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1. ملخص تنفيذي 
يعــد نيــوم أحــد المشــاريع الرئيســية فــي رؤيــة 2030 التــي يقودهــا ولــي العهــد محمــد بــن ســلمان فــي إطــار 
برنامــٍج يهــدف إلــى تنويــع اقتصــاد الســعودية وتقليــل اعتمادهــا علــى عائــدات النفــط. ونيــوم هــي مدينــة 
مســتقبلية عمالقــة يجــري بناؤهــا علــى ســاحل البحــر األحمــر فــي الســعودية. وتســعى الســلطات الســعودية 
إلــى الحصــول علــى مليــارات الــدوالرات مــن االســتثمار األجنبــي والخبــرة التقنيــة لتطويــر المشــروع. ولكــن 
عنــد بــدء العمــل فــي المشــروع، ارتكبــت الســلطات الســعودية بالفعــل مجموعــًة واســعًة مــن االنتهــاكات 

الخطيــرة لحقــوق اإلنســان التــي ينبغــي أن يدركهــا كل الشــركاء والمســتثمرين والمستشــارين المحتمليــن.

وأجــرت منظمــة القســط تحقيًقــا مفصــاًل فــي تلــك االنتهــاكات، بنــاًء علــى شــهادات مباشــرة مــن الضحايــا 
ــركاِت  ــث الش ــا وتح ــج تحقيقه ــّدم نتائ ــر، تق ــذا التقري ــي ه ــدر. وف ــة المص ــات مفتوح ــا بيان ــهود وأيض والش
المشــاركة، أو التــي تفكــر فــي المشــاَركة، علــى النظــر عــن كثــب فــي مســؤولياتها المؤسســية وأال تصبــح 

ــا الســلطات الســعودية. ــي ترتكبه ــة فــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان الت متواطئ

وعلــى الرغــم مــن االدعــاءات الرســمية بخــالف ذلــك، فــإن المنطقــة المخصصــة لمشــروع نيــوم، التــي تبلــغ 
مســاحتها اإلجماليــة 26,500 كيلومتــر مربــع، ليســت أرضــا غيــر مأهولــة؛ فهــي مأهولــة فــي األصــل بأفــراد 
ــه الســلطات الســعودية مــن انتهــاكات  ــذ زمــن. وتابعــت القســط مــا تقــوم ب ــة الحويطــات وغيرهــا من قبيل
متكــررة فــي ســعيها إلــى مواصلــة أعمــال البنــاء فــي مشــروع نيــوم. وخلــص تحقيــق منظمــة القســط إلــى 
أن الســلطات الســعودية هّجــرت بصــورة غيــر قانونيــة ســكان المنطقــة بهــدف إنجــاز المشــروع، دون تقديــم 
تعويــٍض كاٍف أو منــح ســكٍن بديــٍل، وقمعــت بعنــٍف أفــراد القبيلــة الذيــن اعترضــوا أو قاومــوا اإلجــالء ســلميا. 
ومنــذ القتــل البشــع لعبــد الرحيــم الحويطــي، وهــو أحــد ســكان المنطقــة، فــي مداهمــة لمنزلــه قامــت بهــا 
القــوات الخاصــة فــي عــام 2020، وّثقــت القســط االعتقــاالت التعســفية والمحاكمــات الجائــرة ألفــراد آخريــن 
مــن القبيلــة، والذيــن صــدرت فــي حــق العديــد منهــم مؤخــرا أحــكام بالســجن لفتــرات طويلــة أو حتــى اإلعدام.

وُتعــد الكثيــر مــن المعلومــات الــواردة فــي هــذا التقريــر جديــدًة، وترســم صــورة مقلقــة للغايــة عــن المتابعــات 
ــة الحويطــات بســبب معارضتهــم  ــات الصــادرة فــي حــق عشــراٍت مــن أفــراد قبيل ــة والعقوب ــة الجاري القضائي
الســلمية. وتمكنــت القســط مــن التحقــق مــن األحــكام الصــادرة فــي حــق 15 فــرًدا مــن أفــراد القبيلــة حتــى 
اليــوم، بمــن فيهــم امــرأة، بالســجن لمــدٍد تتــراوح مــا بيــن 15 و50 عاًمــا. وُحكــم علــى خمســة آخريــن علــى 
األقــل باإلعــدام بســبب المقاومــة الســلمية للتهجيــر القســري لقبيلتهــم والتعبيــر عــن رفضهــم لحــاالت الظلــم 

التــي تعرضــوا لهــا مــن الســلطات الســعودية.

وعــالوًة علــى ذلــك، فــإن مســألة مصــادرة األراضــي والتهجيــر القســري تتجاوز مشــروع مدينــة نيــوم العمالقة. 
فهــي ممارســات ســائدة تقــوم بهــا الســلطات الســعودية منــذ فتــرة طويلــة، ونــرى عمليــات مماثلــة لمصــادرة 
األراضــي مــع مــا يرافقهــا مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي أماكــن أخــرى فــي المملكــة، والســيما فــي 

جــدة، فــي إطــار رؤيــة 2030 التــي يقودهــا محمــد بــن ســلمان.
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2. نبذة عن نيوم 
فــي عــام 2017، أعلنــت الســعودية عــن إطــالق مشــروع “نيــوم” لبنــاء مدينــة مســتقبلية عمالقــة بقيمــة 500 مليــار 
ــرب  ــمال غ ــوك ش ــة تب ــي منطق ــر ف ــر األحم ــول البح ــى ط ــع عل ــر مرب ــغ 26,500 كيلومت ــاحة تبل ــي مس دوالر تغط
الســعودية. وكان مــن المقــرر أن يكــون المشــروع، الــذي يوصــف فــي الحملــة الترويجيــة بأنــه “أول مدينــة ذكيــة فــي 
العالــم” و”رؤيــة طموحــة للمســتقبل”، محــور رؤيــة 2030 التــي يقودهــا ولــي العهــد محمــد بــن ســلمان فــي إطــار 
ــا  ــد النظــر قمــرا صناعي ــر بأنهــا قي ــد التقاري برنامــج تنمــوي اقتصــادي. وتشــمل بعــض األفــكار المبالــغ فيهــا التــي تفي

ــرة وخادمــات آليــات.  عمالقــا وســيارات أجــرة طائ

ــن  ــلمان ع ــن س ــد ب ــن محم ــا أعل ــوم، حينم ــوص ني ــل بخص ــن التفاصي ــٍد م ــن مزي ــاب ع ــف النق ــر 2021، ُكش ــي يناي وف
ــة  ــأن تكــون “خالي ــا، وَتعــد ب ــرا، محاطــة بالمراي ــداد 170 كيلومت ــى امت ــر عل ــة بعــرض 200 مت ــن”، وهــي مدين “ذا الي
مــن الســيارات والشــوارع وانبعاثــات الكربــون” لســكانها المتوقــع أن يصــل عددهــم إلــى 9 مالييــن نســمة. وأظهــرت 
مقاطــع تصويريــة التقطتهــا طائــرة مســّيرة فــي أكتوبــر 2022 البــدء التدريجــي للعمــل علــى مشــروع ذا اليــن الــذي 

يشــمل حتــى اآلن خندقــا.  

وتتضمــن المشــاريع األخــرى المزمــع تنفيذهــا داخــل مدينــة نيــوم مشــروع أوكســاجون، وهــو مجمــع صناعــي عائــم 
علــى امتــداد 7 كيلومتــرات ســُيبنى علــى البحــر ليكــون “بوابــًة للصناعــات المتقدمــة والنظيفــة”، ومشــروع “تروجينــا”، 
وهــو وجهــة ســياحية علــى مــدار الســنة ســتحتضن منحــدرا للتزلــج وركــوب الدراجــات الجبليــة ومحميــة طبيعيــة. وفــي 
ــم عــادًة  أكتوبــر 2022، اختيــرت تروجينــا لتحتضــن األلعــاب الشــتوية اآلســيوية لعــام 2029، وهــي حــدث رياضــي ُينظَّ

كل أربــع ســنوات ولكنــه توّقــف منــذ عــام 2017 بســبب صعوبــاٍت فــي إيجــاد جهــات مضيفــة. 

