Who Are We?
At the intersection of community, identity, democracy, and social justice, Raseef22 is an independent
media platform, presenting news and views relevant to the Arab world.
Inspired by Arab Spring, Raseef22 fills a cultural gap in the Arabic language media landscape,
acknowledging both local values and global perspectives.
Raseef22 has built a community of readers seeking homegrown Arabic content from around the 22
Arab countries, bringing personal perspectives to politics, lifestyle and culture. Headquartered in Beirut,
Lebanon, our staff is baed in 10 countries working with more than 100 journalists from around the world.
Raseef22 introduces diverse ideas that promote a better understanding of the stories that touch our
lives, appealing to our readers’ intellectual, and creative interests.
Consistent with our mission of nurturing a global readership, Raseef22 has launched an English
version to make our content accessible to readers living in the Arab world as well as in diaspora
regardless of their ability to read Arabic.

Audience
Readers demanding a better and more adapted political discourse in Arabic.
Thriving from inspirational movements.
The curious and inquisitive alternative media reader who is not afraid to push
the envelope, and who prefers to read in Arabic.
The millennials and the digital age Muslims whose faith is part of the daily
life, yet look beyond clerical interpretation and scriptures.

لماذا نعجز عن التغيير؟ ...ظروف الفشل قائمة قبل المحاولة نفسها
حسن عباس

ملاذا نعجز عن التغيري؟ هذا السؤال الكبري الذي ال منتلك إجابات واضحة عنه ،نطرحه كلّام حاولنا (أو
حلمنا) وفشلنا .ال تشفي غليلنا كل محاوالت تحليل أسباب الفشل وال تنشّ طنا فيتامينات الحديث عن
‘املراكمة’ و’السريورة’ التي تُرمى علينا من هنا وهنالك .

Articles | Politics

سيحميك هنا ،نستطيع القيام بأي شيء ،ولدينا ضوء أخضر من ترامب“
”ال أحد
ِ

نزيهة سعيد

“كانوا يسخرون مني ،ويقولون يل ‘ال أحد سيحميك هنا ،نستطيع القيام بأي يشء ،أن نغتصبك ،وال أحد
سينقذك منا ،ولدينا ضوء أخرض من ترامب بأن نفعل بك ما نريده’” ...قصة تعذيب الناشطة البحرينية
ابتسام الصائغ .

Articles | Politics

نبش ذكريات “ساحة حرب” ...مشاهد من “قصر العيني” أثناء ثورة يناير

تأت بعد” ...هل يزهر األمل في ربيع مغربي مقبل؟
“ أجمل األيام لم ِ

زينة عالء

محمد الخضيري

الرحلة األخيرة ...وقائع هروب زين العابدين بن علي من خالل الملفات القضائية
أحمد نظيف

Articles | Politics

أسئلة عن حق المرأة باإلنجاب ...بال زواج
رشا حلوة

يشغلني سؤال اإلنجاب كثرياً هذه األيام ،وأنا أقرتب إىل منتصف الثالثينات .يشغلني كأسئلة وجود ّية
ّ
تدق وتسمح أو ال تسمح
كامرأة،
بجسدي
ق
بيولوجي أيضً ا متعل
سؤال
ألنه
وأكرث
عديدة،
وبالساعة التي ّ
ّ
ّ
ً
للعمر
ا
ق
وف
باإلنجاب
لجسدي
البيولوجي .
ّ

Articles | Opinion

من رسائلي إلى ماريا“ ...هل تعلمين لماذا أكره االشتراكيين؟”
أسعد رهجي

املشكلة أنهم يدوسون عىل وجوهنا من الصباح حتى املساء يف هذه البالد ،وحني آيت ألكتب لك أنني
لدي كرامة وكربياء .
مشتاق لك ،فجأة أتذكر أن ّ

Articles | Opinion

زمن التغيير هو الوقت المناسب للنقد ...ال تنصتوا إلى َمن يطلب التأجيل
السواد
عمار
ّ

كأن ال ّ
حق لي في األورغازم كفتاة بدينة
أميرة حسن الدسوقي

مانيفستو االغتراب ...لنصنع وطننا الجميل على واتساب
سامي فياض

Articles | Opinion

“ عقل النساء بين أفخاذهن” ...والنار ملتهبة في ألسنتهن
مناهل السهوي

يروي الشيخ محمد النفزاوي يف كتابه “الروض العاطر يف نزهة الخاطر” ،حكاي ًة تُسأل فيها امرأة حكيمة
عن موضع العقل لدى معرش النساء ،لرتد قائلة“ :بني األفخاذ ”

