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1. مقدمة رئيس المنظمة
استطاعت السلطات السعودية لسنوات طويلة جًدا أن تمارس االنتهاكات والقمع الشديد دون أي 

التي تطال املجتمع السعودي وتنعكس  املعاناة  أيًضا لحجم  إدراك  محاسبة داخلًيا وال خارجًيا، وال 

سلبًيا على اإلقليم والعالم.

فداخلًيا بقبضة أمنية حديدية، وتخويف شديد، وسجون 

وح�شي،  وتعذيب  البالد،  أرجاء  في  متوزعة  سياسية 

وإعدامات متزايدة، مع تمركز للسلطات في يد امللك، وانعدام 

لكل مؤسسات املجتمع الدولي، وانعدام لكل مظاهر الدولة 

الحديثة، من دستور وبرملان وفصل بين السلطات وقانون 

ومع  اإلطالق،  على  مستقل  إعالم  وجود  عدم  ومع  واضح، 

رؤية دينية منسجمة ومنتمية للنظام، بكل هذا استطاعت 

أو  التعبير  أراد  من  وكل  الداخلي،  الصوت  على  تق�شي  أن 

املطالبة باإلصالح أو نقل الحقائق للعالم فمصيره اإلعدام 

أو السجون، ومن تهم اإلرهاب في البالد والتي يحاكم بها كثير 

الحقائق  نقل  أي  الخارج«،  »التواصل مع  النشطاء هي  من 

للعالم سواء منظمات حقوقية أو إعالم دولي أو مؤسسات 

العام«  الرأي  »تحريض  األخرى  والتهمة  غيرها،  أو  أممية 

وهذا يعني محاوالت املطالبة أو توعية املجتمع!

اإلعالم  وخادعت  الحلفاء  فاشترت  هائلة،  ثروة  من  تملكه  ما  وفق  عالقاتها  بنت  فقد  خارجًيا،  أما 

إذا كانوا من دول فقيرة،  املالية  لهم املعونات  وأخفت عن املؤسسات، فالحلفاء السياسيون تعطى 

وأما الدول الغنية فتدفع لهم الرشاوى لكسب رضاهم ودعمهم عن طريق صفقات فاسدة تغري كل 

الحقوقـــي ال يجب  العمـــل  إن 
تؤدى،  دوام  ســـاعات  يكون  أن 
وعبـــارات فـــي القاعـــات تردد 
ثـــم  البيانـــات تكتـــب،  وفـــي 
سياســـية،  بيروقراطيات  تليها 
وقتـــل  أنانيـــة،  ومصالـــح 
المجـــرم  ليبقـــى  للضميـــر، 
بالسلطة،  يمســـك  كونه  فالًتا 
فقط  يصـــرخ  الضحية  ويبقـــى 
ألنـــه أراد نشـــر الحقيقة ورفع 

. لظلم ا
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على  وشعبه  لبالده  أفضل  حال  على  للحصول  وأنانيته  جشعه  وتجذب  العالم  حول  فاسد  سيا�شي 

حساب معاناة شعب آخر. وأما اإلعالم فانتهجت معه مناهج ثالثة، االحتواء، وذلك عبر تقديم األموال 

لهذه املؤسسات عن طريق االشتراكات أو اإلعالنات التجارية أو الرشاوى املباشرة وغير املباشرة. املنهج 

السماح  وعدم  املشهد  عن  وابعادها  املؤسسات  تلك  مع  التعامل  عدم  ومحاولة  التحييد  هو  الثاني 

الثالث فهو االستعداء، ويقوم على محاوالت تشويه سمعة  املنهج  أما  بالحصول على معلومات.  لها 

الوسائل  واستخدام  ومهاجمتها،  اإلعالمية،  الوسائل  تلك 

إلحاق  ومحاولة  الثالث،  القسم  ملهاجمة  األول  القسم  من 

من  ومحاصرة  الدعاوى،  رفع  طريق  عن  بها  املالية  الخسائر 

يعلن لديهم أو يتعامل معهم، ومنعهم من معرفة ما يجري في 

البالد قدر املستطاع. وأما املنظمات فكان كافًيا أن تسعى ملنع 

في مجتمع لديه تعقيدات كثيرة مما  الحقيقية عنهم  املعلومة 

يصعب مهمة املنظمات الخارجية، ثم مواجهة هذه املنظمات 

بهذا  بأكاذيب معتادة مثل »هذه طبيعة مجتمعنا وهو را�شي 

الحال، وهذه هي الشريعة اإلسالمية التي يريدها املجتمع«، مع 

أن هذه »الشريعة« هي نسخة مستحدثة وخاصة بهذا النظام، 

وهذا املجتمع لم يستفت عن رأيه يوًما من األيام حتى ُيقال أن 

هذا خياره.

ومن هنا كانت القسط، وكان على القسط التي خرجت من تلك البيئة، ويعرف فريقها تفاصيل الشارع 

وهمومه وتطلعاته، ويتواصل بالشارع في كل املناطق ومن مختلف الخلفيات، وال تنطلي عليه روايات 

 بأول وعن كثب ومن أماكن الحدث، كان على هذا الفريق أن يكون 
ً

السلطات، ويتابع االنتهاكات أوال

برًجا بين الواقع واملجتمع، ليعرف املجتمع الواقع كما هو دون دعاية ودون تأثير األموال التي يملكها 

الخارجي بسياسييه وإعالمه  بين املجتمع والعالم  برًجا آخًرا  القسط  من يرتكب االنتهاك، كما كانت 

له  وتنتمي  تعرفه  الذي  السعودي  املجتمع  وغيرها،  العاملية  واملنظمات  واملدنية  الدولية  ومؤسساته 

وخرجت منه ويعرف أعضاؤها النشطاء واإلصالحيين بشكل شخ�شي وعن قرب، إن لم يكن جميعهم 

في عضوية منظمات  به وتتعاون معه وتساهم  الذي تعيش معه وتختلط  الخارجي  فغالبهم، والعالم 

برًجا ال تستطيع  الدولي،  والقانون  السعودي  الواقع  بين  للجمع  ومؤسسات أخرى، وتشاركها عملها 

السلطات نقض ما يرصده وينقله من حقائق على األرض.

الســـلطات  اســـتطاعت 
طويلة  لســـنوات  السعودية 
جـــًدا أن تمـــارس االنتهاكات 
دون  الشـــديد  والقمـــع 
وال  داخلًيـــا  محاســـبة  أي 
أيًضـــا  إدراك  وال  خارجًيـــا، 
التـــي  المعانـــاة  لحجـــم 
تطـــال المجتمع الســـعودي 
علـــى  ســـلبًيا  وتنعكـــس 

والعالـــم. اإلقليـــم 
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كٌل  ليضطلع  بأسره،  وللعالم  وللمجتمع،  للتاريخ،  العمل،  هذا  توثق  أن  القسط  على  لزاًما  وكان 

زالوا  ال  ملن  واإلنسانية،  األخالقية  واألهم:  والقانونية،  واملهنية  السياسية  مسؤولياته  بمسؤولياته، 

يملكون هذه القيم. وتكتب القسط تقريرها السنوي بعناية، لهذا التوثيق، ولهؤالء املتلقين، ليتحرك 

- ملعرفة الواقع الذي يخفى على الكثيرين حول العالم، ويتحرك الضمير -ثانًيا- الذي يغيب 
ً

الوعي -أوال

املظلوم  اإلنسان  مع  نقف  أن  لنستطيع  الكثيرين.  عن  أيًضا 

الذي يصرخ خلف قضبان السجن معلًقا بيدين نازفتين دًما، 

ترزح بين كلبشات جائرة وجسم متدلي، يصرخ ال يسمعه إال 

جالد معذب يردد عليه »أنا عبد مأمور، كل ما أستطيع فعله 

كانت  أًيا  الضمائر  أصحاب  مع  جميًعا  لنقف  تعذيبك«،  هو 

األبرياء  أرواح  على  املصالح  تقديم  ضد  العالم  في  مواقعهم 

وأعمارهم، ضد الظلم املنتشر واملتزايد املغطى بأموال املظلوم 

املسروقة.

تؤدى،  دوام  ساعات  يكون  أن  يجب  ال  الحقوقي  العمل  إن 

تليها  ثم  تكتب،  البيانات  وفي  تردد  القاعات  في  وعبارات 

بالسلطة،  يمسك  كونه  فالًتا  املجرم  ليبقى  للضمير،  وقتل  أنانية،  ومصالح  سياسية،  بيروقراطيات 

ويبقى الضحية يصرخ فقط ألنه أراد نشر الحقيقة ورفع الظلم، نكتب لكم هذا التقرير، لتعرفوا ما 

الذي يجري عاًما بعد عام، ثم ندعوكم أال تكونوا مع الظلم، فقط، تعرفوا ثم تقفوا مع الحق، والتاريخ 

سيضعنا جميعا إما في هذا الصف أو ذاك، أدعوكم أن نكون مًعا مع الحق في كل مكان، ولو تأثرت 

مصالحنا اآلنية، حتى ال يبقى من ينتهك حقوق اإلنسان فالًتا من العقوبة، وال يبقى الناس وبالدهم في 

خطر وتحت التهديد والويالت. 

وشكرا.

يحيى عسيري، رئيس منظمة القسط لحقوق اإلنسان

يحيي عسيري 
رئيس منظمة القسط لحقوق اإلنسان
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2. الملخص التنفيذي
أتى عام 2019 بعد عاٍم اشتد فيه القمع على املعارضة السلمية في السعودية، وصل إلى القتل الشنيع 
للصحفي السعودي جمال خاشقجي والتعذيب الوح�شي للمداِفعات عن حقوق اإلنسان، وحاولنا في 
القسط بدأ هذا العام باملبادرة بالتصدي لهذه التجاوزات بإطالق حملة تضامن عاملية مع ناشطات 
حقوق اإلنسان السعوديات ملسيرتهن البطولية لإلصالح التي كافأتها السلطات السعودية بالتعذيب 
والتحرش الجن�شي في املعتقل، واخترنا لهذه الحملة وسمStandWithSaudiHeroes# . وسعنا الحملة 

بعد ذلك لتشمل عدًدا أكبر من معتقلي الرأي، وسنستمر بها في عام الجاري.