عندمــا تصــف مقاطــع فيديــو ترويجيــة لمشــروع نيــوم ومتحدثــون باســمه المنطقــَة المخصصــة للمشــروع بكونهــا أرضــا 
“بكــرا”، فإنهــم يحاولــون إعطــاء انطبــاع خاطــئ بأنهــا غيــر مأهولــة بالســكان. ولكــن الواقــع أنهــا مأهولــة فــي األصــل 

بأفــراد قبيلــة الحويطــات منــذ قــرون، ويســكنها قرابــة 20 ألــف شــخص. 
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انتهاكات حقوق اإلنسان المرتَكبة في سياق بناء 3.
مدينة نيوم 

لقــد حصلــت الســلطات الســعودية، حتــى قبــل اإلعــالن عــن مشــروع نيــوم، علــى ســندات ملكيــة األراضــي التــي أرادتها 
بهــدوء، بينمــا أنكــرت الشــائعاِت فــي هــذا الصــدد. وبعــد ذلــك، اســتخدم مســؤولون حكوميــون وقــوات األمــن اإلكــراه 
والتهديــد للتمكــن مــن إجــالء األهالــي، واعُتقــل أثنــاء ذلــك العشــرات وُقتــل المحتــج البــارز عبــد الرحيــم الحويطــي رمًيــا 

بالرصــاص فــي منزلــه. ومارســت الســلطات منذئــٍذ سياســات مغرضــة وتمييزيــة متعلقــة بإعــادة التوطيــن والتعويــض.

استيالٌء بالباطل على األراضي على نطاق واسع متبوٌع بعمليات اإلخالء القسري

لقــد ســبق أن أعــرب ســكان المنطقــة المختــارة لتطويــر نيــوم عــن قلقهــم إزاء أرضهــم منــذ أبريــل 2017، عنــد تعليــق 
عمليــات نقــل ملكيــة األراضــي وتجديــد الترخيــص. ويرجــع ذلــك إلــى حصــول صنــدوق االســتثمارات العامــة الســعودي 
مســبًقا علــى ســند ملكيــة المنطقــة بأكملهــا، قبــل اإلعــالن عــن مشــروع نيــوم للعمــوم فــي 24 أكتوبــر 2017. وعلــى 
إثــر اإلجــراءات التــي اتخذهــا الســكان المحليــون، بمــا فــي ذلــك اللجــوء إلــى إمــارة تبــوك وإطــالق حملــة فــي تويتــر 
عبــر وســم #متضرري_صندوق_الســتثمارات وتقديــم المعــارض للديــوان الملكــي، أخبرتهــم الســلطات بــأن الشــائعات 
المتعلقــة بعمليــات اإلخــالء ال أســاس لهــا مــن الصحــة، فــي حيــن أن أعمــال البنــاء كانــت فــي الواقــع قــد بــدأت منــذ 
ينايــر 2018 فــي بنــاء القصــور وتواَفــَد علــى المنطقــة 40 ألــف عامــل يتبعــون لثــالث شــركات وهــي نســمة والبوانــي 
ــدأ توافــد  وإزميــل التركيــة. وخــالل عــام 2019، زار الملــك ســلمان نيــوم واســتجم لمــدة شــهر فــي هــذه القصــور وب

الســياح األجانــب لزيــارة بعــض األماكــن مثــل “جبــل اللــوز” و”عيــن موســى” و”طيــب اســم” شــمال قريــة مقنــاء. 

تحققــت مخــاوف الســكان المحلييــن حينمــا قامــت إمــارة تبــوك بجمــع أهالــي ســكان قريــة الخريبــة وشــرما وقيــال 
فــي األول مــن ينايــر 2020 وأبلغتهــم بقــرار الترحيــل، لبنــاء مشــروع نيــوم العمــالق علــى أراضيهــم. وعلــى الرغــم مــن 
إعــراب األهالــي عــن معارضتهــم للقــرار، واقتــراح البعــض مــن أبنــاء القبيلــة حلــوال أخــرى غيــر التهجيــر القســري مثــل 
عمــل مخطــط قريــب فــي المنطقــة عوضــًا عــن ترحيلهــم، بمــا فــي ذلــك فــي مؤتمــر عــام ُعقــد فــي 7ينايــر، وفــي 
غضــون أســبوعين تفاجــأ ســكان المنطقــة بوصــول لجــان مــن وزارة التنميــة االجتماعيــة إلــى المنطقــة بعــد اإلعــالن عــن 
أمــر اإلخــالء. ووضعــت الفتــات فــي الشــوارع تطلــب مــن الســكان أن يلتحقــوا بمقــر اللجــان لتحديــد ممتلكاتهــم فــي 
الســجل العقــاري والتنــازل عنهــا. وفــي الوقــت نفســه، التقــى الســكان المحليــون بممثلــي لجــان التنميــة االجتماعيــة 

وأعربــوا مجــددا عــن اعتراضهــم. 

ــا مــن  ــة، أحيان ــان الذيــن التقــوا باللجــان المعني ــة اعتقــاالت لبعــض األعي ــدأت الســلطات بحمل وفــي مــارس 2020، ب
خــالل إرســال مجموعــات مكونــة مــن أكثــر مــن 40 مركبــة فــي آن واحــد، القتحــام منــازل أولئــك المقاوميــن لإلخــالء 
ومداهمتهــا، بهــدف إخافــة النــاس والضغــط عليهــم للمثــول أمــام اللجــان والموافقــة علــى إجالئهــم مــن منازلهــم 
دون وجــه حــق. واعُتقــل عشــرون شــخصا علــى األقــل مــن الســكان، وقــد اعُتقــل كل مــن عبداإللــه بــن رشــيد الحويطــي 
ورشــيد إبراهيــم الحويطــي وعبــداهلل بــن إبراهيــم الحويطــي بســبب دفاعهــم عــن الطفــل المختَطــف ســالم بــن رشــيد 
الطقيقــي. واخُتطــف الطفــل فــي ســيارة مدنيــة، ولكــن عندمــا اقتفــى أفــراٌد مــن عائلتــه أثــَر المختِطفيــن فــي محاولٍة 
لتحريــر الطفــل، تبّيــن أن المختِطفيــن كانــوا مــن جهــاز المباحــث. وقالــوا إن الطفــل قــد ُأخــذ لُيحبــس بعدمــا كتــب علــى 

الجــدران عبــارة “لــن نرحــل”.
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عريضة ضد الترحيل موقعة من 174 شخص من الحويطات
 التوقيع تم في اجتماع في مجلس عبدالناصر احمد محمود الحويطي في يوم

الخميس 9 يناير 2020 بعد اخبارهم عن قرار الترحيل
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عبــد الرحيــم الحويطـي.
مصـدر الصـورة: يوتيـوب 

منزل الحويطي بعد االقتحام. مصدر الصورة: تويتر

مقتل عبد الرحيم الحويطي 

امتنــع أغلــب النــاس عــن زيــارة اللجــان وإعطــاء التفاصيــل عــن ممتلكاتهــم مــن 
ــاس فــي منازلهــم رفقــة  ــارة الن ــدأت اللجــان زي ــك، ب ــازل؛ لذل األراضــي والمن
قــوات األمــن لجــرد الممتلــكات وتحديدهــا بالقــوة. وفــي 12 أبريــل 2020، 
رفــض عبــد الرحيــم الحويطــي، وهــو أحــد ســكان قريــة الخريبــة يبلــغ 43 عاًما 
ــات، أن  ــة الحويط ــاء قبيل ــد أبن ــة وأح ــي وزارة المالي ــي ف ــف حكوم وموظ
يســمح للجنــة عقاريــة بالدخــول إلــى منزلــه. وعندمــا وصلــت الســلطات إلــى 
ــي،  ــل االجتماع ــائل التواص ــى وس ــو عل ــع فيدي ــر مقاط ــا ونش ــه، صّوره منزل

منتقــًدا اإلخــالء القســري لقبيلتــه وواصًفــا إيــاه بكونــه “إرهــاب الدولــة”.

فــي وقــت مبكــر مــن صبــاح اليــوم التالــي، فــي 13 أبريــل 2020، أحاطــت مجموعــٌة كبيــرٌة مــن قــوات الطــوارئ قريــَة 
ــا للشــهود،  خريبــة التــي يعيــش بهــا عبــد الرحيــم الحويطــي بالعربــات المصفحــة والمــزودة باألســلحة الثقيلــة. ووفًق
قامــت بعدهــا قــوات الطــوارئ بالهجــوم علــى منــزل الحويطــي باســتخدام أســلحة ثقيلــة. ورّد الحويطــي بإطــالق النــار 
ــزل أن قــوات األمــن الســعودية اســتخدمت القــوة  ــة بالفيديــو للمن ــزة قبــل قتلــه. وُتظهــر مقاطــع تصويري لمــدة وجي

المفرطــة والذخيــرة الحيــة خــالل اقتحــام المنــزل.
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ــة  ــد الرحيــم الحويطــي، احتفظــت بجثمانــه ألســبوٍع، وأصــرت علــى ضــرورة دفنــه فــي مدين بعــد قتــل الســلطات لعب
تبــوك بحجــة أن الوفــاة وقعــت فــي ســياق “مالبســات جنائيــة” وأنــه كان مــن الضــروري أوال التحقــق مــن المالبســات. 
وعندمــا رفضــت عائلتــه، ومــع تزايــد الضغــط اإلعالمــي، وافقــت الســلطات علــى تســليم الجثمــان لعائلتــه لُيدفــن فــي 
الخريبــة وســط إجــراءات أمنيــة مشــددة. ويعنــي عــدم إرجــاع الســلطات الجثمــان فــي الوقــت المناســب أن العائلــة لــم 

تتمكــن مــن القيــام بمراســم الدفــن فــي الوقــت المحــدد لهــا وفــق تعاليــم الشــريعة اإلســالمية. 

