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يجب عىل السلطات السعودية اإلفراج عن الطبيب السعودي األمرييك
وليد فتيحي املعتقل منذ نوفمرب 2017
 5مــارس  :2019تعــر القســط عــن قلقهــا عــا وردهــا مــن تقاريــر موثوقة تفيــد بأن الســلطات الســعودية
قامــت بتعذيــب الطبيــب الســعودي األمريــي وليــد فتحــي 54 ،عا ًمــا .فتيحــي محتجــز منــذ نوفمــر 2017
بــدون توجيــه أي تهــم إليــه وبــدون محاكمــة.
عــذب مســؤولون ســعوديون الطبيــب وليــد فتيحــي عــدة مـ ّرات منــذ اعتقالــه يف  ،2017بالصفــع والــرب
والتعريــة وتعريضــه للصعقــات الكهربائيــة .انهــارت صحتــه الجســدية والنفســانية نتيجــة لذلــك ،ونُ ِقـ َـل
ملستشــفى ســجن ذهبــان قــرب جــدة يف ينايــر .2019
اعتقلــت الســلطات الســعودية الطبيــب وليــد فتيحــي يف  5نوفمــر  2017ضمــن حملــة اعتقــاالت ،واحتجز
مــع غــره يف فنــدق الريتــز كارلتــون يف الريــاض .يف ينايــر  2018نُقـ َـل فتيحــي إىل ســجن الحايــر يف الريــاض،
ويف ينايــر  2019نقلتــه الســلطات إىل ســجن ذهبــان ،ومــا زال هنــاك حتــى وقــت كتابــة هــذا البيــان.
مل يعطــى فتيحــي الحــق يف الطعــن يف أســباب احتجــازه ،مبــا يتخالــف مــع املبــادئ الدوليــة األساســية
ـام مــن اختيــاره ومــن اإلفـراج قبــل
للمحاكــات العادلــة ،حيــث منعتــه الســلطات مــن الحصــول عــى محـ ٍ
املحاكمــة ،مبــا يتــاىش مــع مبــدأ اف ـراض ال ـراءة ،ومل توجــه الســلطات لفتيحــي أي تهــم حتــى اآلن.
قــال يحيــى عســري مديــر القســط“ :مــا ميــر بــه وليــد يبــن درجــة القمــع املتوســعة واملتعاظمــة يف
الســعودية ،فالســلطات مل تكتفــي باســتهداف النشــطاء واملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان ،بــل اســتهدفت
أيضــا أطبــا ًء ليســوا بنشــطاء سياســيني .تبــن االدعــاءات القائلــة بتعرضــه للتعذيــب ،وهــي تتوافــق مــع
ً
غريهــا مــن التقاريــر الخارجــة مــن املعتقــات الســعودية ،أن الســلطات ط َّبعــت اســتخدام التعذيــب ،رغــم
أ َّن الســعودية دولــة طــرف إىل اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب لألمــم املتحــدة ،وهــي معاهــدة ُملزِمــة قانون ًّيــا.
ـال ودون رشوط”.
وليــد واح ـ ٌد مــن ع ـرات ســجناء الــرأي يف الســعودية ،ويجــب اإلف ـراج عنــه حـ ً
بتحقيــق مســتقل يف االدعــاءات القائلــة بتعــرض الطبيــب فتيحــي للتعذيــب ،ونحــث
تنــادي القســط
ٍ
الــركاء الدوليــن للســلطات الســعودية ،بالخصــوص الحكومــة األمريكيــة ،نظـ ًرا إىل كونــه مواط ًنــا أمريك ًّيــا،
باملنــاداة باإلف ـراج العاجــل وغــر املــروط عــن وليــد فتيحــي.

خلفية
الطبيــب وليــد فتيحــي تخــ َّرج بشــهادة البكالوريــوس وشــهادة طبيــة مــن جامعــة جــورج واشــنطن
األمريكيــة ،وهــو متــزوج ولديــه ســبعة أبنــاء ،كلهــم مواطنــون ســعوديون أمريكيــون.
عــا َد الدكتــور فتيحــي إىل الســعودية عــام  ،2006وأســس مستشــفى خــاص ،املركــز الطبــي الــدويل يف جــدة،
وكان لديــه برنامجــه التلفزيــوين“ ،محيــاي” ،الــذي تطــرق فيــه ملســائل نفســانية واجتامعيــة وطبيــة.
واعتقــل مــع عــرات آخريــن يف
َ
يف  5أكتوبــر  ،2017فرضــت عليــه الســلطات الســعودية منــع ســفر،
 5نوفمــر  ،2017كجــز ٍء مــن حملــة اعتقــاالت أجريــت تحــت اســم مكافحــة الفســاد ،وشــملت عــد ًدا
كبـ ًرا مــن املســؤولني الحكوميــن واألمـراء ورجــال األعــال ،اعتقلــوا يف فنــدق الريتــز كارلتــون يف الريــاض،
دون أي اعتبــا ٍر للعمليــات القانونيــة أو القضائيــة .أفــرج عــن أغلــب املعتقلــن الح ًقــا بعــد الوصــول إىل
مــا ســمي بتســويات ماليــة ،كانــت تلــك التســويات رسيّــة وأجريــت دون أدىن مقــدار مــن الشــفافية أو
ـب شــديد ليوافقــوا عــى هــذه التســويات ،وأمــا
التحكيــم القضــايئ؛ بــل إن املحتجزيــن تعرضــوا لتعذيـ ٍ
الذيــن مل يوافقــوا عــى هــذه التســويات ف ُن ِقلــوا إىل ســجن الحايــر بالريــاض .مــن ضمــن األســاء املعروفــة
مــن املحتجزيــن كان رجــل األعــال الســعودي املعــروف األمــر الوليــد بــن طــال ،واألمــر متعــب بــن عبــد
اللــه ،ومجموعــة مــن كبــار رجــال األعــال الســعوديني.
رصحــت لجنــة مناهضــة التعذيــب التابعــة لألمــم املتحــدة ،وهــي هيئــة مســتقلة ترصــد
يف يونيــو َّ ،2016
تنفيــذ االتفاقيــة مــن قبــل الــدول األطراف ،بــأن الــدول األطراف يجــب أن تكفــل “يف القانون ويف املامرســة،
ـام يختارونــه ،وأن يتشــاوروا معــه
حصــول جميــع األشــخاص املســلوبة حريتهــم ،يف أقــرب اآلجــال ،عــى محـ ٍ
رسا...وأن تعاقــب أو تحاكــم املســؤولني الذيــن ال يتيحــون عمل ًيــا هــذه الضامنــات للمحتجزيــن”.
ً