كان االتجاه الذي سلكه وضع حقوق اإلنسان في السعودية 
في  خاشقجي  جمال  قتل  جريمة  لتبعات  نتاًجا   2019 عام 
 ،2018 أكتوبر   2 يوم  إسطنبول  في  السعودية  القنصلية 
للسلطات  دبلوماسية  أزمة  أكبر  الحادثة  تلك  سببت  فقد 
التجارة  برجي  على  اإلرهابية  الهجمات  منذ  السعودية 
الشهر  في   .2001 سبتمبر   11 يوم  يورك  نيو  في  العامليين 
املعني  املتحدة  لألمم  الخاص  املقرر  بادرت   ،2019 لـ  األول 
بإجراءات  واإلعدام  القضاء  نطاق  خارج  اإلعدام  بعمليات 
موجزة وتعسًفا أنييس كاالمار بفتح تحقيٍق خاص في مقتل 
ملجلس  قدمته  الذي  استنتاجه  أشار  خاشقجي،  جمال 
حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة في يونيو إلى أن جريمة 
قتل خاشقجي »أشرف عليها وخطط لها وأيدها مسؤولون 
 
ً
رفيعون في السعودية«، وأنها تعتقد أن قتله يشكل جريمة

ونادت  دولية،  ملقاضاة  تسعى  الدول  على  ينبغي  دولية 
العام  األمين  أو  األمن  مجلس  أو  اإلنسان  حقوق  مجلس 

لألمم املتحدة باملطالبة بإجراء تحقيق جنائي فيما جرى.

واصلت الســـلطات الســـعودية 
انتهاكاتهـــا للقانـــون الدولي 
حقـــوق  وقانـــون  اإلنســـاني 
اإلنســـان فـــي اليمـــن، وهذه 
بمثابة  تكـــون  قد  االنتهاكات 
جرائم ضد اإلنســـانية في حرٍب 
أدخلـــت اليمن فـــي أكبر أزمة 
وتسببت  العالم  في  إنســـانية 
 100,000 مـــن  أكثـــر  بمقتـــل 

. شخص

قابَلـــت التفاقـــم فـــي وضـــع حقـــوق 

مـــن  دؤوَبـــة  جهـــوٌد  هـــذا  اإلنســـان 

الحقوقيـــة  والمؤسســـات  النشـــطاء 

الســـعودية فـــي المهجـــر إلـــى جانب 

المجتمـــع المدنـــي الدولـــي، مما أنتج 

الدولي  للمجتمع  تعبئة غير مســـبوقة 

ومطالبـــاٍت  علنًيـــا  اســـتنكاًرا  أفـــرزت 

بالمحاســـبة علـــى انتهـــاكات حقـــوق 

الســـلطات  ارتكبتهـــا  التـــي  اإلنســـان 

الســـعودية.
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الناقدة، وذلك الستمرار  في قمعها لألصوات  السعودية عن االستمرار  السلطات  يثني  لم  لكن ذلك 
جديدة  اعتقاٍل  حمالت  السعودية  السلطات  ت 

ّ
شن الحليفة.  الدولية  القوى  من  واملساندة  الدعم 

هذا العام استهدفت فيها الصحفيين والنشطاء واملدونين، واستمرت محاكماُت معتقلي الرأي، مثل 
محمد العتيبي وعي�شى النخيفي، وناشطات حقوق املرأة املعتقالت منذ عام 2018، ورجال الدين مثل 
للمحاكمة  الدولية  للضمانات  انتهاكاٌت  في محاكماٍت تشوبها  املالكي،  العودة وحسن فرحان  سلمان 
قتل  جريمة  في  مّتهمين  فرد   11 أصل  من  خمسة  على  الحكم  هو  العام  لهذا  انتهاكاتها  ومن  العادلة. 
محاكمة  في  بالسجن  آخرين  ثالثة  على  والحكم  خاشقجي، 
اسمه  ُيدَرج  لم  سلمان  بن  محمد  العهد  ولي  حيث  صورية 
وُبّرِئ  القحطاني،  سعود  مستشاره  وكذلك  املتهمين،  ضمن 
العسيري  أحمد  السابق  العامة  االستخبارات  رئيس  نائب 

تماًما من أي تورٍط في الجريمة.

الدولي  للقانون  انتهاكاتها  السعودية  السلطات  كما واصلت 
اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان في اليمن، وهذه االنتهاكات 
أدخلت  حرٍب  في  اإلنسانية  ضد  جرائم  بمثابة  تكون  قد 
اليمن في أكبر أزمة إنسانية في العالم وتسببت بمقتل أكثر 

من 100,000 شخص.

وتجاوزت السلطات السعودية في 2019 عدد اإلعدامات السنوية في األعوام العشرة املاضية، حيث 
ذ يوم 23 أبريل أغلب من أعدم فيه  ّفِ

ُ
وصل العدد الكلي 185 فرًدا بما في ذلك 37 في إعداٍم جماعي ن

رجال شيعة من املنطقة الشرقية.

محمد العتيبي 
ناشط حقوقي ومعتقل رأي

سلمان العودة
أكاديمي ومعتقل رأي

 عيسى النخيفي
ناشط حقوقي ومعتقل رأي
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من ناحية أخرى قامت السلطات السعودية باستثماراٍت كبيرة في الرياضة والترفيه كجزٍء من رؤية 
2030 االقتصادية، وذلك في محاولٍة منها لتلميع صورة السعودية في الخارج والتعتيم على انتهاكاتها 
الفظيعة لحقوق اإلنسان. وضخت املاليين في حملة عالقات عامة ضخمة لجذب الفعاليات الرياضية 

الغربية الكبرى إلى اململكة وفتح أبوابها للسياحة الترفيهية.

للنساء  بالسماح  املرأة،  وضع  بتحسين  املعنية  السطحية  اإلصالحات  من  بعدٍد  السلطات  وقامت 
بالسفر دوَن إذن ولي األمر ومنحها سلطة قانونية أكبر على شؤونهن األسرية، لكن هذه اإلصالحات ال 
يمكن أن ترصف الطريق للمساواة بين الجنسين في السعودية ما دام نظام والية الرجل قائًما يعيق 
مشاركة النساء املتساوية في صنع القرار في املجال السيا�شي واالقتصادي واالجتماعي ويقيد تمتع املرأة 
بحقوقها، بما في ذلك الحق في الحركة وحقوقها في التعليم والعمل والوصول إلى القضاء والخصوصية 

والحياة األسرية.

النشطاء  من  دؤوَبة  جهوٌد  هذا  اإلنسان  حقوق  وضع  في  التفاقم  ت 
َ
قابل أعاله،  ذكرنا  وكما  لكن 

غير  تعبئة  أنتج  مما  الدولي،  املدني  املجتمع  جانب  إلى  املهجر  في  السعودية  الحقوقية  واملؤسسات 
مسبوقة للمجتمع الدولي أفرزت استنكاًرا علنًيا ومطالباٍت باملحاسبة على انتهاكات حقوق اإلنسان 
بأشد  يستنكر  فبراير  في  األوروبي  البرملان  من  قراٌر  ذلك  في  بما  السعودية،  السلطات  ارتكبتها  التي 
العبارات احتجاز نشطاء حقوق اإلنسان البارزين وكل من سجن لنشاطه السلمي من مدافعين عن 
تقنيات  األوروبي  االتحاد  بيع  بمنع  القرار  نادى  والنشطاء.  واملحامين  والصحفيين  اإلنسان  حقوق 
املراقبة إلى السعودية. وفي يونيو، حكمت محكمة االستئناف بعدم شرعية قرار الحكومة البريطانية 
االستمرار في إصدار التراخيص لبيع املعدات العسكرية إلى السعودية، وفي يوليو مّرر مجلس النواب 
ّبق نتيجة استخدام الرئيس 

َ
ط

ُ
ومجلس الشيوخ األمريكي قراراٍت توقف بيع األسلحة إلى السعودية لم ت

جمال خاشقجي 
صحفي 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0117_EN.html?redirect
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قت فيها حكوماٌت بيع األسلحة إلى 
َّ
ترامب حق النقض، وهذان مثاالن فقط من بين عدة أمثلة أخرى عل

السعودية أعقاب جريمة قتل خاشقجي أو بسبب انتهاكات السعودية في الحرب في اليمن.

وفي مبادرٍة مهمة يوم 7 مارس 2019 قدمت مجموعة من 36 دولة عضوة لألمم املتحدة بقيادة آيسلندا 
ا أثناء الجلسة األربعين ملجلس حقوق اإلنسان تعبر عن القلق الشديد عن وضع حقوق 

ً
بياًنا مشترك

 بأشد العبارات قتل الصحفي جمال 
ً
اإلنسان في السعودية، تحديًدا فيما يتعلق بحرية التعبير، منّددة

َم يوم 25 سبتمبر من 25 دولة عضوة لألمم املتحدة بقيادة أستراليا  ّدِ
ُ
خاشقجي. وفي بيان مشترك آخر ق

عبرت فيه عن قلقها حول مالحقة وتخويف النشطاء وممارسات اإلخفاء القسري واالعتقال التعسفي 
الشائعة والتقارير الواردة عن تعذيب السجناء واملحاكم غير العادلة باإلضافة إلى اإلعدام خارج إطار 

القضاء، ونادى البيان بإنهاء اإلفالت من املحاسبة فيما يتعلق جريمة قتل جمال خاشقجي.

