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جرانت ليربيت
جرانت ليربيت هي منظمة غري ربحية مقرها لندن تهدف إىل الدفاع عن حقوق
اإلنسان يف جميع أنحاء العامل .جرانت ليربيت هو جناح املنارصة الرسمي ملنظمة
"فورجوتن ومين"  ،وهو صوت عاملي ألولئك الذين تم إسكاتهم.

قيمنا

جرانت ليربيت هو صوت عاملي رسمي
ألولئك الذين تم إسكاتهم واضطهادهم
وسجنهم .تستند قيمنا األساسية عىل
املعتقدات األساسية عىل النحو التايل:
العدالة
الحرية
املساواة
الكرامة

نهدف إىل توفري الحرية للجميع بغض النظر عن العرق واللون واملعتقد  ،ومحاسبة
أولئك الذين فرضوا الظلم عىل األبرياء .نقوم بذلك عن طريق الضغط ورفع الوعي
واملشاركة يف التغطية العاملية وتقديم االلتامسات وإرشاك املحاكم الوطنية والدولية
ملحاربة القمع العاملي.
نتوقع من األفراد والجامعات واملجتمعات والحكومات التمسك بهذه القيم يف كل
ركن من أركان العامل .أينام كان هناك انتهاك لهذه القيم  ،سنهدف إىل معالجتها.
يتم متويل جرانت ليربيت من قبل مانحني من القطاع الخاص من اململكة املتحدة
متويل من أي حكومة.
والواليات املتحدة واالتحاد األورويب .جرانت ليربيت ال تتلقى ً
تأسست:

األمان

2016

املسئولية

مقرها:
لندن ،اململكة املتحدة

فورجوتن ومين
املنارصة جزء ال يتجزأ من مهمتنا
الشاملة  ،ال ميكنك أن تكون
إنسان ًيا وتتجاهل النضال العاملي
من أجل الحقوق األساسية

فورجوتن ومين هي مؤسسة خريية تديرها نساء من أجل النساء  ،وهي مؤسسة
خريية مكرسة ملساعدة النساء يف األزمات وحاالت الطوارئ .تم إنشاء الجمعية
الخريية بعد مشاهدة مواقف عدة يتم استغالل النساء يف املواقف الضعيفة مقابل
مساعدتهم.
نحن نتخيل عامل ًا تُ نح فيه كل امرأة الفرصة لتعيش حياة خالية من اإلذالل والفقر
وسوء املعاملة .عامل تتمتع فيه املرأة بالحرية يف الحفاظ عىل كرامتها وصحتها
ورفاهيتها واستقاللها االقتصادي.

سانديب باهيا  -املؤسسة
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هناك أفراد وجامعات ومجتمعات يف جميع أنحاء العامل حرموا من حقوقهم
اإلنسانية األساسية  ،ويعانون يف صمت  ،سواء بسبب التعذيب الشديد أو سوء
املعاملة أو الحرمان من حريتهم .لهذا السبب كانت والدة جرانت ليربيت حتمية.
صالح الدين عيل  ،الرئيس التنفيذي  -جرانت ليربيت
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مقدمة رئيس املنظمة

صالح الدين عيل  ،الرئيس التنفيذي – جرانت لريبتي
جرانت ليربيت تناضل من أجل املجتمعات يف جميع أنحاء
العامل التي تُداس حقوقها اإلنسانية وت ُسكت أصواتها .لذلك ،
من الطبيعي أن نبدأ مبعتقيل الرأي.

إىل املعاملة الهمجية التي عانوا منها واملوقف القانوين الذي
يواجهونه .نقوم بتضمني بيانات جديدة توفر نظرة ثاقبة
عىل الصورة األكرب جنبًا إىل جنب مع الشهادات الفردية التي
توضح بالتفصيل العذاب الشخيص الحقيقي من أفراد عائالت
السجناء.

يف اململكة العربية السعودية اليوم  ،يقبع نشطاء يف السجن
بسبب جرمية الرغبة يف عامل أفضل .لقد تعرضوا للتعذيب
واالعتداء الجنيس وأجربوا عىل اإلرضاب عن الطعام ،
واحتجزوا يف الحبس االنفرادي لشهور متتالية وفصلوا عن
عائالتهم .ال يزال الكثريون ينتظرون التهم و املحاكمة حتى
بعد سنوات من اعتقالهم  ،وبعضهم رأى أفراد عائالتهم
ومحاميهم يلحقون بهم يف السجن فقط بسبب مساعدتهم.

السبب النهايئ لهذا التقرير هو النظام املليك السعودي الذي
يديره األمري محمد بن سلامن  ،نجل امللك سلامن بن عبد
العزيز آل سعود البالغ من العمر  83عا ًما .ميكن اعتبار
كالهام رئيس دولة وحكومة مشرتكني  ،حيث يتوىل االبن
البالغ من العمر  35عا ًما املسؤولية العامة عن الشؤون.

يسعى هذا التقرير إىل تقديم تحليل شامل ملوقف معتقيل
الرأي يف السعودية  -من الحملة التي أدت إىل اعتقالهم ،

توىل امللك السلطة منذ وفاة شقيقه عام  2015؛ ويدير ابنه
جميع شؤون اململكة منذ عام  .2017وكالهام متأثران بشدة
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بالخوف من الربيع العريب والطلب املتزايد عىل الدميقراطية
يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا .أدت التغيريات يف
تونس ومرص مبارشة إىل التحركات األخرية يف اململكة العربية
السعودية واإلمارات من أجل حامية مملكتيهام.
بدأت مقاطعة قطر وتركيا يف أبريل  2017وصدر مرسوم
لجميع الشخصيات البارزة يف اململكة لدعم الخطوة واالنتقاد
الرصيح وبعبارات واضحة لدولة قطر.
يف الوقت نفسه  ،بدأت حملة قمع كبرية ضد أولئك الذين
عارضوا تصاعد التوتر بني الدول املختلفة وسعى إىل نهج أكرث
سلمية وتصالحية .واعتقل العرشات من رجال الدين واملثقفني
ذوي النفوذ  ،وهو ما يشري إىل بدء قمع كاسح للتعبري عن
األفكار واآلراء.
املدونون والناشطون واألكادمييون وعلامء الدين املسجونون
"متهمون" بالعمل نيابة عن "جهات أجنبية ضد أمن اململكة"
واتهموا بصالتهم بجامعات مثل اإلخوان املسلمني .العديد
من املعتقلني والذين ما زالوا يقضون عقوباتهم دون محاكمة
هم بسبب "األعامل اإلجرامية" املتمثلة يف إرسال تغريدات
تدعو إىل املصالحة أو التعاطف مع أولئك املسجونني بسبب
جرامئهم الفكرية.
تصاعدت قضايا حقوق اإلنسان التي كانت موجودة يف املايض
اآلن إىل أبعاد مقلقة تشمل القتل غري املرشوع ؛ اإلعدام
عىل جرائم غري عنيفة ؛ عمليات االعتقال و الحجز القرسية
؛ واالختفاء القرسي؛ وتعذيب السجناء واملعتقلني من قبل
العمالء و أمن الدولة .كام شاهدنا عمليات فدية واعتقال
وتعذيب ألفراد أرس املعتقلني.
أدت الحملة القمعية إىل االعتقال واالحتجاز التعسفيني.
االعتقال الجامعي للسجناء السياسيني  -مبا يف ذلك اعتقال
بسبب األفعال املرتكبة أثناء الطفولة ؛ قيود تفروض عىل
حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات االنسانية ؛ وقيود
صارمة عىل الحرية الدينية ؛ واالختطاف ؛ وعنف ومزيد من
االضطهاد ضد النساء  ،عىل الرغم من تنفيذ مبادرات جديدة
لحقوق املرأة  ،فإن العديد من املدافعني عن حقوق املرأة
يُسجنون لألسباب نفسها التي تم منحها اآلن .ال يتم منح
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السعوديني الحرية واللجوء الدستوري الختيار حكومتهم من
خالل انتخابات حرة ونزيهة.
يسعى هذا التقرير إىل تسليط الضوء عىل االنتهاكات ووضع
حجم انتهاكات حقوق اإلنسان ضد أولئك الذين ميثلون
جوهر اململكة العربية السعودية  -مواطنيها .إن املجتمع
األكرث عدالً ال ُينح ببساطة من خالل منح مواطنيه إمكانية
الوصول إىل "ألعاب الحرية" مثل السينام والحفالت املوسيقية
ومراكز التسوق  ،ولكن ُينح أساس الحق يف اختيار توجههم
السيايس واالجتامعي الفردي واملجتمعي والوطني.
لكن هذا التقرير ال يشري إىل اليأس  -إنه ينتهي بخطة .بينام
تواصل الحكومة السعودية حملتها التي تقودها العالقات
العامة نحو القبول كعضو كامل العضوية يف املجتمع الدويل
 يسعى هذا املرشوع إىل توفري األساس ألولئك الذين يؤمنونبحقوق اإلنسان لإلرصار عىل إطالق رساح هؤالء السجناء
باعتباره الحد األدىن لسعر القبول.
نحن نؤمن بأن الحمالت اإلعالمية تنجح ،وأن الضغط
اإلعالمي يجلب النتائج ،وأن السلطات السعودية ميكن أن
ترى منطق حفظ حقوق االنسان واالفراج عن معتقيل الرأي.
نحن بحاجة إىل بناء أعمق وأوسع تحالف ممكن للنضال
من أجل التغيري .وبهذه الروح أشكر كل من ساهم يف نرش
هذا التقرير  ،وال سيام لينا الهذلول وأريج السدحان وعبد
هللا العودة وعبد هللا الغامدي الذين كتبوا بشكل مؤثر عن
أحبائهم وظروفهم .أود أن أشكر أصدقائنا عرب املجتمع املدين
الذين قضوا وقتًا يف االطالع عىل هذا التقرير وتقديم أفكارهم
وتعليقاتهم القيمة.
هذا التقرير هو األول من بني العديد من التقارير التي
سننرشها يف جرانت ليربيت  ،ويف األشهر املقبلة  ،سيقوم فريقنا
بحملة من أجل حقوق اإلنسان أينام وكيفام أمكن ذلك من
معسكرات اعتقال األويغور إىل حقوق املرأة يف بنغالديش.
صالح الدين عيل | الرئيس التنفيذي – جرانت لريبتي
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التمهيد

يتعرض السجناء السياسيون يف اململكة العربية السعودية
للتعذيب واالعتداء الجنيس وحتى القتل .وراء العالقات
العامة املكلفة يوجد نظام ييسء بشكل منهجي إىل سجناء
الرأي باملئات ضد القواعد والقوانني الخاصة به ويف انتهاك
واضح للمعاهدات الدولية التي وقعها.
ِ
نروي يف هذا التقرير قصص شبان أُعدموا بسبب جرائم
ارتكبوها يف سن ال تتجاوز العارشة ؛ نظهر كيف أن مجرد
الدعوة إىل السالم يف تغريدة ميكن أن تؤدي إىل عقوبة
اإلعدام ؛ ونقوم بإدراج من ماتوا يف الحجز يف ظروف مريبة.
نحن نفصل أعامق التعذيب الجسدي والنفيس عىل نطاق
واسع من االستخدام املتكرر للصدمات الكهربائية إىل الرضب
وحتى االعتداء الجنيس .نربهن عىل االستخدام املكثف للحبس
االنفرادي املطول والفصل القرسي املتكرر للسجناء عن فرقهم
القانونية وعائالتهم.
نظهر كيف تم استهداف نشطاء حقوق املرأة حتى بعد
تعديل القوانني التي دأبوا عىل تغيريها  ،وموجات االعتقاالت
التي شهدت إسكات القادة الدينيني والصحفيني  ،واالستهداف
الدنئ ألفراد عائالت الناشطني  -حتى من الحمالت السياسية
السلمية التي أثار أحباؤهم من خاللها غضب السلطات.
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لكننا نبدأ بروايات شخصية ألفراد عائالت أولئك الذين ما زال
أحباؤهم يف السجن  -لينا الهذلول  ،وأريج السدحان  ،وعبد
هللا العودة  ،وعبد هللا الغامدي .قصصهم وصمة عار يف ضمري
العامل.
يف النهاية  ،يثبت هذا التقرير أن مقتل جامل خاشقجي
مل يكن انحرافًا أو حالة فردية  ،بل ميثل مامرسة تشغيلية
قياسية.
يحتاج بقية العامل إىل أن يستيقظ  -يجب أال يتم الرتحيب
باململكة العربية السعودية يف مجتمع الدول املحرتمة بينام
تقوم بتعذيب وتجاوزات وقتل شعبها.
ويحتاج بقية العامل للوقوف  -من خالل املؤمترات الدولية
والفعاليات الرياضية العاملية التي يسعى النظام السعودي إىل
جعل اآلخرين متواطئني معها يف جرامئهم .يجب أن يرفضوا
 ويطالبوا باإلفراج عن معتقيل الرأي يف اململكة العربيةالسعودية.
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امللخص التنفيذي
يركز هذا التقرير عىل محنة معتقيل الرأي الذين اعتقلوا يف عهد محمد بن سلامن  ،ومن
استمرت قضاياهم.

إن إساءة معاملة السجناء السياسيني يف اململكة العربية
السعودية تحدث عىل نطاق واسع  ،لكن من املهم عدم ترك
املدى الهائل لالنتهاكات يلقي بظالله عىل حقيقة أن كل حالة
نوثقها متثل مأساة شخصية .ال ميكننا التحدث مع املحتجزين
يف السجون السعودية  ،لذلك نبدأ باليشء التايل لألفضل -
قصص أحبائهم.

عبد هللا العودة  ،يكتب عن والده سلامن العودة  ،الذي
يواجه عقوبة اإلعدام ملجرد تغريدة بسيطة أمالً يف السالم مع
قطر.
وعبدهللا الغامدي يناقش حاالت والدته وشقيقيه  ،املوقوفني
واملعذبني لسبب ال يتجاوز ارتباطهم به وحملته السلمية.

لينا الهذلول تناقش قضية شقيقتها الناشطة الحقوقية
املشهورة واملرشحة لجائزة نوبل لجني الهذلول
أريج السدحان  ،تطرح وجهة نظرها حول اعتقال شقيقها
واستمرار اعتقاله  ،االنساين عبدالرحمن السدحان
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الجزء األول :السياق

يف هذا القسم  ،حددنا سياق ومنطق تركيزنا عىل عهد
محمد بن سلامن .عىل وجه الخصوص  ،نلخص تاريخ حقوق
اإلنسان والسجناء السياسيني يف اململكة  ،ونحلل االسرتاتيجية
الجيوسياسية وراء قرارات عهد محمد بن سلامن  -وال سيام
التناقض الواضح بني اإلصالح الحقيقي  ،واالستمرار يف إيذاء
النشطاء  -حتى أولئك الذين تم االستجابة لدعواتهم لإلصالح.
تأسست اململكة العربية السعودية يف عام  1932كملكية
مطلقة .عىل الرغم من أن ساللة حكامها لديهم سلطة
مطلقة رسمية  ،إال أنهم ميارسون هذه السلطة بالتنسيق مع
مجموعة من جامعات املصالح املؤثرة  ،مبا يف ذلك املؤسسة
الدينية السنية املحافظة للدولة ورجال الدين املستقلني
وأعضاء آخرين من العائلة املالكة واألجهزة األمنية وكبار
أعضاء الدولة ومجتمع األعامل السعودي.
عندما توىل محمد بن سلامن منصب ويل عهد اململكة
العربية السعودية  ،تم الرتحيب بوصوله بني النخب الغربية
بإثارة تضاهي رغبة مفهومة يف اإلصالح داخل اململكة.
جاءت هذه الرغبة يف اإلصالح ضمن اسرتاتيجية جيوسياسية
 تم التعبري عنها يف رؤية  -12030والتي تسعى إىل تحويلاالقتصاد السعودي بعي ًدا عن اعتامده عىل النفط من خالل
تنويع الناتج املحيل للمملكة إىل تقنيات جديدة وخرضاء ،
من بني أمور أخرى.

السؤال الذي حدد نهج النخبة الغربية للسعودية يف عهد
محمد بن سلامن .هل هو حقا مصلح عظيم؟ الجواب مكتوب
بالدم  -ال.

ميكن فهم عهد محمد بن سلامن بشكل صحيح عىل مرحلتني
 ،مقسومتان عىل تاريخ واحد  2 -أكتوبر  .2018يف األشهر
الستة عرش األوىل من حكم ويل العهد الفعيل  ،اعترب املجتمع
الدويل أفعاله إيجابية عىل نطاق واسع  -حتى مع اشتداد
موجات االعتقاالت.

تحتل اململكة العربية السعودية اليوم املرتبة  170من أصل
 180عىل مؤرش حرية الصحافة العاملي 2واملرتبة  149عىل
مؤرش حرية اإلنسان التابع ملعهد كاتو . 3عىل حد تعبري
هيومن رايتس ووتش  ،تقمع السلطات السعودية املعارضني
4
ونشطاء حقوق اإلنسان ورجال الدين املستقلني.

يف  2أكتوبر  2018تغري كل يشء .قُتل الصحفي واملفكر
والناشط يف صحيفة واشنطن بوست يف السنوات األخرية
جامل خاشقجي بوحشية داخل سفارة اململكة العربية
السعودية يف تركيا بنا ًء عىل أوامر رصيحة من محمد بن
سلامن .وفاة جامل خاشقجي هي يف املقام األول مأساة
لعائلته ومن أحبوه واحرتموه  ،لكنها أيضً ا إجابة واضحة عىل

مل يتم محاكمة للعديد من السجناء الذين وثقناهم  ،ومل
يتم إبالغهم بالتهم املوجهة إليهم .بالنسبة ألولئك الذين
تم محاكمتهم و توجيه التهم إليهم  ،نرى سلسلة من التهم
امللفقة من مزاعم كاذبة بصالت باإلرهاب والتجسس إىل
الفتنة العامة.
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الجزء الثاين :معتقيل الرأي يف عهد محمد بن سلامن
يف هذا القسم من التقرير نقدم تحليلنا للوضع الحايل ملعتقيل الرأي يف اململكة العربية
السعودية .أدناه  ،نقوم بفهرسة السجناء بطريقتني .األوىل  ،من خالل انتهاكات حقوق اإلنسان
 ،والثانية  ،نصنف السجناء إىل مجموعات حسب مهنتهم و نشاطهم الحقوقي و أعامرهم  ،من
نشطاء حقوق املرأة إىل الصحفيني إىل أولئك الذين ارتُكبت "جرامئهم" وهم قارصون.

