
تقرير موجز:

المرصد األورومتوسطي لحقوق االنسان
يونيو 2019

إعداٌم في األسر :انتهاكات مشينة بحق األسرى في 
اشتباكات طرابلس الليبية





محتويات

الملخص التنفيذي

مقدمة

شهادات

خلفية قانونية

توصيات

4

5

6

12

11



4

الملخص التنفيذي

منــذ انــدالع االنتفاضــة الشــعبية فــي ليبيــا فــي فبرايــر 2011 واإلطاحــة بحكــم العقيــد معمــر القذافــي وقتلــه، 

 لتصــارع أطــراف متعــددة يمتلــك كل منهــا ســاًحا 
ً

دخلــت ليبيــا فــي حالــة مــن الفوضــى وعــدم االســتقرار نتيجــة

نحــي األطــراف المتنازعــة المصالــح الوطنيــة واإلنســانية للمواطنيــن جانًبــا 
ُ
وداعًمــا داخلًيــا كان أو خارجًيــا، وإذ ت

فــي اســتمرارها بنزاعهــا للســيطرة علــى المناطــق االســتراتيجية والمهمــة التــي تحتــوي ثــروات نفطيــة فــي 

البــاد، تشــهد ليبيــا أزمــات وتــرٍد مشــهود لحقــوق اإلنســان فيهــا.

ق المرصد األورومتوســطي لحقوق اإلنســان في هذا التقرير انتهاكات قاســية لحقوق اإلنســان وفظائع 
ّ
يوث

وقعــت خــال هجــوم قــوات تابعــة للــواء المتقاعــد خليفــة حفتــر علــى العاصمــة الليبيــة طرابلــس فــي 4 أبريــل 

لــت فــي إعــدام خــارج إطــار القانــون لعســكريين بعــد أســرهم، والتنكيــل بجثثهــم والتفاخــر بتلــك 
ّ
2019، تمث

ــق تلــك العمليــات البشــعة. وتؤكــد الشــهادات 
ّ
الممارســات المشــينة مــن خــال نشــر فيديوهــات وصــور توث

التــي يســتعرضها التقريــر أّن عمليــات القتــل والتنكيــل جــرت بشــكل ممنهــج، وســط غيــاب تــام لمنظومــة عدالــة 

رادعــة.
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مقدمة

ــا بعــد أحــداث االنتفاضــة الشــعبية فــي فبرايــر 2011 
ً
شــهدت األوضــاع اإلنســانية فــي ليبيــا تراجًعــا ملحوظ

حة فــي نزاعــات مســتمرة، مــا جعــل حالــة الفوضــى هــي الســائدة فــي البــاد، إذ تغّيــر 
ّ
ودخــول أطــراف مســل

مســار الثــورة التــي اندلعــت للمطالبــة بحقــوٍق عادلــة للمواطنيــن، إلــى حــرٍب أهليــة يشــهر الجميــع فيهــا 

ســاحه.

وخــال الشــهر األول مــن انــدالع الثــورة وخــروج المئــات مــن المتظاهريــن إلــى اعتصامــات، تعاملــت قــوات 

األمــن الليبيــة التابعــة للرئيــس القذافــي حينهــا بالقمــع والعنــف، وســّجلت منظمــات حقوقيــة مقتــل مــا 

يزيــد عــن 20 مدنــي خــال قمــع التظاهــرات، وإصابــة أكثــر مــن 800 شــخص بالرصــاص الحــي، فــي الوقــت 

الــذي فــرض فيــه مجلــس األمــن عقوبــات ضــد ليبيــا، وفــرض حظــر علــى األســلحة وأحالهــا للمحكمــة الجنائيــة 

للتحقيــق فــي جرائــم ضــد اإلنســانية.

إلــى  الوصــول  أجــل  مــن  للحــوار  المتنازعــة  الليبيــة  األطــراف  المتحــدة  األمــم  دعــت  داميــة  أحــداث  بعــد 

فــي  المتنازعــة  األطــراف  المدنييــن، والتقــت  بحــق  الواقعــة  المعــارك واالنتهــاكات  حــل ســلمي وإيقــاف 

الصخيــرات بالمغــرب فــي ديســمبر 2015، ووقــع اتفاقيــة الصخيــرات 22 برلمانًيــا ليبًيــا، وبــدأت غالبيــة القــوى 

الُموقعــة علــى االتفاقيــة العمــل بهــا فــي أبريــل 2016.