كان  الدولي هذه  املجتمع  مبادرات  أّن  باألمل هو  يبعث  وما 
لها أثٌر ملموس في التصدي النتهاكات السلطات السعودية 
مثل  تنازالٍت  السلطات  قدمت  فقد  اإلنسان،  حقوق  على 
اإلفراج املؤقت عن أغلب املدافعات عن حقوق اإلنسان، 
بعض  تخفيف  إلى  باإلضافة  املحاكمة مستمرة،  كانت  وإن 

األحكام القضائية.

لن  والتواطؤ  والصمت  التخاذل  أن  لنا  الواضح  من  وألنه 
الدولي  املجتمع  القسط  تنادي  االنتهاكات،  لزيادة  إال  يؤدي 
بزيادة ضغطه على السلطات السعودية، وحّثها على اتخاذ 
إجراءاٍت محددة لتحسين وضع حقوق اإلنسان في البالد، 
ملراقبة  فّعالة   

ً
أداة ل 

ّ
تشك التي   2019 مارس  في  للسعودية  العاملية  الدورية  املراجعة  محتوى  كتبّني 

امتثال السلطات السعودية ومساعدتها في تحسين سجلها في حقوق اإلنسان. وقد تعهدت السلطات 
السعودية وقت تبني املراجعة الدورية الشاملة باملصادقة على املعاهدتين الدوليتين لحقوق اإلنسان 
وضمان املساواة للمرأة واتخاذ إجراءات وقائية لتجنب االستخدام العشوائي للقوة في اليمن، وحصر 
تطبيق عقوبة اإلعدام على الجرائم األكثر خطورة، ومراجعة مواد قانون مكافحة اإلرهاب التي تسمح 
وضمان  االلتزامات  هذه  متابعة  الدولي  املجتمع  على  يجب  الخارجي.  العالم  عن  بمعزل  باالحتجاز 
تطبيقها الكامل، فالتطبيق امللموس لهذه اإلجراءات هو ما سيحدد في النهاية ما إذا كانت السلطات 
 في رغبتها في اإلصالح أو عازمة على االستمرار في تجاهل بل وانتهاك حقوق مواطنيها 

ً
السعودية صادقة

في داخل السعودية وخارجها.

التخاذل  أن  لنـــا  الواضح  من 
لـــن  والتواطـــؤ  والصمـــت 
يـــؤدي إال لزيـــادة االنتهاكات، 
المجتمـــع  القســـط  تنـــادي 
على  ضغطه  بزيـــادة  الدولـــي 
الســـلطات الســـعودية، وحّثها 
محددة  إجـــراءاٍت  اتخـــاذ  على 
اإلنسان  حقوق  وضع  لتحســـين 

البالد. فـــي 

https://www.government.is/library/01-Ministries/Ministry-for-Foreign-Affairs/Myndir/Joint%20Statement%20on%20Saudi%20Arabia%20-%207%20March%202019.pdf
https://dfat.gov.au/international-relations/international-organisations/un/unhrc-2018-2020/statements/Documents/42nd-hrc-joint-statement-human-rights-saudi-arabia.pdf
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3. اإلطار القانوني
ا قانونًيا

ً
غياب التشريعات األساسية يخلق فراغ

تقول السلطات السعودية أنها تستند القوانين فيها على الشريعة اإلسالمية وفق تفسير مجلس كبار 

العلماء، وهو السلطة الدينية األكبر في اململكة، وال يوجد دستور في البالد، وال يشكل النظام األسا�شي 

 عن ذلك لعدم تأسيسه للحقوق والحريات األساسية. ال يوجد قانون جنائي، وتفسير 
ً

للحكم بديال

القوانين خاضع لتصرف القضاة التابعين للسلطات، بما معناه أن التعريف القانوني للجرائم وتحديد 

العقوبات وشدتها خاضع لتصرف القضاة وتفسيرهم للشريعة اإلسالمية، مما يتيح لهم حرية تصنيف 

األعمال كجرائم دون سند قانوني منصوص عليه.

11 من اإلعالن  للمادة  تجاوًزا  القانون ضبابية، ويعد  الجنائي يجعل عملية تطبيق  القانون  وغياب 

اإلنسان التي تنص على أنه »ال ُيدان أيُّ شخص بجريمة بسبب أِيّ عمل أو امتناع  لحقوق  العالمي 

ل ُجرًما بمقت�شى القانون الوطني«. لسد هذا الفراغ القانوني تستخدم 
ّ
عن عمل لم يكن في حينه يشِك

السلطات تشريعات استثنائية تسمح بتفسير فضفاض جًدا للجرائم.

نظام جرائم اإلرهاب وتمويله

في 1 نوفمبر 2017 تم تفعيل نظام جرائم اإلرهاب وتمويله )نظام مكافحة اإلرهاب( كبديٍل أسوء وأكثر 

2014. يعّرف القانون الجديد اإلرهاَب بمصطلحات  قمعية من نظام مكافحة اإلرهاب السابق لعام 

توصيفات  وتشمل  بل  إرهابية،  كأعمال  األعمال  لتصنيف  العنف  استخدام  تشترط  ال  فضفاضة 

املجتمع  أمن  »زعزعة  و  العام«  بالنظام  »اإلخالل  مثل  العنيفة  غير  األعمال  استهدافها  في  صريحة 

واستقرار الدولة« و«تعريض وحدتها الوطنية للخطر«.

يعاقب القانون »كل من وصف -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- امللك أو ولي العهد بأي وصف يطعن 

في الدين أو العدالة« بالسجن ما بين 5 و10 سنوات. ويستخدم هذا لقانون لتجريم األعمال الدارجة 

ضمن الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://www.aml.gov.sa/en-us/RulesAndRegulations/Combating%20Terrorism%20and%20Financing%20of%20Terrorism%20Law.pdf
http://www.aml.gov.sa/en-us/RulesAndRegulations/Combating%20Terrorism%20and%20Financing%20of%20Terrorism%20Law.pdf
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 19 فاملادتان  العادلة،  املحاكمة  ضمانات  تكريس  في  اإلرهاب  مكافحة  قانون  فشل  ذلك  إلى  يضاف 

و20 تمنحان االدعاء العام السلطة الحتجاز املشتبه به بمعزل عن العالم الخارجي حتى 90 يوًما »إذا 

اقتضت مصلحة التحقيق ذلك«، ويمنح املحكمة الجزائية املتخصصة صالحية تمديد مدة التوقيف 

الصريح  االنتهاك  وهذا  مسمى.  غير  أجل  إلى   – الخارجي  العالم  عن  بمعزل  التوقيف  ذلك  في  بما   –

لضمانات املحاكمة العادلة ال يحرم املشتبه به فقط من الزيارات والتواصل مع أسرته بل حتى من 

ن ممارسة التعذيب واملعاملة القاسية، 
ّ

االستشارة القانونية، ويضع األفراد خارج حماية القانون ويمك

التعذيب.  أشكال  من   
ً

ذاته شكال بحد  يعد  الخارجي  العالم  عن  بمعزل  االحتجاز  أن  ذلك  ويزاد على 

 للتعذيب.
ٌ
همون تحت قانون مكافحة اإلرهاب عرضة ولذلك، األفراد املتَّ

نظام مكافحة الجرائم املعلوماتية

 2007 لعام  املعلوماتية  الجرائم  مكافحة  نظام  قبل  السعودية  في  متاحة  التعبير  حرية  تكن  لم 

فاملنشورات املطبوعة تعرضت تاريخًيا للقمع ومن ثم التقييد بنظام املطبوعات والنشر لعام 2000، 

لقمع  جديًدا  قانونًيا  إطاًرا  وفر  الجديد  النظام  لكن 

استخدام  يكثر  حيث  اإلنترنت،  على  التعبير  حرية 

السلمي  لتعبيرهم  الفضفاضة ملحاكمة األفراد  مواده 

شبكات  أو  اإلنترنت  مواقع  على  بنشرها  آرائهم  عن 

التواصل االجتماعي.

املعلوماتية  الجرائم  مكافحة  نظام  من   6 املادة  تنص 

على تجريم »إنتاج ما من شأنه املساس بالنظام العام، 

أو القيم الدينية، أو اآلداب العامة، أو حرمة الحياة 

الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق 

الشبكة املعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب اآللي« ومعاقبتها بالسجن ملدة ال تزيد على خمس سنوات 

وبغرامة ال تزيد على ثالثة ماليين ريال سعودي.

نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية

قرَّ نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية في شهر ديسمبر 2015 ودخل حيز التنفيذ رسمًيا شهر مارس 
ُ
أ

مها، 
ّ
2016. لم يكن هنالك قبل ذلك أي لوائح نظامية تصرح بتأسيس منظمات املجتمع املدني أو تنظ

وذلك رغم سماح السلطات السعودية الفعلي لنشاط الجمعيات الخيرية تحت رقابة السلطات.

لكن هذا النظام لم يفتح هذا املجال بل فرض قيوًدا صارمة على تأسيس منظمات املجتمع املدني كاملة 

االستقاللية، حيث ُيسَتخدم نظام الجمعيات واملؤسسات موادا فضفاضة لرفض إصدار التراخيص 

 المحكمة الجزائية المتخصصة

https://www.citc.gov.sa/en/RulesandSystems/CITCSystem/Documents/LA_004_%20E_%20Anti-Cyber%20Crime%20Law.pdf
https://www.citc.gov.sa/en/RulesandSystems/CITCSystem/Documents/LA_004_%20E_%20Anti-Cyber%20Crime%20Law.pdf
https://www.saudiembassy.net/law-printing-and-publication
https://www.saudiembassy.net/law-printing-and-publication
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
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أو  العام  النظام  مخالفة  أو  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  مع  التعارض  مثل  املدني،  املجتمع  ملنظمات 

التنافي مع اآلداب العامة، أو اإلخالل بالوحدة الوطنية، وهو بالتالي ال يختلف في تقييده للحريات عن 

بإنشاء  الترخيص  إلى  التنظيمية  القانون وال الئحته  نص  يشير  أعاله، حيث ال  املذكورين  النظامين 

ا في القانون. ا للمؤسسات التعليمية والخيرية املذكورة نصًّ
ً
منظمات حقوق إنسان، خالف

داخل  لها  فروع  تأسيس  من  األجنبية  واملؤسسات  الجمعيات  يمنع  القانون  أن  ذلك  على  يضاف 

السعودية ويخضع منظمات املجتمع املدني املحلية إلى تدخل الحكومة املفرط في شؤونها الداخلية.