سياسة التعويض التعسفية والمضللة 

لــم يجــر تحقيــق فــي أفعــال القــوات الخاصــة. وبــداًل مــن ذلــك، منحــت إمــارة تبــوك حوافــز ماليــة لبعــض شــيوخ القبائــل 
ــم  ــد الرحي ــة عب ــًة مقاوم ــوا عالني ــريطة أن يدين ــات، ش ــة الحويط ــان قبيل ــن أعي ــم م ــة وغيره ــم الحكوم ــن عّينته الذي
الحويطــي لإلخــالء. وبالفعــل، خــالل تشــييع جنــازة الحويطــي، دعــت إمــارة تبــوك إلــى عقــد اجتمــاٍع مــع بعــض أولئــك 
الشــيوخ وأعيــان الحويطــات الذيــن عينتهــم الحكومــة، وحثتهــم علــى تنظيــم فعاليــة يدينــون فيهــا عالنيــًة أفعــال عبــد 
الرحيــم. وخــالل االجتمــاع فــي مكاتــب اإلمــارة، حصــل الحاضــرون علــى 100 ألــف ريــال ســعودي )27 ألــف دوالر( لــكّل 
واحــٍد منهــم، وحصــل كل شــيٍخ علــى 300 ألــف ريــال ســعودي )80 ألــف دوالر( لشــراء موافقتهــم. وفــي المقابــل، 

شــاركوا فــي دعايــة تخللهــا مهرجــان جماهيــري علــى نطــاق صغيــر تبــرؤوا فيــه رســميا مــن عبــد الرحيــم. 

ورفضــت الســلطات أيضــا طلبــات األهالــي بإعــادة توطينهــم فــي موقــع قريــب، وُمنحــوا بــدل ذلــك تعويًضــا بقيمــة 
620 ألــف ريــال ســعودي )165 ألــف دوالر( لكــي ينتقلــوا إلــى مســاكن جديــدة بأنفســهم وفــي مواقــع أبعــد بكثيــر. 
ومــع ذلــك، أفــادت تقاريــر بــأن بعــض الســكان الذيــن ُمنحــوا هــذا التعويــض حصلــوا علــى مبلــغ قليــل ال يتجــاوز 17 ألــف 

ريــال ســعودي )4500 دوالر(. 

مــا زالــت الســلطات الســعودية مســتمرًة فــي سياســتها التمييزيــة والمضللــة المتعلقــة بالتعويــض. واســُتدرج النــاس 
للتنــازل عــن ممتلكاتهــم برؤيــة شــخصيات معروفــة تحصــل علــى تعويــٍض بالمالييــن، فــي حيــن انتشــرت شــائعات تفيــد 
بــأن اللجنــة ســتعوض النــاس عــن األشــجار واآلبــار وحتــى أثــاث المنــزل. ومــن المهــم بمــكان اإلشــارة إلــى أن األفــراد 
الذيــن يقبلــون التعويــض مجبــرون علــى توقيــع وثيقــة تنــازل تبــّرئ الحكومــة مــن أي تهمــة متعلقــة بالتهجيــر القســري. 

وُهّدمــت المنــازل مباشــرًة بعــد مغــادرة الســكان، وفــي بعــض الحــاالت قبــل تلقيهــم التعويــض. وســكن معظــم أبنــاء 
الحويطــات بيــن تبــوك وضبــاء، وُأجبــر العديــد منهــم علــى الشــراء فــي أحيــاء أفقــر فــي مدينــة تبوك بســبب عــدم كفاية 
التعويــض الــذي حصلــوا عليــه. وتمّكــن قلــٌة مــن األفــراد الذيــن يملكــون وظائــف قــارة بأجــر مــن أخــذ قــروض، فــي حين 
اســتوطن آخــرون قــرى مثــل الديســة وشــواق والعمــود والخريبــة والمويلــح. وتقلقهــم اآلن إمكانيــة طردهــم مجــددا: 
ففــي شــهر يوليــو مــن العــام 2022، ُهّجــر ســكان قريــة مقنــا الســاحلية، التــي يقطنهــا أفــراد قبيلــة الحويطــات وبنــي 

عطيــة وجهينــة، إلــى مدينَتــي حقــل وتبــوك.
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1  األمم المتحدة، المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات اإلخالء والتهجير بدافع التنمية )المرفق األول(،
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/106/26/PDF/G0710626.pdf?OpenElement 

التحليل القانوني للتهجير القسري في نيوم: 4.
انتهاكات واضحة للقانون الدولي 

إلــى جانــب أخطــر االنتهــاكات -التــي تطــال الحــق فــي الحيــاة وحريــة األفــراد التــي ُمســت بالفعــل وُوصفــت بتفاصيــل 
أكبــر أدنــاه- تنتهــك أيًضــا عمليــات مصــادرة األراضــي التــي تقــوم بهــا الســلطات فــي ســياق مشــروع نيــوم انتهــاكا 
مباشــرا التزامــات الســعودية بموجــب كل مــن المعاهــدات والقانــون العرفــي الدولــي. وبموجــب القانــون الدولــي، 
يجــب علــى الدولــة أن تثبــت المنفعــة العامــة، ويجــب أن تتــم مصــادرة األراضــي بطريقــة خاليــة مــن التمييــز، ويجــب 
احتــرام األصــول القانونيــة الواجبــة التــي تشــمل ضمــان إجــراء محاكمــة عادلــة والمثــول أمــام قــاٍض مســتقل ومحايــد. 
ــول  ــا األص ــدم احترامه ــًة، وع ــًة تمييزي ــات معامل ــع الحويط ــعودية م ــلطات الس ــل الس ــى تعام ــط إل ــت القس وخلص

القانونيــة الواجبــة خــالل اإلجــراءات القانونيــة.

وتحمــي المــادة 17 مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان والمــادة 15 مــن إعــالن القاهــرة بشــأن حقــوق اإلنســان 
فــي اإلســالم، اللذيــن صادقــت عليهمــا الســعودية، األفــراَد مــن عمليــات مصــادرة األراضــي التعســفية. وُتعــد أحــكام 
هذيــن الصكيــن أيًضــا جــزًءا مــن القانــون الدولــي العرفــي ومــن ثــم فهــي ملزمــة. وعــالوًة علــى ذلــك، فــإن الســعودية 
ــه  ــذي توفــر المــادة 27 من ــة، ال ــج العربي ــدول الخلي ــس التعــاون ل ــى إعــالن حقــوق اإلنســان لمجل ــة موقعــة عل دول

الحمايــة مــن مصــادرة األراضــي التعســفية.

ــاق العربــي لحقــوق اإلنســان، الــذي تحمــي  وُتعــد الســعودية أيضــا إحــدى الــدول العشــر التــي صادقــت علــى الميث
المــواد 21 و26 و27 و31 منــه علــى التوالــي حــق أي شــخص فــي حمايــة خصوصياتــه وحرمــة بيتــه، وفــي اختيــار 
مــكان اإلقامــة فــي أيــة جهــة فــي بلــده، وحــق الملكيــة الخاصــة. وثبــت للقســط أن الســلطات الســعودية خالفــت 

بطريقــٍة منهجيــٍة وُمنتظمــة كل مــادة مــن تلــك المــواد فــي تعاملهــا مــع مصــادرة أراضــي الحويطــات.

ويؤكــد بوضــوٍح إطــاُر عمــل المبــادئ األساســية والمبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة المتعلقــة بعمليــات اإلخــالء 
والتهجيــر بدافــع التنميــة1  أهميــَة احتــرام الحقــوق المذكــورة أعــاله خــالل أي عمليــة مصــادرٍة لألراضي. ويشــير بوضوٍح 
إلــى وجــوب منــح الســلطات الحكوميــة تعويضــا عــادال وإعــادة التوطيــن علــى الســواء لفائــدة جميــع المتضرريــن دون 
تمييــز، وتوجيــه إشــعار مناســب لهــم وإعطائهــم وقتــا كافيــا لمراجعــة المشــروع واالعتــراض عليــه. ولكــن لــم ُيحتــرم أيٌّ 

مــن تلــك الحقــوق فــي عمليــة مصــادرة أراضــي الحويطــات. 

