010يونيو/حزيران  ُيسّجل رسمي  15 يونيو/حزيران. وف 16، مع أن اعتقاله لم 

 سبتمب/أيلول ُحكم عليه بالسجن الؤبد ومصادرة ممتلكاته، بتهم "تخزين الذخية" و"الشتاك ف
 القتل مع سبق الصار" و"الشتاك ف قتل موظف مكلف بتنفيذ القانون". وتعتقد منظمة العفو
 الدولية أن التهم الوجهة ضده تم تلفيقها ف محاولة لوقف عمله الشوع ف مجال حقوق النسان.

ًا وبل قيد أو شط. وهو يقض  وقد اعتبته النظمة سجي رأي، وتدعو بالتال إل إطلق ساحه فور
ًا بالسجن الؤبد ف السجن رقم  ًا حكم  ف بيشكيك.47حالي

 وذكر عظيم خان عسكروف أنه تعّرض للضب البح ف اليام الثلثة الول لعتقاله، ف محاولة
 لرغامه عل العتاف بجريمة قتل شطي من أصل عرقي قرغيزي خلل أيام العنف، وعل توريط

 آخرين ف ذلك العنف. وقد تمّكن محاميه نور بيك توكتاكونوف من التقاط صور فوتوغرافية
  يونيو/حزيران، ولكن نائب الدعي العام22للرضوض الظاهرة عل جسده أثناء اجتماعه به ف 

 لنطقة بازار – كورغوث، الذي كان مرؤوسوه حاضين ف الجتماع، رفض مطالبته بإجراء فحص
ًا بعدم إجراء2010 يوليو/تموز 26طبي مستقل له. وف   . أّيدت محكمة مدينة جلل أباد قرار

ًا لتقرير أصدرته  تحقيق ف مزاعم تعّرض عسكروف للتعذيب وإساءة العاملة عقب اعتقاله. ووفق
 ، فإن الحالة2012منظمة "أطباء من أجل حقوق النسان" غي الحكومية ف أكتوبر/تشين الول 

 الصحية لعظيم خان عسكروف قد تدهورت بشكل خطي أثناء حبسه، بما ف ذلك بصه وجهازه
ًا من إساءة العاملة.  العصبي وتنفسه، ولكنه لم يتلّق الرعاية الطبية الضورية، وهو ما يشكل ضب
 وعقب فحص طبي أجراه خباء من منظمة "أطباء من أجل حقوق النسان" ف يناير/كانون الثاني

 ، خلص أولئك الخباء إل نتيجة مفادها أن حالة عظيم خان عسكروف أظهرت أدلة طبية عل2012
  قدم محاميه2012وجود إصابة ف الدماغ نتيجة لتعّرضه للتعذيب. وف نوفمب/تشين الثاني 

شكوى إل لجنة المم التحدة لحقوق النسان.

 وتعّرض محامي عظيم خان عسكروف وأقرباؤه للمضايقة والعتداء عل أيدي مجموعات من
 الشخاص مرات عدة، منها داخل مباني مركز العتقال التابع للشطة. ومن بي تلك الجموعات

ُتهم عظيم خان يقتله. وف   ، ألقت مجموعة من النساء2010 يوليو/تموز 21أقرباء الشطي الذي ا
 الحجارة عل إحدى قريبات عسكروف داخل مركز العتقال التابع للشطة، عندما حاولت تسليمه
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  أغسطس/آب تعّرض محاميه لعتداء داخل مباني مركز العتقال التابع للشطة.2ُصة طعام. وف 
 وقال إن مجموعة من الرجال والنساء أحاطوا به وهددوا بمعاقبته إذ استمر ف الدفاع عن جماعة

ُتخذ قرار بنقل2010 سبتمب/أيلول 2الوزبك العرقية. وقبل يوم واحد من بدء الحاكمة ف   ، ا
ًا منها ف مقاطعة20الحاكمة من بازار – كورغون إل قرية "ماس"، التي تقع عل بعد    كيلومت

 "نوكن" الجاورة. وقال نور بيك توكتاكونوف، محامي عظيم خان، إن هذه السافة ليست كافية
 2لضمان أمن التهمي أو أقربائهم. ولم يتمكن الحامي نور بيك من حضور الحاكمة ف 

ُأعطيت له فيما يتعلق بتغيي الكان وبسبب التهديدات  سبتمب/أيلول بسبب الهلة القصية التي 
الخطية التي تلقاها.