االلتزامات الدولية

لدى السعودية التزاماٌت دولية بعدد من املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان. على مدى العقود الثالثة 

املاضية، انضمت اململكة العربية السعودية إلى االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب وغيره من ضروب 

التمييز  القضاء على جميع أشكال  املهينة، واتفاقية  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة 
ضد املرأة )سيداو(، واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة، وكذلك اتفاقية حقوق الطفل واثنين من بروتوكوالتها االختيارية.

بذلك تعهدت السلطات السعودية بااللتزام بمعايير هذه االتفاقيات ودمج موادها وضماناتها القانونية 

في القانون املحلي. عند مراجعة اللجان املعنية بهذه االتفاقيات السعودية كجزٍء من مهمتها في مراقبة 

تطبيق الدول لها، تكرر انتقادها السلطات السعودية لعدم تطبيق هذه االتفاقيات وفشلها في تلبية 

االلتزامات التي تنص عليها االتفاقيات.

أثر هذه القوانين على املواطنين السعوديين

القانوني  اإلطار  يفتقر  الدولية،  الحقوقية  بالتزاماتها  السعودية  السلطات  امتثال  عدم  جانب  إلى 

املحلي إلى األسس التشريعية من جهة، ويصيغ قوانين بقيوٍد شديدة وضبابية من جهة أخرى. ال يقف 

أثُر ذلك عند تمكين مالحقة ومحاكمة النشطاء السلميين بل يخلق مناخ الرقابة الذاتية على عامة 

السلمي عن  للتعبير  السلطات  بالخوف من قمع  يبعث  مما  القانوني  اليقين  املواطنين بسبب غياب 

اآلراء بتعريفها كجرائم بأثر رجعي.

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cat.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cat.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cerd.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cerd.pdf
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
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4. استمرار قمع المعارضة السلمية والحريات المدنية
على  االنتهاكات  فيه  تفاقمت  عاٍم  بعد   2019 عام  في  القمع  تواصل 

جمال  للصحفي  الوح�شي  القتل  من  السعودية،  في  اإلنسان  حقوق 

اإلنسان  حقوق  ناشطات  وتعذيب  الدولة  من  بتخطيٍط  خاشقجي 

معتقلي  على  اإلعدام  حكم  بتطبيق  العام  االدعاء  مطالبة  وحتى 

العمري وحسن  القرني وعلي حمزة  العودة وعوض  رأي مثل سلمان 

فرحان املالكي، إلى جانب االنتهاكات 

اليمن.  حرب  في  املرتكبة  اإلنسانية 

 من أن يحاسب ولي العهد 
ً

لكن بدال

الذي  سلمان  بن  محمد  السعودي 

أن  أو  القمعية  الحمالت  بهذه  شرع 

الصحفي  قتل  في  لدوره  به  يندد 

في  حلفاؤه  أعطاه  خاشقجي، 

الدولي  واملجتمع  املتحدة  الواليات 

ذلك  في  لالستمرار  املطلقة  الحرية 

تجاوزاته  في  االستمرار  على  شّجعه  مما  املحاسبة،  من  واإلفالت 

جديدة  اعتقاالت  بحمالت   2019 في  اإلنسان  حقوق  وانتهاكات 

استهدفت أي صوت ناقد للحكومة وإصالحاتها.

حمالت االعتقال الجديدة

بل  والروائي  والكاتب  املدون  منهم  شخًصا   14 السعودية  السلطات  اعتقلت   ،2019 أبريل  و5   4 في 

وحتى أحد أبناء املدافعات عن حقوق اإلنسان، صالح الحيدر ابن عزيزة اليوسف )التي ما تزال تواجه 

علي حمزة العمري
معتقل رأي

حسن فرحان المالكي
معتقل رأي

عوض القرني
معتقل رأي
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اإلبراهيم،  بدر  والطبيب  والكاتب  عادلة(،  غير  محاكمة 

الدحيالن  املرزوقي وعبدهللا  الصادق وثمر  والكّتاب محمد 

الصقار  الهنداس، والروائي مقبل  الحربي ونايف  وخديجة 

الدريس  أيمن  واملترجم  والناشط  الخيل  أبا  فهد  والناشط 

واملحامي عبد هللا الشهري.

كان معتقلو أبريل جزًءا من مجموعة أفراد فرض عليهم منع 

العام، والبعض اآلخر من  سفر البعض منذ فبراير لنفس 

باالحتجاز  السلطات  ممارسة  استمرار  رغم  مارس.  أواخر 

د 
ّ

التأك استحالة  وبالتالي  التهم  توجيه  دون  طويلة  لفترات 

من دوافع االعتقال التعسفي، فلكون جميع املستهدفين في هذه الحملة هم من النشطاء أو الكّتاب 

أن  يبدو  اإلصالح،  حول  العام  النقاش  في  املنخرطين  االجتماعي  التواصل  شبكات  على  املدونين  أو 

 أخرى 
ً
اعتقالهم مرتبط بدعم مجموعة الناشطات املعتقالت عام 2018 أو ارتباطهم بها، مما يبين مرة

عدم اكتراث السلطات السعودية أبًدا بالحقوق األساسية في حرية التعبير والرأي.

باإلضافة إلى تلك الحملة، ورد للقسط في سبتمبر 2019 قياُم السلطات باعتقال عدد كبير من املقيمين 

العرب في السعودية ومعهم عدد من أرباب عملهم أو كفالئهم السعوديين، في اعتقاالت تعسفية غير 

أيًضا  والزوار  الحجاج  من  عدد  باعتقال  األمنية  األجهزة  وقامت  سياسية،  دوافع  تحركها  مشروعة 

السلطات السعودية على استهداف جنسياٍت  بدوافع سياسية، واإلفراج عن بعضهم الحًقا. عملت 

محددة باالعتقال واملضايقات واإلبعاد التعسفي، فاستهدفت اليمنيين بتهمة االرتباط بحركة أنصار 

هللا والفلسطينيين واملصريين بتهمة االرتباط باإلخوان املسلمين، والسوريين واللبنانيين بتهمة االرتباط 

بالنظام السوري.

فـــرض الخنـــاق على النشـــاط 
منذ  قائـــم  منهـــج  الســـلمي 
فقـــد  المملكـــة  فـــي  زمـــن 
األخيـــرة  الســـنوات  شـــهدت 
النشـــطاء  لقمـــع  اشـــتداًدا 
حقـــوق  عـــن  والمدافعيـــن 
اإلنســـان مـــع عـــزم محمد بن 
ســـلمان علـــى عدم التســـامح 
مـــع أي شـــكل مـــن أشـــكال 

. لنقد ا
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وصحفيين  نشطاء   10 استهدفت  نوفمبر   16 يوم   2019 عام  كبيرة  أخرى  اعتقاالت  حملة  وحدثت 

من الجنسين. داهمت القوى األمنية منازل عدد من الكّتاب في الرياض، هم بدر الراشد، وسليمان 

وفي  احتجازهم.  قبل  اإللكترونية  أجهزتهم  املحيا ومصعب فؤاد، وصادرت  الناصر ووعد  الصيخان 

املدينة، داهمت السلطات منزل الكاتب عبد املجيد البلوي واعتقلته وصادرت أجهزته اإللكترونية؛ 

2019، تمت مداهمة منزل الكاتب عبد العزيز الحيص في مدينة  18 نوفمبر  وبعد ذلك بيومين، أي 

حائل واعُتِقل الحيص وصودرت أجهزته؛ وفي يوم 20 نوفمبر، داهمت السلطات منزل عبد الرحمن 

الشهري في مدينة أبها وصادرت ممتلكاته واعتقلته في الرياض؛ وصباح اليوم التالي 21 نوفمبر داهمت 

منزل الناشط واملدون فؤاد الفرحان في جدة واعتقلته وصادرت أجهزته.

َوَورد للقسط أيًضا اعتقاُل آخرين، مثل الصحفيتان والكاتبتان زانة الشهري ومها الرفيدي القحطاني.

 أخرى من حرٍب أوسع تشّنها السلطات على النشطاء والكّتاب ودعاة اإلصالح 
ً
تشكل هذه الحملة جولة

لهذه  اإلعالمية  والتغطية  الدولي  الضغط  السلطة. وبسبب  إلى  بن سلمان  منذ وصول محمد  بدأت 

وفؤاد  الناصر  الصيخان  وسليمان  الراشد  بدر  عن  الحًقا  السلطات  أفرجت  األخيرة،  االعتقاالت 

الفرحان ووعد املحيا ومصعب فؤاد وعبد العزيز الحيص وعبد الرحمن الشهري وعبداملجيد البلوي، 

 وقت كتابة هذا التقرير وال تزال مها الرفيدي القحطاني في 
ً

لكن مصير زانة الشهري ما يزال مجهوال

السجن.