67 مــادة تنبثــق مــن 9 فصــول رئيســية أهّمهــا تحديــد مبــادئ وعمــل وتشــكيل  وشــملت االتفاقيــة علــى 

ــا بــه لليبيــا، كذلــك تحــدد صاحيــات وآلّيــة عمــل 
ً

ــا معترف  دولّي
ً

حكومــة الوفــاق الوطنــي التــي أصبحــت ممثــا

مجلــس النــواب والمجلــس األعلــى للدولــة والترتيبــات األمنيــة والدســتورية. 

وقعــت  الــذي  للمــأزق  الوحيــد  المخــرج  هــي  الصخيــرات  اتفاقيــة  أن  علــى  المتحــدة  األمــم  تأكيــد  ورغــم 

بعمليــة  يســمى  مــا  قــاد  الــذي  المتنازعــة، »خليفــة حفتــر«،  القــوى  زعمــاء  أهــم  أحــد  أن  إال  ليبيــا،  فيــه 

»الكرامــة« فــي 2015 بحجــة »تخليــص ليبيــا مــن اإلرهــاب وفوضــى الســاح«، أعلــن بوضــوح أن االتفاقيــة لــم 

تعــد صالحــة، وأنــه لــم يعــد ملتزًمــا بهــا.

حفتــر«  »خليفــة  المتقاعــد  اللــواء  قــوات  بيــن  والنزاعــات  الفوضــى  مــن  بحالــٍة  الليبــي  المشــهد  ويتصــف 

وقــوات حكومــة الوفــاق –المعتــرف بهــا دولًيــا- إذ تــدور اشــتباكات مســتمرة بيــن الطرفيــن منــذ 4 أبريــل/

نيســان 2019، أســفرت حتــى كتابــة هــذا التقريــر عــن مقتــل أكثــر مــن 650 شــخًصا وجــرح اآلالف، عــدا عــن دمــار 

كبيــر فــي الممتلــكات والمنشــآت المدنيــة.
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شهادات

عبد السام نوري أبو دبوس

حة تابعــة للــواء 
ّ
ــق المرصــد األورومتوســطي فــي هــذا التقريــر انتهــاكات مفزعــة ارتكبتهــا مجموعــات مســل

ّ
يوث

المتقاعــد خليفــة حفتــر، خــال هجومهــا علــى العاصمــة الليبيــة طرابلــس والــذي بــدأ يــوم 4 أبريــل/ نيســان 

2019. يســتعرض التقريــر شــهادات ألهالــي أو أصدقــاء مقاتليــن تابعيــن لقــوات حكومــة الوفــاق، يكشــفون فيهــا 

لفريــق األورومتوســطي معلومــات تؤكــد تنفيــذ قــوات »حفتــر« عمليــات إعــدام خــارج إطــار القانــون وتمثيــل 

مشــين بجثــث مقاتليــن مــن قــوات الوفــاق بعــد أســرهم وهــم علــى قيــد الحيــاة ويتمتعــون بصحــة جيــدة.

يقــول »محمــد الفقيــه« - مقاتــل فــي صفــوف قــوات حكومــة الوفــاق - فــي شــهادته لفريــق األورومتوســطي، 

إنــه وأثنــاء انســحابه مــن أحــد المواقــع العســكرية جنوبــي طرابلــس نتيجــة لوقوعــه تحــت ضربــات ناريــة، صــادف 

»عبــد الســام نــوري أبــو دبــوس«، أحــد المقاتليــن فــي قــوة مكافحــة اإلرهــاب التابعــة لحكومــة الوفــاق، وهــو 

 عــن ســبب االنســحاب واتفقــا علــى اللقــاء بعــد جولــة 
ً
ــا قليــا ــه بعدمــا تحدث

ّ
متــزوج ولديــه 4 أطفــال. وأضــاف أن

تفقديــة للمــكان، انقطــع االتصــال بشــكل نهائــي مــع »عبــد الســام«، مــا جعــل »الفقيــه« يتأكــد مــن وقوعــه 

أســيًرا.