املنهجية

إلنتاج هذا التقييم لحالة معتقيل الرأي يف اململكة العربية السعودية  ،قمنا بتحليل البيانات املتاحة من املنظامت غري الحكومية
والحكومية والوكاالت الدولية  ،وأجرينا مقابالت مبارشة مع أفراد عائالت عدد من السجناء .لقد اعتمدنا بشدة عىل أبحاث
ومنشورات املنظامت الصديقة عرب املجتمع املدين و الحقوقي من أجل الجمع بني جميع البيانات املتاحة  -أي أخطاء هي
بالطبع خطأنا .عىل وجه الخصوص  ،نود أن نشكر املنظامت التي جعل عملها هذا التقرير ممك ًنا  ،مبا يف ذلك:
•القسط لحقوق اإلنسان
•م َنا لحقوق اإلنسان
•لجنة حامية الصحفيني
•منظمة العفو الدولية
•هيومن رايتس ووتش
•املنظمة األوروبية السعودية لحقوق اإلنسان
•فرونت الين ديفندرز
•أمريكيون من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف البحرين
•مركز الخليج لحقوق اإلنسان
عىل الرغم من أننا بذلنا كل ما يف وسعنا لضامن صحة معلوماتنا وتحديثها  ،إال أنه يجب التأكيد عىل أن سيطرة النظام
السعودي عىل املعلومات وحرية التعبري يف اململكة تعني أن الصورة الكاملة محجوبة بشكل دائم.
عىل هذا النحو  ،فإن البيانات التي نقدمها من املرجح أن تكون تقدير بخس لحجم املعاملة الوحشية ملعتقيل الرأي يف اململكة
العربية السعودية.
جرانت ليربيت 2020/21
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موجات االعتقاالت
بعد أن أصبح محمد بن سلامن ول ًيا للعهد  ،شنت السلطات السعودية سلسلة من حمالت االعتقال
تهدف عىل ما يبدو إىل القضاء عىل أي نوع من املعارضة الداخلية .جاءت االعتقاالت يف سلسلة
موجات بارزة.
املوجة 1

 78شخصاً

يف سبتمرب  /أيلول  ، 2017بعد ثالثة أشهر من تويل محمد بن سلامن والية ويل
العهد السعودي  ،شنت السلطات حملة تطهري استهدفت شخصيات بارزة من
السعوديني  ،مبن فيهم رجال دين وأكادمييون ومثقفون وصحفيون ونشطاء
حقوقيون.

املوجة 2

أعلنت وكالة األنباء السعودية مساء يوم  4نوفمرب  /ترشين الثاين  ، 2017عن أمر
مليك بإنشاء لجنة عليا ملكافحة الفساد برئاسة ويل العهد األمري محمد بن سلامن.
يف وقت الحق من نفس املساء  ،بدأت قناة العربية اململوكة للسعودية بث تقارير
عن قيام السلطات بحملة واسعة النطاق العتقال  43من الشخصيات البارزة
املتورطة يف قضايا فساد.

املعارضة املحتملة

 43شخصاً
اعتقاالت "االبتزاز"

املوجة 3

 15شخصاً

اعتقال املدافعات عن حقوق املرأة

يف مايو  ، 2018قبل أسابيع قليلة من رفع السلطات السعودية الحظر املفروض
عىل قيادة املرأة للسيارة يف  24يونيو  ،بدأت السلطات حملة منسقة كبرية ضد
حركة حقوق املرأة السعودية .واعتقلت السلطات ناشطات بارزات يف مجال حقوق
املرأة واتهمت بعضهن بجرائم خطرية تبدو مرتبطة مبارشة بأنشطتهن.

املوجة 4

 17شخصاً

اعتقاالت أبريل 2019
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يف  4أبريل  /نيسان  2019أو نحوه  ،وعىل الرغم من االنتقادات الدولية املستمرة
ملقتل خاشقجي  ،نفذت السعودية حملة اعتقاالت جديدة استهدفت هذه املرة
 17كات ًبا وناشطًا.

جرانت ليربيت 2020/21

انتهاكات حقوق اإلنسان
يف عهد محمد بن سلامن  ،تعرض معتقيل الرأي ملجموعة من املامرسات التعسفية  ،والتي غال ًبا
ما تتعارض مع القانونني والعواعد الدولية والسعودية .وشملت هذه املامرسات:

التعذيب

تعذيب السجناء غري قانوين يف اململكة العربية السعودية .مبوجب القانون  ،يتحمل
الضباط املسؤولون عن إساءة معاملة السجناء املسؤولية الجنائية  ،ويحظر عىل
القضاة قبول االعرتافات املنتزعة باإلكراه ، 5والدولة السعودية من الدول املوقعة
عىل اتفاقية عام  1987ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة
الالإنسانية أو املهينة .6ولكن عندما يتعلق األمر مبعتقيل الرأي والسجناء السياسيني
فإن التعذيب منترش .وجدنا أدلة عىل ما ال يقل عن  51فر ًدا تعرضوا لإليذاء
الجسدي عىل أيدي خاطفيهم من عمالء الدولة و رجال األمن.
دراسة حالة  -خالد العمري  ،رمي يف السجن إلبالغه عن اإلساءات التي تعرض لها
خالل سجنه

العنف الجنيس

لن نعرف أب ًدا املدى الكامل لالنتهاكات يف السجون السعودية بينام تستمر
الهجامت الوحشية عىل حرية التعبري واالعتقاالت التعسفية ملن يعتربهم النظام
مزعجون سياس ًيا .يواجه السجناء خطر التعرض النتهاكات أكرب إذا كشفوا عن
تعذيبهم ؛ يواجه أفراد أرسهم خطر تعريض أحبتهم للخطر  -أو مواجهة االعتقال
أنفسهم .عىل هذا النحو  ،فإن االنتهاكات  -بحكم تصميمها  -يخفيها النظام .ومع
ذلك  ،نعرف ما ال يقل عن  6ضحايا للعنف الجنيس يف السجون السعودية .ليس
من املستغرب أن جميعهم ناشطات يف مجال حقوق املرأة  ،مام يشري إىل هجامت
متعمدة وموجهة  ،وعىل األقل تثري تساؤالت حول التواطؤ أو حتى التوجيه من كبار
الشخصيات.
دراسة حالة  -نوف عبد العزيز  ،كاتبة وناشطة يف مجال حقوق املرأة

جرانت ليربيت 2020/21
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عقوبة االعدام

هناك ثالث فئات من السجناء السياسيني الذين يواجهون عقوبة اإلعدام يف اململكة
العربية السعودية  -شخصيات دينية  ،والناشطون حقوقيون  ،وبشكل ال يصدق
 ،أولئك الذين ارتكبوا جرامئهم املفرتضة وهم أطفال .لقد وجدنا أدلة عىل ما ال
يقل عن خمسة شبان تم إعدامهم يف عهد محمد بن سلامن بسبب ما يسمى
بالجرائم املرتكبة وهم أطفال  ،وهناك  13شابًا آخرون يواجهون املوت بسبب
جرائم ارت ُكبت كقرص مثل حضور جنازة و إرسال رسائل نصية  -جميعهم شيعة من
منطقة القطيف  ،وكلها مرتبطة باالحتجاجات السياسية يف  .2012/2011باإلضافة
إىل ذلك  ،يطالب املدعون بإنزال عقوبة اإلعدام بحق أربعة مفكرين إسالميني
بارزين يف اململكة العربية السعودية  -عيل العمري  ،وعواد القرين  ،وحسن فرحان
املاليك  ،وسلامن العودة.
دراسة حالة  -محمد عصام الفرج يواجه املوت بسبب حضوره جنازة
دراسة حالة  -عيل العمري  ،عامل وشخصية إعالمية سيتم إعدامه بتهم ملفقة

اإلرضاب عن الطعام

اإلرضاب عن الطعام نادر الحدوث يف املجتمع السعودي  -ليس أقله بسبب
املحرمات الثقافية حول إيذاء النفس واالنتحار .يف السنوات التي سبقت وصول
محمد بن سلامن إىل السلطة  ،ميكننا أن نجد مثالني فقط عىل اإلرضاب عن الطعام
يف السجون السعودية .يف السنوات الثالث التي تلت تعيني ويل العهد الجديد  ،لدينا
أدلة عىل زيادة ملحوظة يف اإلرضابات عن الطعام يف السجون السعودية .عاىن ما ال
يقل عن  12سجي ًنا آخر من إرضابات عن الطعام منذ تعيني محمد بن سلامن.
دراسة حالة  -مجموعة حسم  ،أعضاء جمعية الحقوق املدنية والسياسية السعودية

الحبس إنفرادي

الحبس االنفرادي املطول هو يف حد ذاته شكل من أشكال التعذيب .يف سجون
اململكة العربية السعودية  ،يعترب الحبس االنفرادي املطول  -ملدة 15يو ًما  -مخالفًا
للقانون .ومع ذلك  ،نعلم أن  44سجي ًنا عىل األقل قد احتُجزوا يف الحبس االنفرادي
املطول  -والعديد منهم إىل أجل غري مسمى.
دراسة حالة  -مرتجى قريريص  ،اعتقل يف سن  13الرتكابه جرائم يف سن العارشة ،
أمىض أكرث من  ٪5من حياته يف الحبس االنفرادي

االعتقال التعسفي

للسعودية سجل طويل وسيئ السمعة يف احتجاز املشتبهني الجنائيني دون تهمة أو
محاكمة ألشهر وسنوات .يف مايو  ، 2018عىل سبيل املثال  ،وجدت هيومن رايتس
ووتش أكرث من  2300شخص رهن االعتقال ألكرث من  6أشهر دون رؤية قاض ،
ونحو  1800رهن االعتقال ألكرث من عام  ،و  250مل ميثلوا قاضيا بعد ثالث سنوات
من اعتقالهم .يظهر تحليلنا أن الصورة مع السجناء السياسيني ال تختلف 212 .من
معتقيل الرأي  309الذين ذكرناهم تعرضوا لالعتقال التعسفي.
دراسة حالة  -وليد الفتحي  ،الذي احتُجز  20شه ًرا دون إبالغه مرة واحدة بالتهم
املوجهة إليه
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فئات السجناء

يف السنوات التي تلت تويل محمد بن سلامن والية العهد يف عام  ، 2017شنت السلطات
السعودية سلسلة من االعتقاالت التي استهدفت مجموعة من املواطنني السعوديني البارزين
والشخصيات العامة والنشطاء وموظفي الحكومة وحتى الفنانني .لقد قمنا بتنظيم هؤالء
األفراد يف املجموعات التالية:

نشطاء حقوق املرأة

اليوم  ،هناك ما ال يقل عن  12ناشطة يف مجال حقوق املرأة محتجزات يف السجون
السعودية .هم :نوف عبدالعزيز الجريوي  ،لجني الهذلول  ،مايا الزهراين  ،سمر
البدوي  ،نسيمة السادة  ،إرساء الغمغام  ،مها الرفيدي  ،خديجة الحريب  ،فاطمة
النصيف  ،عائشة املرزوق .ونعيمة املطرود ونور املسلم .تم اعتقال  12امرأة أخرى
واحتجازهن يف عهد محمد بن سلامن.
دراسة حالة  -لجني الهذلول  ،ناشطة مشهورة ومرشحة لجائزة نوبل

القرص

ال تويل الدولة السعودية متييزا ً للعمر عندما يتعلق األمر باضطهاد حتى أكرث
منتقدي النظام اعتداالً .لقد وجدنا أدلة عىل اعتقال  20شابًا و احتجازهم بسبب
أفعال ارتكبوها وهم قارصون .بشكل ال يصدق  ،منذ وصول امللك سلامن إىل
شخصا لجرائم يُزعم أنهم ارتكبوها وهم أطفال 5 ،
السلطة  ،أعدمت حكومته ً 11
إىل  7منهم من معتقيل الرأي .ويف عام  2018أعلنت اململكة أنها مل تعدم أطفاالً ،
ويف العام التايل أعدمت ستة أطفال.
دراسة حالة  -عيل النمر يواجه املوت بعد  8سنوات يف السجن بتهمة "جرمية"
حضور جنازة
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الصحفيون

قد يكون جامل خاشقجي  ،الذي قُتل يف  ، 2018الضحية األبرز لحملة محمد بن
سلامن عىل حرية الصحافة  ،لكنه ليس وحي ًدا .نذكر بالتفصيل  54صحف ًيا 46 ،
اعتقلوا يف السنوات الثالث منذ سيطرة محمد بن سلامن عىل اململكة  ،و  22يف
عام  2019وحده  ،تويف منهم شخصاً واحد (وهناك تقارير غري مؤكدة عن ثاين ،
تريك الجارس  ،مذكور أدناه)  9 ،تم اإلفراج عنهم  ،و  2قيد اإلفراج املؤقت يف انتظار
محاكمتهم  ،و  33آخرين يف السجن.
دراسة حالة  -تريك الجارس  ،مل يسمع عنه منذ اعتقاله يف آذار  ، 2018هناك تقارير
غري مؤكدة عن وفاته من التعذيب يف ترشين الثاين .2018

نشطاء حقوق اإلنسان

واجه نشطاء حقوق االنسان االعتقال التعسفي والتعذيب والحبس االنفرادي
والحرمان من الحقوق األساسية مثل الحق يف مقابلة محاميهم أو أفراد أرسهم.
واألسوأ من ذلك  ،تويف عبد هللا الحامد  ،الشاعر واألستاذ السابق وعضو حسم  ،يف
السجن يف نيسان  /أبريل  2020بعد حرمانه من الرعاية الطبية .نورد بالتفصيل 44
ناشطاً باستثناء الصحفيني ونشطاء حقوق املرأة الذين نناقشهم بانفراد.
دراسة حالة  -عبد الرحمن السدحان  ،انساين محتجز ملا يقرب من ثالث سنوات ،
منع من التواصل مع عائلته ملدة سنتني.

رجال االعامل

يف خريف  ، 2017نفذت السلطات السعودية سلسلة اعتقاالت جامعية استهدفت
ظاهريًا الفساد يف اململكة .من املعروف أن كبار رجال األعامل واملسؤولني
الحكوميني وأفراد من العائلة املالكة السعودية ُسجنوا داخل فندق ريتز كارلتون
الفخم .ووردت أنباء عن اعتقال ما يصل إل 200شخص .تصف هيومن رايتس
ووتش ما حدث بعد ذلك بأنه ابتزاز.7
دراسة حالة صالح كامل  ،امللياردير يف السابق  ،من غري الواضح اآلن ما إذا كان قد
دفع مقابل إطالق رساحه وما هو مقدار ذلك

الفنانني

كام هو شائع بني األنظمة القمعية عرب الزمن وحول العامل  ،مل يكن الشعراء
واملوسيقيون والفنانون يف مأمن من الهجامت عىل حرية الرأي والتعبري .نعرف ما
ال يقل عن  9فنانني تم اعتقالهم كمعتقيل رأي يف عهد محمد بن سلامن.
دراسة حالة  -ربيع حافظ مغني وكاتب أغاين احتج عىل اعتقال أصدقائه ومعارفه
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الشخصيات الدينية

عند صعوده إىل ويل العهد  ،كان من أوائل أعامل محمد بن سلامن التحضري لعملية
التطهري التي قام بها يف سبتمرب وتنفيذها .تم اعتقال ما ال يقل عن  24شخصية
دينية يف سبتمرب  2017وحدها .لقد تعرض ضحايا "تطهري سبتمرب"  78 -منهم
إجامالً  -للتعذيب  ،واحتُجزوا يف الحبس االنفرادي املطول  ،و ُحرموا من الرعاية
الصحية العاجلة  ،وكام ذكر أعاله  ،يواجه أربعة من الزعامء الدينيني الذين تم
اعتقالهم يف ذلك الشهر اليوم عقوبة اإلعدام .تم إطالق رساح اثنني فقط بشكل
مطلق.
دراسة حالة  -سلامن العودة يواجه املوت بسبب دعوته للسالم عىل تويرت

املسؤولون الحكوميون

من بني الشخصيات القوية واملؤثرة التي تم اعتقالها يف نوفمرب  2017العديد
من املسؤولني الحكوميني الذين سقطوا يف قبضة نظام محمد بن سلامن .وكان
من بني املعتقلني املدير السابق لـ "وحدة جرائم االبتزاز" ووزراء ورؤساء بلديات
سابقني وخرباء عسكريني ومسؤولني يف األرسة املالكة وقضاة .تم اإلفراج عن معظم
املعتقلني دون توجيه تهم إليهم  ،لكن ال يزال مثانية منهم يف السجن  ،مبن فيهم
عبد هللا بن سلطان بن محمد السلطان  ،القائد السابق للبحرية امللكية السعودية.
باإلضافة إىل ذلك  ،ال يتمتع موظفو الحكومة بالحصانة من االعتقال التعسفي.
دراسة حالة  -عادل فقيه  ،اعتقل بسبب فيديو عىل TikTok

األكادمييون

فهم وتوثيقًا يف اململكة العربية
األكادمييون هم من أقل فئات السجناء السياسيني ً
السعودية .هناك نقص ال ميكن إنكاره يف حرية التعبري والتفكري الحر يف الجامعات
السعودية .تشري وزارة الخارجية األمريكية إىل أن األكادمييني ميارسون الرقابة
الذاتية كام ورد  ،ومنعت السلطات األساتذة واإلداريني يف الجامعات الحكومية من
استضافة اجتامعات يف جامعاتهم مع أكادمييني أو دبلوماسيني أجانب دون إذن
مسبق من الحكومة .8وجدنا أدلة عىل احتجاز  37أكادمي ًيا كمعتقيل رأي يف اململكة
( 26اعتقلوا يف  2017وحدها) .ومن بني هؤالء  ،تعرض  26لالعتقال التعسفي ،
و ُحرم  9من االتصال بأرسهم  ،وتعرض  4للتعذيب  ،واحتُجز  5يف الحبس االنفرادي
لفرتات طويلة.
دراسة حالة  -عبد الرحمن الشمريي
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أفراد أرس املعتقلني

من أكرث العادات الخبيثة واملقلقة لقوات األمن السعودية اعتقال أفراد عائالت
السجناء السياسيني .لقد تم اعتقالهم ملجرد إظهار الدعم ألحبتهم  ،أو ببساطة من
خالل االرتباط .لقد تعرضوا للتعذيب  ،واحتُجزوا يف الحبس االنفرادي  ،واحتُجزوا
دون السامح لهم مبقابلة عائالتهم أو محاميهم.
لدينا أدلة عىل اعتقال ما ال يقل عن  21سجي ًنا بسبب ارتباطهم مبعتقيل النظام.
ومن بني هؤالء  ،مل يتم توجيه تهم مطلقًا إىل  ٪81وتم إطالق رساح ثالثة فقط.
دراسة حالة  -عائلة الغامدي  ،عائلة بأكملها اعتقلت بعد النشاط السلمي لشخص
واحد

العائلة املالكة

مثّلت اعتقاالت فندق ريتز كارلتون يف نوفمرب  2017تأكي ًدا لوحشية السلطة
السياسية من قبل ويل العهد الجديد آنذاك محمد بن سلامن .كان العديد من
املستهدفني عىل صلة بسلف والده امللك عبد هللا .كان بعض السجناء من أبنائه ،
واعتقالهم يدل عىل سحق قاعدة القوة املنافسة عىل قمة املجتمع السعودي .من
بني املعتقلني يف نوفمرب  /ترشين الثاين  ، 2017ال يزال اثنان عىل األقل يف السجن.
وهام األمري عبدالعزيز بن سلامن بن محمد آل سعود واألمري تريك بن عبد هللا.
دراسة حالة  -تريك بن عبد هللا نجل امللك عبد هللا الذي تويف مساعده خالل
الحادثة

الوفاة يف الحجز

19

إنه ألمر حتمي مأساوي أنه مع وجود عدد كبري من سجناء الرأي يُعاملون بشدة
 تعرضوا للرضب واإليذاء واالعتداء الجنيس والتعذيب النفيس والحرمان مناملساعدة الطبية  -إىل حدوث وفيات يف الحجز أو يف األيام التي تيل إطالق رساح
السجني مبارشة .من املستحيل معرفة عدد الذين ال يزال مكان وجودهم مجهوالً
عىل قيد الحياة ام ال .ومع ذلك  ،نعلم أن أربعة عىل األقل ماتوا يف الحجز (أو يف
األيام التي أعقبت إطالق رساحهم من مرض بدأ يف السجن)  -وهم الصحفي صالح
الشحي  ،واملساعد املليك والقائد العسكري اللواء عيل القحطاين .الشاعر ومؤسس
حسم عبد هللا الحامد والعميد السابق لكلية القرآن يف جامعة املدينة املنورة أحمد
العامري.
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الجزء الثالث :النشاط الحقوقي
يف الفصول أعاله  ،قمنا بتفصيل الظلم واالنتهاكات والتعذيب التي يتعرض لها سجناء الرأي يف
اململكة العربية السعودية يف عهد محمد بن سلامن .لكننا ال نعتقد أن هذه هي نهاية القصة.
يواجه النظام السعودي بقيادة محمد بن سلامن مستقبالً
غامضً ا .مع تحول العامل بعي ًدا عن الوقود التقليدي
(األحفوري)  ،تسعى اململكة بدورها إىل تحويل اقتصادها
بعي ًدا عن اعتامدها عىل النفط .للقيام بذلك  ،بدأ النظام
الحايل حملة عالقات عامة غري مسبوقة .وبحكم التعريف ،
فإن هذا يعني أن النظام السعودي حساس لسمعته العاملية
والتي بدورها توفر فرصة غري مسبوقة لفرض تغيري تدريجي
يف سياسة اململكة بالتعامل مع املعتقلني السياسيني.