استمرار األعمال االنتقامية ضد النشطاء 

روتينية  درجة  تتبين  اإلنسان.  حقوق  عن  املدافعين  لعمل  خطرة  بيئة  السعودية  السلطات  خلقت 

اسم  ورود  في  السلمي  لنشاطهم  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعين  ضد  االنتقامية  األعمال  واستمرارية 
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السعودية في تقرير األمين العام لألمم املتحدة حول األعمال 

االنتقامية أكثر من أي بلد آخر في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا. ومع أن فرض الخناق على النشاط السلمي 

السنوات  شهدت  فقد  اململكة  في  زمن  منذ  قائًما  منهًجا 

حقوق  عن  واملدافعين  النشطاء  لقمع  اشتداًدا  األخيرة 

اإلنسان مع عزم محمد بن سلمان على عدم التسامح مع أي 

شكل من أشكال النقد.

لألمم  العام  األمين  مساعد  قدم   ،2019 سبتمبر   19 في 

املتحدة أندرو غيلمور تقريره عن أعمال الترهيب أو األعمال 

االنتقامية التي تحدث ضد من يتعاونون مع األمم املتحدة 

اإلنسان.  حقوق  مجلس  أمام  اإلنسان  حقوق  مجال  في 

وصف التقرير األعمال االنتقامية التي قامت بها السلطات 

الهذلول  لجين  مثل  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعات  ضد 

التي تعاونت مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 

بياًنا  ألقت  التي  بدوي  وسمر   2018 في  )سيداو(  املرأة  ضد 

تعرضتا  وكالهما   ،2014 في  اإلنسان  حقوق  مجلس  أمام 

التعسفي  الحجز  رهن  تزاالن  وما  والتعذيب  لالعتقال 

لنشاطهن وتعاونهن مع األمم املتحدة وتحاكمن بتهم تتضمن 

التعاون مع األمم املتحدة واملدافعين عن حقوق اإلنسان مثل رئيس القسط يحيى عسيري، الذي نص 

التقرير أنه هو اآلخر اسُتهِدف لتعاونه مع آليات حقوق اإلنسان لدى األمم املتحدة. ذكَر التقرير أيًضا 

استمرار األعمال االنتقامية ضد غيرهم من املدافعين عن حقوق اإلنسان مثل ما تعرض له محمد 

القحطاني وعي�شى النخيفي وفوزان الحربي من املعاملة القاسية في السجن بما في ذلك الحرمان من 

العالج الطبي الضروري والوضع في الحجز االنفرادي والحرمان من الزيارات األسرية.

تالعب السلطات بمنصة التواصل االجتماعي تويتر

أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  اإلنترنت  استخدام  في  نسبة  األعلى  البلد  هي  السعودية 

لفترة  االجتماعي.  التواصل  ملنصات  نشط  مستخدم  و67%  لإلنترنت  نشط  مستخدم   90% بقرابة 

يكن  لم  بشكٍل  رأيهم  عن  والتعبير  للحوار  حرة  مساحة  تويتر  في  السعوديون  املواطنون  رأى  وجيزة، 

متاًحا في الفضاء العام الحقيقي. لكن اتضح مع مرور السنوات أن السلطات السعودية لن تتسامح 

فوزان الحربي
ناشط حقوقي ومعتقل رأي

محمد القحطاني
ناشط حقوقي ومعتقل رأي

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Reprisals/Pages/ReprisalsIndex.aspx
https://www.globalmediainsight.com/blog/saudi-arabia-social-media-statistics/
https://www.globalmediainsight.com/blog/saudi-arabia-social-media-statistics/
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مع حرية التعبير على منصات التواصل االجتماعي مثلما ال تتسامح معها في اإلعالم القديم، وبالتالي 

شرعت بمالحقة النشطاء تحت قانون مكافحة الجرائم املعلوماتية لنشرهم تغريداٍت ناِقدة، وكانت 

بحسابات  للتغريد  اتجاههم  أو  الذاتية  بالرقابة  السعوديين  من  متزايد  عدد  التزام  هي  ذلك   
ُ
نتيجة

وهمية. وهنالك حادثتان في 2019 تبينان محاولة السلطات السعودية استخدام تويتر كسالح للرقابة 

والدعاية.

ه القضاء األمريكي تهًما ملوظفين سابقين لدى تويتر بالتجسس لصالح السعودية  في 6 نوفمبر 2019، وجَّ

عبر استخدام املعلومات الداخلية املتوفرة لدى الشركة حول املعارضين املستخدمين لهذه املنصة، 

في  جواسيس  بتوظيف  للسعودية  علنية  تهًما  األمريكي  الفدرالي  االدعاء  لتوجيه  حالة  أول  مثل  بما 

 حول جهوٍد منّسقة من جهة مسؤولين سعوديين 
ً

الواليات املتحدة. تضمن نّص الئحة االتهام تفاصيال

بغرض توظيف موظفين في تويتر كجواسيس للنظر في البيانات الخاصة آلالف الحسابات على املوقع، 

فان وصولهم لألنظمة الداخلية للشركة للحصول على البريد اإللكتروني وأرقام الهاتف 
َّ
واستغّل املوظ

وعناوين بروتوكوالت اإلنترنت )آي بي( ملستخدمي تويتر، مما كشف عن معلوماتهم الشخصية وأنهى 

فعلًيا سرّية حساباتهم وبالتالي جعلهم عرضة للمالحقة أو ما هو أسوء من ذلك.

والحًقا في ديسمبر 2019، أعلن تويتر إغالقه آالف الحسابات النشطة في السعودية املرتبطة بجهود 

على  للدول  الدعائية  الجهود  ضد  الشركة  حملة  من  كجزٍء  وذلك  باملنصة،  للتالعب  تهدف  منسقة 

منصتها. قالت شبكة التواصل االجتماعي إنها حظرت حوالي 88 ألف حساب كانت جزًء من »عملية 

هذه  أغلب  تويتر.  منصة  لدى  التالعب  أحكام  يخالف  بما  السعودية  بالدولة  مرتبطة  معلوماتية« 

بعض  مع  السعودية«  للسلطات  مؤيدة  رسائل  »نشر  إلى  وهدفت  العربية  باللغة  كانت  الحسابات 

الحسابات باللغة اإلنجليزية التي تتحدث عن »أحداث تهم الناس في الغرب«. ربطت تحقيقات توتير 

هذه الحسابات ونشاطها بــ »سماءات« وهي شركة سعودية مختصة بالدعاية على شبكات التواصل 

وتم حظر الشركة نهائًيا على املنصة، حيث نص تصريح تويتر بقيام »سماءات« بالعمل مع أفراٍد ذوي 

مناصب عالية وأقسام حكومية في السعودية استخدمت أدواٍت أوتوماتيكية »للتغطية على التالعب 

باملنصة الصادر من هذه الحسابات«.

https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2019/new-disclosures-to-our-archive-of-state-backed-information-operations.html


تقرير القسط السنوي 2019 | 19

للضمانات  املمنهجة  بانتهاكاتها  شهيرة  القضائية  واإلجراءات  مستقل  قضاء  السعودية  في  يوجد  ال 

الدولية للمحاكمة العادلة، وذلك يشمل املحاكم الجنائية العادية واملحكمة الجزائية املتخصصة، 

االنتهاكات  ومن  باإلرهاب.  املتعلقة  القضايا  محاكمة  واختصاصها   2008 عام  أنشئت  محكمة  وهي 

األكثر شيوًعا الحرمان من االستشارة القانونية، اإلكراه على االعتراف والقبول بهذه االعترافات كأدلة 

في املحكمة، والحرمان من الحصول على امللفات الجنائية واملتعلقة باملحاكمة، وعدم توفير الوقت 

إلى جلسات  املّتهمين من الحضور  الدفاع، وتكثر الجلسات السرية بل وحتى حرمان  الكافي لتحضير 

محاكمتهم. نورد أدناه بعض األمثلة الستمرار هذا النسق في 2019.

اإلجراءات املعيبة في محاكمة املدافعات عن حقوق اإلنسان

في مايو  الرياض بعد اعتقالهن  في   2019 بدأت محاكمة املدافعات عن حقوق اإلنسان شهر مارس 

وشرع  أجنبية  استخبارات  أجهزة  مع  تواصلن  أنهن  ا 
ً
بادئ السعودية  السلطات  ادعت   .2018 ويوليو 

إعالم الدولة بحملة إعالمية لتشويه سمعة الناشطات وتصويرهن كخونة، لكن في آخر املطاف لم 

يكن هنالك أي ذكر في الئحة التهم ألي جهاز استخبارات، فكل التهم التي وجهها االدعاء العام تقريًبا 

تتعلق بمناصرة حقوق املرأة واملطالبة بإنهاء نظام الوالية السعودي الذي يميز ضد املرأة والدفاع عن 

حقوق اإلنسان ومشاركة املعلومات عن ذلك مع الصحافة والدبلوماسيين ومنظمات حقوق إلنسان 

الدولية.

كان من املخطط أن تعقد الجلسات عند املحكمة الجزائية املتخصصة واملختصة بقضايا اإلرهاب، 

إلى  الجلسة  بنقل  األولى  للجلسة  السابق  املساء  املّتهمات  أهالي  أخبرت  السعودية  السلطات  لكن 

املحكمة  بإقرار  إال  العادية  الحاالت  في  تجري  ال  حادثة  وهي  بالرياض،  العادية  الجزائية  املحكمة 

األولية بأن القضية خارج اختصاصها. وهذه الحادثة ال تبين فقط أن السلطات السعودية تستجيب 

5. انتهاكات ممنهجة تخل بضمان المحاكمات 
العادلة
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للضغط الدولي، بل تبين باإلضافة إلى ذلك عدم 

للتهم  السياسية  والطبيعة  القضاء  استقالل 

السلطات  أن  أيًضا  يالحظ  للناشطات.  املوجهة 

لم تسمح للدبلوماسيين أو الصحفيين األجانب 

بحضور ومراقبة جلسات املحاكمة.