 مــن شــخٍص مجهــول، تبّيــن أنــه مقاتل في قــوات »حفتر« 
ً

ــه تلقــى فــي اليــوم التالــي اتصــاال
ّ
ويتابــع »الفقيــه« أن

تابــع لغرفــة عمليــات إجدابيــا التــي يقودوهــا فــوزي المنصــوري، وأبلغــه أّن شــخًصا يــود الحديــث معــه، وبعدمــا 

تبّيــن أنــه »عبــد الســام«، طلــب منــه أن يتواصــل مــع بعــض القــادة العســكريين التابعيــن لحكومــة الوفــاق 

ليتمكنــوا مــن مبادلتــه مــع مقاتليــن تابعيــن لـ«حفتــر« وقعــوا فــي األســر بالقــرب مــن مدينــة الزاويــة عنــد بوابــة 

 .27



7

وبحســب شــهادة »الفقيــه« فإنــه تحــدث إلــى آســري عبــد »الســام« وأوصاهــم بالحفــاظ علــى ســامته حتــى 

تتــم عمليــة التبــادل، كمــا أّن اآلســرون زّودوه بمعلومــات حــول مــكان تواجــد »عبــد الســام« واســم آمــر القــوة 

التــي تعتقلــه وهــي غرفــة عمليــات إجدابيــا.

قــد االتصــال مــع »عبد الســام«، 
ُ

وبعــد تاريــخ 5 أبريــل/ نيســان 2019، حتــى التاســع والعشــرين مــن نفــس الشــهر، ف

إلــى أن ســيطرت الكتيبــة 166 التابعــة لحكومــة الوفــاق الوطنــي علــى مستشــفى »الســبيعة« جنوبــي طرابلس، 

صلت عنهــا الكهرباء بشــكل متعمد.
ُ

حيــث وجــدوا »عبــد الســام« جثــة هامــدة فــي إحــدى ثاجــات الموتــى التــي ف

ويؤكــد »الفقيــه« أن شــهادة الطبيــب الشــرعي كشــفت حــدوث الوفــاة بتاريــخ 15 أبريل/نيســان )بعدمــا تحــدث 

ًحــا أّن »عبــد الســام« تعــّرض للتعذيــب بآلــٍة حــادة تــم وخــزه بهــا فــي أرجلــه 
ّ

معــه عبــر الهاتــف بعشــرة أيــام(، موض

وأذنيــه وطعنــه فــي أجــزاء واســعة مــن جســده، وإحــداث حفــر فــي مناطــق متفرقــة مــن جســده.

أبــو دبــوس«، شــقيق الضحّيــة، إن  وفــي ذات الســياق يقــول »محمــد 

عائلتــه تواصلــت مــع »فــوزي المنصــوري« و«محمــد البوعيشــي« )قــادة 

فــي قــوات حفتــر( لضمــان اإلفــراج عنــه ومبادلتــه بأســرى آخريــن، وقــد 

تلقــت عائلتــه وعــوًدا باإلفــراج عنــه بمجــرد خضوعــه لإلجــراءات العســكرية 

والبــت فــي أمــره، لكــن كل تلــك الوعــود ذهبــت أدراج الريــاح بمجــرد العثــور 

عليــه جثــة هامــدة فــي مستشــفى الســبيعة. ويضيف »محمــد« أنه ُصدم 

عنــد اســتامه جثــة أخيــه إلتمــام مراســم الدفــن، حيــث كانــت تظهــر عليهــا 

طلقــت مــن 
ُ
عامــات التعذيــب الوحشــي واالنتقامــي وآثــار طلقــات ناريــة أ

مســافة قريبــة وحــروق بأعقــاب الســجائر حــول العيــن وضــرب علــى جميــع 

 لعامــات تعذيــب بالســوط وآالت حــادة وطلقــة 
ً

مفاصــل الجســم، إضافــة

ناريــة فــي أذنــه اليســرى أدت إلــى تهشــيم رأســه بالكامــل كمــا أكــدت 

شــهادة الطبيــب الشــرعي.

عبد السالم نوري أبو دبوس
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محمد مصباح جبريل

ــق فريــق األورومتوســطي شــهادة شــقيق »محمــد مصبــاح جبريــل« -مقاتــل فــي الكتيبــة 166 التابعــة لرئاســة 
ّ
وث

األركان العامــة بحكومــة الوفــاق الوطنــي- وهــو أحــد الضحايــا الذيــن تعرضــوا للتعذيــب والتنكيــل بعــد أســره 
علــى يــد قــوات »حفتــر« بالقــرب مــن عيــن زارة جنوبــي طرابلــس.