وتنبــع هــذه االنتهــاكات مــن أوجــه قصــوٍر فــي نظــام نــزع ملكيــة العقــارات للمنفعــة العامــة ووضــع اليــد المؤقــت 
ــات مصــادرة األراضــي فــي الســعودية.  ــي لعملي ــر اإلطــار القانون ــذي يوف ــام 2003، ال ــار الســعودي لع ــى العق عل
ويتســم القانــون بصياغــة غامضــة وال ينــص ســوى علــى ضــرورة صــرف تعويــض عــادل مقابــل الممتلــكات المصــادرة 
دون اإلشــارة إلــى القيمــة الســوقية. وتســيطر الدولــة ســيطرًة كاملــًة على عمليــة التقييــم والتعويض، كمــا أن إمكانية 
الطعــن محــدودة. وتنــص المــادة الســابعة مــن النظــام بالفعــل علــى أن لجنــًة لتقديــر تعويــض العقــارات مؤلفــًة مــن 
ــا الدولــة )مــن خــالل الغرفــة التجاريــة الصناعيــة(  خمســة مندوبيــن مــن الجهــات الحكوميــة وشــخصين تعينهمــا فعلي
ســيقّدرون مبلــغ التعويــض الــذي ينبغــي دفعــه. وبذلــك، فقــد أخفقــت فــي منــح تمثيــل مباشــر أو صالحيــات استشــارية 
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 ُأخذت الصورة في سباق للفروسية في الخريبة، أيار/مايو 2018: عبد اهلل دخيل اهلل صالح الحويطي )أقصى اليسار(؛ عبد
 اإلله رشيد إبراهيم الحويطي )الثالث يسارا على الحصان(؛ رشيد إبراهيم مقبول الحويطي )الرابع يسارا يحمل الشهادة(؛ عبد

 .)اإلله إبراهيم مقبول الحويطي )السادس يسارا، الملتحي، يحمل الشهادة عالًيا

لألفــراد الذيــن صــودرت ممتلكاتهــم. وفــي الختــام، تنــص المــادة 24 علــى جــواز تظّلــم أصحــاب الشــأن أمــام ديــوان 
المظالــم، ممــا يحرمهــم مــن إمكانيــة التقــدم بطعــن آخــر أمــام المحكمــة العليــا. وعليــه، ينــدرج هــذا التشــريع الوطنــي 
المعيــب فــي صلــب سياســة اإلخــالء غيــر القانونــي والتهجيــر القســري التــي تتبعهــا الســلطات بحيــث ال تقتصــر علــى 
حالــة نيــوم فحســب بــل تشــمل أيضــا مشــاريع تنمويــة أخــرى، وُيظهــر تجاهــل الســلطات الواضــح اللتزاماتهــا القانونيــة 

الدوليــة.

المتابعة القضائية الجارية ألفراد قبيلة الحويطات 5.
تعَلــم القســط باعتقــال حوالــي 47 فــردا مــن أفــراد قبيلــة الحويطــات وحبســهم، وبعضهــم مؤخــرا فــي شــهَري ســبتمبر 
وأكتوبــر مــن العــام 2022، بســبب التعبيــر عــن رفضهــم لعمليــات اإلخــالء غيــر القانونيــة المرتبطــة بمشــروع نيــوم أو 
مقاومتهــا ســلميا. وتجــري مقاضــاة العديــد منهــم بموجــب نظــام مكافحــة جرائــم اإلرهــاب الســعودي؛ وقــد صــدرت 
بالفعــل حتــى اآلن أحــكاٌم بالســجن لمــدٍد تتــراوح مــا بيــن 15 عاًمــا و50 عاًمــا بحــق 15 فــردا علــى األقــل مــن أفــراد 

قبيلــة الحويطــات، وصــدر حكــم باإلعــدام بحــق خمســة علــى األقــل.
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المحكوم عليهم بالسجن 

المحكوم عليهم باإلعدام 

االعتقاالت

إضافــًة إلــى تهجيــر أبنــاء الحويطــات قســًرا مــن منازلهــم دون تعويــٍض أو توفيــر ســكٍن بديــٍل فــي كثيــر مــن األحيــان، 
ــدوا اعتراضهــم علــى اإلخــالء  ــد مــن النســاء، بعدمــا أب ــد منهــم، بمــن فيهــم العدي ــة العدي اعتقلــت قــوات أمــن الدول
ــكات  ــة إس ــة لكيفي ــة مماثل ــة. وبطريق ــة قانوني ــون مالحق ــلميا، ويواجه ــوه س ــم أو قاوم ــن منازله ــي م ــر القانون غي
ــة  ــك األفــراد مــن قبيل ــمت الســلطات الســعودية أولئ ــن الســلميين، َوَس ــن عــن حقــوق اإلنســان والمعارضي المدافعي
الحويطــات بكونهــم “إرهابييــن” يشــكلون خطــًرا علــى األمــن القومــي، وتحاكمهــم بموجــب نظــام مكافحــة جرائــم 

اإلرهــاب الســعودي القمعــي. 

وقــد اعُتقــل أفــراد آخــرون مــن قبيلــة الحويطــات، حتــى قبــل قتــل عبــد الرحيــم الحويطــي فــي أبريــل 2020، بســبب 
رفضهــم إخــالء منازلهــم، واعُتقــل آخــرون منــذ ذلــك التاريــخ. وفيمــا يلــي قائمــة بأســماء أفــراد القبيلــة الذيــن تمكنــت 

القســط مــن التحقــق مــن اعتقالهــم واحتجازهــم:

أحمد عبد الناصر أحمد الحويطي:                                                         محكوم عليه بالسجن لمدة 21 عاًما. 1
عبد اهلل دخيل اهلل صالح الحويطي:                                                     محكوم عليه بالسجن لمدة 50 عاًما. 2
محمد صقر محمود الحويطي:                                                             محكوم عليه بالسجن لمدة 30 عاًما. 3
عبد اهلل إبراهيم مقبول الحويطي:                                                      محكوم عليه بالسجن لمدة 30 عاًما . 4
عبد اإلله رشيد إبراهيم الحويطي:                                                        محكوم عليه بالسجن لمدة 50 عاًما. 5
مصطفى عبد الرحيم محمود الحويطي:                                              محكوم عليه بالسجن لمدة 38 عاًما. 6
عبد الناصر أحمد حمود الحويطي:                                                        محكوم عليه بالسجن لمدة 27 عاًما. 7
مها سليمان القرعاني الحويطي:                                                         محكوم عليها بالسجن لمدة 23 عاًما . 8
محمود أحمد محمود الحويطي:                                                         محكوم عليه بالسجن لمدة 35 عاًما . 9

رشيد إبراهيم مقبول الحويطي:                                                           محكوم عليه بالسجن لمدة 45 عاًما. 10
عبد اهلل صالح هايس الحويطي:                                                           محكوم عليه بالسجن لمدة 30 عاًما. 11
أحمد عطاهلل سالمة الحويطي:                                                           محكوم عليه بالسجن لمدة 15 عاًما. 12
تامر تيسير إبراهيم الحويطي:                                                               محكوم عليه بالسجن لمدة 20 عاًما. 13
محمود سالم سالمة الحويطي:                                                          محكوم عليه بالسجن لمدة 22 عاًما. 14
عطيه سليمان حمد الحويطي:                                                             محكوم عليه بالسجن لمدة 35 عاًما. 15

شادلي أحمد محمود الحويطي . 16
عطاهلل موسى محمد الحويطي . 17
إبراهيم صالح أحمد أبو خليل الحويطي. 18
سليمان محمد موسى الحويطي. 19
عيد حمود المشهوري الحويطي. 20
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المحتجزون، دون توفر مزيٍد من المعلومات )وقت كتابة هذا التقرير(

الُمخلى سبيلهم 

 سليمان محمد موسى الحويطي. 21
محمد ضاحي الحويطي. 22
إبراهيم عطاهلل سالم الحويطي. 23
ضيف اهلل سالمة مضعان الحويطي. 24
سالم ذياب الفايدي. 25
سامي هليل العزامي الحويطي. 26
سليمان العزامي الحويطي. 27
عبد اهلل سليمان حامد الحويطي. 28
عبد اهلل مرزوق القرعاني الحويطي. 29
عادل بخيت الحويطي. 30
محمد زايد العميري الحويطي. 31
هادي سالم عفنان الحويطي. 32
عبد الهادي محمد الحويطي. 33
عبد اهلل أحمد الحويطي. 34
عبد اهلل عطاهلل سالمة الحويطي. 35
محمد عيد الدبور الحويطي . 36
محمد عودة المشهوري الحويطي . 37
محمد راشد الذيباني الحويطي. 38
محمد محمود سليمان الحويطي: يواجه المحكمة العسكرية. 39

عطاهلل بن عفنان صالح الطقيقي الحويطي. 40
سلطان بن إبراهيم الحسين الطقيقي الحويطي. 41
عون بن عبد اهلل أحمد الطقيقي الحويطي. 42
خالد بن عبد اهلل أحمد الطقيقي الحويطي. 43
صالح بن سليم علي الرقابي الحويطي. 44
سليمان سالم الجرن الذيابي الحويطي. 45
محمد سليمان عطاهلل الحويطي. 46
نواف سليمان عطاهلل الحويطي. 47
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المتابعات القضائية