البرملان  قرار  مثل  املتزايد،  الدولي  الضغط  وبسبب 
األوروبي والبيانين املشتركين من مجموعة من الدول 

السعودية  السلطات  أفرجت  املتحدة،  األمم  في 

املانع  وميساء  الحربي  وأمل  الفا�شي  هتون  عن  مؤقًتا 

العنزي وعزيزة  نمنكاني وشدن  وعبير  املحارب  ورقية 

وال  املحاكمة.  إنهاء  دون  النفجان،  وإيمان  اليوسف 

تزال لجين الهذلول وسمر بدوي ونسيمة السادة ونوف عبد العزيز ومياء الزهراني رهن االعتقال وقت 

كتابة هذا التقرير. وتقوم السلطات بتأجيل جلسات املحاكمة مراًرا وتكراًرا دون ذكر األسباب، ولم 

يعلن عن تاريٍخ محدد لجلسات محاكمات قادمة.

هتون الفاسي
أكاديمية ومعتقلة رأي

ميساء المانع
ناشطة في حقوق المرأة ومعتقلة رأي

عزيزة اليوسف
ناشطة في حقوق المرأة ومعتقلة رأي

عبير النمنكاني
أكاديمية ومعتقلة رأي

إيمان النفجان
ناشطة في حقوق المرأة ومعتقلة رأي

لجين الهذلول
ناشطة في حقوق المرأة ومعتقلة رأي
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خاشقجي،  جمال  قتل  جريمة  في  املحاكمة 
إفالت كبار املسؤولين السرية، و

فرًدا  عشر  اإلحد  محاكمة  اتصفت  باملثل، 

جمال  الصحفي  قتل  جريمة  قضية  في  املتهمين 

هو  عنها  نعرفه  ما  وكل  بالسرية،  خاشقجي 

املحكمة  في   2019 يناير   3 بدأت  املحاكمة  أن 

الرياض، وأن االدعاء وصف جريمة  في  الجزائية 

قتل خاشقجي بـ »العملية املارقة«، وطالب بإعدام خمسة من املتهمين األحد عشر. لكن هوية املعتقلين 

ودورهم وارتباطهم بالحكومة وتفاصيل التهم املوجهة إليهم لم تكن واضحة منذ البداية.

معايير  تأمين  في  السلطات  فشلت  ملحاكمة،  فترة  طوال 

املسؤولين  كبار  حماية  تحاول  أنها  وبدى  الشفافية 

املتورطين في جريمة القتل من التحقيق واملحاكمة. انتقدت 

املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بعمليات اإلعدام خارج 

أنييس  وتعسًفا  موجزة  بإجراءات  واإلعدام  القضاء  نطاق 

بقتل  للمتهمين  املغلقة  املحاكمة  جلسات  انتقدت  كاالمار، 

وافتقارها  الدولية  للمعايير  امتثالها  لعدم  جمال خاشقجي 

»حكومة  إن  بالقول  وأضافت  الحياد،  وحتى  بل  الشفافية 

السعودية ستكون مخطئة إذا اعتقدت أن تلك اإلجراءات، 

يتعلق  فيما  سواًء  الدولي  املجتمع  ستر�شي  الحالي،  بشكلها 

بصالحية  أو  الدولية  املعايير  وفق  اإلجراءات  بعدالة 

استنتاجاتها«.

ال تـــزال لجين الهذلول وســـمر 
بدوي ونســـيمة السادة ونوف 
الزهراني  وميـــاء  العزيـــز  عبد 
رهـــن االعتقـــال وقـــت كتابة 
هذا التقرير. وتقوم الســـلطات 
المحاكمـــة  جلســـات  بتأجيـــل 
ذكـــر  دون  وتكـــراًرا  مـــراًرا 
األســـباب، ولم يعلن عـــن تاريٍخ 
محاكمـــات  لجلســـات  محـــدد 

. مة د قا

سمر بدوي
ناشطة في حقوق المرأة ومعتقلة رأي

نسيمة السادة
ناشطة في حقوق المرأة ومعتقلة رأي

نوف عبدالعزيز
صحفية ومعتقلة رأي

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24421&LangID=E
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مصرف  وتركي  البلوي  شبيب  فهد  على  بالرياض  الجزائية  املحكمة  حكمت   ،2019 ديسمبر   23 في 

الشهري ووليد عبد هللا الشهري وماهر عبد العزيز مطرب وصالح محمد الطبيقي باإلعدام، وحكمت 

رئيس  نائب  ببراءة  املحكمة  حكمت  املقابل،  وفي  خاشقجي،  قتل  بجريمة  بالسجن  آخرين  ثالثة  على 

محمد  إسطنبول  في  السعودية  القنصلية  في  العام  والقنصل  العسيري  أحمد  السابق  االستخبارات 

العهد  ولي  بينما  القتل،  في  أو مسؤولية  ذنب  أي  من  القحطاني  سعود  العهد  ولي  ومستشار  العتيبي 

نفسه لم يدرج اسمه ضمن الئحة املتهمين أساًسا.

العهد  ولي  وبّرأت  للجريمة،  طوا 
َّ
خط أنهم  املعتقد  األشخاص  حماية  على  إذن  املحكمة  عملت 

في الجريمة، بما يخالف استنتاجات وكالة االستخبارات املركزية  ومجموعته الخاصة من أي تورط 

األمريكية ووكاالت االستخبارات الغربية األخرى بأن اغتيال خاشقجي أتى بأمٍر مباشر من األمير محمد 

بن سلمان. ترفض القسط األحكام الصادرة في هذه القضية رفًضا قاطًعا، فاملحاكمة لم تكن عادلة 

أو مستقلة، واملحكمة لم تحاكم املتهمين الحقيقيين، بل وإعدام من نّفذوا العملية دون محاكمة من 

أمروا بها وأداروها يعني قتل الشهود الرئيسين في الجريمة.

التأجيل املتكرر لجلسة النطق بالحكم على سلمان العودة

في 4 سبتمبر 2018 ابتدأت محاكمة رجل الدين البارز الدكتور سلمان العودة أمام املحكمة الجزائية 

ام السعودية 
ّ
املتخصصة بالرياض، حيث اعتقل العودة في 9 سبتمبر 2017 ملناداته بحل النزاع بين حك

وقطر. في الجلسة األولى للمحاكمة، اطلعنا على الئحة التهم وأغلبها متعلقة بتعبيره السلمي عن آرائه 

العام  في الجلسة نفسها كشف االدعاء  باالرتباط بقطر.  اتهامه  إلى  الدينية، باإلضافة  العامة وآرائه 

املفاجأة األفظع وهي املطالبة بإنزال عقوبة اإلعدام بحق سلمان العودة.

وبعد أكثر من سنة من بداية املحاكمة، لم تنطق املحكمة الجزائية املتخصصة بالحكم بعد، وكلما 

د دون حضور العودة 
َ

عق
ُ
أخبرت املحكمة أسرته بموعد الجلسة القادمة إما تؤجلها ألسباب مجهولة أو ت

في املحكمة. أغلب هذه الجلسات عقدت دون السماح لعموم الناس أو الصحافة أو الدبلوماسيين 

2019، ظلت املحكمة تخبر أسرته بموعد جلسة  األجانب بالحضور ومراقبة مجرياتها. ومنذ أكتوبر 

النطق بالحكم ومن ثم تؤجلها، حتى نصف ديسمبر حين أخبرتهم بتوجهها لعقد سلسلة جديدة من 

الجلسات العادية للنظر في كتاباٍت أخرى للدكتور العودة كأدلة على معارضته للسلطات السعودية. 

عقدت آخر جلسة في العام 2019 في 31 ديسمبر 2019 ولم تخبر أسرته بموعد الجلسة التالية حتى 

اآلن.
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التعذيب املمنهج في بيئة يسودها اإلفالت من العقوبة

 ممنهجة في السعودية كوسيلٍة النتزاع االعترافات أثناء التحقيق وكشكٍل من 
ً
يشكل التعذيب ممارسة

أشكال العقاب في ظل االحتجاز. رغم ورود شهادات من املعتقلين إلى املحاكم بالتعذيب الذي تعرضوا 

له، يندر إجراء التحقيقات في هذه االدعاءات، بل واملحاكم تقبل بالشهادات املنتزعة باإلكراه كدليل 

من  والحرمان  بالكهرباء  والصعق  والجلد  الضرب  القاسية  املعاملة  أساليب  تتضمن  املتهمين.  ضد 

النوم )التسهير( والحبس املطول بمعزل عن العالم الخارجي أو في االنفرادي والتهديد باالغتصاب أو 

التهديد بقتل أهل املعتقل.

 في اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
ً
على الرغم من كون السعودية عضوة

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة منذ عام 1997، فالقوانين السعودية ال تمتثل 

للمعايير الدولية وال توفر ضماناٍت قانونية كافية لحماية األفراد من التعذيب. ال يتضمن القانون أي 

نص يضمن التحريم املطلق وغير املقّيد للتعذيب، وتعريفه للتعذيب ال يمتثل ملعايير االتفاقية. يخلق 

غياب الضمانات القانونية هذا إلى جانب انتشار الحرمان من االستشارة القانونية والعناية الصحية 

واعتماد الحبس بمعزل عن العالم الخارجي بيئة مالئمة النتشار ممارسة التعذيب.

في تقريٍر نشره مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان في سياق مكافحة 

الحد  السعودية  العربية  اململكة  توفير  عدم  »إن  صرح:  للسعودية،  زيارته  بعد   2017 عام  اإلرهاب 
في قبول  املتمثلة  القضائية  أثناء االحتجاز واالستجواب، وممارستها  الضمانات اإلجرائية  األدنى من 

وأشار  رسمي«.  بشكل  إقرارها  تم  ممارسة  أنها  إلى  بقوة  يشير  كأدلة،  باإلكراه  املنتزعة  االعترافات 

2009 و2015، وأنه  بين  ما  بالتعذيب  إلى وجود ثالثة آالف ادعاء مسجل متعلق  إلى ذلك  باإلضافة 

عند  العقوبة  من  اإلفالت  ثقافة  سيادة  ذلك  يبين  املتهم.  املسؤول  فيها  حوكم  واحدة   
ٌ
حالة ترده  لم 

املسؤولين الحكوميين املتورطين بأعمال التعذيب وغيرها من ضروب املعاملة القاسية.