ــا عســكرًيا بتاريــخ 4 أبريل/نيســان 
ً

ويقــول شــقيق الضحيــة فــي شــهادته لألورومتوســطي إن أخــاه تلقــى تكليف
ــه تلقــى نبــأ مقتلــه بعــد 5 أيــام فــي المعــارك 

ّ
2019 لالتحــاق بالقــوات المدافعــة عــن العاصمــة طرابلــس، لكن

التــي وقعــت بمــا بمنطقــة كوبــري الزهــراء جنوبــي العاصمــة.
قــل »محمــد« تعرضــت لقذيفــة صاروخيــة 

ُ
وبحســب شــهادة شــقيق الضحيــة، فــإّن الســيارة العســكرية التــي كانــت ت

وبقيــت فــي مناطــق االشــتباك، وقبــل وصــول قــوات حكومــة الوفــاق الوطني للســيارة كان »محمــد« قد اختفى 
ا حــول مقتلــه. 

ً
مــن الســيارة وبقيــت جثتيــن لصديقيــه، مــا أثــار شــكوك

ــه وبعــد عــدة محــاوالت التواصــل مــع الهاتــف الــذي كان يحملــه القتيــل، أجــاب أحــد 
ّ
وتابــع شــقيق الضحيــة أن

 مــن الشــتائم والتهديــدات بالقتــل، واســتمر فــي ترديــد عبــارة 
ً
مقاتلــي »حفتــر« علــى الهاتــف، وأطلــق وابــا

»جّيفنــاه جّيفنــاه، مــا عــاش تــدوروه ال تبحثــوا عنــه مــات جيفــة الكلــب« )فــي إشــارة لقتلــه بطريقــة بشــعة(. وبعــد 
ــا علــى ظهــر دبابــة وقــد تــم ربــط ســاقه بحبــل فيمــا 

ً
ق

ّ
 ومعل

ً
وقــت قصيــر، وصلــت للعائلــة صــورة »لمحمــد« مقتــوال

يتدلــى جســمه أســفل الدبابــة، وقــد تــم التنكيــل بجثتــه بشــكل بشــٍع وســط ضحــك واســتهزاء مــن مقاتليــن تابعيــن 
لقــوات »حفتــر« يظهــرون فــي الصــورة.

 ويوضــح شــقيق »محمــد« الحالــة النفســية الصعبــة التــي أصابــت زوجــة 
الخاصــة  المتداولــة  الصــور  بعــض  مشــاهدتهم  بعــد  وابنــه  الضحيــة 
الجثــة  الحصــول علــى  تنصــب فــي  العائلــة  إذ أصبحــت جهــود  بالحادثــة، 
ُبذلــت  ودفنهــا بمــا يليــق باإلنســان. ويفيــد الشــاهد أن جهــوًدا حثيثــة 
للوصــول إلــى الجثــة لدفنهــا عــن طريــق الهــال األحمــر ووســطاء آخــرون، 
لكنهــا قوبلــت جميعهــا بالرفــض والتهديــد بالقتــل فــي حــال عــاد ذوي 
ــا 

ً
القتيــل للمطالبــة بجثتــه. وفــي هــذا الســياق يضيــف الشــاهد بــأن فريق

مــن الهــال األحمــر الليبــي اســتكملت بعــض اإلجــراءات الخاصــة باســتام 
الجثــة إال أنهــا فشــلت فــي تحقيــق مــا تصبــو إليــه بعــد أن كان رد القــوة 
المتواجــدة بمستشــفى الســبيعة » إمــا ان تذهبــوا أو ســنقوم بقتلكــم 
هــم لــم يســتعيدوا 

ّ
ونضعوكــم مكانــه بالثاجــة« وبّيــن شــقيق الضحيــة أن

 بعــد ســيطرة قــوات تابعــة لحكومــة الوفــاق علــى مستشــفى 
ّ

جثتــه إال
الســبيعة الــذي يحــوي جثــث القتلــى، وقــد وصلــوا إلــى الجثــة وهــي آخذة 

فــي التحلــل نتيجــة فصــل الكهربــاء المتعّمــد عــن ثاجــات حفــظ المــوت.