فــي مطلــع عــام 2022، تلقــت القســط معلومــات عــن موجــة أحــكاٍم يجــري إصدارهــا بحــق العديــد مــن هــؤالء األفــراد 
الذيــن قــد أمضــوا بالفعــل أكثــر مــن عاميــن فــي االحتجــاز التعســفي. وعلــى مــدار عــام 2022، اطلعــت القســط علــى 
ــن خمــس ســنوات  ــن تراوحــت بي ــة الحويطــات المحتجزي ــراد قبيل ــي صــدرت بحــق أف ــدد مــن األحــكام القاســية الت ع
وعقوبــة اإلعــدام. وكان ذلــك فــي وقــٍت كانــت المحاكــم الســعودية ُتصــدر فيــه أيضــا أحكامــا قاســية بحــق نشــطاء 
ســلميين، منتصــف عــام 2022، عقــب إعــادة تأهيــل محمــد بــن ســلمان فــي المجتمــع الدولــي ألول مــرة منــذ قتــل 
جمــال خاشــقجي بتخطيــٍط مــن الدولــة فــي عــام 2018. وُمــددت الكثيــر مــن تلــك العقوبــات بشــكل كبيــر فــي مرحلــة 
االســتئناف، وهــو مــا قــد يكــون متوقعــا لمنــع األفــراد مــن الطعــن فــي اإلدانــات الجائــرة. وتــرد أدنــاه تفاصيــٌل عــن 

بعــض القضايــا التــي تمكنــا مــن التحقــق منهــا؛ ومــا زال مصيــر محتجزيــن آخريــن مــن أبنــاء الحويطــات مجهــوال.

ــة المتخصصــة قــد أصــدرت أحكامــا بحــق كل  فــي أغســطس 2022، علمــت القســط أن محكمــة االســتئناف الجزائي
ــا، تليهــا 50 عامــا مــن  مــن عبــد اإللــه راشــد إبراهيــم الحويطــي وعبــد اهلل دخيــل اهلل الحويطــي بالســجن 50 عاًم
حظــر الســفر، لدعــم رفــض عائالتهــم إخــالء منازلهــم قســًرا إلفســاح الطريــق أمــام مشــروع نيــوم. وعبــد اهلل دخيــل اهلل 
هــو موظــف ســابق فــي بلديــة الخريبــة ُفصــل مــن عملــه فــي عــام 2005 بســبب تهمــة تواصلــه مــع المعــارض ســعد 
الفقيــه الموجــود فــي لنــدن. واعُتقــل رفقــة شــادلي أحمــد محمــود ومحمــود أحمــد محمــود الحويطــي بتاريــخ 24 

ــر 2020. نوفمب

وشــملت التهــم الموجهــة لعبــد اهلل دخيــل اهلل “تبنــي منهــج إرهابــي بالطعــن فــي رمــوز الدولــة بقصــد زعزعــة أمــن 
ــة  ــى اإلخــالل بالنظــام العــام وزعزع ــي ولمــن يســعون إل ــد أهــل الفكــر اإلرهاب ــة”، و”تقيي المجتمــع واســتقرار الدول
أمــن المجتمــع واســتقرار الدولــة وتعريــض وحدتهــا الوطنيــة للخطــر وحيــازة مقاطــع مرئيــة لهــم ونشــرها عبــر موقــع 
ــه كان سيســتخدمه فــي  ــص” زعمــت الســلطات أن ــازة ســالح رشــاش دون ترخي التواصــل االجتماعــي Twitter”، و”حي

ــة. عمليــات إرهابي

ــه وكان بصــدد اســتصدار  ــل اهلل قــد ورث الســالح عــن عائلت ــد اهلل دخي ــى أن عب ــه إل ــان دفاع ــه فــي بي وأشــار محامي
ترخيــص لــه. وأمــا التهــم المتعلقــة بنشــاطه علــى وســائل التواصــل االجتماعــي، فأكــد المحامــي أن موكلــه توّلــد لديــه 
ــار آبائــه وأجدادهــم، وأن ذلــك ســيلحق الضــرر بــه وبعائلتــه وســيكون بــدون مــأوى؛ كان  إحســاس عميــق بفقــدان دي
يبحــث فقــط عــن حــل إليصــال صوتــه ووجهــة نظــره للمســؤولين عــن المشــروع ]نيــوم[ عــن طريــق وســائل التواصــل 
االجتماعــي. وأضــاف أن االعترافــات التــي أدلــى بهــا موكلــه أثنــاء التحقيــق )اعتــرف بتواصلــه مــع منظمــة هيومــن 
رايتــس ووتــش ونقلــه معلومــات لهــا( صــدرت بــدون رضــا منــه وتحــت التهديــد والتخويــف. ولــم يعتــرض عبــد اهلل دخيــل 
اهلل علــى مشــروع نيــوم، وإنمــا كان يأمــل فــي االنتقــال إلــى مــكان قريــب بــدل نقلهــم إلــى موقــع نــاٍء. وُحكــم عليــه 
فــي البدايــة فــي 31 ينايــر 2022 بالســجن لمــدة 16 عاًمــا، قبــل أن تصــدر محكمــة االســتئناف حكمــا مغلظــا بالســجن 

لمــدة 50 عامــا تليهــا المــدة ذاتهــا مــن حظــر الســفر.

اعُتقلــت ربــة البيــت مهــا ســليمان القرعانــي الحويطــي فــي منزلهــا فــي ضبــاء بتاريــخ 2 فبرايــر 2021 عندمــا داهمــت 
ــغ أصغرهــم مــن العمــر حينهــا  ــة والطــوارئ منزلهــا. واعتقلوهــا أمــام أبنائهــا الخمســة إذ كان يبل قــوات أمــن الدول
أربعــة أشــهر. ويرجــع ســبب اعتقالهــا إلــى تغريــدة علــى تويتــر عــن غــالء المعيشــة والترحــم علــى عبــد الرحيــم الحويطــي 
الــذي قتلتــه قــوات األمــن رميــا بالرصــاص خــالل عمليــات اإلخــالء فــي عــام 2020. وُحكــم علــى مهــا فــي البدايــة 
بالســجن لمــدة ســنة واحــدة، قبــل تغليظــه ليصبــح ثــالث ســنوات فــي مرحلــة االســتئناف. ومــع ذلــك، ُأعيــدت محاكمتها 
فيمــا بعــد بالتهــم ذاتهــا، فــي انتهــاٍك للقانــون الســعودي، وُحكــم عليهــا فــي نهايــة المطــاف بالســجن لمــدة 23 عاًمــا 
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فــي أغســطس 2020. وتقبــع حاليــا فــي ســجن ذهبــان فــي جــدة. ومــع أن هنــاك العديــد مــن نســاء قبيلــة الحويطــات 
تعرضــن لالعتقــال واالســتجواب، فإننــا ال نعلــم إال باحتجــاز مهــا التعســفي المطــول والحكــم الصــادر ضدهــا بالســجن.

ــا  ــا جامعي وكان أحمــد عبــد الناصــر الحويطــي، وهــو ابــن أخ عبــد الرحيــم الــذي قتلتــه قــوات األمــن بالرصــاص، طالب
ــن ســلطان  ــر فهــد ب ــر 2020 فــي حــرم جامعــة األمي ــغ مــن العمــر 19 ســنة عندمــا اعُتقــل فــي األول مــن أكتوب يبل
فــي مدينــة تبــوك. وشــملت التهــم الموجهــة إليــه “إعــداد وإرســال مــا مــن شــأنه المســاس بالنظــام العــام مــن خــالل 
ــر حســابه فــي موقــع التواصــل االجتماعــي Twitter”؛ و”الســعي  ــدات تمــس بالنظــام العــام عب ــات ونشــر تغري كتاب
ــى اإلخــالل بالنظــام العــام  ــده لمــن يســعى إل ــه” و”تأيي ــة واإلخــالل ب ــة النســيج االجتماعــي واللحمــة الوطني لزعزع
وزعزعــة أمــن المجتمــع واســتقرار الدولــة والتواصــل معــه عبــر الشــبكة المعلوماتيــة واإلفصــاح عــن تعاطفــه مــع أحــد 
اإلرهابييــن الهالكيــن”. ووفًقــا لمحاميــه، لــم يكــن يعلــم أحمــد عبــد الناصــر الحويطــي بــأن عمــه مصنــف بكونــه معارضــا 
للدولــة ولــم يقصــد ســوى الترحــم علــى أحــد أقربائــه. وُحكــم عليــه فــي البدايــة بالســجن لمــدة خمــس ســنوات، ولكــن 

عقوبتــه ُغلظــت لتصبــح 21 ســنة فــي مرحلــة االســتئناف. ويقبــع حاليــا أيضــا فــي ســجن ذهبــان. 