6. تعذيب المعتقلين وتعريضهم لشتى ضروب المعاملة القاسية

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Terrorism/SR/A.HRC.40.%20XX.Add.2SaudiArabiaMission.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Terrorism/SR/A.HRC.40.%20XX.Add.2SaudiArabiaMission.pdf
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حاالت التعذيب املسجلة مؤخًرا

في  الوح�شي  للتعذيب  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعات  بتعرض  تفيد  تقارير  وردت   ،2018 نوفمبر  في 

في  السيا�شي  الحائر  وسجن  بجدة،  ذهبان  سجن  بالدمام،  املباحث  سجن  )منها  السجون  مختلف 

التحقيقات.  فيها  جرت  الضيافة«  »بيت  أو  »الفندق«  مثل  بمسميات  عرفت  مواقع  وفي  الرياض( 

 في امل�شي أو الوقوف 
ً
تعرضت الناشطات للضرب والجلد والصعق بالكهرباء، مما سبب للبعض صعوبة

بشكل سليم، ويظهر على أخريات الرجفة أو آثار تعذيب، وتلقى البعض تهديًدا بالقتل أو االعتداء 

الجن�شي. في وقت كتابة هذا التقرير، ما تزال السلطات تواصل تعريضها املدافعات عن حقوق إلنسان 

نسيمة السادة ولجين الهذلول إلى فترات مطولة من الحبس االنفرادي التعسفي، وذلك ال يزيد فقط 

في تعذيب  بالقلق  يبعث  القاسية، بل هو بحد ذاته أحد أشكالهما. ما  التعذيب واملعاملة  من خطر 

الناشطات هو أن ممارسة تعذيب النساء تعتبر ممارسة لم تـكن شائعة جًدا في السعودية.

يد  على  للتعذيب  الغامدي  وعادل  الغامدي  عايدة  تعرض  للقسط  ورد   ،2019 أكتوبر  أواخر  في 

السلطات السعودية، وعايدة هي والدة املعارض السيا�شي السعودي املقيم في لندن عبد هللا الغامدي 

وعادل شقيُقه. اعتقلت عايدة الغامدي بالقوة املفرطة في أحد شوارع جدة يوم 28 مارس 2019 مع 

ابنها األصغر عادل على خلفية تعامالت مالية بينها وبين ابنها األكبر عبد هللا املقيم في لندن. تعرضت 

عايدة الغامدي النتهاكاٍت عديدة لحقوقها بما في ذلك االعتقال دون أمر قضائي والحرمان من الرعاية 

الصحية الضرورية والحبس االنفرادي والحرمان من الحصول على محاكمة عادلة وعلنية أمام قضاء 

مستقل، وتعرضت ملختلف أشكال التعذيب بما في ذلك الضرب الشديد أمام ابنها عادل، الذي ضرب 

هو اآلخر، والجلد بالعقال، ويحمل جسمها آثار حروق أعقاب السجائر.

وورد للقسط معلومات حول تعرض عدد من النشطاء للتعذيب في عام 2019، وأغلبهم كانوا نشطين 

غير  واملحتجزات  السجون  مختلف  في  االعتقال  رهن  هؤالء  يزال  ما  شهرة.  أقل  كانوا  وإن  تويتر  في 

الرسمية، بما في ذلك األماكن التي تعرضت فيها الناشطات للتعذيب في 2018.

اإلضراب عن الطعام احتجاًجا على املعاملة القاسية واملضايقات

يشمل  بما  السجن،  داخل  والتهديدات  املضايقات  من  للعديد  السعودية  في  الرأي  معتقلو  يتعرض 

واألدوية  الكتب  مصادرة  وتتكرر  طويلة  لفترات  الخارجي  العالم  عن  بمعزل  والحبس  املتكرر  النقل 

العزيز  الحربي وعبد  القحطاني وفوزان  الحامد ومحمد فهد  الناشط عبد هللا  له  ما تعرض  – مثل 
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الشبيلي وعي�شى النخيفي ووليد أبو الخير من بين آخرين. نقل بعضهم إلى ما يسمى »مبنى الحراسة 

النظام«. واحتجاًجا على ذلك،  املشددة« وتعرض بعضهم للضرب من قبل ما يسمى »قوات حفظ 

يتكرر دخول بعض معتقلي الرأي في إضراب عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروف احتجازهم.

في الجمعية الحقوق السياسية واملدنية  2019، دخل املدافع عن حقوق اإلنسان والعضو  في مايو 

في  املضايقات  كثرة  على  احتجاًجا  الطعام  عن  إضراب  في  الشبيلي  عبدالعزيز  )حسم(  السعودية  في 

االحتجاز، مثل نقله إلى عنبر ذو مرافق نظافة سيئة ونظام تهوية معطل، وحرمانه من التشميس ملدة 

إلى   أخرى من سجن عنيزة 
ً
القيود املفروضة على تواصله مع أسرته، ونقله مرة شهرين، وغيرها من 

وحدة الحراسة املشددة في سجن بريدة، من بين مضايقات أخرى. معاملة الشبيلي جزء من منهج عام 

للمضايقات يتعرض له غالبية سجناء الرأي في السجون السعودية.

ِقل وليد أبو الخير إلى وحدة الحراسة املشددة في سجن ذهبان حيث احتجز 
ُ
في 26 نوفمبر 2019، ن

أشعة  تحت  معاقبته  ذلك  في  بما  القاسية،  املعاملة  ضروب  ملختلف  وتعرض  االنفرادي  في  هناك 

نوفمبر   29 في  الليل.  في   
ً
أثناء منامه فجأة املتكررة  لفترة مطولة ومصادرة كتبه ومداهماته  الشمس 

دخل أبو الخير في إضرابا عن الطعام احتجاًجا على سوء املعاملة هذا، وبعد أسبوعين من ذلك أعادته 

السلطات إلى زنزانته السابقة، ولكن في 11 ديسمبر اقتحمت السلطات زنزانة أبو الخير وزنزانة املدون 

لي األيدي واألرجل. دفع ذلك االثنين للدخول في  رائف بدوي ونقلتهم إلى وحدة الحراسة املشددة مكبَّ

ِقَل وليد أبو الخير إلى املستشفى يوم 9 يناير 
ُ
إضراب عن الطعام، وأنهى رائف إضرابه بعد 14 يوًما. ن

2020 بعد تدهور حالته الصحية، وهو ما يزال مضرًبا عن الطعام وقت كتابة هذا التقرير.

عبدهللا الحامد
ناشط حقوقي ومعتقل رأي

عبدالعزيز الشبيلي
ناشط حقوقي ومعتقل رأي

وليد أبوالخير
ناشط حقوقي ومعتقل رأي
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من  مكتوبة  رسالة  القسط  تلقت   ،2019 ديسمبر   22 في 

سجين الرأي خالد سليمان العمير املعتقل منذ يوليو 2018. 

ب العمير هذه الرسالة التي وصلت القسط وعبر فيها عن  سرَّ

احتجاجه على سجنه دون تهمة أو محاكمة. أشارت الرسالة 

بالقانون  بقانون محاكمة اإلرهاب ووصفه  إلى رفضه اإلقرار 

وشدد  للسلطة،  مخالف  رأي  صاحب  كل  إلسكات  املصمم 

على حاجة البالد إلى دستور. ووجه العمير طلًبا ملًحا ملجلس 

ودعا  البالد،  إلى  وفد  بإرسال  املتحدة  لألمم  اإلنسان  حقوق 

الطعام  عن  اإلضراب  في  إليه  لالنضمام  الرأي  معتقلي  كل 

وحريتهم.  حقوقهم  على  للحصول  لوحيدة  الوسيلة  بصفتها 

اعتقَل العمير سابًقا لثمان سنوات على خلفية انتقاده العلني 

النتهاكات حقوق اإلنسان، وبعد اإلفراج عنه عام 2017، قدم 

شكوى حول تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه، لكن السلطات 

بدال من التحقيق في هذه االدعاءات عاودت اعتقاله. وما يزال 

العمير مضرًبا عن الطعام وقت كتابة هذا التقرير.
خالد العمير

ناشط حقوقي ومعتقل رأي

رائف بدوي
ناشط حقوقي ومعتقل رأي
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تعد السعودية من أكثر الدول استخداًما لعقوبة اإلعدام في العالم، وعلى الرغم من تعهد محمد بن 

سلمان عام 2018 بالتقليل من استخدامها، فقد شهد العام التالي أكبر عدد من حاالت اإلعدام في 

تاريخ السعودية القريب. تشير األرقام التي رصدتها القسط مما نشرته وكالة األنباء السعودية )واس( 

الرسمية إلى تنفيذ عقوبة اإلعدام بحق 185 فرًدا هذا العام، 94 منهم مواطنون سعوديون والنصف 

اآلخر غير سعوديين، غالًبا من باكستان واليمن وسوريا. األغلبية أعدموا لجرائم غير عنيفة متعلقة 
تقول  والجرائم  القتل  جريمة  يتبعها  املخدرات،  ببيع 

السلطات أنها متعلقة باإلرهاب بينما التهم تحوي تهما 

وفق أعمال سلمية.