حالة عثمان زهان خاليزايف
 2011 أغسطس/آب 9عثمان زهان خاليزايف مواطن روس من أصل عرقي أوزبكي، قض نحبه ف 

ًا ف قرية بازار-كورغون عل  نتيجة للتعذيب بحسب ما ذكر، وذلك بعد يومي من اعتقاله تعسفي
 أيدي أفراد شطة يرتدون ملبس مدنية، ونقله إل مركز الشطة الحل. وبعد إطلق ساحه من

  أغسطس/آب، أبلغ زوجته بأنهم وضعوا قناع غاز عل وجهه وانهالوا عليه7مركز الشطة ف 
 بالضب. وعندما انهار قام أحد أفراد الشطة بضبه بركبته عل صدره مرتي أو ثلث مرات إل أن

ًا بجراحه بعد يوم ُأدخل الستشفى ف صباح اليوم التال، حيث فارق الحياة متأثر  فقد الوعي. و
 واحد. وقالت زوجته إنه كان قد أخبها بأن أفراد الشطة هم السؤولون عن الصابات التي لحقت
 به. وذكرت زوجته ومحاميه، اللذان حضا عملية تشيح جثته، أن فحص الطب الشعي أظهر أن

 10سبب الوفاة هو نزيف داخل. وبناء عل طلب رسمي من قنصلية روسيا التحادية ف 
 أغسطس/آب، رفع الدعي العام ف جلل أباد قضية جنائية ضد أربعة من أفراد الشطة ووجه إليهم

عدة تهم، منها التعذيب.

 ، نّظم أقرباء ومؤازرو أفراد2011وقبل بدء محاكمة أفراد الشطة التهمي، ف سبتمب/أيلول 
ًا، وأغلقوا الطريق الرئيس الواصل بي  الشطة التهمي احتجاجات عامة، تحّولت إل العنف أحيان

 جلل أباد وبيشكيك ف وقت ما. كما عمدوا إل ترهيب شهود الدعاء وعائلة عثمان زهان كاليزايف
ًا عل القاض كي يحملوه عل تبئة  ومحاميه خارج الحكمة وداخل قاعة الحكمة، ومارسوا ضغوط

ُنقلت الحاكمة إل منطقة تشوي، الواقعة عل بعد    كيلومت، لسباب أمنية. ومع ذلك500التهمي. و
 فقد تلقى شهود رئيسيون تهديدات باستخدام العنف، وغّي بعضهم شهادته لصلحة التهمي.

ًا عل سلمة عائلتهم. ولم يبدأ الدعي العام  وشعر آخرون بأنهم مضطرون إل مغادرة البلد خوف
 القليمي ف جلل أباد تحقيقات ف أفعال أقرباء وأنصار التهمي عل الرغم من الشكاوى التي قدمتها

ُأعيدت محاكمة أفراد الشطة2012أرملة عثمان زهان خاليزايف ومحاموها. وف مارس/آذار   ، 
 الربعة إل جلل أباد. ودعا رئيس محكمة جلل أباد القليمية إل إجراء مزيد من التحقيقات، وأطلق

 ، قررت الحكمة2012 ديسمب/كانون الول 26ساح اثني من أفراد الشطة التهمي بكفالة. وف 
 القليمية تأجيل الحاكمة إل أجل غي مسمى بعد غياب ثلثة من محاميي الدفاع عن جلسة الستماع

القررة.
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حالة ديلمراد حيدروف
ُتقل ديلمراد حيدروف، وهو محام من أصل عرقي أوزبكي، عل2010 يونيو/حزيران 27ف    اع