أنشطة الضغط الخارجية
ناقش السفري السعودي يف اململكة املتحدة يف نوفمرب 2020
قضية العفو عن سجناء الرأي يف اململكة .كلامته تستحق
الطباعة كاملة.
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يسأل الناس :هل يستحق هذه السياسات الرضر الذي يسببه
لك  ،مهام فعلوا (معتقيل الرأي)؟ هذه حجة عادلة يجب
تقدميها وهي مناقشة أجريناها يف الوطن داخل نظامنا
السيايس وداخل وزارتنا.
”هناك مجموعة متنوعة من اآلراء .يقول بعض الناس أنه ال
يهم ما يعتقده اآلخرون عنا  ،فاملهم هو فعل ما هو مناسب
لبلدنا  ،وإذا انتهك الناس قوانيننا عن قصد  ،فيجب معاقبتهم
وفقًا لتلك القوانني .يقول أشخاص آخرون إن األمر ال يستحق
كل هذا العناء  ،دعهم يخرجون  ،دعهم يعيشون حياتهم
وتجاهلهم ".
يجب بالطبع أن ال تؤخذ هذه الكلامت بجدية مع تناقض
أقوال وأفعال النظام الحاكم السابقة ولكنها تشري بوضوح إىل
أن هناك جهات فاعلة داخل الحكومة حساسة اتجاه الضغوط
السياسية واإلعالمية الدولية.

20

إن القمع والرتهيب ليسا  -وال ينبغي أن يكونا  -الرفقاء
9
املقبولون لإلصالح.
جامل خاشقجي  ،كاتب وصحفي سعودي ()2018-1958
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الكفاح من أجل التغيري
بالنظر إىل الدليل عىل أن النظام السعودي عرضة جزئ ًيا عىل
األقل للضغوط السياسية واإلعالمية الخارجية  ،فإن ذلك
يستتبع أن نشطاء حقوق اإلنسان يف جميع أنحاء العامل ليسوا
عاجزين .بدالً عن ذلك  ،نعتقد أن العمل املنسق ميكن أن
يساعد يف إطالق رساح سجناء الرأي يف اململكة.
وباملثل  ،رفضت الصحفية املشهورة زهرة حنكري عل ًنا الدعوة
لالنضامم لحدث  - 10W20تيار مجموعة العرشين الذي ركز
عىل النساء.
يف سبتمرب من هذا العام  ،قادت فريدم فورورد تحالفًا من
مجموعات حقوق اإلنسان العاملية مبا يف ذلك القسط و منا
لحقوق االنسان و اكشن كوربس يف دعوة منسقة لقادة املدن
ملقاطعة حدث  - U20جزء من مجموعة العرشين األوسع. 11
أدى هذا العمل  ،إىل جانب الضغط اإلعالمي  ،إىل إعالن ثالثة
من قادة املدن الرئيسيني  -رؤساء بلديات نيويورك ولوس
أنجلوس ولندن  ،عن مقاطعة الحدث .12

العامة السعودي  -صندوق الرثوة السيادي للنظام  ،الذي
يسيطر عليه بشكل فعال ويل العهد وفريقه  -إىل هندسة
رشاء نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم  ،أحد أفضل األندية
املدعومة من بني أغنى األندية .واألكرث شهرة يف العامل  ،يف
الدوري اإلنجليزي املمتاز .جرانت ليربيت  ،جنبا إىل جنب مع
مجموعات أخرى مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو
الدولية وفري سكوير  ،شنت حملة قوية ضد اتفاقية البيع .يف
النهاية  ،فشل البيع  ،ألسباب ليس أقلها الخالف التجاري بني
13
النظام السعودي والدوري املمتاز فيام يتعلق بحقوق البث
 ،لكن النية الواضحة الستخدام الرياضة العاملية لزيادة القوة
الناعمة للمملكة كانت واضحة.
وعىل نفس املنوال  ،أعلنت اململكة العربية السعودية عن
أول فعاليات الجولف للسيدات  -جزء من الجولة األوروبية
للسيدات  ،يف مارس .انسحبت ميغان ماكالرين  ،الربيطانية
الرائدة يف الجولة  ،من الحدث  ،معلنة بوضوح رفضها للتواطؤ
يف محاوالت النظام للغسيل الريايض . 14تم تأجيل األحداث يف
البداية بسبب فريوس كورونا  ،ومع ذلك  ،كان من املقرر عقد
فعاليات أرامكو السعودية الدولية للسيدات وفريق السيدات
السعوديات الدويل بني  21و  91نوفمرب .كجزء من الحملة
العاملية ضد الغسيل الريايض السعودي  ،كتبت لينا الهذلول
إىل الالعبات الرائدات يف الجولة األوروبية للسيدات تتوسل
إليهن ملقاطعة الحدث.

خارج عملية مجموعة العرشين  ،مثل العديد من األنظمة
القمعية األخرى يف السنوات األخرية  ،سعت حملة العالقات
العامة السعودية إىل االستفادة من االرتباط بالرياضة الشعبية
 يشار إليها عادة باسم «الغسيل الريايض».يف النصف األول من عام  ، 2020سعى صندوق االستثامرات
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التغيري ليس مستحيل.
أثناء نرش هذا التقرير  ،غادر دونالد ترامب  -أكرب حليف دويل ملحمد بن سلامن  -البيت األبيض عىل مضض.
خليفته  -جو بايدن تحدث عن النظام السعودي بطريقة مختلفة متا ًما  -فقد وصف اململكة بأنها منبوذة  ،وتعهد
15
بإنهاء حقبة ترامب «شيك عىل بياض» يف مواجهة النتهاكات حقوق اإلنسان.

يف هذا النظام العاملي الجديد  ،تبدو رؤية  2030ملحمد بن سلامن محفوفة باملخاطر بشكل
متزايد  ،وكام رأينا  ،نعلم أن الجهات الفاعلة داخل النظام تعرتف عىل األقل بالضغط من املجتمع
الدويل لإلفراج عن معتقيل الرأي.
لذا فإن الدرس للناشطني واضح  -لقد حان الوقت اآلن ملضاعفة جهودنا .ال ميكن للمملكة العربية
السعودية أن تنجح يف اقتصاد ما بعد النفط إذا ظلت منبوذة .حكام اململكة بالرضورة أكرث عرضة
للضغط السيايس من أي وقت مىض .إذا واصل النشطاء حمالتهم  ،وإذا واصلنا عرض قصص
وأصوات ضحايا هذا النظام  ،وإذا واصلنا الضغط عىل حكوماتنا وتلك املوجودة يف جميع أنحاء
العامل  ،فقد يأيت التغيري.
بالنسبة ملحمد بن سلامن والنظام السعودي  ،فإن رسالتنا واضحة  -موجة التغيري قادمة .حان
الوقت اآلن لفعل اليشء الصحيح .لن ينجو اقتصادك واسرتاتيجيتك الوطنية ونظامك من االشمئزاز
الدويل املتزايد من االنتهاكات التي تلحق بشعبك .الترصف اآلن هو يف مصلحتك الخاصة .أطلقوا
رساح معتقيل الرأي قبل أن تدمر تلك املوجة حكومتكم بأكملها.

23
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شهادات أرس املعتقلني

اختي لجني الهذلول ...

أختي ناشطة يف مجال حقوق املرأة حائزة عىل جوائز  ،وقد تم ترشيحها لجائزة نوبل
ويتم االحتفال بها يف جميع أنحاء العامل .باستثناء منزلها يف اململكة العربية السعودية
 ،حيث تقبع يف سجن شديد الحراسة.
تجرأت لجني عىل القيام بحملة من أجل حق املرأة يف القيادة ووضع حد لقوانني
والية الرجل البالية والشائنة .تجرأت عىل حضور مؤمترات دولية خارج اململكة
ملناقشة حقيقة حقوق املرأة يف اململكة العربية السعودية .تحدثت عن ظلم نظام
مينح الرجال تفوقًا شبه كامل أمام القانون .يف عام  2018تحدثت يف مؤمتر لألمم
املتحدة يف جنيف حيث دعت اململكة إىل االلتزام باتفاقياتها الدولية بشأن املساواة
بني الجنسني .بعد فرتة وجيزة من عودتها إىل الخليج  ،تم اختطافها .مل نرها منذ ذلك
الحني.
يف السجن تعرضت أختي للتعذيب واإلهانة واالعتداء الجنيس .أخىش عىل حياتها كل
يوم .وأنا أكتب هذه الرسالة  ،أختي كانت مرضبتاً عن الطعام  -وهي املرة الثانية يف
غضون أشهر  -يف محاولة يائسة إلجبار سجانيها عىل السامح لها بالتواصل مع والدينا
وفقًا للقانون السعودي.

لينا الهذلول

لجني ليست وحدها .سمر البدوي ونوف عبد العزيز والعديد غريهم ما زالوا وراء
القضبان .هم أيضا عوملوا بشكل مر ّوع .يجب أال يتواطأ املجتمع الدويل يف هذه
الجرائم .ال ميكن السامح ملحاوالت اململكة العربية السعودية الشفافة الستخدام
ثروتها للتمويه عىل انتهاكاتها الجسيمة لحقوق اإلنسان التي ترعاها الدولة ضد
املرأة .إن استضافة األحداث الكربى مثل مجموعة العرشين يكافئ اململكة بصورتها
املرغوبة يف العالقات العامة :دولة قوية وحديثة وقوة اقتصادية عاملية  ،وتجذب
االنتباه الدويل بعي ًدا عن واقع انتهاكات الحقوق التي تحدث عىل بعد أميال فقط .ال
ينبغي أن تتواطأ النساء وال قادة العامل يف هذا الخيال.
طاملا ال تستطيع النساء داخل اململكة العربية السعودية التحدث بأمان  ،فمن واجب
املجتمع الدويل رفع صوته نيابة عنهن
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أيب سلامن العودة ...

والدي يواجه عقوبة اإلعدام يف السعودية .جرميته؟ قام بتغريد رسالة بريئة إىل 14
مليون متابع عىل تويرت يتمنى فيها إنهاء املواجهة الدبلوماسية مع قطر.
منذ اعتقاله يف سبتمرب  /أيلول  ، 2017احتُجز يف الحبس االنفرادي .يف غضون ثالث
سنوات فقط .لقد تعرض لسوء املعاملة  ،وتقييد يديه  ،وعصب عينيه  ،وتقييده
بالسالسل داخل زنزانته  ،و ُحرم من النوم واألدوية  -حيث متت معاملته بوحشية
لدرجة أنه كان ال بد من نقله إىل املستشفى .تم منع عائلتنا املمتدة من السفر
واعتقل عمي ألنه قام بالتغريد عن والدي .أنا محظوظ  -أنا يف الواليات املتحدة -
لكن جواز سفري تم تجميده وتسعى السلطات السعودية لتخويفي كلام سنحت لهم
الفرصة.
والدي رجل مشهور ومحرتم .لهذا السبب تم استهدافه .تستخدم السلطات التهم
امللفقة مبوجب قوانني اإلرهاب ملامرسة سلطتها عىل النشطاء من والدي إىل لجني
الهذلول وميساء العمودي.

عبدهللا العودة

بعد مرور عام عىل اعتقاله  ،ظهر والدي أمام املحكمة الجنائية املتخصصة سيئة
السمعة  -وهي اآلن أداة لطرد أي معارضة أو نشاط داخل اململكة عن طريق إخضاع
النقاد للصمت بسبب سمعتها املخيفة  ،أو إسكاتهم بشكل دائم من خالل عقوبة
االعدام .االتهامات غامضة للغاية  -مثل االتهام "الساخر" ضد والدي  -لدرجة أنها
ستكون مضحكة لو مل تكن العواقب وخيمة.
لكن هذا أمر خطري للغاية .يريدون قتل والدي .إذا فعلوا ذلك  ،فسيكون جرمية قتل
مبوافقة الدولة وال ميكن السامح لهم باإلفالت من العقاب.
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أخي عبدالرحمن السدحان ...

اختفى أخي  -عامل اإلغاثة يف الهالل األحمر  -منذ ما يقرب من  3سنوات .واحتُجز
دون سبب سوى تعبريه عن آراء سلمية عرب تويرت حول قضايا العدالة االجتامعية
وحقوق اإلنسان.
أفاد العديد من الشهود أن أخي تعرض لتعذيب شديد  ،وقال البعض إن إصاباته قد
تقتله .تتساقط املعلومات ألن السجناء يعرفون عقوبة التحدث عل ًنا عن االنتهاكات
التي تحدث خلف أبواب الزنازين .لقد جربت أنا وعائلتي كل الطرق املمكنة ملعرفة
ما يجري وكيف حاله .لكن تم قبولنا بجدار من الصمت.
هذا الصمت من قبل السلطات السعودية مؤرش واضح عىل أنها تحاول إخفاء
االنتهاكات .نعلم جمي ًعا ما حدث لآلخرين  -التعذيب والقتل املروع لجامل
خاشقجي.
قصصا عن إجبار أخي عن اإلرضاب عن الطعام بسبب املعاملة الالإنسانية .منذ
نسمع ً
اعتقاله ُ ،حرم من أي اتصال بنا  ،باستثناء مكاملة ملرة واحدة ملدة دقيقة واحدة قبل
 9أشهر  ،والتي جاءت بعد زيادة الضغط الدويل .مل يُسمح له باالتصال بنا مرة أخرى.
نحن نعلم أنه يعاين .كانت السنتني والنصف املاضيتني مبثابة جحيم حي.

أريج السدحان

أخي ليس سوى واحد من بني العديد من الضحايا الذين يعانون يف صمت نتيجة
لتزايد انتهاكات حقوق اإلنسان يف اململكة .من أخطار التحدث عالنية  -لقد تعرضت
للتهديد  ،وأنا أعلم أنه ال ينبغي االستخفاف بهذه التهديدات  -لكنني لن أتخىل عن
أخي أو ضمريي .عىل املجتمع الدويل أن يطالب بوقف هذه االنتهاكات.
أشتاق ألخي بشدة .إنه رجل عطوف ومهتم ولديه شغف ملساعدة اآلخرين .نريد
فقط أن يُطلق رساحه ويعود سامل ًا .إنه ال يستحق أن يعامل هكذا .ال أحد يستحق
هذه املعاملة.
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أمي عايدة الغامدي ...

يف عام  ، 2012حصلت عىل حق اللجوء يف بريطانيا  -كنت أقوم بحملة لوضع حد
للديكتاتورية والسياسات االستبدادية يف اململكة العربية السعودية.
كنت محظوظًا ألنني خرجت  -لكنها قصة أخرى لعائلتي .تم القبض عىل والديت
عايدة الغامدي واثنني من إخويت .مل يتم تقديم أي تفسري عىل اإلطالق ولكن ال يوجد
إنكار للحقيقة .تم القبض عليهم ليس ألنهم ارتكبوا جرمية  ،ولكن بسبب نشاطي.
والديت تبلغ من العمر  64عاما .وهي تعاين من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.
عندما تم القبض عليها مع أخي تعرضا للتعذيب أمام بعضهام البعض .تعرضوا
للرضب وتم إطفاء السجائر عىل جلدهم .اضطر أخي إىل تسجيل مقطع فيديو
يدينني حتى تتمكن القنوات السعودية الرسمية من نرشه عىل وسائل التواصل
االجتامعي .قيل يل إن أي اتصال مع عائلتي سيعرض حياتهم أكرث للخطر.
ما زلت ممنو ًعا من التحدث إليهم .إنه عذاب .قيل يل إن الطريقة الوحيدة إلطالق
رساح أمي وإخويت ستكون إذا عدت إىل اململكة العربية السعودية وسلمت نفيس ،
ولكن ليس لدي طريقة ملعرفة ما إذا كان هذا صحي ًحا.

عبدهللا الغامدي
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اآلن  ،أطلب من املجتمع الدويل أن يظهر أنهم ملتزمون حقًا بحقوق اإلنسان .يجب
أن يطالبوا اململكة العربية السعودية باإلفراج عن أمي وإخويت وجميع السجناء
السياسيني وأرسهم.
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عهد محمد بن سلامن
الجزء األول :السياق
يركز هذا التقرير عىل محنة معتقيل الرأي الذين اعتقلوا يف عهد محمد بن سلامن  ،ومن
استمرت قضاياهم .يف هذا القسم  ،حددنا السياق واألسباب وراء هذا القرار .عىل وجه
الخصوص  ،نلخص تاريخ حقوق اإلنسان والسجناء السياسيني يف اململكة  ،ونحلل االسرتاتيجية
الجيوسياسية وراء قرارات عهد محمد بن سلامن  -وال سيام التناقض الواضح بني اإلصالح
الحقيقي  ،واالستمرار يف إيذاء النشطاء و معتقيل الرأي  -حتى أولئك الذين تم االستجابة إىل
حد كبري لدعواتهم لإلصالح.
تأسست اململكة العربية السعودية يف عام  1933كملكية
مطلقة .عىل الرغم من أن ساللة الحكام لديهم سلطة مطلقة
رسم ًيا  ،إال أنهم ميارسون هذه السلطة بالتنسيق مع مجموعة
من جامعات املصالح املؤثرة  ،مبا يف ذلك املؤسسة الدينية
السنية املحافظة للدولة  ،ورجال الدين املستقلني  ،وأعضاء
آخرين من العائلة املالكة  ،واألجهزة األمنية  ،وكبار أعضاء
الدولة ومجتمع األعامل السعودي.
كثريا ً ما أربكت السياسات الداخلية املعقدة للمملكة املراقبني
الغربيني .عىل وجه الخصوص  ،فإن املدى الذي يسعى فيه
الفاعلون أو التجمعات الفردية بهدوء إىل إصالح دميقراطي
ليربايل حقيقي يف مواجهة قوى محافظة قوية وخطرية هو
امتناع متكرر  -عىل الرغم من خيبة أمله يف أغلب األحيان.
لكن ما نعرفه هو أنه بغض النظر عن نية أي إصالحي
محتمل  ،فإن قصة حقوق اإلنسان يف اململكة العربية
السعودية مؤسفة .حرية التعبري غري موجودة  ،حقوق املرأة
ترتاوح بني ضئيلة إىل غري موجودة  ،واألحزاب السياسية غري
قانونية.
والنتيجة املتوقعة لهذه السياسات هي دولة بوليسية يواجه
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فيها معتقيل الرأي السجن والوحشية وحتى القتل .يف حني
أنه من الصحيح أنه يف الفرتة التي سبقت صعود محمد بن
سلامن إىل منصبه كويل للعهد ، 16رشعت اململكة يف إصالحات
معتدلة  -شهدت التسعينيات إنشاء دستور مكتوب  ،شهد
العقد األول من القرن الحادي والعرشين ظهور التصويت
(للرجال) يف االنتخابات البلدية ، 17و شهد العقد األول من
القرن الحادي والعرشين انضامم النساء ألول مرة إىل مجلس
الشورى - 18يبقى جوهر الدولة املهيمن :نظام يضطهد
املفكرين والناشطني ونشطاء حقوق اإلنسان.
يف عهد امللك عبد هللا (ُ 19)2015-2005سجن نشطاء بارزون
مثل فؤاد الفرحان 20ورائف البدوي النتقادهم النظام .ويف
العامني األولني من حكم امللك سلامن  -الفرتة التي سبقت
تويل محمد بن سلامن ولياً للعهد  -كان نشطاء مثل املحامي
الحقوقي وليد أبو الخري 21والصحفي عالء برنجي 22ونشطاء
حسم  -عبد العزيز الشبييل وعيىس الحامد  -سجن بسبب
نشاط سيايس.23
عندما توىل محمد بن سلامن منصب ويل عهد اململكة العربية
السعودية  ،تم الرتحيب بوصوله بني النخب الغربية بإثارة
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مل تكن اململكة العربية السعودية دامئًا بهذا القمع.
اآلن ال تطاق.