الحكم على أفراد من قبيلة الحويطات باإلعدام

أصــدرت المحاكــم الســعودية أيضــا حكمــا علــى خمســة أفــراد مــن قبيلــة الحويطــات باإلعــدام. ففــي 2 أكتوبــر 2022، 
أصــدرت المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة أحكامــا باإلعــدام ضــد شــادلي وإبراهيــم وعطــاهلل الحويطــي. وكان إبراهيــم 
صالــح أحمــد الحويطــي ضمــن وفــد األهالــي الــذي التقــى فــي عــام 2020 باللجنــة الرســمية المكلفــة بالحصــول 
علــى ســندات ملكيــة األراضــي الضروريــة لمشــروع نيــوم. وشــوهد عطــاهلل موســى محمــد الحويطــي فــي العديــد 

مــن مقاطــع الفيديــو التــي يتحــدث فيهــا عــن بــؤس عائلتــه وكل الســكان المهجريــن اآلخريــن نتيجــة قــرار تهجيرهــم. 

وشــادلي أحمــد محمــود الحويطــي هــو أخ عبــد الرحيــم الحويطــي الــذي ُقتــل رميــا بالرصــاص علــى يــد قــوات األمــن 
فــي أبريــل 2020. وكان شــادلي مديــر الزراعــة فــي محافظــة البــدع قبــل تعيينــه مديــرا للزراعــة فــي محافظــة ضبــاء. 
ــر 2020.  واعُتقــل فــي مزرعتــه رفقــة أٍخ آخــر، محمــود أحمــد محمــود، وصهــره عبــد اهلل دخيــل اهلل بتاريــخ 24 نوفمب
واختفــى لمــدة شــهرين قبــل أن تؤكــد الســلطات أنــه كان قيــد االحتجــاز فــي ســجن الطرفيــة فــي القصيــم. وخــالل 
االســتجواب، َتعــّرض شــادلي لضــروب مختلفــة مــن التعذيــب، بمــا فــي ذلــك الصعــق الكهربائــي والضــرب علــى باطــن 

القدميــن )الفلقــة( والتعــرض لدرجــات حــرارة قصــوى والحرمــان مــن النــوم والحبــس االنفــرادي لفتــرات مطولــة. 

ــي األمــر” و”إنشــاء حســاب  ــي للخــروج علــى ول ــم إرهاب وحوكــم فــي 15 مــارس 2022 بتهــٍم شــملت “إنشــاء تنظي
فــي تويتــر واســتخدامه لتمزيــق اللحمــة الوطنيــة”. وفــي 23 مايــو 2022، خــاض شــادلي إضرابــا عــن الطعــام احتجاًجــا 
علــى ســوء المعاملــة ووضعــه فــي الحبــس االنفــرادي، وبعــد شــهرين أدخلــت إدارة ســجن ذهبــان أنبوبــا فــي معدتــه 

إلطعامــه بالقــوة، ممــا يعــد شــكال مــن أشــكال التعذيــب.

ــد حمــود المشــهوري  ــى كلٍّ مــن ســليمان محمــد موســى الحويطــي وعي ــا مؤخــًرا حكــٌم باإلعــدام عل وصــدر أيًض
ــك  ــكرية. وال تمل ــة العس ــى المحكم ــال إل ــا وُأحي ــد اعتقالهم ــري بع ــاء القس ــا لإلخف ــرض كالهم ــد تع ــي. وق الحويط

ــر. ــة هــذا التقري ــاء كتاب ــا أثن ــة بخصــوص عقوبتهم القســط أي معلومــات إضافي

وُتعــد هــذه العقوبــات القاســية التــي تعــّرض لهــا أفــراٌد مــن قبيلــة الحويطــات جــزًءا مــن اتجــاٍه أوســع نطاقــا بــدأ فــي 
صيــف عــام 2022، بالحكــم علــى أفــراد بالســجن لفتــرات طويلــة -تصــل إلــى 50 عامــا- لمجــرد النشــاط علــى وســائل 
التواصــل االجتماعــي بالدعــوة إلــى إصــالح اجتماعــي وسياســي. وفــي الوقــت نفســه، زادت الســلطات اســتخدامها 
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عقوبــة اإلعــدام زيــادة كبيــرة وأعدمــت فــي عــام 2022 أكثــر مــن ضعــف عــدد األشــخاص الذيــن ُنفــذ فيهــم حكــم 
اإلعــدام فــي عــام 2021. وتعكــس هــذه التطــورات مجتمعــًة تراجعــا حــادا فــي حالــة حقــوق اإلنســان عقــب تطبيــع 
العالقــات الدبلوماســية مــع محمــد بــن ســلمان. وتشــكل عــودًة إلــى الممارســات الســابقة للســلطات باســتهداف أي 
شــخص يعّبــر عــن الرغبــة فــي اإلصــالح أو ينتقــد االنتهــاكات الســابقة، بغــض النظــر عمــا إذا كان لــه أي تأثيــٍر أو متابعــة 

علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي. 
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ــك  ــد، بمــا فــي ذل ــذ أمــد بعي ــر القســري ممارســتان تتبعهمــا الســلطات الســعودية من إن مصــادرة األراضــي والتهجي
ــة  ــا فــي مواقــع مخصصــة لمشــاريع إنمائي ــٍض، وغالب ــر المشــروع علــى األراضــي والممتلــكات دون تعوي الحصــول غي
حكوميــة. ومــع أن األســباب الكامنــة وراء هــذه الممارســات مختلفــة، فإنهــا مشــوبة كلهــا بالعديــد مــن االنتهــاكات 
ــي، واســتخدام القــوة واإلكــراه،  ــر القانون ــي غي ــازل والمبان ــك هــدم المن ــة علــى أرض الواقــع، بمــا فــي ذل الحقوقي
وعــدم توفيــِر الخدمــات األساســية أو تقديــِم تعويــٍض كاٍف. وفــي هــذا الســياق، مــن المهــم اإلشــارة إلى أن الســعودية 
لــم تصــادق بعــد علــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة الــذي يتطلــب مــن الــدول 

األعضــاء احتــرام الحــق فــي الســكن الالئــق. 

ومــا انفكــت القســط توثــق عمليــات الهــدم فــي مناطــق مختلفــة مــن البــالد منــذ عــام 2014. وقبــل اإلعــالن عــن رؤيــة 
2030، ُســجلت بالفعــل حــاالت عديــدة لمصــادرة األراضــي وتشــريد الســكان. فعلــى ســبيل المثــال، ُشــّرد مئــات الســكان 
ابتــداًء مــن عــام 2017 فــي مدينــة العواميــة بعــد اضطرابــات فــي المنطقــة، إضافــًة إلــى ترحيــل ســكان محافظــة 
الخرخيــر عقــب تغييــرات إداريــة. ولكــن نظــرا إلــى الحجــم الهائــل للمشــاريع الضخمــة المزمــع إنجازهــا فــي ســياق رؤيــة 
2030، اكتســبت مســألة التهجيــر القســري ومــا يرافقــه مــن انتهــاكات حقوقيــة أهميــًة جديــدًة فــي الســنوات األخيــرة 

وســتؤثر علــى مزيــٍد مــن الســكان فــي الســنوات المقبلــة.

عمليات اإلخالء وهدم المنازل في جدة

ــة  ــار دوالر ســمًة رئيســيًة أخــرى مــن ســمات برنامــج رؤي ــه 20 ملي ــغ قيمت ــر وســط جــدة الــذي تبل يعــد مشــروع تطوي
ــاء العديــد مــن األحيــاء فــي مدينــة جــدة التاريخيــة  2030 التــي يقودهــا ولــي العهــد، ويخطــط المشــروع إلعــادة بن
الســاحلية وتشــييد متحــف ودار أوبــرا وملعــب رياضــي ومناطــق ترفيهيــة وســياحية وغيرهــا. وأثــرت عمليــات اإلخــالء 
ــات الهــدم المتعلقــة بهــذا المشــروع  ــدأت عملي ــون شــخص. وب ــر مــن نصــف ملي ــى أكث والهــدم واســعة النطــاق عل
فــي أكتوبــر 2021 مــع ظهــور مقاطــع فيديــو للهــدم علــى وســائل التواصــل االجتماعــي، واســتمرت إلــى غايــة مايــو 

  .2022

وادعــت الســلطات، دون تقديــم دليــل، أن الغــرض مــن عمليــات الهــدم كان الســماَح بإعــادة تطويــر المناطــق الحضريــة 
ــك، أجــرت  ــن. ومــع ذل ــاة المواطني ــون وتحســيَن جــودة حي ــن عــن القان ــؤرة للجريمــة والخارجي ــي تعــد ب المتهدمــة الت
القســط اســتبيانا2  فــي أبريــل 2022 رســم صــورة مغايــرة جــدا ُتظهــر تأثيرهــا المدمــر. فأكثــر مــن %90 مــن المجيبيــن 
كانــوا يملكــون إمــا عقــارات ســكنية أو تجاريــة تعرضــت للهــدم. ومــع أن الســلطات قالــت إن ســكان المنــازل المهدمــة 
لــم يملكــوا دليــال علــى تمّلكهــم لهــا، إال أن %85 مــن المجيبيــن قالــوا إنهــم كانــوا يملكــون وثائــق تثبــت ملكيتهــم 
للعقــار. وتحدثــت نســبة %15 األخــرى عــن مــدى صعوبــة اإلجــراءات اإلداريــة، وعــدم جديــة الســلطات عنــد تحريــر أو 

إصــدار ُنســخ عقــود الملكيــة أو وثائــق بديلــة لهــم. 