Articles | Culture

العلمانية
منسية في تاريخ
تجربة
ّ
ّ

سامي مروان مبيض

حاول االنتداب الفرنيس فرض العلامنية الغربية عىل املجتمع السوري عرب قانونجديد لألحوال الشخصية
نص عىل حق أي مواطن سوري بلغ سن الرشد باختيار دينه والتنقل بحرية من دين إىل آخر دون إعالم
مجلس امللة ،الكنيسة أو دار اإلفتاء

Articles | Culture

“سحق الزعفران” ...لم تساهلت العصور الوسطى اإلسالمية مع المثلية بين
النساء؟
محمد دريوس

اإلسرائيليات في تفاسير القرآن
محمد يسري

روايات جريئة جنسياً بأقالم نسائية
فايز عالم

Articles | Culture

“ ولع بالرجل األبيض”؟ ...تمييز المصريين بين الالجئين السودانيين والسوريين
ماجد عاطف

“ كلامت مثل يا شوكالتة ويا سامرة التي يقولها الكثريون من املرصيني للسودانيني مازحني هي يف
ٍ
وتعال مسترت عىل أصحاب اللون األسمر ،وال تضحكنا مطلقاً ،ناهيك عن أن البعض يعرب
الحقيقة عنرصية
عن عنرصيته بفجاجة قائالً يا أسود أو يا عبد“

Articles | Life

يكره
اإلجباري
الحجاب
عايزة”...
لو
بره
واقلعيه
المدرسة
في
البسيه
“
ّ
شابات بالدين
شيماء حمدي

“ وصل األمر إىل إجبار فتيات مسيحيات عىل ارتداء الحجاب أيضاً ،وعندما حاولت هؤالء الفتيات ارتداء
حجاب يحمل رسوماً
تخص معتقده ّن الديني رفضت إدارة املدرسة ذلك وأجربته ّن عىل ارتداء الحجاب
ّ
بدون أي رسومات عقائدية “

Articles | Life

اإلسرائيلية
ومتوحشون ...صورتهم في مناهج التدريس
الفلسطينيون لصوص
ّ
ّ
ّ
أسماء عزايزة

تغير عالم الالنجري في سوريا بعد
سوق المالبس الداخلية للنساء… كيف
ّ
الحرب؟
زينة شهال

هذه اآلالم موجودة في رأسك فقط” ...قصة واحدة من كل  10نساء مع
“ذكورية الطب “
هيفاء زعيتر

Articles | Life

“

صرت عالة على أهلي بسبب
حب جنود للتعذيب
مصطفى سعدون

ِّ
المعذبون عرب والدول التي
ّ
تعذب عربية ...المشكلة ليست
في أمريكا بل فينا
أحمد ولد جدو

التعذيب في الدول العربية ...ملف مفتوح
ال تأيت أخبار التعذيب الذي يتع ّرض له مواطنون يف
سجون الدول العربية ومراكز أجهزتها األمنية ،أو يف أقبية
الجامعات املسلحة التي تلعب دور سلطة األمر الواقع
ولعل ما نعرفه أقل
ّ
عدة ،فرادى ،بل تأيت بالجملة،
يف دول ّ
بكثري مام نجهله

عندما اعتقلتني ميلشيا
مسلحة في ليبيا
صالح علي إنقاب

أشغال شاقة و”إبر مازوت”
واغتصاب وحشي ...شهادة
تعذيب على أيدي “الجيش
الحر” و”النصرة ”
فريد شاكر

Raseef22 Files

Letters To Maria… “You Know Why
I Hate Socialists?”

Islam and Homosexuality, Is There
A Neutral Ground?

Asad Rahji

Ismail Fayed

21st Century Men Mutilating Their
Wives Genitals For Chastity

The Secret History of Hadith: The
Prophet Refused it and Abu Bakr
Burnt It

No Perfume and No Bras, the Effect of
Rising Prices in Syria
Soha Kamel

Maysoon enters the bathroom in tears,
turning the hot water on, her tears fall and
mix in with the shampoo foam dripping from
her hair, face and neck, as she recalled the
words of her fiancé Taim, “Can’t you use
some perfume or deodorant?”

Raseef22 English

Noura Al Ghazali

Depression and Revolution
Ayman Makarem

Islam El-Kalh’i

Jamal Died And So Did Our Fears
Kareem Sakka

Curated Content

Videos

STATISTICS
(2020)

+26M

7.03%
Europe

Pageviews

4.44%
Americas

+11M
Users

Male
(59.13%)

37.38%
Africa

Continents
16.70%

24.66%

Female
(40.87%)

35-44

Gender
+4M

50.54%
Asia

18-24

Age
+126K

+110K

Social Media Followers

25-34
29.46%

45-54

13.08%