محمد مصباح جبريل
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م.ط

يقــول »م.ط« لألورومتوســطي، إّن شــقيقه »م.ط« )25 عاًمــا( وهــو مقاتــل فــي قــوات حكومــة الوفــاق، وقــع 

فــي األســر مــع اثنيــن مــن زمائــه عندمــا تــم القبــض عليهــم فــي ســيارتهم، وقــد قتلــوا جميًعــا بطريقــة وحشــية 

بإطــاق النــار علــى أجــزاء مــن الجســم تبقيهــم أحيــاء بهــدف التعذيــب، وربطهــم فــي ســيارات مســلحة وجرهــم 

م أحــد المعتقليــن لمشــاركته 
ُ
فــي الطرقــات. وبحســب شــهادة »م.ط« فــإن القــوات التابعــة »لحفتــر« اتصلــت بــأ

لحظــات تعذيبــه، إذ طلــب المتصــل مــن »أم الضحيــة« أن تســمع صــراخ ابنهــا تحــت التعذيــب، قبــل رميــه بالرصــاص 

ودهســه بعربــة مدرعــة فــي الطريــق العــام.

جثة م.ط بعد التنكيل بها من قبل قوات حفتر
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إعدام 6 مقاتلين بعد أسرهم أحياء

وفــي شــهادة أخــرى حصــل عليهــا األورومتوســطي، يقــول »محمــد أوســبيحة« -مقاتــل تابــع لحكومــة الوفــاق- 

إّن ســتة مــن رفاقــه وقعــوا باألســر قــرب مدينــة العزيزيــة جنــوب طرابلــس علــى أيــدي قــوات »حفتــر«، وقــد 

جــرى إعدامهــم ميدانًيــا بشــكل متتابــع، حيــث كانــت القــوات تقتــل كل يــوم أســيًرا بعــد تعريضــه لتعذيــب وحشــي 

بالضــرب بــاآلالت الحــادة والســياط، كذلــك كان يتــم إذاللهــم وذويهــم بتصويرهــم عــراة تحــت التعذيــب واالعتــداء 

عليهــم جنســًيا، وإرســال الصــور ومقاطــع الفيديــو إلــى أهلهــم بهــدف إذاللهــم، ويؤكــد »أوســبيحة« إضــرام 

النــار بجثــة أحــد األســرى بعــد قتلــه تحــت التعذيــب.

جثة مقاتل تابع للوفاق بعد إحراقها على يد قوات حفتر
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خلفيــة قانونية

قــة بالنزاعــات الداخليــة غيــر الدوليــة 
ّ
تنــصُّ المــادة الثالثــة فــي اتفاقيــات جنيــف المشــتركة لعــام 1949، والمتعل

قة بالنزاع يجب أن ُيعاملوا بشــكل يحفظ إنســانيتهم 
ّ
على أن األشــخاص الذين ُحرموا من حريتهم ألســباب متعل

 من كرامة اإلنســان.
ّ
وكرامتهــم، وتحظــر المــادة جميــع أســاليب القتــل والتعذيــب والمعاملــة المهينــة التــي تحط

ــة لمــا تســببه مــن   جــادة وملّح
ً

 قانونيــة
ً

وتســتوجب أعمــال التعذيــب القهــري والقتــل العمــد لألســرى ماحقــة

آثــاٍر تتجــاوز األشــخاص الذيــن يتعرضــون لهــا، إذ تعــد جريمــة دوليــة تســتوجب الوقــوف عليهــا وإيقــاف مرتكبيهــا 

ــا مــن حمايــة حــق األفــراد فــي الحيــاة والســامة والحريــة والشــرف، كذلــك حمايتهــم 
ً

ــة الوســائل، انطاق
ّ

بكاف

 مــن قيمتهــم، لمــا فــي ذلــك آثــاًرا شــبه دائمــة علــى 
ّ
مــن االعتــداء الصــارخ علــى حقوقهــم اإلنســانية أو الحــط

األشــخاص الواقعيــن تحــت التعذيــب، جســدية ونفســية.