2 القسط، استبيان “إخالء السكان وهدم المنازل”: القسط تسلط الضوء على حملة هدم المنازل في جدة، أبريل 2022،
https://www.alqst.org/ar/post/alqst-survey-documents-the-devastating-impact-of-jeddah-evictions-and-home-demolitions 
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وادعــت الســلطات أيضــا أن جميــع الســكان تلقــوا إشــعارا مســبقا بالهــدم. وأفــاد %60 مــن المشــاركين فــي االســتبيان 
ــرة  بأنهــم تلقــوا إشــعارا مســبقا بالهــدم، مــع أن البعــض قالــوا إن المــدة الفاصلــة بيــن اإلشــعار والهــدم كانــت قصي
ــرون  ــار آخ ــالق. وأش ــى اإلط ــعار عل ــم أي إش ــدم تلقيه ــى ع ــارب %40 إل ــا يق ــار م ــه، أش ــت نفس ــي الوق ــة. وف للغاي
إلــى أنهــم طــردوا مــن منازلهــم عندمــا ُقطعــت عنهــم خدمــات الكهربــاء والميــاه. وبالفعــل، أوضــح أكثــر مــن نصــف 

المجيبيــن بأنهــم أجبــروا علــى تــرك بيوتهــم تحــت التهديــد بالســجن فــي حــال عــدم تنفيــذ أمــر اإلخــالء. 

ومــع أن الســلطات الســعودية قــد أطلقــت خطــة للتعويــض بحلــول شــهر ينايــر مــن العــام 2022، فــإن مــا يقــرب مــن 
ثلثــي المجيبيــن أفــادوا بأنهــم لــم يحصلــوا علــى معلومــات واضحــة عــن إجــراءات تقديــم طلبــات التعويــض عــن هــدم 
عقارهــم، وال المســاعدة فــي العثــور علــى ســكن بديــل. وأفــاد أكثــر مــن %70 بعــدم إخبارهــم بتوفــر تعويــض مالــي 
وعــدم حصولهــم علــى أي مبلــغ مالــي. وقــد يرجــع ذلــك جزئيــا إلــى خطــة التعويــض المطبقــة حصــرا علــى المواطنيــن 

الســعوديين، مــع إقصــاء العــدد الكبيــر مــن الرعايــا األجانــب المقيميــن فــي المنطقــة والتمييــز ضدهــم. 

وأمــا النســبة الصغيــرة مــن المشــاركين فــي االســتبيان الذيــن أفــادوا بحصولهــم علــى ســكٍن بديــٍل فأوضحــوا بأّنهــم 
ــة  ــات إليجــاد مــدارس بديل ــرون صعوب ــن، يتشــاركونها مــع أســرة أخــرى. وواجــه الكثي ُأســكنوا فــي شــقة مــن غرفتي
ألطفالهــم فــي المناطــق التــي انتقلــوا إليهــا، وكان بعضهــا فــي مناطــق بعيــدة وال تصلهــا الخدمــات العامــة. وأوضــح 
بعــٌض ممــن ُأجبــروا علــى اإلخــالء بأنهــم أمضــوا شــهرا كامــال فــي البحــث عــن ســكن بديــل دون جــدوى، فــي حيــن 
أن قيمــة اإليجــارات ارتفعــت إلــى مســتويات ال يقــدرون علــى تحملهــا. وذكــر آخــرون أنهــم عثــروا علــى مســاكن بديلــة 
مكلفــة جــدا وكان عليهــم أن يدفعــوا مبلــغ اإليجــار بأنفســهم بعدمــا أخلفــت الســلطات وعدهــا بدفــع تعويــض لهــم 

بحجــة أن رواتبهــم عاليــة بمــا يكفــي لتغطيــة نفقاتهــم.

وال تعكــس هــذه النمــاذج ســوى جــزء مــن عمليــات الهــدم التــي تمــت دون إنــذار مســبق أو مشــاورات، وقــد يكــون 
الكثيــر مــن الممتلــكات األخــرى وغيرهــم مــن الســكان أيضــا عرضــًة للخطــر. ويــدل هــذا النمــط المتكــرر مــن عمليــات 
ــل  ــي تعام ــٍج ف ــتمرٍّ وممنه ــٍج مس ــى نه ــفافية، عل ــدام الش ــاكات وانع ــن انته ــا م ــا يرافقه ــع م ــري، م ــالء القس اإلخ
الســلطات مــع أصحــاب المســاكن. فهــو يعكــس اإلخفــاق بشــكل اعتيــادي فــي احتــرام حقهــم فــي الســكن وعــدم 
توفيــر ســبل االنتصــاف لمــن يقدمــون الشــكاوى. ويكتســي هــذا األمــر أهميــة بالغــة بالنظــر إلــى مواصلــة إنجــاز رؤيــة 
2030 التــي تتوقــع المزيــد مــن المشــاريع اإلنمائيــة التــي قــد تصاحبهــا انتهــاكات مماثلــة إذا لــم ُيلفــت انتبــاه العالــم 

إلــى تلــك المســائل.       
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ــرة، مــدى اســتعداد  ــة خطي ــة وتشــوبه انتهــاكات حقوقي ــذ البداي ــه الســرية من ــم علي ــذي تخي ــوم، ال ُيظهــر مشــروع ني
الســلطات الســعودية لمواصلــة العمــل علــى المشــاريع المخططــة علــى حســاب األهالــي. ولكــن الشــركات األجنبيــة 
والمســتثمرين األجانــب، الذيــن يســتحيل تحقيــق مشــروع مدينــة نيــوم العمالقــة ورؤيــة 2030 دونهــم، يتحملــون أيضــا 

مســؤولية مؤسســية رســمية فــي مجــال حقــوق اإلنســان. 

تتســابق العديــد مــن الشــركات علــى توقيــع عقــود فــي مشــروع نيــوم فــي مجــاالت متنوعــة، انطالقــا مــن خدمــات 
االستشــارة االســتراتيجية ومــرورا بالتكنولوجيــا المتطــورة ووصــوال إلــى البنــاء، ودافعهــا لذلــك هــو الحوافــز واإلعانــات 
ــة ســواء  ــة وأخالقي ــك الشــركات مســؤولية قانوني ــع تل ــي تعرضهــا الســلطات الســعودية. وتتحمــل جمي الضخمــة الت
عــن المشــاركة فــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان أو االســتفادة مــن تلــك االنتهــاكات. وهــذه المســؤولية مكرســة فــي 
مبــادئ األمــم المتحــدة التوجيهيــة المتعلقــة باألعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان التــي تنــص علــى أن “المؤسســات 
التجاريــة )...( ينبغــي أن تعالــج مــا تقــع فيــه مــن آثــار ضــارة بهــذه الحقــوق ]حقــوق اإلنســان[”، ومســألة أن اعتبــار الــدول 

هــي المســؤولَة ال تعفــي الشــركات مــن مســؤوليتها الخاصــة. 

وتوفــر المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة باألعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان إطــاًرا لتقييــم مــا إذا كانــت الشــركات تحتــرم 
ــزام الشــركات  ــى الت ــة بوجــه خــاص عل ــادئ التوجيهي ــك المب ــن مــن خدماتهــا ومنتجاتهــا. وتشــدد تل حقــوق المتضرري
باحتــرام حقــوق اإلنســان مــن خــالل عملياتهــا المتصلــة ببــذل العنايــة الواجبــة مــن أجــل تحديــد تأثيــر أنشــطتها الواقــع 
علــى حقــوق اإلنســان والحيلولــة دون وقوعــه والتخفيــف مــن حدتــه وتوضيحــه. ومــع ذلــك، يظــل االفتقــار إلــى آليــات 
ــاءلة  ــفافية والمس ــن الش ــر م ــدٍر أكب ــق ق ــول دون تحقي ــيًة تح ــًة أساس ــادئ عقب ــك المب ــال لتل ــان االمتث ــة لضم قائم
للشــركات. وفضــال عــن ذلــك، يســتحيل حرفيــا، فــي الســعودية، توخــي العنايــة الواجبــة ومشــاركة أصحــاب المصلحــة 
ــة  ــن آراء انتقادي ــر ع ــى التعبي ــدة عل ــب بش ــتقل وُيعاَق ــي مس ــع مدن ــد مجتم ــث ال يوج ــرٍض حي ــٍل وُم ــو كام ــى نح عل

للســلطات أو سياســات الحكومــة.   

