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القســط :موجــة االعتقــاالت الجديــدة تبــن تجاهــل الســلطات ملعايــر
حقــوق اإلنســان والنقــد الــدويل
 8أبريــل  :2019شــنت الســلطات الســعودية موجــة جديــدة مــن االعتقــاالت بتاريــخ  4و 5لهــذا الشــهر،
طالــت كتابًــا ومدونــن ونشــطاء يف املجــال الثقــايف ،مــا يبــن تجاهــل الســلطات وإغفالهــا للنقــد الــدويل
الــذي تواجهــه اليــوم وقلــة اهتاممهــا بتكريــس معايــر حقــوق اإلنســان.
أفــادت مصــادر موثوقــة إىل القســط بــأن الســلطات الســعودية شــنت حملــة جديــدة مــن االعتقــاالت يف
الرابــع والخامــس مــن شــهر أبريــل الجــاري .تــم اعتقــال تســعة أفـراد حتــى اآلن ،هــم صــاح الحيــدر ،وهو
ابــن نشــاطة حقــوق املــرأة عزيــزة اليوســف ،التــي تواجــه اآلن محاكمــة غــر عادلــة ،وبــدر اإلبراهيــم،
وهــو كاتــب وطبيــب ،ومحمــد الصــادق ،ومثــر املرزوقــي ،وعبــد اللــه الدحيــان ،وخديجــة الحــريب ،وفهــد
أباالخيــل وأميــن الدريــس ،وكلهــم نشــطاء يف املجــال الثقــايف ،ومعهــم املحامــي عبــد اللــه الشــهري .هنالــك
أيضــا تقاريــر غــر مؤكــدة تفيــد باعتقــال الــروايئ واملــدون مقبــل الصقــار والكاتــب نايــف الهنــداس .مــن
ً
الجديــر بالذكــر أن صــاح الحيــدر وبــدر االبراهيــم يحمــان الجنســيتني الســعودية واألمريكيــة.
املســتهدفون يف هــذه الحملــة كتّــاب ومدونــون ونشــطاء يف املجــال الثقــايف كتبــوا يف شــؤون تتعلــق
وأيضــا فيــا يتعلــق بحقــوق املــرأة ،ويبــدو أن اعتقالهــم مرتبــط باعتقــال ناشــطات حقــوق
باإلصــاحً ،
املــرأة املحتج ـزات منــذ مايــو العــام املــايض .قبــل احتجــاز هــؤالء النشــطاء فُ ـرِض عليهــم منــع ســفر،
بعضهــم يف فربايــر ،والبعــض اآلخــر يف أواخــر مــارس.
ـؤال
ويف  28مــارس  ،2019اعتقــل أنــس املــزروع وهــو محــارض يف جامعــة امللــك ســعود ،بعــد أن و ّجــه سـ ً
أثنــاء نــدوة يف معــرض الكتــاب الــدويل حــول مــكان الناشــطات وعــن اإلصــاح يف البــاد.
متثــل موجــة االعتقــاالت هــذه األوىل مــن نوعهــا منــذ موجهــة اعتقــال ناشــطات حقــوق املــرأة يف مايــو
ويوليــو لعــام  ،2018واألوىل منــذ مقتــل الصحفــي جــال خاشــقجي يف أكتوبــر مــن العــام نفســه ،وذلــك
رغــم تزايــد الضغــط الــدويل عــى الســعودية بالخصــوص فيــا يتعلــق بنشــطاء حقــوق املــرأة ،حيــث أقــر
االتحــاد األورويب بقـرا ٍر يف  13فربايــر وأصــدر مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة بيانًــا مشــركًا
يف  7مــارس وأصــدر أعضــاء يف مجلــس الشــيوخ األمريــي بيانًــا مشــركًا يف  19مــارس كلهــا تتعلــق بهــذا
الشــأن.
هــذه االعتقــاالت تلــت اإلفـراج املؤقــت عــن ثــاث معتقــات رأي ،وهــن عزيــزة اليوســف وإميــان النفجــان
ورقيــة املحــارب .يف  3أبريــل ،أجلــت املحكمــة ق ـرار اإلف ـراج املؤقــت عــن بقيــة ناشــطات حقــوق املــرأة
املعتقــات يف نفــس قضيــة اليوســف والنفجــان.
وقــال مديــر القســط يحيــى عســري“ :حملــة االعتقــاالت األخــرة هــذه تتبع سلســلة مــن حمــات االعتقال
التــي جــرت يف  2017و ،2018تالهــا القتــل املــروع للصحفــي جــال خاشــقجي يف أكتوبــر  ،2018وكلهــا
تبــن أنــه ال يوجــد إصــاح حقيقــي يف البــاد ،بــل مجــرد حكـ ٍـم وحــي”.
وأضــاف“ :جــرت حملــة القمــع هــذه يف وقـ ٍ
ـت يراقــب فيــه العــامل مــا يجــري يف الســعودية بحــذر ،مبــا يف
ذلــك محاكمــة ناشــطات حقــوق املــرأة ،مــا يبــن أن الســلطات الســعودية ال تفهــم الضغوطــات الدوليــة
وال تهتــم بحقــوق اإلنســان وال بكرامــة النــاس”.
يف  5أبريــل ،أرســلت القســط رســالة إىل الســلطات الســعودية عــر ســفارتها يف لنــدن ،تســتعلم منهــا
أســباب اعتقــال هــؤالء األفـراد ومــكان اعتقالهــم .طلبــت القســط تأكيـ ًدا بــأن كل مــن املعتقلــن ســيتمكن
مــن الطعــن يف أســباب اعتقالــه أمــام قضــاء مســتقل ،مبــا يتوافــق مــع املعايــر الدوليــة.
تعتقــد القســط اســتنا ًدا إىل مــا هــو متوفــر مــن معلومــات ومــا فعلتــه الســلطات الســعودية يف املــايض
القريــب ،أن اعتقــال هــؤالء املذكوريــن أعــاه ســببه تعبريهــم الســلمي عــن معتقداتهــم ،مبــا يتضمــن
التعبــر عــن الــرأي .إن كان األمــر كذلــك ،فالقســط تطالــب باإلف ـراج الفــوري وغــر املــروط عنهــم.