جامل خاشقجي  ،واشنطن بوست  18سبتمرب 2017

تضاهي رغبة مفهومة يف اإلصالح داخل اململكة .جاءت هذه
الرغبة يف اإلصالح ضمن اسرتاتيجية جيوسياسية  -تم التعبري
عنها يف رؤية  - 24 2030والتي تسعى إىل تحويل االقتصاد
السعودي بعي ًدا عن اعتامده عىل النفط من خالل تنويع
الناتج املحيل للمملكة إىل تقنيات جديدة وخرضاء  ،من بني
أمور أخرى.
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 2017و  2018عىل سبيل املثال ُ ،سمح للمرأة أخ ًريا بالحق
يف القيادة (برشط الحصول عىل إذن من ويل أمرها)  ،وميكنها
حضور األحداث الرياضية واملشاركة يف األلعاب الرياضية
واالنضامم إىل الجيش  ،مع إزالة اشرتاط إذن الذكور لتلقي
التعليم أو الحصول عىل الرعاية الصحية أو فتح مرشوع
تجاري - 25يشري ذلك إىل أجندة طويلة األجل للتحديث مبا
يف ذلك تطوير وترسيخ حقوق اإلنسان يف اململكة .تم تجاهل
انتهاكات حقوق اإلنسان املستمرة مثل اعتقال السجناء
السياسيني واضطهاد األقليات الدينية أو تجاهلها من قبل
البعض يف الغرب باعتبارها من بقايا النظام القديم .روما مل
تنب يف يوم واحد.

هذه الخطة  ،يف حني أنها ترتكز عىل البناء من الرثوة الهائلة
التي تم إنشاؤها خالل عقود من عائدات النفط الرائدة يف
العامل  ،تتطلب نه ًجا جدي ًدا من اململكة .باختصار  ،يف عامل ما
بعد االقتصاد النفطي «الوقود األحفوري» ،لن تتحكم اململكة
العربية السعودية يف إنتاج رضورة عاملية .وبالتايل  ،سيتم ترك
الدولة للتجارة عىل أساس أكرث تشاب ًها وبالتايل تنافسية مع
بقية العامل .وبالتايل  ،فإن األدوات املعتادة للدبلوماسية  -ال
سيام السمعة والقوة الناعمة  -ستصبح ذات أهمية متزايدة
للدولة أثناء انتقالها بعي ًدا عن تطوير النفط .هذا هو منطق
إعادة متوضع محمد بن سلامن.

يف  2أكتوبر  ، 2018تم الكشف عن هذا املنطق عىل أنه
متني .قُتل الصحفي واملفكر والناشط يف صحيفة واشنطن
بوست يف السنوات األخرية جامل خاشقجي بوحشية داخل
سفارة اململكة العربية السعودية يف تركيا بنا ًء عىل أوامر
رصيحة من محمد بن سلامن.

ميكن فهم عهد محمد بن سلامن بشكل صحيح عىل مرحلتني
 ،مقسو ًما عىل تاريخ واحد  2 -أكتوبر  .2018يف األشهر الستة
عرش األوىل من حكم ويل العهد الفعيل  ،اعتُربت أفعاله
إيجابية عىل نطاق واسع .مجموعة من اإلصالحات  -يف عامي

كان خاشقجي منتق ًدا لحملة محمد بن سلامن عىل حرية
التعبري وحقوق اإلنسان  -كتب يف الواشنطن بوست عن
قلقه من مجموعة من االعتقاالت  -تطهري سبتمرب  -حيث
تم اعتقال األكادمييون والكتاب  ،مثل صديقه عصام الزامل
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الشيعية وأفراد عائالت النشطاء ".
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 ،بتهم ملفقة من قبل النظام .بعد ثالث سنوات  ،ما زالوا
جمي ًعا تقري ًبا يف السجن  ،وتعرض العديد منهم للتعذيب
و ُحبسوا يف الحبس االنفرادي التعسفي  ،ويواجه أربعة عقوبة
اإلعدام  ،ومل يتمكن  13منهم من االتصال بأرسهم منذ يوم
اعتقالهم .وقت تلك االعتقاالت  ،كتب خاشقجي" :أنا أرفع
صويت .القيام بخالف ذلك من شأنه أن يخون أولئك الذين
يقبعون يف السجن .أستطيع التحدث عندما ال يستطيع
الكثريون ذلك .أريدك أن تعرف أن اململكة العربية السعودية
مل تكن دامئًا كام هي اآلن .نحن السعوديني نستحق أفضل مام
يحدث االن " .قُتل بوحشية بعد أكرث من عام بقليل.
وفاة جامل خاشقجي هي يف املقام األول مأساة لعائلته ومن
أحبوه واحرتموه  ،لكنها أيضً ا إجابة واضحة عىل السؤال الذي
حدد نهج النخبة الغربية للسعودية يف عهد محمد بن سلامن.
هل هو حقا مصلح عظيم؟ الجواب مكتوب بالدم  -ال.
تحتل اململكة العربية السعودية اليوم املرتبة  170من أصل
 180عىل مؤرش حرية الصحافة العاملي 26واملرتبة  149عىل
مؤرش حرية اإلنسان التابع ملعهد كاتو . 27عىل حد تعبري
هيومن رايتس ووتش  ،واصلت السلطات السعودية يف
 2019قمع املعارضني ونشطاء حقوق اإلنسان ورجال الدين
املستقلني .28منظمة العفو الدولية خلصت إىل أن "السلطات
صعدت قمعها للحق يف حرية التعبري وتكوين الجمعيات
والتجمع .لقد ضايقوا واحتجزوا بشكل تعسفي وحاكموا
العرشات من منتقدي الحكومة واملدافعني عن حقوق اإلنسان
 ،مبن فيهم نشطاء يف مجال حقوق املرأة وأعضاء من األقلية
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مل يتم محاكمة العديد من السجناء الذين وثقناهم  ،ومل
يتم إبالغهم بالتهم املوجهة إليهم حتى االن .بالنسبة ألولئك
الذين تم محاكمتهم  ،نرى سلسلة من التهم امللفقة من
مزاعم كاذبة بصالت باإلرهاب والتجسس إىل الفتنة العامة.
كام الحظت وزارة الخارجية األمريكية " ،يف كثري من الحاالت
كان من املستحيل تحديد األساس القانوين للسجن وما إذا
كان االحتجاز يتوافق مع القواعد واملعايري الدولية .أولئك
الذين ظلوا مسجونني بعد املحاكمة  ،مبن فيهم نشطاء
سياسيون ينتقدون الحكومة عالنية  ،غال ًبا ما أدينوا بجرائم
تتعلق باإلرهاب .تحاكم املحكمة الجزائية املتخصصة
النشطاء السياسيني والحقوقيني عىل أعامل غري عنيفة ال عالقة
لها باإلرهاب أو العنف أو التجسس ضد الدولة .انتقدت
املنظامت غري الحكومية الدولية واألمم املتحدة وجهات
أخرى الحكومة إلساءة استخدام صالحيتها املناهضة لإلرهاب
الحتجاز أو اعتقال بعض املعارضني أو منتقدي الحكومة أو
العائلة املالكة ألسباب تتعلق باألمن ممن مل يعتنقوا أو يرتكبو
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العنف ".
وهكذا  ،فقد تركنا  ،كام هو الحال يف كثري من األحيان مع
قادة استبداديني ،مع انفصال بني الصورة العامة املرغوبة
والواقع .ومع ذلك  ،تستمر الخطة اإلسرتاتيجية للحكم  -رؤية
 .2030يستمر محمد بن سلامن يف مغازلة الغرب .لذلك
نعتقد أنه منفتح للضغط العام واإلعالمي  -كام سنرشح يف
الفصل الختامي من هذا التقرير .عىل هذا النحو  ،يركز هذا
التقرير عىل الجرائم والوحشية التي حدثت تحت قيادته.
ميكن للجهات الفاعلة العاملية املؤثرة التي لديها اهتامم
حقيقي بحقوق اإلنسان ويجب عليها استخدام البيانات
والتحليالت والقصص الواردة يف هذا التقرير للضغط عىل
النظام السعودي إلحداث تغيري حقيقي .يجب أن يكون
تحرير سجناء الرأي  -من ناشطات يف مجال حقوق املرأة إىل
صحفيني وناشطني من أجل السالم  -هو الحد األدىن لسعر
دخول اململكة للعب دور كامل يف املجتمع العاملي.
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الجزء الثاين :معتقيل الرأي يف عهد محمد بن سلامن
يف هذا القسم من التقرير نقدم تحليلنا للوضع الحايل ملعتقيل الرأي املعروفني يف اململكة
العربية السعودية .أدناه  ،نقوم بفهرسة السجناء بطريقتني.

أوالً  ،من خالل طريقة معاملتهم  ،من انتهاكات لحقوق اإلنسان والعنف الذي تعرضوا له .وبالتايل  ،فإننا نوضح ونحدد حجم
التعذيب والعنف الجنيس وعقوبة اإلعدام واإلرضاب عن الطعام والحبس االنفرادي املطول واالحتجاز التعسفي.
ثان ًيا  ،نقوم بتصنيف السجناء إىل مجموعات  ،ال سيام نشطاء حقوق املرأة  ،والقرص  ،والصحفيون  ،ونشطاء حقوق اإلنسان ،
ورجال األعامل  ،والفنانني  ،والشخصيات الدينية  ،واملسؤولني الحكوميني  ،واألكادمييني  ،وأفراد عائالت املعتقلني  ،وأفراد العائلة
املالكة  ،واملتوفني  ،وأولئك .الذين مكانهم غري معروف .بطبيعة الحال  ،هناك قدر ضئيل من التداخل بني املجموعات  ،ولكننا
نعتقد أنه من املفيد فهم مدى وجود فئات معينة من السجناء السياسيني املعتقلني حاليًا.

عدد املعتقلني

309

الذكور البالغني

260

اإلناث بالغة

29
القرص
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املنهجية

إلنتاج هذا التقييم لحالة معتقيل الرأي يف اململكة العربية السعودية  ،قمنا بتحليل البيانات املتاحة من املنظامت غري الحكومية
والحكومية والوكاالت الدولية  ،وأجرينا مقابالت مبارشة مع أفراد عائالت عدد من السجناء .لقد اعتمدنا بشدة عىل أبحاث
ومنشورات املنظامت الصديقة عرب املجتمع املدين و الحقوقي من أجل الجمع بني جميع البيانات املتاحة  -أي أخطاء هي
بالطبع خطأنا .عىل وجه الخصوص  ،نود أن نشكر املنظامت التي جعل عملها هذا التقرير ممك ًنا  ،مبا يف ذلك:
•القسط لحقوق اإلنسان
•م َنا لحقوق اإلنسان
•لجنة حامية الصحفيني
•منظمة العفو الدولية
•هيومن رايتس ووتش
•املنظمة األوروبية السعودية لحقوق اإلنسان
•فرونت الين ديفندرز
•أمريكيون من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف البحرين
•مركز الخليج لحقوق اإلنسان
وكذلك محادثات مع عائالت عدد من السجناء وتحليلنا الخاص.
لقد قمنا بإدراج جميع املعتقلني يف عهد محمد بن سلامن وأولئك الذين استمرت قضاياهم  -إما ألنهم ما زالوا يف السجن بتهم
سياسية أو ألن محنتهم القانونية مستمرة.
عىل الرغم من أننا بذلنا كل ما يف وسعنا لضامن صحة معلوماتنا وتحديثها  ،إال أنه يجب التأكيد عىل أن سيطرة النظام
السعودي عىل املعلومات وحرية التعبري يف اململكة تعني أن الصورة الكاملة محجوبة بشكل دائم .يجد من نعرف أنه تم
اعتقالهم صعوبة يف إيصال املدى الكامل ملعاملتهم إىل العامل الخارجي  -خوفًا من املزيد من التعذيب أو أسوأ  -وغال ًبا ما
نكتشف االحتجاز بعد أشهر من االعتقال األويل  -كام سرنى  ،عالمات االختفاء القرسي عنرص مركزي يف إجراءات التشغيل
املوحدة للسجناء السياسيني.
«وعىل هذا النحو  ،فإن البيانات التي نقدمها من املرجح أن تكون تقدير بخس للحجم الكامل للمعاملة الوحشية ملعتقيل الرأي
يف اململكة العربية السعودية .عىل وجه الخصوص  ،يتم تصنيف العديد من السجناء عىل أنهم مجهولون  -وبرصاحة  ،ال نعرف
ما إذا كانوا عىل قيد الحياة أم ال».
جن ًبا إىل جنب مع هذا التقرير  ،املتاح عند الطلب  ،أنشأنا قاعدة بيانات شاملة تضم تفاصيل جميع سجناء الرأي البالغ عددهم
 309الذين نناقشهم يف هذا التقرير  -أسامئهم  ،وتواريخ ميالدهم واعتقالهم  ،وأسباب االعتقال  ،والوضع القانوين  ،وأي
معلومات أخرى من املرض واملهن والجمعيات السياسية.
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موجات االعتقاالت
بعد أن أصبح محمد بن سلامن ول ًيا للعهد  ،شنت السلطات السعودية سلسلة من حمالت االعتقال
تهدف عىل ما يبدو إىل القضاء عىل أي نوع من املعارضة الداخلية .جاءت االعتقاالت يف سلسلة
موجات بارزة.
املوجة 1

 78شخصاً

يف سبتمرب  /أيلول  ، 2017بعد ثالثة أشهر من تويل محمد بن سلامن والية ويل
العهد السعودي  ،شنت السلطات حملة تطهري استهدفت شخصيات بارزة من
السعوديني  ،مبن فيهم رجال دين وأكادمييون ومثقفون وصحفيون ونشطاء
حقوقيون.

املوجة 2

أعلنت وكالة األنباء السعودية مساء يوم  4نوفمرب  /ترشين الثاين  ، 2017عن أمر
مليك بإنشاء لجنة عليا ملكافحة الفساد برئاسة ويل العهد األمري محمد بن سلامن.
يف وقت الحق من نفس املساء  ،بدأت قناة العربية اململوكة للسعودية بث تقارير
عن قيام السلطات بحملة واسعة النطاق العتقال  43من الشخصيات البارزة
املتورطة يف قضايا فساد.

املعارضة املحتملة

 43شخصاً
اعتقاالت "االبتزاز"

املوجة 3

 15شخصاً

اعتقال املدافعات عن حقوق املرأة

يف مايو  ، 2018قبل أسابيع قليلة من رفع السلطات السعودية الحظر املفروض
عىل قيادة املرأة للسيارة يف  24يونيو  ،بدأت السلطات حملة منسقة كبرية ضد
حركة حقوق املرأة السعودية .واعتقلت السلطات ناشطات بارزات يف مجال حقوق
املرأة واتهمت بعضهن بجرائم خطرية تبدو مرتبطة مبارشة بأنشطتهن.

املوجة 4

 17شخصاً

اعتقاالت أبريل 2019
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يف  4أبريل  /نيسان  2019أو نحوه  ،وعىل الرغم من االنتقادات الدولية املستمرة
ملقتل خاشقجي  ،نفذت السعودية حملة اعتقاالت جديدة استهدفت هذه املرة
 17كات ًبا وناشطًا.
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انتهاكات حقوق اإلنسان

التعذيب

لقد رأينا هذا يحدث من قبل  ،ولكن ليس بهذا الحجم .إنها أكرث حقبة قمع
35
شهدناها.

هاله الدورسي  ،باحثة وناشطة سعودية  ،يونيو 2019

عدد القضايا

51

تعذيب السجناء غري قانوين يف اململكة العربية السعودية.
مبوجب القانون  ،يتحمل الضباط املسؤولون عن إساءة
معاملة السجناء املسؤولية الجنائية الرتكابها  ،ويحظر عىل
القضاة قبول االعرتافات املنتزعة باإلكراه  32،والدولة السعودية
من الدول املوقعة عىل اتفاقية عام  1987ملناهضة التعذيب
وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة.33
ولكن عندما يتعلق األمر بسجناء الرأي  ،فإن التعذيب
منترش .وجدنا أدلة عىل ما ال يقل عن  51فر ًدا تعرضوا لإليذاء
الجسدي عىل أيدي خاطفيهم من عمالء الدولة و موظفي
األمن .تبدأ االنتهاكات التي نوثقها من أول اتصال بالسلطات
وتنتهي يف أسوأ الحاالت بالوفاة .تشمل أشكال التعذيب التي
وجدناها الرضب املربح والجلد وحروق السجائر والصدمات
الكهربائية والتعليق باليدين والقدمني والرضب عىل باطن
القدمني والحرمان من النوم والحقن مبواد مشلة وتقييد
اليدين وتعصيب األعني داخل الزنزانة واستخدام الحبس
االنفرادي املطول واالعتداء الجنيس كام هو موثق يف األقسام
أدناه.
لقد رأينا روايات كثرية لالعرتافات القرسية  -االعرتافات
املنتزعة تحت التعذيب والتهديد لكل من الضحية وأفراد
أرسهم .كان هذا حدث ًا شائ ًعا بشكل خاص يف حاالت القرص
من املعتقلني.
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التعذيب وسوء املعاملة
%16
من معتقيل الرأي

ال شك يف أن إساءة معاملة السجناء السياسيني معروفة
للقادة السعوديني مبن فيهم محمد بن سلامن .كشف تحقيق
أجرته صحيفة الجارديان يف مارس  /آذار  2019عن تقارير
مرسبة للقيادة السعودية توثق تحليل املهنيني الصحيني لحالة
مجموعة من السجناء .ونرشت الصحيفة عد ًدا من التعليقات
كاملة  ،نورد بعضها يف الصفحة املقبلة.
يف عام  ، 2019الحظت وزارة الخارجية األمريكية أدلة عىل
نقل ما ال يقل عن  17محتج ًزا إىل املستشفى بسبب اإلساءة
الجسدية  ،وتويف واحد يف وقت الحق يف الحجز وظهرت عىل
34
جسده آثار التعذيب.
تشمل حاالت التعذيب التي وجدناها أعضاء يف مجموعة
من املنظامت مبا يف ذلك حسم (جمعية الحقوق املدنية
والسياسية السعودية)  ،ومنتدى الليرباليني السعوديني  ،ومركز
العدالة لحقوق اإلنسان .من بني الـ  51حالة التي وثقناها
 ،كانت  12امرأة  ،وتم اعتقال  13لجرائم ارتكبت أثناء
طفولتهم  ،وتم اعتقال  3بسبب أنشطة أفراد أرسهم و 7
صحفيني.