 أيدي أفراد من قوة الشطة. وقد اُتهم حيدروف بتنظيم اضطرابات جماهيية والشاركة فيها
 وبالشتاك ف قتل مفتش ضائب من أصل عرقي قرغيزي واثني من ضباط الجيش من أصل

 . ولم2010قرغيزي ف قرية ناريمان بمنطقة أوش خلل أعمال العنف التي وقعت ف يونيو/حزيران 
ًا، ولم تتوفر أدلة مباشة عل ًل ول محايد  يكن التحقيق ف جرائم ديلمراد حيدروف الزعومة كام

ًا ف مكان آخر ف وقت مقتل  صلتة حيدروف بتلك الجرائم. وقد أّكد بعض الشهود أنه كان موجود
 مفتش الضائب، ولم يتمكن شهود عيان عل حادثة مقتل أحد ضباط الجيش من التعرف عليه أثناء

ًا، فإنه يمكن أن يواجه  التحقيق. ول يزال حيدروف قيد العتقال بانتظار الحاكمة، وإذا ُوجد مذنب
ًا بالسجن الؤبد. حكم

 وبعد اعتقاله، ُذكر أن أفراد الشطة انهالوا عليه بالضب بالهراوات الطاطية عل مختلف أجزاء
 جسمه، ومنها رأسه وأصابعه، وخنقوه بكيس بلستيكي، وأدخلوا دبابيس الورق تحت أظافره.

ًا. وعل الرغم من تعّرضه للتعذيب وإساءة العاملة، فقد رفض  ولم يتم تسجيل اعتقاله رسمي
ُنقل إليه بعد  حيدروف التوقيع عل اعتاف. وقام موظفون طبيون ف مركز العتقال الؤقت الذي 

 التعذيب، بتوثيق إصابته برضوض وغيها من علمات التعذيب، وتم توثيقها مرة أخرى فيما بعد
 ف أوش، قبل توجيه التهم إليه.5من قبل الوظفي الطبيي ف مركز العتقال رقم 

 
ّنت تاتيانا تومينا،  وبالضافة إل ذلك، تعّرضت محامية ديلمراد حيدروف للتهيب والضايقة. فقد تب

 وهي محامية مستقلة من أصل روس، قضايا موكلي من أصل عرقي أوزبكي بشكل منتظم. وف
 ، تعّرضت للعتداء عل أيدي أربع نساء من أصل عرقي قرغيزي بينما2011مطلع أغسطس/آب 

 كانت تغادر محكمة مدينة أوش. وقد ضبتها إحدى النساء بحقيبة، بينما تقدمت الخريات لضبها
 وركلها ولكمها مع كيل من الشتائم. وشاهد موظفو الحكمة وأفراد الشطة حادثة العتداء، ولكنهم
 لم يتدخلوا لحمايتها أو لوقف الهجوم عليها. وقبل مغادرتها مبنى الحكمة قذفتها النساء بالحجارة

 وهددنها بمزيد من العنف. وف وقت لحق من ذلك اليوم رأى أحد مراقبي حقوق النسان النساء
 أنفسهن وهن يشتمن تاتيانا تومينا ف مركز العتقال بانتظار الحاكمة ف أوش. وكانت تاتيانا

 تحض جلسة استماع لوّكل آخر من أصل عرقي أوزبكي متهم بجريمة ل علقة لها بأعمال العنف
ُيذكر لوقف اعتداء2010التي وقعت ف يونيو/حزيران  ًا   . ولم يفعل أفراد الشطة الحاضون شيئ

 ، تعرضت تاتيانا تومينا، مرة أخرى، للعتداء ف قاعة الحكمة2012أولئك النساء. وف فباير/شباط 
 عل أيدي أقرباء الضحية أثناء دفاعها عن موكل من أصل عرقي أوزبكي. وقد تعّرضت للساءة

ًا. اللفظية، وتم تمزيق وثائقها إرب
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