ــٍة مــن اإلعانــات واالتفاقيــات الحقوقيــة،  وقــد قامــت منظمــة األمــم المتحــدة بتجريــم التعذيــب وحظــره بجمل

كذلــك جّرمــت كافــة القوانيــن واألعــراف الدوليــة قتــل أســرى النزاعــات.

تشــير المــادة الخامســة مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان لعــام 1948 إلــى ضــرورة أن »ال ُيعــّرض أّي إنســان 

ــة بالكرامــة«، كمــا نــص العهــد الدولــي 
ّ
للتعذيــب أو العقوبــات أو المعامــات القاســية والوحشــية أو المحط

للحقــوق السياســية والمدنيــة علــى أنــه »ال يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب أو المعاملــة والعقوبــة القاســية أو غيــر 

اإلنســانية أو التــي تتعــرض للكرامــة...«

عنــى بحقــوق اإلنســان أو النزاعــات مســألة التعذيــب، حيــث جّرمــه النظــام 
ُ
ولــم تتجاهــل أيــة اتفاقيــة دوليــة ت

األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )رومــا( 1998، كذلــك جّرمــه إعــان األمــم المتحــدة المتعلــق بحمايــة جميــع 

األشــخاص مــن التعــّرض للتعذيــب لعــام 1975، والــذي ينــص فــي قــراره رقــم 3452 علــى تجريــم التعذيــب ووصفــه 

بـــ »امتهــان للكرامــة اإلنســانية«.

وتحظــر المــادة الثامنــة مــن اتفاقيــة محكمــة الجنايات الدولية انتهاك حرمة الموتى أثناء العمليات العســكرية، 

ــا لاتفاقيــات المعمــول بهــا، وقــد ظهــرت هــذه األفعــال بشــكل فاضــح لعــدٍد مــن األســرى الذيــن تــم 
ً

إذ تشــكل خرق

التنكيــل بجثثهم.

عــاوة علــى مــا ســبق، فــإن قانــون العقوبــات الليبــي ينــص علــى أّن إهانــة الجثــث جريمــة تســتوجب المســاءلة 

والماحقــة القانونيــة، حيــث تنــص المادتيــن 294 و293 مــن قانــون العقوبــات الليبــي علــى تجريــم المســاس 

بالجثــث بحبــٍس ال يقــل عــن عــام.

ويشــار إلــى أن الجرائــم التــي تــم توثيقهــا فــي هــذا التقريــر تنــدرج ضمــن األفعــال التــي ترقــى لجرائــم حــرب 

ــا للنظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، حســب المــادة 8/ أ/ 6/3 والمــادة 8 فقــرة 
ً

مكتملــة األركان وفق

ب/12/11/10/6 وأيضــا الفقرتيــن ج/ه /11/4/2/1.
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توصيات

علــى األطــراف الليبيــة كافــة وضــع حــٍد النتهــاكات حقــوق اإلنســان، وااللتــزام بقواعــد القانــون الدولــي 

اإلنســاني والقوانيــن المحليــة بمــا يحفــظ كرامــة اإلنســان وســامة المدنييــن وعــدم تعّريــض األســرى 

لمــا يمــّس بحياتهــم أو كرامتهــم.

يتوجــب علــى الســلطات التشــريعية فــي ليبيــا تعديــل قانــون العقوبــات وتغليــظ عقوبــة انتهــاك حرمــة 

الموتــى لــردع مرتكبــي جرائــم التعذيــب والتنكيــل، وضمــان تقديمهــم للمحاكمــة.

علــى المدعــي العــام لمحكمــة الجنايــات الدوليــة فتــح تحقيــق فــوري فــي الجرائــم المرتكبــة بحــق 

األســرى الليبييــن علــى يــد قــوات »حفتــر«، وتقديــم الجنــاة للعدالــة.

جميــع األطــراف المتدخلــة فــي النــزاع الليبــي مطالبــة بممارســة ضغوطــات علــى األطــراف المنخرطــة 

ــرام كرامــة اإلنســان والحفــاظ علــى حيــاة المدنييــن وتحييدهــم  ــزاع المســلح فــي البــاد الحت فــي الن

عــن األعمــال العســكرية وأســاليب الترهيــب والتعذيــب، واالنخــراط فــي حــوار وطنــي جــاد ينهــي حالــة 

الصــراع المســتمر منــذ 2011.
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