36

يعاين املريض من نقص شديد يف الوزن مع قيء دموي مستمر .كام أن هناك عدد من الجروح والكدمات املنترشة يف عدة
مناطق من الجسم ".
"هناك أيضً ا عدد من اإلصابات الظاهرة يف الصدر وأسفل الظهر"
يعاين املريض من صعوبة يف امليش بسبب عدد من الكدمات الظاهرة عىل منطقة الساق .يظهر عدد من اإلصابات عىل الساعد
ومنطقة أسفل الظهر .سوء التغذية والجفاف الواضح عىل الجلد "
ويعاين املريض من عدد من الكدمات الظاهرة عىل الجسم وخاصة يف مناطق الظهر والبطن والفخذين .كام يبدو أنه يعاين من
سوء التغذية بسبب قلة األكل وشحوب الوجه وضعف عام يف الجسم "
"ال يستطيع املريض الحركة إطالقاً بسبب الجروح يف كال الساقني وكذلك الضعف الشديد يف الجسم نتيجة سوء التغذية ونقص
السوائل"
يعاين املريض من حروق شديدة يف جميع أنحاء الجسم .الجروح القدمية مل تلتئم بالكامل بسبب اإلهامل الطبي "
يعاين املريض من صعوبة يف الحركة بسبب سوء التغذية الحاد ونقص السوائل بشكل عام .هناك أيضً ا عدد من الكدمات
والجروح والقروح يف جميع أنحاء الجسم "
االقتباسات املأخوذة من تقرير إىل القيادة السعودية تم ترسيبها إىل الجارديان  ،مارس 2019

دراسة حالة :خالد العمري
يف يوليو  ، 2018اعتقل الناشط الحقوقي خالد العمري من قبل أمن الدولة بعد
أكرث من عام بقليل من تأخر استكامل عقوبته البالغة مثاين سنوات بتهمة النشاط
السيايس.
كان العمري قد تقدم بشكوى ضد ضابط قام بتعذيبه يف السجن  -حيث تم تقييد
يديه ووضعه يف الحبس االنفرادي لفرتات طويلة وإجباره عىل الوقوف حتى فقد
وعيه .كان رد فعل السلطات صاد ًما ومتوق ًعا يف يف نفس الوقت  -تم اعتقاله.
ولدى عودته إىل السجن  ،أُجرب عىل اإلرضاب عن الطعام بعد ستة أشهر من
االختفاء القرسي  ،احتجا ًجا عىل خطط السلطات ملحاكمته أمام محكمة الجنايات
املتخصصة يف تهم اإلرهاب .وال يزال يف السجن يف انتظار املحاكمة .وكتب يف مذكرة
تم تهريبها من سجنه" :لست إرهابيا  ،لدي رأي ومارس حقي يف حرية التعبري".
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العنف الجنيس
يعترب االغتصاب وغريه من أشكال االعتداء الجنيس أثناء االحتجاز انتهاكًا مقي ًتا
بشكل خاص للكرامة األصيلة والحق يف السالمة الجسدية لكل إنسان ؛ وبالتايل
36
تشكل عمالً من أعامل التعذيب.
 -مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بالتعذيب

عدد القضايا

6

العنف الجنيس
%2
من معتقيل الرأي

لن نعرف أب ًدا املدى الكامل لالنتهاكات يف السجون
السعودية بينام تستمر الهجامت الوحشية عىل حرية التعبري
واالعتقاالت التعسفية ملن يعتربهم النظام مزعجون سياس ًيا.
يواجه السجناء خطر التعرض النتهاكات أكرب إذا كشفوا
عن تعذيبهم ؛ يواجه أفراد أرسهم خطر تعريض أحبائهم
للخطر  -أو مواجهة االعتقال بأنفسهم .عىل هذا النحو  ،فإن
االنتهاكات  -بحكم تصميمها  -يخفيها النظام.

هذا صحيح بشكل مضاعف لالعتداء الجنيس .إن املخاطر
أكرب ملضاهاة نفور املجتمع الدويل ألولئك الذين يرتكبون
مثل هذه األفعال  ،واملحظورات الثقافية التي تواجه ضحايا
العنف الجنيس  -يف جميع أنحاء العامل  ،ولكن بشكل خاص
يف اململكة العربية السعودية  -تخلق املزيد من الحواجز أمام
السجناء الذين تعرضوا لإليذاء.
ومع ذلك  ،نعرف ما ال يقل عن  6ضحايا للعنف الجنيس يف
السجون السعودية .ليس من املستغرب أن جميعهم ناشطات
يف مجال حقوق املرأة  ،مام يوحي بهجامت متعمدة وموجهة
 ،وعىل األقل تثري تساؤالت حول التواطؤ أو حتى التوجيه من
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جميع الضحايا الستة الذين تعرضوا لالعتداء الجنيس هم ناشطات يف مجال
حقوق املرأة يطرحن أسئلة جدية حول االستهداف املتعمد

كبار الشخصيات.
هؤالء الستة هم :إميان النفجان  ،ونوف عبد العزيز الجريوي
 ،ولجني الهذلول  ،ومياء الزهراين  ،وسمر بدوي  ،وميساء
املانع  ،وجميعهم اعتقلوا يف موجة نشطاء حقوق املرأة
املسجونني يف ربيع وصيف .2018

38

كانت لجني الهذلول واحدة من خمسة عرب ظهروا يف
38
قامئة أكرث  100شخصية تأثريا ً يف مجلة تايم

حصلت سمر بدوي عىل جائزة املرأة الشجاعة الدولية
من وزيرة الخارجية األمريكية هيالري رودهام كلينتون
والسيدة األوىل ميشيل أوباما يف عام .2012

دراسة حالة :نوف عبد العزيز
كتبت نوف كث ًريا عن حقوق املرأة يف اململكة العربية السعودية  ،سواء يف مدونتها
الشخصية أو يف أعمدة الصحف املتكررة.
منذ اعتقالها  ،عانت من مجموعة من االنتهاكات لحقوق اإلنسان مبا يف ذلك
االختفاء القرسي املطول والحبس االنفرادي  ،وهناك تقارير تفيد بأنها تعرضت
للتعذيب  -مبا يف ذلك الرضب بحبل ثقيل  -واالعتداء الجنيس.
يف  41مارس  /آذار  ، 2019منحت منظمة حرية التعبري األمريكية نوف عبد العزيز
 ،إىل جانب زمالئها الناشطات السعوديات املسجونات  ،لجني الهذلول  ،وإميان
النفجان  ،جائزة القلم األمريكية  /باريب لحرية الكتابة لعام  372019واليوم ال تزال
يف السجن وتنتظر محاكمة عادلة.
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عقوبة االعدام
عدد القضايا

18

هناك ثالث فئات من السجناء السياسيني الذين يواجهون
عقوبة اإلعدام يف اململكة العربية السعودية  -الشخصيات
الدينية  ،والناشطني الحقوقيني  ،وبشكل ال يصدق  ،أولئك
الذين ارتكبوا جرامئهم املفرتضة وهم أطفال.
يف الواقع  ،وجدنا أدلة عىل ما ال يقل عن خمسة شباب تم
إعدامهم يف عهد محمد بن سلامن بسبب ما يسمى «الجرائم»
ارتكبت وهم أطفال .وهم عبد الكريم الحواج  ،ومجتبى
السويكت  ،ومنري العدم  ،وسعيد محمد السكايف  ،وسلامن
القريش .تم إعدامهم جمي ًعا مع  34رجالً آخر يف مشهد مروع
يف أبريل  2019بعد إدانتهم بجرائم تتعلق بحضور احتجاجات
خالل انتفاضات الربيع العريب يف القطيف.
هناك  13شابًا آخر يواجهون املوت بسبب جرائم ارتكبوها
عندما كانوا قارصين مثل حضور جنازة وإرسال رسائل نصية
 جميعهم من الشيعة من منطقة القطيف  ،وكلهم مرتبطونباالحتجاجات السياسية يف .2012/2011
باإلضافة إىل ذلك  ،يطالب املدعون بإنزال عقوبة اإلعدام بحق
أربعة مفكرين إسالميني بارزين يف اململكة العربية السعودية
 عيل العمري  ،وعوض القرين  ،وحسن فرحان املاليك ،وسلامن العودة.
تم القبض عىل كل منهم يف حملة التطهري التي قام بها محمد
بن سلامن يف سبتمرب  ، 2017والتي شهدت اعتقال أكرث من
 60سجي ًنا سياس ًيا  -معظمهم من رجال الدين البارزين  -يف
شهر واحد .ومتتد فرتة اعتقالهم ثالثة أيام فقط من  9إىل
 11سبتمرب .وعقب اعتقالهم  ،استنكرت مجموعة من خرباء
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يواجهون عقوبة اإلعدام
%6
من معتقيل الرأي

حقوق اإلنسان التابعني لألمم املتحدة ما وصفوه بأنه "منط
مقلق من االعتقاالت واالحتجاز التعسفي عىل نطاق واسع
مبحام
ومنهجي" .وقد ُحرموا جميعاً من االتصال املناسب ٍ
ومن محاكمة عادلة وعلنية  ،وتعرض ثالثة منهم عىل األقل
للتعذيب.
ال شك يف أن عقوبة اإلعدام هي العقوبة النهائية .ومع ذلك ،
فإن التهم و الجرائم التي س ُيحاكم فيها هؤالء الرجال األربعة
ويحتمل قتلهم من قبل الدولة ترتاوح بني أحداث صغرية إىل
شبه هشة.
يُعتقد أن سلامن العودة يواجه عقوبة اإلعدام لرفضه
إرسال تغريدة تدعم موقف القيادة من قطر .39عيل العمري
يواجه املوت ملجرد دعوته للتظاهر .40يخاطر عوض القرين
بفقدان حياته لتهم من بينها "إظهار التعاطف مع املعتقلني
اآلخرين" . 41يواجه حسن فرحان املاليك عقوبة اإلعدام
لترصيحاته عن اإلسالم وإجراء مقابالت مع صحفيني أجانب.42
بعد املناقشات مع املقربني من بعض هؤالء السجناء  ،ميكن لـ
جرانت ليربيت اإلبالغ عن شكوك واسعة النطاق بأن املحاكامت
تجري بتوجيه من أعىل سلطة يف الدولة السعودية  ،وينظر
إليها النظام عىل أنها فرصة لويل العهد الجديد ملواجهة بعض
الشخصيات الدينية األكرث شهرة يف اململكة.

40

دراسة حالة :محمد عصام الفرج
يواجه محمد عصام الفرج عقوبة اإلعدام  ،بشكل شبه ال يصدق  ،لحضوره جنازة.
كان عمره تسعة سنوات يف ذلك الوقت.
أفادت املنظمة الخريية األملانية لحقوق اإلنسان أنه  ،إىل جانب شبان آخرين
يواجهون عقوبة اإلعدام عىل جرائم مامثلة  ،عاىن من ظروف مروعة  ،مبا يف ذلك
االحتجاز طويل األمد قبل عرضهم عىل املحكمة  ،والحبس االنفرادي  ،والحرمان
45
من االتصال مبحام  ،والتعذيب .وغريها من املعاملة املهينة والالإنسانية.

دراسة حالة :عيل العمري
عيل العمري هو واحد من أكرث الشخصيات اإلسالمية شهرة يف العامل العريب -
ويرجع الفضل يف ذلك جزئ ًيا إىل قناته الخاصة لتوعية الشباب.
وهو رئيس مجلس إدارة قناة فور ( )4شباب وشخصية تلفزيونية حوارية .دعت
برامجه التلفزيونية إىل املزيد من الحقوق للمرأة  ،وشنت حمالت ضد التطرف و
العنف.43
يواجه ما ال يقل عن  30تهمة تتعلق باإلرهاب  ،مبا يف ذلك "تشكيل منظمة
شبابية إرهابية"  ،وحكم عليه باإلعدام .يف السجن  ،تعرض للتعذيب  ،واحتُجز
يف الحبس االنفرادي  ،و ُحرم من الحصول عىل محاكمة عادلة وعلنية  -وهناك
تقارير تفيد بأنه أصيب بحروق وإصابات يف جميع أنحاء جسده نتيجة الصعق
44
بالصدمات الكهربائية أثناء الحبس االنفرادي ألكرث من عام.
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اإلرضاب عن الطعام
عدد القضايا

14

اإلرضاب عن الطعام نادر الحدوث يف املجتمع السعودي
 ليس أقله بسبب املحرمات الثقافية حول إيذاء النفسواالنتحار .يف السنوات التي سبقت وصول محمد بن سلامن
إىل السلطة  ،ميكننا أن نجد مثالني فقط عىل اإلرضاب عن
الطعام يف السجون السعودية.
األول سعود الهاشمي .هو صاحب أطول عقوبة سجن ألي
من معتقيل الرأي يف اململكة العربية السعودية  30 -عا ًما
وحظر السفر ملدة  30عا ًما .وقد تعرض للتعذيب الجسدي
الجباره عىل إنهاء إرضابه عن الطعام.
والثاين هو محمد البجادي  ،الذي تعرض لثالث إرضابات
عن الطعام يف عام  .2012ويعتقد عىل نطاق واسع أنه تم
اإلفراج عنه بعد اعتقاله األول بسبب الدعم الدويل إلرضابه
عن الطعام وضغط املنظامت غري الحكومية  /وسائل اإلعالم
عىل السلطات السعودية .تم إطعامه قرسا خالل إرضابه عن
الطعام.
ومع ذلك  ،يف السنوات الثالث التي تلت تعيني ويل العهد
الجديد  ،لدينا أدلة عىل زيادة ملحوظة يف اإلرضابات عن
الطعام يف السجون السعودية .عاىن ما ال يقل عن  12سجي ًنا
آخر من إرضابات عن الطعام منذ تعيني محمد بن سلامن.
ومن بني هؤالء لجني الهذلول  ،التي بدأت إرضابًا عن الطعام
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اإلرضاب عن الطعام
%4
من معتقيل الرأي

يف أغسطس  /آب  2020من أجل إجبار النظام عىل السامح
لها بالتواصل مع أرستها  .اضطر العامل اإلنساين  ،عبد الرحمن
السدحان  ،إىل اإلرضاب عن الطعام يف صيف  ، 2020وسلامن
العودة رجل الدين والناشط  ،وما ال يقل عن  7من أعضاء
حسم  -جمعية الحقوق املدنية والسياسية السعودية.
تم دفع السجناء إىل اإلرضاب عن الطعام لالحتجاج عىل
مجموعة من االنتهاكات مبا يف ذلك التعذيب  ،والعزل القرسي
عن العائالت واملحامني  ،واالعتقال التعسفي  ،ومختلف
انتهاكات حقوق اإلنسان األخرى .عىل الرغم من أن البعض قد
فازوا بتغيريات محدودة يف حاالتهم  ،مثل التواصل مع أفراد
أرسهم  ،إال أن السلطات كانت بالعادة تستجيب باملزيد من
االنتهاكات  ،مبا يف ذلك الحبس االنفرادي املطول والتغذية
القرسية.

42

دراسة حالة :أعضاء جمعية حسم

تأسست الجمعية السعودية للحقوق املدنية والسياسية يف عام  2009استجاب ًة
لتدهور حقوق اإلنسان يف اململكة  -عىل الرغم من عدم قبول النظام املليك
برشعيتها.
قامت مجموعة من النشطاء واألكادمييني بحملة من أجل إصالحات دميقراطية
وقانونية لحامية حقوق األقليات .يف فرباير  ، 2018شارك  5أعضاء من حسم يف
إرضاب منسق عن الطعام احتجا ًجا عىل معاملتهم يف السجن وهم عبد الكريم
الخرض وعبد هللا الحامد وعبد الرحمن الحامد وفوزان الحريب ومحمد فهد
القحطاين .كان رد السلطات هو وضع الخمسة يف الحبس االنفرادي .جميعهم ما
زالوا يف السجن و تويف عبد هللا الحامد يف الحبس عام  - 2020كام ذكر سابقاً.

عبدالرحمن الحامد

عبدهللا الحامد

عبد الكريم الخرض

عبد العزيز الشبييل

محمد فهد القحطاين

فوزان الحريب

عيىس الحامد
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الحبس اإلنفرادي
عدد القضايا

44

الحبس االنفرادي املطول هو يف حد ذاته شكل من أشكال
التعذيب .يف سجون اململكة العربية السعودية يعترب الحبس
االنفرادي املطول  -ملدة  15يو ًما  -مخالفًا للقانون .ومع ذلك ،
نعلم أن  44سجي ًنا عىل األقل قد احتُجزوا يف الحبس االنفرادي
املطول  -والعديد منهم إىل أجل غري مسمى.
يعني الحبس االنفرادي يف السجون السعودية عادة حبس
السجني مبفرده ملدة  22ساعة يف اليوم أو أكرث .غالبًا ما يتم
احتجاز االفراد يف الحبس االنفرادي لفرتات طويلة مبعزل عن
العامل الخارجي  ،وبالتايل فهم من أصعب املعتقلني ألفراد
األرسة واملنظامت غري الحكومية واملحامني الوصول إليهم ،
ومع ذلك ظهرت تقارير عن نشطاء محتجزين يف الحبس
االنفرادي ألكرث من عام.
غال ًبا ما يقرتن 46الحبس االنفرادي بالتعذيب الجسدي يف
السجون السعودية  -مام يؤدي يف كثري من األحيان إىل احتياج
السجناء إىل مساعدة طبية  -ومن املقبول عىل نطاق واسع
أن يكون للحبس االنفرادي تأثري عميق عىل صحة الضحية
الجسدية و النفسية.

الحبس اإلنفرادي
%14
من معتقيل الرأي

ضغط الدم  ،مثل الصداع املزمن  ،واالرتعاش  ،وتعرق راحة
اليد  ،والدوخان الشديدة وخفقان القلب  ،فضالً عن مشاكل
47
الجهاز الهضمي وقلة الشهية.
ميكن أن تشمل اآلثار النفسية الذهان واالكتئاب  ،مع خطر
التسبب يف إيذاء النفس وحتى االنتحار  ،فضالً عن تدهور
طويل األمد للقدرة اإلدراكية ومشاعر أوسع نطاقاً باإلكراه
العقيل الشديد.

تشمل التأثريات الفسيولوجية أعراضً ا مشابهة ألعراض ارتفاع
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دراسة حالة :مرتجى قريريص
تم القبض عىل مرتجى قريريص عندما كان يبلغ من العمر  13عا ًما لجرائم يُزعم
أنه ارتكبها عندما كان يبلغ من العمر  10سنوات.
كانت جرميته هي قيادة  30طفالً آخر يف مسرية احتجاجية بدائية من أجل حقوق
اإلنسان خالل الربيع العريب يف عام  .2011ويُعتقد أنه قىض عا ًما وثالثة أشهر من
وقته يف السجن يف الحبس االنفرادي  ،أي أكرث من  ٪5من حياته  -عمره االن أقل
48
من  20سنة.
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االعتقال التعسفي
عدد القضايا

212

للسعودية سجل طويل وسيئ السمعة يف احتجاز املشتبهني
الجنائيني دون تهمة أو محاكمة ألشهر وسنوات .يف مايو 2018
 ،عىل سبيل املثال  ،حللت هيومن رايتس ووتش معلومات
من قاعدة بيانات عىل اإلنرتنت عن السجناء من قبل وزارة
الداخلية السعودية.