ــركات  ــن ش ــد م ــى العدي ــتركة إل ــالة مش ــرى رس ــة أخ ــر حكومي ــات غي ــط ومنظم ــلت القس ــو 2020، أرس ــي يوني وف
االستشــارات اإلداريــة العاملــة فــي مشــروع نيــوم لإلعــراب عــن المخــاوف النابعــة مــن كــون مشــاركتها فــي المشــروع 
ــك انتهــاك حقهــم فــي اســتخدام األرض  ــة لألهالــي، بمــا فــي ذل ــاره الضــارة بحقــوق اإلنســان المكفول ــع آث ــم تمن ل
واإلجــراءات العقابيــة المتَخــذة ضدهــم بســبب تعبيرهــم ســلميا عــن رفضهــم.  ولألســف، رّدت شــركة واحــدة فقــط مــن 
تلــك الشــركات علــى الرســالة، وقّدمــت تأكيــدا غيــر كاٍف بــأن الشــركة تشــارك حيثمــا تعتقــد أن العمــل “قــد يســهم فــي 
التحــول االقتصــادي واالجتماعــي اإليجابــي”. وتتناقــض هــذه الصياغــة تناقضــا كبيــرا مــع مــا يحــدث علــى أرض الواقــع.
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 تفاصيل إضافيةالقطاعالبلداسم الشركة

قائمة مختارة للشركات األجنبية المشاركة في مشروع نيوم 

قدمت خدمات استشارية خالل 
المخططات األولية لنيوم

قدمت خدمات استشارية خالل 
المخططات األولية لنيوم

قدمت خدمات استشارية خالل 
المخططات األولية لنيوم

اختيرت لبناء محطة لتحلية المياه 
بتقنية “القبة الشمسية” في عام 

20303

وقعت على اتفاق بقيمة 5 مليارات 
دوالر لبناء منشأة إنتاجية في عام 

20204

ُمنحت عقدا للعمل على اإلدارة 
التنفيذية للمشروع6

وقعت على “اتفاق إطاري 
جامع”5

الخدمات 
االستشارية

الخدمات 
االستشارية

الخدمات 
االستشارية

الطاقة

الطاقة

البناء

البناء

الواليات المتحدة

المملكة المتحدة

المملكة المتحدة

المملكة المتحدة

الواليات المتحدة

الواليات المتحدة

المملكة المتحدة

3 موقع Environmental Expert، نيوم تختار شركة Solar Water Plc ألول مشروع لتحلية المياه بالطاقة الشمسية، 30 يناير 2020،
 https://www.environmental-expert.com/news/neom-chooses-solar-water-plc-for-first-solar-desalination-project-843452 

4 موقــع Air Products ،Air Products وACWA Power ونيــوم يوقعــون علــى اتفــاق لبنــاء منشــأة إنتاجيــة بقيمــة 5 مليــارات دوالر فــي نيــوم تعمــل بواســطة 
الطاقــة المتجــددة إلنتــاج الهيدروجيــن الصديــق للبيئــة وتصديــره إلــى األســواق العالميــة، 7 يوليــو 2020

https://www.airproducts.com/news-center/2020/07/0707-air-products-agreement-for-green-ammonia-production-facility-for-export-to-
hydrogen-market

5 موقع Keller، عقد جديد ومستجدات التداول وزيادة األرباح المؤقتة، 27 يونيو 2022،
 https://www.keller.com/news/new-contract-trading-update-and-interim-dividend-increase 

6 موقــع Bechtel، نيــوم تختــار شــركة Bechtel األمريكيــة الرائــدة فــي مجــال البنــاء لتســريع تطويــر البنيــة التحتيــة األساســية لمدنهــا اإلدراكيــة، 10 أغســطس 
،2020

 /https://www.bechtel.com/newsroom/releases/2020/08/neom-selects-bechtel-infrastructure-development 
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7 موقع AECOM، شركة AECOM تحصل على عقد لتقديم خدمات استشارية في إدارة المشاريع لمشروع خليج نيوم الضخم في السعودية، 9 يوليو 2019،
https://aecom.com/press-releases/aecom-secures-project-management-consultancy-services-contract-for-saudi-arabias-neom-bay-mega- 

/project
8 موقع نيوم، نيوم تمنح عقدين إلنشاء نفقين بطول 28 كلم في “ذا الين”، 13 يونيو 2022،

 https://www.neom.com/ar-sa/newsroom/neom-tunneling-contracts 

9 المرجع نفسه

10 المرجع نفسه

11 المرجع نفسه

AECOM

FCC 
Construction 

SA

Samsung C&T 
Corporation

Hyundai 
Engineering 

and 
Construction 

Co. Ltd

China State 
Construction 
Engineering 
Corporation

ُمنحت عقدا لعدة سنوات لتقديم 
استشارات في إدارة المشاريع7

ُمنحت عقدا لحفر األنفاق8

ُمنحت عقدا إلنشاء نفق9

ُمنحت عقدا إلنشاء نفق10

ُمنحت عقدا إلنشاء نفق11

الخدمات 
االستشارية

البناء

البناء

البناء

البناء

الواليات المتحدة

إسبانيا

الصين

كوريا الجنوبية 

كوريا الجنوبية 
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التوصيات8.

تدعو القسط الشركات العاملة في مشروع نيوم إلى ما يلي:

تدعو القسط السلطات السعودية إلى ما يلي:

التفكيــر فــي مســؤولياتكم القانونيــة واألخالقيــة بموجــب مبــادئ األمــم المتحــدة التوجيهيــة المتعلقة 
باألعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان والتزامــات الشــركة ذات الصلة؛ 

االنخــراط فــي مشــاورات مجديــة مــع المجتمعــات المتضــررة وأفــراد المجتمــع المدنــي الســعودي مــن 
المغتربيــن وأصحــاب المصلحــة المعنييــن اآلخريــن بهــدف قيــاس التأثيــرات الضــارة القائمــة أو المحتملــة 

علــى حقــوق اإلنســان؛

توفيــر تدابيــر التخفيــف مثــل اإلغاثــة ألفــراد قبيلــة الحويطــات عــن طريــق الهبــات أو تقديــم المســاعدة 
فــي االنتقــال؛

ــن  ــتخدامها ول ــن اس ــعودية ال يمك ــلطات الس ــة للس ــواد المقدم ــات والم ــات والتقني ــان أن الخدم ضم
ُتســتخدم فــي مــا ينتهــك حقــوق اإلنســان األساســية؛

ــار  ــج اآلث ــم ُتعال ــوم، واالســتعداد إليقــاف مشــاركتكم، مــا ل ــم انخراطكــم فــي مشــروع ني ــادة تقيي إع
ــك. ــى أن يحــدث ذل ــى حقــوق اإلنســان وإل الضــارة عل

احترام حقوق جميع السكان في السكن الالئق دون تمييز؛ 

إجراء تحقيق سريع وشفاف في عمليات اإلخالء الجماعي التي تمت في موقع نيوم؛ 

توفير آليات يمكن بواسطتها تحقيق العدالة للمتضررين من االنتهاكات؛ 

تلبية احتياجات السكان المهّجرين الملحة المتعلقة بالسكن والتعليم والخدمات الصحية؛ 

ــتقبلية،  ــة والمس ــة الحالي ــط التنمي ــة خط ــوص كاف ــاملة بخص ــريعة وش ــة س ــاورات عام ــراء مش إج
لضمــان االســتجابة لحقــوق أصحــاب المصلحــة واحتياجاتهــم ومصالحهــم؛



2222

إطــالق ســراح كافــة أفــراد قبيلــة الحويطــات المعتقليــن بصــورة تعســفية بســبب انتقــاد تهجيرهــم 
عالنيــًة وإســقاط كافــة التهــم الموجهــة ضدهــم؛ 

تعديــل نظــام نــزع ملكيــة العقــارات للمنفعــة العامــة ووضــع اليــد المؤقــت علــى العقــار الوطنــي 
لعــام 2003 ليمتثــل للمعاييــر الدوليــة؛

ــة وضمــان  ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــي الخــاص بالحقــوق االقتصادي ــى العهــد الدول المصادقــة عل
ــه. ــة الســعودية ل ــال األنظمــة والقواعــد التنظيمي امتث
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القسط لحقوق اإلنسان 

الجانب المظلم
مــن مشـــروع نيـــــــوم:

فبراير 2023 

مصــادرة أراضـــي سكــان المنطقــة 
وتهجيـرهـــــم ومتابعتهــــم قضائيــــا