االعتقال التعسفي
%68
من معتقيل الرأي

ووجدوا أكرث من  2300شخص رهن االعتقال ألكرث من 6
أشهر دون رؤية قايض أو محاكمة  ،ونحو  1800شخص قيد
االعتقال ألكرث من عام  ،و  250مل ميثلوا أمام قاض بعد ثالث
سنوات من اعتقالهم .49يظهر الرسم البياين يف الصفحة املقبلة
متثيل مريئ لتحليل عدد السجناء املحتجزين بدون تهمة يف
وقت التقرير.

االعتقال .ينص املبدأ  11من "مجموعة مبادئ األمم املتحدة
لحامية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال
االحتجاز أو السجن" عىل أن يكون للمحتجز "فرصة حقيقية
لإلدالء بأقواله يف أقرب وقت ممكن أمام سلطة قضائية أو
سلطة أخرى" وأنه يجب أن يكون التمثيل أمام سلطة قضائية
أو سلطة أخرى مشابها.

يظهر تحليلنا أن حال معتقيل الرأي و السجناء السياسيني ال
تختلف 212 .من سجناء الرأي  309الذين ذكرناهم تعرضوا
لالعتقال التعسفي .ينص نظام اإلجراءات الجزائية السعودي
عىل أنه ميكن احتجاز األفراد دون تهمة ملدة أقصاها  5أيام
 ،ويتم تجديد الحبس ملدة أقصاها  6أشهر بنا ًء عىل أوامر
من هيئة التحقيق واالدعاء (النيابة العامة حال ًيا) .وبحسب
النظام املشار إليه " ،بعد ذلك مبارشة يجب نقل [املعتقل] إىل
املحكمة املختصة أو اإلفراج عنه".

اعتقل سجناء رأي يف اململكة العربية السعودية وتم ترحيلهم
قرسا ً من دول أجنبية  ،وتم احتجازهم وابتزازهم يف فنادق
فخمة وتم القبض عليهم بوحشية وإساءة معاملتهم أمام
أساسا قانون ًيا واض ًحا
أطفالهم و أرسهم .قلة قليلة منهم أعطوا ً
العتقالهم يف غضون أطر زمنية معقولة  ،وعدد أقل منهم
حصلوا عىل فرصة معقولة للدفاع عن أنفسهم يف محكمة
قانونية علنية.

وجد فريق األمم املتحدة العامل املعني باالحتجاز التعسفي
أن االحتجاز يعترب تعسفيا عندما ال تلتزم السلطات باملعايري
املتعلقة بالحق يف اإلجراءات القانونية الواجبة  -كل ًيا أو جزئ ًيا
 -مبا يف ذلك الحق يف املثول عىل وجه الرسعة أمام قاض بعد
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إذا متكنت السلطات السعودية من احتجاز أحد املعتقلني لعدة أشهر دون
توجيه تهم إليه  ،فمن الواضح أن نظام العدالة الجنائية السعودي ال يزال
50
معطالً وغري عادل  ،ويبدو أنه يزداد سو ًءا.

سارة ليا ويتسون  ،مديرة الرشق األوسط يف منظمة حقوق اإلنسان

عدد السجناء

2305

عدد السجناء

1875

عدد السجناء

251

قيد التحقيق منذ أكرث من  6أشهر دون
إحالتهم إىل قاض

قيد التحقيق منذ أكرث من عام دون إحالتهم
إىل قاض

قيد التحقيق منذ أكرث من  3سنوات دون
إحالتهم إىل قاض

دراسة حالة :وليد الفتحي
اعتقل وليد الفتحي يف قضية فندق ريتز كارلتون يف نوفمرب  .2017احتُجز ألكرث
من  20شه ًرا بدون تهمة .يف ذلك الوقت  ،تعرض لتعذيب شديد  -صعق بالكهرباء
والجلد  -وحرم من الزيارات العائلية واملكاملات الهاتفية .ولفرتات طويلة كان
معصوب العينني ومقيد اليدين داخل السجن .يف ديسمرب  /كانون األول ، 2020
ُحكم عىل وليد بالسجن  6سنوات  ،و ُخفِّض فيام بعد إىل  3.2سنوات بتهم تشمل
الحصول عىل الجنسية األمريكية دون إذن  ،والدعوة إىل «عصيان حكام الدولة» ،
وانتقاد الدول العربية األخرى.
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فئات السجناء
نشطاء حقوق املرأة
عدد القضايا

27

اليوم  ،هناك ما ال يقل عن  12ناشطة يف مجال حقوق املرأة
محتجزات يف السجون السعودية .هم :نوف عبدالعزيز
الجريوي  ،لجني الهذلول  ،مايا الزهراين  ،سمر البدوي ،
نسيمة السادة  ،إرساء الغمغام ومها الرفيدي وخديجة الحريب
وفاطمة ال نصيف وعائشة املرزوق ونعيمة املطرود ونور
املسلم .تم اعتقال  12امرأة أخرى واحتجازهن يف عهد محمد
بن سلامن.

نشطاء حقوق املرأة
%9
من معتقيل الرأي

ومن بني القضايا التي نوثقها  3ذكور ناشطون يف مجال حقوق
املرأة  ،تم اإلفراج عن واحد  ،وتم اإلفراج عن آخر مؤقتًا  ،وال
يزال أحدهم يف السجن.
وإىل حد بعيد  ،متت غالبية االعتقاالت  19 ،حالة يف عام
 ، 2018معظمها عىل رشيحتني .األوىل  ،يف مايو  ، 2018تم
اعتقال  12ناشطًا  ،ويف يوليو تم اعتقال الجريحة الثانية.
وعادة ما يناضل السجناء من أجل إنهاء قانون والية الرجال
وحق املرأة يف القيادة.
عىل الرغم من اإلصالحات  -مبا يف ذلك منح املرأة حق القيادة
يف سبتمرب  - 2017مل يتم إطالق رساح الناشطات .عادة ما
يشهد أولئك الذين بقوا يف السجن دون محاكمة تدهور
معاملتهم مبرور الوقت .تم تأجيل سلسلة من املحاكامت
املتوقعة يف مارس  - 2020ما يقرب من عامني كاملني بعد
اعتقاالت مايو  - 2018إىل أجل غري مسمى  ،مع إشارة
السلطات السعودية إىل أزمة فريوس كورونا.

13
10

4

إفراج مؤقت

مفرج عنهم

معتقلون

من بني  27ناشط تم اعتقالهم  ،ما زال  13منهم بالسجن
وأفرج عن  10مؤقتًا وأطلق رساح  4فقط ختى االن.

ومن بني أولئك الذين وثقناهم  ،تعرض  10للتعذيب ،
وتعرض  6لالعتداء الجنيس  ،و ُحرم نصفهم من االتصال مبحام.
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2

2
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)(blank

ﺳﺑﺗﻣﺑر

<01/01/16

أﺑرﯾل

ﯾوﻟﯾو

ﯾوﻧﯾو

2019

ﻣﺎﯾو

1

1

ﯾﻧﺎﯾر

أﻛﺗوﺑر

2018

1

ﺳﺑﺗﻣﺑر

1

أﺑرﯾل

2017

ﯾﻧﺎﯾر
2016

اعتقال ناشطات حقوق املرأة حسب التاريخ
6

العنف الجنيس

11

الحبس اإلنفرادي
2

املحاكمة الرسية

6

االختفاء القرسي
1

10

الحرمان من الرعاية الصحية
التعذيب وسوء املعاملة

13

املنع من التواصل مبحام
9

26

املنع من التواصل بالعائلة
االعتقال  /االحتجاز التعسفي

تعداد انتهاكات حقوق اإلنسان  -نشطاء حقوق املرأة

دراسة حالة :لجني الهذلول
لجني الهذلول ناشطة مشهورة يف مجال حقوق اإلنسان ومرشحة سابقة لجائزة
نوبل .وهي معروفة يف املقام األول بحملتها الشهرية من أجل الحق يف القيادة.
إىل جانب العديد من املدافعات والناشطات السعوديات البارزات يف مجال حقوق
اإلنسان  ،تم القبض عىل لجني يف مايو  .2018منذ اعتقالها  ،تعرضت لجني للتهديد
باالعتداء الجنيس والتعذيب والحبس االنفرادي املطول واالختفاء القرسي وأجربت
مؤخ ًرا عىل اإلرضاب عن الطعام لتأمني التواصل مع أرستها  ،بعد تعرضها لالختفاء
القرسي.
يف  28ديسمرب  ، 2020بعد عامني ونصف يف السجن  -ويف محاكمة أعيد تنظيمها
عىل عجل بعد أن ابتعدت أعني العامل عن قمة العرشين ُ ،حكم عىل لجني بالسجن
 5سنوات و  8أشهر.
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القرص
عمليات اإلعدام هي األحدث يف إطار اضطهاد السلطات السعودية املستمر
لألقلية الشيعية .يتم استخدام عقوبة اإلعدام كسالح سيايس ملعاقبتهم عىل
58
الجرأة عىل االحتجاج عىل معاملتهم وإجبار اآلخرين عىل الصمت.
لني معلوف  ،مديرة األبحاث يف مكتب منظمة العفو الدولية يف بريوت

عدد القضايا

20

ال تويل الدولة السعودية متييزا ً للعمر عندما يتعلق األمر
باضطهاد حتى أكرث منتقدي النظام اعتداالً .لقد وجدنا أدلة
عىل اعتقال  20شابًا و احتجازهم بسبب أفعال ارتكبوها
وهم قارصون .بشكل ال يصدق  ،منذ وصول امللك سلامن
شخصا لجرائم يُزعم أنهم
إىل السلطة  ،أعدمت حكومته ً 11
ارتكبوها وهم أطفال .51ويف عام  ، 2018أعلنت اململكة أنها
مل تعدم أطفاالً  ،ويف العام التايل أعدمت ستة أطفال .52وكان
من بينهم عبد الكريم الحواج الذي تم قطع رأسه ألنه أرسل
رسائل عرب الواتس آب عن مظاهرة عندما كان يف السادسة
عرشة من عمره.
كان مجتبى السويكت يبلغ من العمر  17عا ًما عندما ألقي
القبض عليه يف مطار امللك سلامن قبل دقائق من رحلة طائرة
متجهة إىل الواليات املتحدة للدراسة يف جامعة ميشيغان .بدالً
من ذلك  ،تم احتجازه وإجباره عىل االعرتاف تحت التعذيب
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القرص
%6
من معتقيل الرأي

وقطع رأسه يف نهاية املطاف يف عام  2019الرتكابه جرمية
حضور احتجاجات مؤيدة للدميقراطية.53
تم إعدام منري العدم  ،وهو مراهق أيضً ا عند اعتقاله  ،إىل
جانب عبد الكريم الحواج  ،مجتبى السويكت  ،بعد اعتقاله
ورضبه ورفض االستشارة القانونية له .لقد تعرض للرضب املربح
لدرجة أنه أصم يف أذن واحدة .54يف املجموع  ،تم إعدام 27
شخصاً يف مشهد مروع.

50

لقد رأينا تقارير أخرى تفيد بإعدام شابني آخرين عىل األقل
 قارصين وقت ارتكاب جرامئهم املفرتضة  -يف عهد محمدبن سلامن بتهمة ارتكاب جرائم سياسية  ،وهام سعيد محمد
55
السكايف وسلامن القريش.
و ُحكم عىل  13آخرين باإلعدام .ومن بينهم داود حسني
املرهون الذي اعتقل بعد رفضه إبالغه عن الحارضين
يف مظاهرة سياسية .وقد أدين إثر اعرتاف انتزع منه
بالتعذيب.56
و ُحكم عىل آخرين بالسجن ملدة تصل إىل  44عا ًما لجرائم
ارتكبوها وهم أطفال.
تم القبض عىل السجناء العرشين الذين ذكرناهم ووجهت
إليهم تهم بارتكاب جرائم مزعومة عندما كانوا قارصين ،
وبعضهم ال تتجاوز عمره  9سنوات  ،وبعضهم بجرائم سخيفة
مثل حضور جنازة أحد األصدقاء .مرتجى قريرص اعتقل بتهمة
زرع الفتنة  -وهو يف العارشة من عمره.
أكرث من نصف الذين ذكرناهم تعرضوا للتعذيب  ،و 17
تعرضوا لالعتقال التعسفي و  8عىل األقل تحملوا الحبس
االنفرادي املطول .وقد احتُجز الكثريون سنوات دون تهمة -

واحتُجز أحمد ال ُح َسن ملدة  11عا ًما قبل بدء محاكمته .57وقد
حوكم جميع الذين حوكموا رسا  ،ويف كثري من الحاالت  ،مل
يُسمح حتى للسجناء أنفسهم بالحضور.
القرص الذي نوردهم هم من األقلية الشيعية يف البالد يف
منطقة القطيف .يف  2012/2011يف وقت الربيع العريب ،
شهدت انتفاضة يف املنطقة احتجاج املئات يف الشوارع ضد
التمييز ضد الشيعة .الحظت هيومن رايتس ووتش  ،من
بني آخرين  ،استمرار التحيز واملامرسات املعادية للشيعة يف
اململكة  ،من املحتوى البغيض يف الكتب املدرسية إىل حظر
التعبري العلني وبالطبع اعتقال  -وإعدام  -السجناء السياسيني
منهم.
يف أبريل  /نيسان  ، 2020أعلنت اململكة العربية السعودية
أنها لن تستخدم عقوبة اإلعدام بعد اآلن عىل املدانني بجرائم
ارتكبوها وهم قارصون .ومع ذلك  ،وكام لوحظ أعاله  ،فقد
قدمت اململكة تأكيدات كاذبة بشكل واضح بأنها تقتل
األطفال .عىل هذا النحو  ،حتى يتم إطالق رساح السجناء
الذين ناقشناهم أعاله  ،نعتقد أن السلطات السعودية مل
تكتسب الحق يف الحكم عليها بناء عىل وعودها للمجتمع
الدويل.

دراسة حالة :عيل النمر
عيل النمر محتجز منذ مثاين سنوات ونصف بعد اعتقاله لحضوره احتجاجا يف سن
السابعة عرشة .عىل هذه الجرمية  ،حكمت عليه السلطات السعودية باإلعدام.
واعتقل النمر بعد أن دهس وهو عىل دراجته النارية عمدا من قبل سيارة رشطة
مام أدى إىل نقله إىل املستشفى وكرس العديد من عظامه .لقد تعرض للتعذيب
بشكل متكرر أثناء وجوده يف السجن بعد إدانته يالتهم  -عىل حد تعبري وثائق
املحكمة " -تشجيع االحتجاجات املؤيدة للدميقراطية باستخدام هاتف بالك بريي
الذيك" .وقد وصفت منظمة العفو الدولية املحاكمة نفسها بأنها "معيبة للغاية".
تخضع عقوبة اإلعدام الصادرة بحقه  ،إىل جانب النشطاء الشيعة  ،عبد هللا الزاهر
59
وداود املرهون  ،وجميعهم اعتقلوا بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قارصين.
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الصحفيون
عدد القضايا

54

الصحفيون
%17
من معتقيل الرأي

قد يكون جامل خاشقجي  ،الذي قُتل قبل عامني  ،الضحية
األبرز لحملة محمد بن سلامن عىل حرية الصحافة  ،لكنه
ليس وحي ًدا .نذكر بتقريرنا  54صحف ًيا  46 ،اعتقلوا يف
السنوات الثالث منذ سيطرة محمد بن سلامن عىل اململكة
 ،و  22يف عام  2019وحده  ،منهم واحد قد تويف (وهناك
تقارير غري مؤكدة عن وفاة اخر  ،تريك الجارس  ،مذكور أدناه)
 9 ،تم اإلفراج عنهم  ،و  2قيد اإلفراج املؤقت يف انتظار
محاكمتهم  ،و  33آخرين يف السجن
واصلت اململكة العربية السعودية  ،التي تحتل املرتبة
 172من  180عىل مؤرش حرية الصحافة العاملي  ،اعتقال
الصحفيني العام املايض .عىل الرغم من أن املعلومات تظهر
ببطء من اململكة  ،فإننا نعرف عن حالة واحدة عىل األقل
يف عام  - 2020عقل الباهي  -يف أبريل .عادة ما يكتب
الصحفيون املعتقلون عن السياسة أو حقوق اإلنسان أو
الفساد ويعتمدون بشدة عىل وسائل التواصل االجتامعي
للتواصل مع جمهورهم و قرائهم .وقليل منهم كانوا بارزين
وقت اعتقالهم  -كانوا صحفيني عاملني عاديني تم اعتقالهم يف
إطار حملة قمع أوسع لحرية التعبري.
عىل غرار سجناء الرأي اآلخرين يف اململكة العربية السعودية
 ،عاىن الصحفيون من انتهاكات مروعة يف السجن 7 .تعرضوا
للتعذيب  8 ،تعرضوا للحبس االنفرادي لفرتات طويلة .بعد
ضحايا هذه االنتهاك هم:
•صالح الشحي حليف مقرب لجامل خاشقجي
الذي تويف يف  19متوز  2020فور إطالق رساحه .يُعتقد
أنه أصيب بفريوس كورونا وأنه ُحرم من العالج الطبي
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9
2
إفراج
مؤقت

1
مفرج
عنهم

معتقلون
يواجهون
عقوبة اإلعدام

1
متوفون

حتى فوات األوان.
•إميان النفجان ونوف عبد العزيز  -تم اعتقالهم
مع الناشطات يف مجال حقوق املرأة يف  ، 2018وتعرض
كالهام لالعتداء الجنيس يف السجن  ،وتعرضت النفيان
ملزيد من القسوة قبل إطالق رساحها املؤقت ؛ و نوف

52

تعرضت للتعذيب بالصعق الكهربايئ وال تزال يف السجن.

مبحام وأفراد أرسهم  -مل توجه إليهم اي
من االتصال ٍ
تهم حتى االن ولكنهم جميعا ما زالوا يف السجن .بدر
اإلبراهيم  ،وهو مواطن أمرييك  /سعودي مزدوج
الجنسية  ،قد تعرض للتعذيب وتم وضعه يف الحبس
االنفرادي املطول.

•بدر اإلبراهيم  ،ومحمد الصادق  ،ومثر املرزوقي
 ،وعبد هللا الدحيالن  ،ونايف الهنداس  ،ويزد الفيفي
 -جميعهم اعتقلوا يف  4أبريل  /نيسان  ، 2018و ُمنعوا

2
8

العنف الجنيس
الحبس اإلنفرادي

3

املحاكمة الرسية
االختفاء القرسي

10
3
7

الحرمان من الرعاية الصحية
التعذيب وسوء املعاملة
املنع من التواصل مبحام

20
13
49

املنع من التواصل بالعائلة
االعتقال  /االحتجاز التعسفي

تعداد انتهاكات حقوق اإلنسان  -الصحفيون

دراسة حالة :تريك الجارس
مل يسمع أي خرب عن تريك الجارس منذ اعتقاله يف مارس .2018
كتب الجارس عن مكانة املرأة يف اإلسالم  ،واالنتفاضة يف مرص  ،ومحنة
الفلسطينيني  ،ودور إيران يف املنطقة لصحيفة التقرير السعودية .أوقفت
السلطات صحيفة "التقرير" يف  2015وسجنت محررها سلطان الجمريي يف
 .2018هناك تقارير غري مؤكدة عن وفات الجارس يف السجن تحت التعذيب يف
60
نوفمرب .2018
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نشطاء حقوق اإلنسان
نشطاء حقوق اإلنسان يف اململكة العربية السعودية من أنواع البرش املهددون
باالنقراض .إنهم يختفون واحداً تلو اآلخر  -يتعرضون للمالحقة أو السجن أو
الرتهيب إلجبارهم عىل الصمت أو النفي  -مام يربز نهج السلطات املطلق تجاه
حرية التعبري.
لني معلوف  ،مديرة األبحاث يف مكتب منظمة العفو الدولية يف بريوت

عدد القضايا

44

نشطاء حقوق اإلنسان
%14
من معتقيل الرأي

بشكل ال يصدق  ،منذ إصدار هذا البيان  ،تدهور الوضع
بالنسبة لنشطاء حقوق اإلنسان يف اململكة العربية السعودية.
واجه النشطاء االعتقال التعسفي والتعذيب والحبس
االنفرادي والحرمان من الحقوق األساسية مثل الحق يف
مقابلة محاميهم أو أفراد أرسهم .واألسوأ من ذلك  ،تويف عبد
هللا الحامد  ،الشاعر واألستاذ السابق وعضو مؤسس لجمعية
حسم  ،يف السجن يف نيسان  /أبريل  2020بعد حرمانه من
الرعاية الطبية.

41

من بني النشطاء الذين تم اعتقالهم يف عهد محمد بن سلامن
العديد من أعضاء حسم  ،والعاملني يف املجال اإلنساين ،
واملحامني  ،والطالب  ،واملدونني.
وقد تم اعتقالهم عىل أساس تغريداتهم أو بسبب مشاركتهم
يف مسريات أو عضويتهم يف جامعات مؤيدة للدميقراطية أو
انتقادهم للنظام أو حمالت اإلصالح.
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الحبس اإلنفرادي
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االختفاء القرسي
3

9
13
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39

املحاكمة الرسية

الحرمان من الرعاية الصحية
التعذيب وسوء املعاملة
املنع من التواصل مبحام
املنع من التواصل بالعائلة
االعتقال  /االحتجاز التعسفي

تعداد انتهاكات حقوق اإلنسان  -نشطاء حقوق اإلنسان

دراسة حالة :عبدالرحمن السدحان
عبد الرحمن السدحان عامل انساين .تم القبض عىل عبد الرحمن  ،الذي يعمل
لدى الهالل األحمر يف اململكة العربية السعودية  ،يف مارس  /آذار  ، 2018عىل ما
يبدو بسبب تعبريه عن آراء سلمية عىل وسائل التواصل االجتامعي.
منذ اعتقاله  ،تعرض للتعذيب واحتجز يف الحبس االنفرادي وفصل عن أرسته وأجرب
عىل اإلرضاب عن الطعام .أُجربت عائلته عىل االعتامد عىل مستجدات حالته التي
هربها رفاقه املعتقلون من السجن .متكن من التواصل مع أرسته ألول مرة بعد 23
شه ًرا من اعتقاله.
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رجال االعامل
عدد القضايا
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رجال االعامل
%7
من معتقيل الرأي

يف خريف  ، 2017نفذت السلطات السعودية سلسلة
اعتقاالت جامعية استهدفت ظاهريًا الفساد يف اململكة.
من املعروف أن كبار رجال األعامل واملسؤولني الحكوميني
وأفراد من العائلة املالكة السعودية ُسجنوا داخل فندق ريتز
كارلتون الفخم .ووردت أنباء عن اعتقال ما يصل إىل 200
شخص .تصف هيومن رايتس ووتش ما حدث بعد ذلك بأنه
61
ابتزاز.
عىل حد تعبري هيومن رايتس ووتش :قال مصدر مطلع عىل
صلة وثيقة بستة رجال محتجزين يف فندق ريتز كارلتون
بني نوفمرب  /ترشين الثاين  2017ويناير  /كانون الثاين 2018
لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات ابتزت التسويات
املالية من املحتجزين من خالل اإلكراه البدين وكذلك تجميد
حساباتهم املرصفية وحظرهم و أقاربهم من السفر إىل
الخارج .قال إن بعض املعتقلني أجربوا عىل تحويل أموال
مودعة يف حسابات مرصفية يف الخارج إىل البالد حتى تتمكن
السلطات السعودية من مصادرتها  ،وإن السلطات مل تفرج
عن بعض املعتقلني إال بعد توقيعهم عىل مذكرات التفاهم
تعه ًدا بدفع مبالغ مالية محددة.
وبحسب ما ورد عقد الكثريون صفقات مع النظام مقابل
حريتهم .من املعروف أن وليد الفتيحي تعرض للتعذيب قبل
إطالق رساحه  -تعرض لالعتداء بالسوط والصعق بالكهرباء.
يف نوفمرب  /ترشين الثاين  ، 2017ال يزال أربعة عىل األقل
من املعتقلني يف السجن .هم  ،عبد الرحمن فقيه  ،ومنصور
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1
إفراج مؤقت

مفرج عنهم

معتقلون

البلوي  -يعتقد عىل نطاق واسع أنه كان أحد أغنى األشخاص
يف اململكة العربية السعودية  ،نارص بن عقيل الطيار  -رجل
أعامل له أعامل ترتاوح من النقل والسياحة إىل البيع بالتجزئة
والعقارات  ،واملهندس املعامري و الرئيس التنفيذي للرشكة
الهندسية زهري فايز.

56

1

االختفاء القرسي

1

التعذيب وسوء املعاملة
املنع من التواصل مبحام

2
1
4

املنع من التواصل بالعائلة
االعتقال  /االحتجاز التعسفي

تعداد انتهاكات حقوق اإلنسان  -رجال االعامل

دراسة حالة :صالح كامل
كان صالح كامل رئيس مجلس إدارة ومؤسس مجموعة دلة الربكة ()CHBD
 ،إحدى أكرب التكتالت التجارية يف الرشق األوسط  ،ورئيس املجلس العام
للمصارف اإلسالمية وغرفة تجارة جدة.
اعتقلته السلطات السعودية يف قضية الريتز كارلتون .يف مارس  ، 2017أدرجته
مجلة فوربس كملياردير تزيد قيمتها عن ملياري جنيه إسرتليني .بعد حادثة
فندق ريتز كارلتون  ،متت إزالته من القامئة .يتناسب االنهيار يف ثروته املعروفة
مع اإليجازات املقدمة من املسؤولني السعوديني والتي تشري إىل أن الحملة
القمعية قد حققت حتى اآلن أربا ًحا تتجاوز  100مليار دوالر يف اململكة.
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الفنانني
عدد القضايا

9

الفنانني
%3
من معتقيل الرأي

كام هو شائع بني األنظمة القمعية عرب الزمن وحول العامل ،
مل يكن الشعراء واملوسيقيون والفنانون يف مأمن من الهجامت
عىل حرية الرأي وحرية التعبري.
نعرف ما ال يقل عن  9فنانني اعتقلوا كمعتقيل رأي يف عهد
محمد بن سلامن .ومن بني هؤالء الشاعر والروايئ فواز
الغسالن الذي اعتقل يف تطهري سبتمرب  ، 2017الشاعر عيل
الزعل  -الذي اعتقل بسبب تغريداته  ،وسجن ملدة  9أشهر
قبل أن تبدأ أي إجراءات قانونية سليمة  -و املوسيقار ربيع
حافظ  ،مذكور يف الصفحة املقبلة.
يخضع التعبري الفني بالطبع للرقابة الشديدة يف اململكة
العربية السعودية  ،فضالً عن االعتقاالت املوثقة هنا  ،ويفرض
النظام الرقابة عىل كل يشء من نيتفلكس إىل الصحف و
الكتب و مواقع االنرتنت .تحتل اململكة املرتبة الرابعة من
62
قبل لجنة حامية الصحفيني من حيث الرقابة.
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4

مفرج عنهم

جرانت ليربيت 2020/21

معتقلون

58

1
3

الحبس اإلنفرادي
االختفاء القرسي

1

التعذيب وسوء املعاملة

3

املنع من التواصل مبحام

3

املنع من التواصل بالعائلة

8

االعتقال  /االحتجاز التعسفي

تعداد انتهاكات حقوق اإلنسان  -الفنانني

دراسة حالة :ربيع حافظ
ربيع حافظ ملحن ومغني  ،له سجل يف دعم الشعب الفلسطيني يف أغانيه
ونشاطه .وقبل إلقاء القبض عليه كانت آخر تغريدة له أغنية "أبطال فلسطني"
وقبلها إعادة تغريد لخالد العلكمي (وهو أيضً ا سجني) يدين اعتقال رجال الدين
والشخصيات العامة.
اعتقل يف سبتمرب  /أيلول  2017و ُحكم عليه بالسجن ثالث سنوات  ،ومع ذلك
ال يزال حافظ يف السجن حيث عاىن من الحبس االنفرادي املطول و ُحرم من
االتصال بأرسته أو مبحام.
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الشخصيات الدينية
عدد القضايا

46

الشخصيات الدينية
%15
من معتقيل الرأي

كام لوحظ يف الفصول التمهيدية لهذا التقرير  ،عىل الرغم من
أن الدولة السعودية ملكية مطلقة  ،فليس من الصحيح القول
بعدم وجود سلطات أخرى مؤثرة يف البالد .لطاملا امتلكت
الشخصيات الدينية يف اململكة العربية السعودية قدرة كبرية
عىل التأثري عىل الجمهور والسياسة يف اململكة.
عند صعوده إىل والية العهد  ،كان من أوائل أعامل محمد
بن سلامن التحضري لعملية التطهري التي قام بها يف سبتمرب
وتنفيذها .تم اعتقال  27شخصية دينية يف سبتمرب 2017
وحدها .ضحايا "تطهري سبتمرب"  63 -إجامالً  -تعرضوا
للتعذيب  ،واحتجزوا يف الحبس االنفرادي املطول  ،و ُحرموا
من الرعاية الصحية العاجلة  ،وكام ذكر سابقاً يف التقرير  ،فإن
أربعة من املفكرين الدينيني الذين تم اعتقالهم يف ذلك الشهر
اليوم يواجهون عقوبة اإلعدام .تم إطالق رساح اثنني فقط
بشكل مطلق.
يف التحرك بشكل حاسم ضد الشخصيات الدينية البارزة
يف اململكة  -العديد من الذين يعد متابعيهم عىل وسائل
التواصل االجتامعي باملاليني  -عزز نظام محمد بن سلامن
قبضته عىل هياكل السلطة داخل اململكة العربية السعودية.
االستهداف املتعمد لشخصيات بارزة هو عرض للقوة ال لبس
فيه.
ترتاوح التهم التي يواجهها رجال الدين الذين اعتقلهم النظام
أساسا يف كونها "ليربالية
الحاكم عرب التقارير  ،وتتلخص ً
للغاية" أو "محافظة ج ًدا أو متطرفة" .من املهم اإلشارة إىل
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4
مفرج عنهم

معتقلون

يواجهون
عقوبة اإلعدام

أن النظام السعودي كث ًريا ما يستخدم االتهامات باإلرهاب
من أجل تشويه سمعة املعارضني السياسيني مثل الناشطة
يف مجال حقوق املرأة لجني الهذلول .حتى يف حاالت وجود
إثبات و دليل عىل نية التطرف  ،يجب عىل السلطة محاكمة
املتهمني يف محاكم علنية بنا ًء عىل األدلة.

60

الحبس اإلنفرادي

8
4

املحاكمة الرسية

5

الحرمان من الرعاية الصحية

5

التعذيب وسوء املعاملة
املنع من التواصل مبحام

15
9
32

املنع من التواصل بالعائلة
االعتقال  /االحتجاز التعسفي

تعداد انتهاكات حقوق اإلنسان  -الشخصيات الدينية

دراسة حالة :سلامن العودة
مصلح ديني مشهور وأحد أبرز دعاة اإلصالح السيايس وحقوق اإلنسان يف اململكة
العربية السعودية .إنه شخصية إعالمية بارزة لديه أكرث من  41مليون متابع عىل تويرت.
يف عام  ، 2011كان أحد املوقعني الرئيسيني عىل عريضة" :نحو دولة حقوق
ومؤسسات" . 63وتضمنت مطالبها برملاناً منتخباً بصالحيات حقيقية وتعيني رئيس وزراء
منفصل عن امللك وخاضع للمساءلة أمام الربملان فضالً عن قضاء مستقل.
كثريا ً ما تعرض سلامن العودة لالعتقال واالحتجاز من قبل الدولة السعودية ابتداء من
عام  .1994ومؤخرا  ،تم اعتقاله يف عام  ، 2017وما زال محتجزا حتى االن يف انتظار
املحاكمة .وأوضح ضباط األمن يف عملية االعتقال أن سبب اعتقاله هو منشور عىل
تويرت رحب فيه مبحادثة هاتفية بني أمري قطر وويل عهد اململكة العربية السعودية
كخطوة نحو حل األزمة الخليجية .وقال يف تغريدة« :ربنا لك الحمد ال نحيص ثناء
عليك أنت كام أثنيت عىل نفسك ..اللهم ألف بني قلوبهم ملا فيه خري شعوبهم».
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املسؤولون الحكوميون
عدد القضايا

26

من بني الشخصيات القوية واملؤثرة التي تم اعتقالها يف
نوفمرب  2017العديد من املسؤولني الحكوميني الذين سقطوا
يف قبضة نظام محمد بن سلامن .وكان من بني املعتقلني
املدير السابق لـ "وحدة جرائم االبتزاز" ووزراء ورؤساء
بلديات سابقني وخرباء عسكريني ومسؤولني يف األرسة املالكة
وقضاة .تم اإلفراج عن معظم املعتقلني دون توجيه تهم
إليهم  ،لكن ال يزال عرشة منهم يف السجن  ،مبن فيهم عبد
هللا بن سلطان بن محمد السلطان  ،القائد السابق للبحرية
امللكية السعودية.
باإلضافة إىل ذلك  ،فإن موظفي الحكومة ليسوا محصنني ضد
هذا النوع من االعتقاالت التعسفية التي تؤدي إىل سجن
األبرياء بسبب أخف انتقاد لإلدارة العامة .يف عام ، 2020
ألقت الرشطة الرسية القبض عىل حزام األحمري  ،املوظف
الحكومي مبيناء جدة  ،بعد ثالثة أيام من نرشه مقطع فيديو
عىل تيك توك ينتقد قرب ملهى لييل من منزله واملسجد
املحيل .يف الفيديو  ،ربط األحمري انتقاداته برؤية .2030
لكن منذ اعتقاله  ،مل تتمكن عائلته من تأكيد مكانه  ،حيث
64
ُحرم من أي اتصال أو زيارة من محامي عائلته.

املسؤولون الحكوميون
%8
من معتقيل الرأي
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االختفاء القرسي
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التعذيب وسوء املعاملة

2

املنع من التواصل مبحام

2

املنع من التواصل بالعائلة
االعتقال  /االحتجاز التعسفي

9

تعداد انتهاكات حقوق اإلنسان  -املسؤولون الحكوميون

دراسة حالة :عادل الفقيه
وشملت اعتقاالت فندق ريتز كارلتون اعتقال أربعة وزراء سابقني بينهم وزير
التخطيط السابق عادل الفقيه.
متت إقالة عادل الفقيه من منصب وزير االقتصاد والتخطيط عشية اعتقاالت
نوفمرب  .2017ويعتقد نشطاء أن اعتقال الدكتور وليد الفتيحي املؤسس والرئيس
التنفيذي للمركز الطبي الدويل بجدة  ،املرتبط بعادل الفقيه من قبل الزواج ،
مرتبط باعتقاله.
تم اإلفراج عن الفقيه ومعه غالبية املعتقلني معه بعد وقت قصري من اعتقالهم.
وقد وافق العديد من املفرج عنهم عىل تسوية مالية مع النظام الحاكم .يقول
مسؤولون سعوديون إن حملة مكافحة الفساد قد جمعت أكرث من  106مليار
دوالر ( 389مليار درهم  400 ،مليار ريال) يف التسويات املالية.
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األكادمييون
عدد القضايا

37

األكادمييون
%12
من معتقيل الرأي

فهم
األكادمييون هم من أقل فئات السجناء السياسيني ً
وتوثيقًا يف اململكة العربية السعودية .هناك نقص ال ميكن
إنكاره يف حرية التعبري والتفكري الحر يف الجامعات السعودية.
تشري وزارة الخارجية األمريكية إىل أن األكادمييني ميارسون
الرقابة الذاتية كام ورد  ،حيث متنع السلطات األساتذة
واإلداريني يف الجامعات الحكومية من استضافة اجتامعات
يف جامعاتهم مع أكادمييني أو دبلوماسيني أجانب دون إذن
65
مسبق من الحكومة.

31

وجدنا أدلة عىل احتجاز  37أكادمي ًيا كمعتقيل رأي يف اململكة
( 26اعتقلوا يف  2017وحدها) .ومن بني هؤالء  ،تعرض 26
لالعتقال التعسفي  ،و ُحرم  9من االتصال بأرسهم  ،وتعرض 4
للتعذيب  ،واحتُجز  5يف الحبس االنفرادي لفرتات طويلة.
ومن بني املوقوفني رزين محمد الرزين  ،رئيس املجلس
التنفيذي لجمعية حامية املستهلك  ،وأستاذ الحسبة والرقابة
 ،وعضو هيئة التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية .يُعتقد أنه تم اعتقاله بسبب اعرتاضه عىل ارتفاع
أسعار األدوية.
عبد هللا املاليك أكادميي إصالحي بارز وكاتب معروف بدعمه
لحقوق اإلنسان .قبل اعتقاله  ،كانت آخر تغريدة له تقول:
"أيّاً كان شكل النظام السيايس الذي تقرتحه وتؤمن بجدوى
صالحه؛ فليس هناك أخطر وال أسوأ من أن تكون إرادة فر ٍد
من الناس؛ لها قوة القانون النافذ! "وتحدث مرا ًرا ضد تطبيع
العالقات مع إرسائيل.
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1
2
4
5
6

الحرمان من الرعاية الصحية
املحاكمة الرسية
التعذيب وسوء املعاملة
الحبس اإلنفرادي
االختفاء القرسي

9

املنع من التواصل مبحام

9

املنع من التواصل بالعائلة

26

االعتقال  /االحتجاز التعسفي

عدد من انتهاكات حقوق اإلنسان  -األكادمييون

دراسة حالة :عبد الرحمن الشمريي
عبد الرحمن الشمريي متهم بالسعي لتأسيس حزبه السيايس .عىل هذه الجرمية ،
ُحكم عليه بالسجن  15عا ًما واملنع من السفر ملدة  15عا ًما .وقد تعرض للتعذيب
و ُحرم من االتصال بأرسته ومحاميه .يف عام  ، 2013قالت منظمة العفو الدولية إنه
"سجن فقط عىل أساس نشاطه السلمي" .بعد سبع سنوات  ،ال يزال يف السجن.66
ُ
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أفراد أرس املعتقلني
عدد القضايا

21

أفراد أرس املعتقلني
%7
من معتقيل الرأي

من أكرث العادات الخبيثة واملقلقة لقوات األمن السعودية
اعتقال أفراد عائالت السجناء السياسيني .لقد تم اعتقالهم
ملجرد إظهار الدعم ألحبتهم  ،أو ببساطة من خالل االرتباط.
لقد تعرضوا للتعذيب  ،واحتُجزوا يف الحبس االنفرادي ،
واحتُجزوا دون السامح لهم مبقابلة عائالتهم أو محاميهم.
ومن بينهم عايدة الغامدي  ،والدة الناشط عبد هللا الغامدي
الذي يعيش يف املنفى  ،واثنني من أشقائه سلطان وعادل.
يبدو أن خالد العودة  ،شقيق سلامن العودة  ،قد اعتُقل
ملجرد تغريدة عن حقيقة اعتقال شقيقه .وتعرض ثالثة أبناء
وشقيق سفر الحوايل وسكرتريه لالعتقال يف متوز  2018وال
يزال معظمهم يف السجن.

18

لدينا أدلة عىل اعتقال ما ال يقل عن  21سجي ًنا بسبب
ارتباطهم مبعتقيل الرأي .ومن بني هؤالء  ،مل يتم توجيه تهم
إىل  ٪81مطلقًا وتم إطالق رساح اثنني فقط.

3
مفرج عنهم
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معتقلون
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الحبس اإلنفرادي

3

جلسات محكمة رسية

2
1
4

االختفاء القرسي
الحرمان من الرعاية الصحية
التعذيب وسوء املعاملة

3

املنع من التواصل مبحام

6
1
10

املنع من التواصل بالعائلة
االعتقال  /االحتجاز التعسفي

عدد من انتهاكات حقوق اإلنسان  -أفراد أرس املعتقلني

دراسة حالة :عايدة الغامدي
عايدة الغامدي وابنها األصغر عادل اعتقلتهام السلطات السعودية وعاملتا بوحشية
يف مارس  .2018نجل عايدة  ،عبد هللا الغامدي  ،ناشط يف مجال حقوق اإلنسان
حصل عىل حق اللجوء السيايس يف اململكة املتحدة يف عام  .2012وقد كتب بشكل
مؤثر عن حالة والدته يف يورونيوز .هو يكتب:
توضح ظروف اعتقالهم أن نشاطي كان السبب .ويف نفس يوم اعتقالهم  ،اقتحمت
قوة مسلحة كبرية منزيل يف مدينة الدمام  ،عىل بعد حوايل  1200كيلومرت من جدة.
ثم اعتقل أخي اآلخر سلطان الغامدي دون أمر قضايئ من أي نوع.
تعرضت والديت وشقيقي للتعذيب أمام بعضهام البعض بعد اعتقالهام .تعرضوا
للرضب املربح وتم إطفاء السجائر عىل جلدهم .وقد احتُجزوا جميعاً يف الحبس
االنفرادي لفرتات طويلة .أُجرب أخي عىل تسجيل مقطع فيديو يدينني ونشاطي.
وانترشت القنوات السعودية الرسمية مقطع الفيديو عىل نطاق واسع عىل مواقع
التواصل االجتامعي .ثم قيل يل إن أي اتصال مع أفراد عائلتي سيعرض حياتهم
67
للخطر أكرث ".
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أفراد العائلة املالكة
عدد القضايا

12

أفراد العائلة املالكة
%4
من معتقيل الرأي

مثّلت اعتقاالت فندق ريتز كارلتون يف نوفمرب  2017تأكي ًدا
وحش ًيا للسلطة السياسية من قبل ويل العهد الجديد آنذاك
محمد بن سلامن .كان العديد من املستهدفني عىل صلة
بسلف والده امللك عبد هللا .كان بعض السجناء من أبنائه ،
واعتقالهم يدل عىل سحق قاعدة القوى املنافسة عىل قمة
املجتمع السعودي.
من بني املعتقلني يف نوفمرب  /ترشين الثاين  ، 2017ال يزال
اثنان عىل األقل يف السجن .وهام األمري عبدالعزيز بن سلامن
بن محمد آل سعود واألمري تريك بن عبد هللا.
بعد ذلك بشهرين  ،شهدت الدفعة الثانية من االعتقاالت
احتجاز األمري سلامن بن عبد العزيز بن سلامن آل سعود ،
واألمري فهد بن عبد هللا بن محمد آل سعود  ،وما زالوا أيضً ا
يف السجن.

5

ال يُعرف سوى القليل عن أفراد العائلة املالكة األربعة
الذين بقوا يف السجن  ،عىل الرغم من جهود املنظامت غري
الحكومية يف أغسطس من هذا العام  -بقيادة مينا لحقوق
اإلنسان والقسط  -إلجبار النظام عىل الكشف عن تفاصيل
حالتهم من خالل تقديم طلب إبداء الرأي لفريق العمل
املعني باالحتجاز التعسفي (.)DAGW

معتقلون
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مفرج عنهم
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دراسة حالة :تريك بن عبد الله
ألقي القبض عىل تريك بن عبد هللا  ،نجل امللك عبد هللا  ،يف إطار حملة القمع يف
فندق ريتز كارلتون مع أفراد من مزاوليه.
وذكرت شبكة إن يب يس أن املعتقلني تعرضوا لإلكراه واإليذاء والتعذيب  ،مبا يف
ذلك الحرمان من النوم والرضب واالستجواب مع تغطية رؤوسهم .تم إدخال 17
شخصا إىل املستشفى  ،وفقًا لصحيفة نيويورك تاميز.
ً
تويف اللواء عيل القحطاين  ،أحد كبار مساعدي تريك بن عبد هللا  ،واملساعد
السابق لوالده  ،يف الحجز .مل تقدم السلطات السعودية حتى اآلن تفسريا رسميا
يف القضية .واليوم ال يزال تريك بن عبد هللا يف السجن ومل يُعرف مكانه وحالته.

فندق ريتز كارلتون الرياض الذي تم استخدامه كسجن  5 -نوفمرب 2017
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الوفاة يف الحجز
عدد القضايا

4

إنه ألمر حتمي ومأساوي أعند وجود عدد كبري من سجناء الرأي يُعاملون بشدة  -تعرضوا للرضب واإليذاء واالعتداء الجنيس
والتعذيب النفيس والحرمان من املساعدة الطبية  -إىل حدوث وفيات يف الحجز أو يف األيام التي تيل إطالق رساح السجني
مبارشة .من املستحيل معرفة إذا كان عدد الذين ال يزال مكان وجودهم مجهوالً عىل قيد الحياة .ومع ذلك  ،نعلم أن أربعة عىل
األقل ماتوا يف الحجز (أو يف األيام التي أعقبت إطالق رساحهم من مرض بدأ يف السجن)  -تم وصفهم أدناه:

دراسة حالة :صالح الشحي
تويف صالح الشحي يف  19يوليو  /متوز  2020فور إطالق رساحه .يُعتقد أنه
أصيب بفريوس كورونا وأنه ُحرم من العالج الطبي حتى فوات األوان .اعتقل يف
 3يناير  /كانون الثاين  ، 2018وكان يعمل مع الصحفي السعودي املقتول جامل
خاشقجي خالل فرتة عمله كرئيس تحرير لصحيفة الوطن .يف فرباير ، 2018
ُحكم عىل الشيحي بالسجن خمس سنوات بتهمة "إهانة الديوان املليك" بعد
ظهوره التلفزيوين ينتقد الفساد يف اململكة .كان الشحي حليفًا وثيقًا لجامل
خاشقجي  ،الذي دعا إىل اإلصالح يف اململكة ووضع حد للفساد السيايس واملايل.
68
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70

اللواء عيل القحطاين
تويف اللواء عيل القحطاين يف الحجز خالل حادثة فندق ريتز كارلتون سيئة السمعة
يف نوفمرب  .2017كان القحطاين أحد كبار مساعدي امللك عبد هللا  -سلف امللك
سلامن الذي تويف عام  ، 2015ثم ابنه تريك .مالبسات وفاة اللواء غري معروفة
جي ًدا  ،لكن ترسيبات من داخل فندق ريتز كارلتون تشري إىل تعرض أكرث من 200
معتقل  -جميعهم محتجزون دون تهمة داخل الفندق بعد موجة من االعتقاالت
للمنافسني السياسيني ملحمد بن سلامن وفريقه األوسع  -للرضب وسوء املعاملة من
قبل خاطفيهم .وتشري التقارير إىل أن القحطاين "رمبا تعرض للتعذيب حتى املوت".
وقالت مصادر لصحيفة نيويورك تاميز إن "عنق الجرنال كانت ملتوية بشكل غري
69
طبيعي كام لو كانت مكسورة".

دراسة حالة :عبدالله الحامد
عبد هللا الحامد شاعر سابق وأستاذ وعضو مؤسس يف جمعية الحقوق املدنية
والسياسية السعودية «حسم» الذي دافع عن حقوق اإلنسان طوال حياتهُ .حكم
عليه بالسجن  13عا ًما يف مارس  .2011أثناء سجنه  ،عاىن الحامد من اعتالل صحي
مزمن .تأخر إجراء عاجل يف قلبه مرا ًرا وتكرا ًرا إىل أن أصيب يف النهاية بجلطة
دماغية يف  9أبريل  ، 2020تسببت يف وفاته بعد أسبوعني .يف يونيو  ، 2020أصدر
العديد من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات الخاصة لألمم املتحدة خطاب
ادعاء ( )2020/8 AL SAUيعربون فيه عن قلقهم من أن التأخري يف العالج الطبي
للحامد قد حرمه تعسفيًا من حقه يف الحياة.70

دراسة حالة :أحمد العامري
أحمد العامري  ،عميد سابق لكلية القرآن يف الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة .تم
اعتقاله ألول مرة يف سبتمرب  2018وتويف يف الحجز يف يناير  .2019تم القبض عىل
العامري بعد فرتة وجيزة من نرشه كتابًا من  3000صفحة تضمن انتقا ًدا لويل العهد
السعودي األمري محمد بن سلامن .71يُعتقد أن العامري تويف إثر إصابته بنزيف حاد
يف املخ يف أوائل يناير  .2019وبينام أشار بعض النشطاء إىل اإلهامل الطبي  ،قال
مدير جمعية القسط لحقوق االنسان  -يحيى العسريي  -إن وفاته "قضية قتل رهن
72
االحتجاز".
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الجزء الثالث :النشاط الحقوقي
يف الفصول أعاله  ،قمنا بتفصيل الظلم واالنتهاكات والتعذيب التي يتعرض لها سجناء الرأي يف
اململكة العربية السعودية يف عهد محمد بن سلامن .لكننا ال نعتقد أن هذه هي نهاية القصة.
مستقبل غامضً ا .مع تحول العامل بعي ًدا عن
ً
كام أوضحنا سابقًا يف هذا التقرير  ،يواجه النظام السعودي بقيادة محمد بن سلامن
الوقود النفطي «األحفوري»  ،تسعى اململكة بدورها إىل تحويل اقتصادها بعي ًدا عن اعتامدها عىل النفط .للقيام بذلك  ،بدأ
النظام الحايل حملة عالقات عامة غري مسبوقة .وبحكم التعريف  ،فإن هذا يعني أن النظام السعودي حساس لسمعته العاملية
والتي بدورها توفر فرصة غري مسبوقة لفرض تغيري تدريجي يف اململكة.
يف السنوات األخرية  ،شهدنا نتائج الضغوط الشعبية واالعالمية.

أنشطة الضغط الخارجية
”هناك مجموعة متنوعة من اآلراء .يقول بعض الناس أنه ال يهم ما يعتقده اآلخرون عنا  ،فاملهم هو فعل ما هو مناسب لبلدنا
 ،وإذا انتهك الناس قوانيننا عن قصد  ،فيجب معاقبتهم وفقًا لتلك القوانني .يقول أشخاص آخرون إن األمر ال يستحق كل هذا
العناء  ،دعهم يخرجون  ،دعهم يعيشون حياتهم وتجاهلهم ".

يجب بالطبع أن ال تؤخذ هذه الكلامت باملصداقية الكاملة لكنها تشري بوضوح إىل أن هناك جهات فاعلة داخل الحكومة
حساسة اتجاه الضغوط السياسية واإلعالمية .يف الواقع  ،عىل الرغم من صعوبة التنبؤ بالسبب املحدد ألي إجراء محدد من
جانب الحكومة السعودية  ،إال أن هناك العديد من األحداث من إطالق رساح السجناء نُسبت عىل نطاق واسع إىل ضغوط
خارجية.
ناقش السفري السعودي يف اململكة املتحدة يف نوفمرب  2020قضية العفو عن سجناء الرأي يف اململكة .كلامته تستحق الطباعة
كاملة.
‹يسأل الناس :هل يستحق الرضر الذي يسببه لك  ،مهام فعلوا؟ هذه حجة عادلة يجب تقدميها وهي مناقشة أجريناها يف
الوطن داخل نظامنا السيايس وداخل وزارتنا›.

جرانت ليربيت 2020/21

72

هذه بلدنا  ...نحن نكتب للناس ،نحن قضيتنا الناس ،نحن
نتكلم عن الناس
صالح الشحي  ،صحفي وكاتب سعودي ()2020-1976
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الكفاح من أجل التغيري
وبالنظر إىل الدليل عىل أن النظام السعودي عرضة جزئ ًيا عىل األقل للضغوط السياسية
واإلعالمية الخارجية  ،فإن ذلك يستتبع أن نشطاء حقوق اإلنسان يف جميع أنحاء العامل ليسوا
عاجزين .بدالً من ذلك  ،نعتقد أن العمل املنسق ميكن أن يساعد يف إطالق رساح سجناء الرأي
يف اململكة.

الفعل املبارش

يف سبتمرب من هذا العام  ،قادت منظمة فريدم فورورد تحالفًا من مجموعات حقوق اإلنسان العاملية مبا يف ذلك القسط
لحقوق االنسان و منا لحقوق االنسان و أكشن كوربس يف دعوة منسقة لقادة املدن ملقاطعة حدث  - U20جزء من مؤمتر قمة
العرشين األوسع . 73أدى هذا العمل  ،إىل جانب الضغط اإلعالمي  ،إىل إعالن ثالثة من قادة املدن الرئيسيني  -رؤساء بلديات
نيويورك ولوس أنجلوس ولندن  -عن مقاطعة املؤمتر .74كانت عملية مجموعة العرشين بال شك بن ًدا رئيس ًيا يف حملة العالقات
العامة السعودية  -فقد أدت كوارث العالقات العامة مثل املقاطعات املنسقة من قبل قادة العامل إىل إحداث تأثري كبري يف تلك
االسرتاتيجية .إذا رأى النظام أن النجاحات املحتملة يف العالقات العامة تتحول إىل هزائم ألن العامل يرفض حتى املوافقة الضمنية
عىل اململكة  ،ولكنه بدالً من ذلك يدين سجلها يف مجال حقوق اإلنسان  -كام فعل هؤالء القادة الثالثة  -فسيضطر النظام إىل
تغيري مساره ومنظوره لقضايا حقوق االنسان.
وباملثل  ،رفضت الصحفية الشهرية زهرة هنكري عالنية املشاركة يف حدث  - 7520Wتيار عملية مجموعة العرشين الذي ركز عىل
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النساء .من نوا ٍح عديدة  ،بالطبع  ،من الغريب أن يتمكن أي
شخص من حضور مثل هذا الحدث  -وإن كان عرب الشاشات
لوجود فريوس كورونا  -يف حني أن لجني الهذلول ونسيمة
السادة ونشطاء آخرين يقبعون يف السجون ويتعرضون
للتعذيب بسبب النضال من أجل حقوق املرأة .ومع ذلك فإن
موقف زهرة يستحق اإلشادة ويشكل دعامة أساسية أخرى يف
املعركة العاملية من أجل حقوق اإلنسان يف اململكة العربية
السعودية.
قامت منظمة فريدم فورورد غري الحكومية ومقرها الواليات
املتحدة جن ًبا إىل جنب مع ائتالف من املنظامت األخرى
بحملة ناجحة لتأمني  45عض ًوا يف الكونجرس للمطالبة
من وزيرة الخارجية املنتهية واليتها إىل االنسحاب من قمة
مجموعة العرشين .وأصدر  413عض ًوا يف الربملان قرا ًرا
بخفض مشاركة االتحاد األورويب يف القمة .و  20من أعضاء
الربملان الربيطاين طالبوا الحكومة الربيطانية بإعادة النظر يف
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مشاركتها.

عن أول فعاليات الجولف للسيدات  -كجزء من الجولة
األوروبية للسيدات يف مارس  .2020انسحبت ميغان ماكالرين
الربيطانية الرائدة يف الجولة من الحدث معلنة بوضوح
رفضها للتواطؤ يف محاوالت النظام للغسيل الريايض . 78تم
تأجيل األحداث يف البداية بسبب فريوس كورونا  ،ومع ذلك
 ،يف وقت كتابة هذا التقرير  ،كان من املقرر عقد أرامكو
السعودية الدولية للسيدات وفريق السيدات السعوديات
الدويل بني  19و  21نوفمرب  .2020كجزء من الحملة العاملية
ضد الغسيل الريايض السعودي  ،كتبت لينا الهذلول إىل
الالعبات الرائدات يف الجولة األوروبية للسيدات تتوسل إليهن
ملقاطعة الحدث.

خارج مؤمتر مجموعة العرشين  -مثل العديد من األنظمة
القمعية األخرى يف السنوات األخرية  -سعت حملة العالقات
العامة السعودية إىل االستفادة من االرتباط بالرياضات
الشعبية والعاملية  -يشار إىل هذه النوع من الحمالت عادة
باسم "غسيل الرياضة".
يف النصف األول من عام  ، 2020سعى صندوق االستثامرات
العامة السعودي  -صندوق الرثوة السيادي للنظام  ،الذي
يسيطر عليه بشكل فعال ويل العهد وفريق له  -إىل هندسة
رشاء نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم  ،وهو أحد أفضل
األندية يف من أغنى األندية يف الدوري اإلنجليزي املمتاز
واألكرث شهرة يف العامل .جرانت ليربيت  ،جنبا إىل جنب مع
مجموعات أخرى مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو
الدولية وفري سكوير  ،شنت حملة قوية ضد البيع .يف النهاية
 ،فشل البيع  ،ألسباب ليس أقلها الخالف التجاري بني النظام
السعودي والدوري املمتاز فيام يتعلق بحقوق البث 77لكن
النية الواضحة الستخدام الرياضة العاملية لزيادة القوة الناعمة
للمملكة.
وعىل نفس املنوال  ،أعلنت اململكة العربية السعودية
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التغيري ليس مستحيل.
أثناء نرش هذا التقرير  ،غادر دونالد ترامب  -أكرب حليف دويل ملحمد بن سلامن  -البيت األبيض عىل مضض.
خليفته  -جو بايدن تحدث عن النظام السعودي بطريقة مختلفة متا ًما  -فقد وصف اململكة بأنها منبوذة  ،وتعهد
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بإنهاء حقبة ترامب «شيك عىل بياض» يف مواجهة النتهاكات حقوق اإلنسان.

يف هذا النظام العاملي الجديد  ،تبدو رؤية  2030ملحمد بن سلامن محفوفة باملخاطر بشكل
متزايد  ،وكام رأينا  ،نعلم أن الجهات الفاعلة داخل النظام تعرتف عىل األقل بالضغط من املجتمع
الدويل لإلفراج عن معتقيل الرأي.
لذا فإن الدرس للناشطني واضح  -لقد حان الوقت اآلن ملضاعفة جهودنا .ال ميكن للمملكة العربية
السعودية أن تنجح يف اقتصاد ما بعد النفط إذا ظلت منبوذة .حكام اململكة بالرضورة أكرث عرضة
للضغط السيايس من أي وقت مىض .إذا واصل النشطاء حمالتهم  ،وإذا واصلنا عرض قصص
وأصوات ضحايا هذا النظام  ،وإذا واصلنا الضغط عىل حكوماتنا وتلك املوجودة يف جميع أنحاء
العامل  ،فقد يأيت التغيري.
بالنسبة ملحمد بن سلامن والنظام السعودي  ،فإن رسالتنا واضحة  -موجة التغيري قادمة .حان
الوقت اآلن لفعل اليشء الصحيح .لن ينجو اقتصادك واسرتاتيجيتك الوطنية ونظامك من االشمئزاز
الدويل املتزايد من االنتهاكات التي تلحق بشعبك .الترصف اآلن هو يف مصلحتك الخاصة .أطلقوا
رساح معتقيل الرأي قبل أن تدمر تلك املوجة حكومتكم بأكملها.
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