ذلك  في  بما  اإلنسان  لحقوق  الدولية  املواثيق  بينما 

عليه  صدقت  الذي  اإلنسان  لحقوق  العربي  امليثاق 

عقوبة  استخدام  من  تحّد   2009 في  السعودية 

بـ »الجرائم األكثر خطورة«، ما تزال  اإلعدام بوضوح 

السلطات السعودية تطبق حكومة اإلعدام لتهم غير 

عنفية ال تتوافق مع هذا املعيار، بما في ذلك الجرائم 

تطبيق  ويأتي  والردة،  والشعوذة  باملخدرات  املتعلقة 

هذه األحكام بعد اإلجراءات القضائية املعيبة سالفة 

الذكر.

ونظًرا لغياب القانون الجزائي، تستند أحكام اإلعدام على اجتهاد القضاة، التي وإن كانت تستخدم 

حدودا دينية معينة على جرائم معينة، إال أن الكثير من الجرائم عقابها يدخل ضمن نطاق التعزير، 

الحكم،  تطبيق  أماكن  يعّرف  ديني  أو  قانوني  نٍص  إلى  الرجوع  دون  القا�شي  لتصرف  يخضعها  مما 

وبالتالي تكثر حاالت اإلعدام كعقوبة تعزيرية.

7. زيادة استخدام عقوبة اإلعدام

وعلى الرغـــم من تعهـــد محمد بن 
من  بالتقليـــل   2018 عـــام  ســـلمان 
اســـتخدامها، فقـــد شـــهد العـــام 
التالي أكبر عدد من حـــاالت اإلعدام 
القريب. تشير  تاريخ الســـعودية  في 
األرقـــام التي رصدتها القســـط مما 
الســـعودية  األنباء  نشـــرته وكالـــة 
)واس( الرســـمية إلى تنفيذ عقوبة 
اإلعـــدام بحق 185 فرًدا هـــذا العام، 
94 منهـــم مواطنـــون ســـعوديون 

والنصـــف اآلخر غير ســـعوديين.
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37 فرد  2019، أعلنت السلطات السعودية إعدام  23 أبريل  في 

في مناطق مختلفة، أغلبهم رجال شيعة أدينوا في محاكمات غير 

بالتخريب واإلرهاب.  بالتظاهر وأخرى  تتعلق  بتهٍم بعضها  عادلة 

وفي رسالٍة إلى السلطات السعودية شهر يوليو 2019 عبر خمسة 

هؤالء  تعرض  عن  ورد  مما  قلقهم  عن  املتحدة  لألمم  مراقبون 

األفراد للتعذيب واملعاملة القاسية بما يتضمن الحبس االنفرادي 

العناية  من  والحرمان  بالتعذيب،  املنتزعة  واالعترافات  املطول 

محاكمة  دون  طويلة  لفترة  واحتجازهم  االحتجاز  أثناء  الصحية 

املحاكمة  وأثناء  قانوني قبل  تمثيل  الحصول على  والحرمان من 

والحرمان من معرفة التهم املوجهة إليهم.

عدٌد ممن أقيمت بحقهم عقوبة اإلعدام في أبريل كانوا قاصرين وقت التهم املوجهة إليهم، وهم سلمان 
العالمي لحقوق  الدولي وامليثاق  القانون  في ظل  الحواج.   الكريم  آل قريش ومجتبى السوكيت وعبد 

ضد  اإلعدام  عقوبة  تطبيق  مطلًقا  تحريًما  م  ُيحرَّ  ،1966 في  السعودية  عليه  صدقت  الذي  الطفل 

18 عاًما وقت ارتكاب الجريمة. ومن بين من أعدمتهم السلطات السعودية منير  األفراد األصغر من 

آل آدم وهو شاٌب يعاني من إعاقة سمعية وكان موضوع رسالتين من األمم املتحدة في 2016 و2017 

تجاهل  يبين  إعدام هؤالء   .2018 في  اإلعاقة  املتحدة لحقوق األشخاص ذوي  األمم  لجنة  وقراٍر من 

السلطات السعودية الفاضح اللتزاماتها العاملية بحقوق اإلنسان بل والتوصيات الصريحة من أجهزة 

حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة.

يناير  األكبر منذ  كان   2019 أبريل   23 في  الذي جرى  هذا اإلعدام 

 في يوم واحد، منهم رجل 
ً

2016 عندما أعدمت السعودية 47 رجال
القاصرين واألفراد ذوي  النمر ومعه عدد من  نمر  الشيعي  الدين 

اإلعاقة. ويضاف إلى قسوة هذه األحكام ممارسة عدم إعالم أسر 

وفي  ذويهم،  توديع  من  ليتمكنوا  الحكم  تطبيق  بموعد  الضحايا 

م األسر جثامين ذويهم إلجراء مراسيم العزاء 
ّ
سل

ُ
حاالٍت عديدة ال ت

والدفن التي تحفظ كرامتهم.

الجرائـــم  مـــن  الكثيـــر 
ضمـــن  يدخـــل  عقابهـــا 
ممـــا  التعزيـــر،  نطـــاق 
لتصـــرف  يخضعهـــا 
القاضـــي دون الرجوع إلى 
دينـــي  أو  قانونـــي  نـــٍص 
تطبيـــق  أماكـــن  يعـــّرف 
الحكـــم، وبالتالـــي تكثـــر 
اإلعـــدام كعقوبة  حـــاالت 

. يـــة ير تعز

رجل الدين الشيعي 

نمر النمــر 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23248
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23248
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=3318
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2f20%2fD%2f38%2f2016&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2f20%2fD%2f38%2f2016&Lang=en
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الصراعات  ومواقع  أحداث  بيانات  »مشروع  وفق   .2020 في  السادس  عامها  اليمن  حرب  ستدخل 

في  قتيل   100,000 للوفيات  الكلي  العدد  تجاوز  الحرب،  في  املؤكدة  الوفيات  يجمع  الذي  املسلحة« 

85,000 قتيل  بأكثر من  في هجماٍت مباشرة وما يقدر  12,000 ألف قتيل مدني  في ذلك  بما   ،2019

العام  أن  تبين  فاإلحصائيات  ذلك،  من  أكثر  الضحايا  عدد  يكون  وقد  بل  املستمرة،  املجاعة  نتيجة 

 بعد عام 2018.
ً
املا�شي كان أكثر أعواَم الصراع دموية

دخلت السعودية اليمن منذ مارس 2015 بدعوى مساندة الحكومة اليمنية الشرعية بعملية عسكرية 

دولية ضد قّوات حركة أنصار هللا التي سيطرت على العاصمة صنعاء في 2014، والصراع الناتج عن 

ذلك تسبب بعدد ضخم من الضحايا املدنيين باإلضافة إلى دمار واسع للبنية التحتية املدنية بما في 

منع  جانب  إلى  السعودية  بقيادة  التحالف  فرضه  الذي  الحصار  وأما  واملدارس،  املستشفيات  ذلك 

وصول املساعدات اإلنسانية بواسطة قّوات أنصار هللا فقد تسبب بأكبر كارثة إنسانية في العالم.

في 3 سبتمبر 2019، نشر أحدث تقارير فريق الخبراء البارزين الدوليين واإلقليميين بشأن اليمن الذي 

التابع لألمم املتحدة إلجراء معاينة شاملة لوضع حقوق اإلنسان في  أسسه مجلس حقوق اإلنسان 

2014. يحمل التقرير االستنتاجات  البالد وذلك بعد تحقيق في االنتهاكات التي حصلت منذ سبتمبر 

لحقوق  انتهاكات  من  عدد  عن  مسؤولة  الصراع  أطراف  كل  أن  إلى  تشير  وهي  الفريق،  لهذ  املفصلة 

اإلنسان وانتهاكات للقانون اإلنساني الدولي بما قد يكون بمثابة جرائم حرب.

وقد  اليمن،  في  اإلنسانية  األزمة  تدهور  إليقاف  الدولية  املساعدات  ُجِمَعت  األخيرة  السنوات  في 

فيه  تساهم  الذي  املستمر  الحصار  فبسبب  ومتناقضة،  كبيرة   
ً
مساهمة السعودية  فيها  ساهمت 

َر إيصالها إلى املحتاجين. هذه املساعدات على كل حال ال تعالج إال أعراض الصراع،  السعودية تعسَّ

فمن املستحيل تحقيق تحسيٍن مستدام للوضع اإلنساني ما دامت الحرب مستمرة دون حٍل سيا�شي.

8. الحرب في اليمن

https://www.acleddata.com/2019/10/31/press-release-over-100000-reported-killed-in-yemen-war/
https://www.acleddata.com/2019/10/31/press-release-over-100000-reported-killed-in-yemen-war/
https://www.acleddata.com/2019/10/31/press-release-over-100000-reported-killed-in-yemen-war/
https://www.acleddata.com/2019/10/31/press-release-over-100000-reported-killed-in-yemen-war/
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/42/17
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 عسكرًيا 
ً

ال وبينما تشكل السعودية واإلمارات الدولتين األكثر تدخُّ

الجيوسياسية،  نفوذهما  تأمين  بهدف  الصراع،  في  مباشًرا 

هذا  وفي  الغربية.  الحكومات  وتسليح  بمساعدة  جاٍر  لهما  فتدخُّ

الصدد أشار تقرير األمم املتحدة إلى اتفاقية تجارة األسلحة لعام 

رة  2014 التي تحّرم نقل األسلحة التقليدية إن كانت الدولة املصّدِ

سَتخدم في ممارسة األعمال الوحشية على الجماعات 
ُ
تعلم أنها ست

الدول  أن  التقرير  استنتج  الحرب.  جرائم  ذلك  في  بما  السكانية، 

التي تصدر األسلحة إلى أعضاء التحالف بقيادة السعودية، سواًء 

مسؤولية  من  جزًء  تتحمل  قد  ال،  أم  لالتفاقية  منضمة  كانت 

بعض  في  اللوجستي  الدعم  أو  األسلحة  توفير  يكون  وقد  الدولية،  االلتزامات  انتهاكها  بحكم  أفعاله 

الدول  هذه  يحمل  مما  الدولي،  القانون  تنتهك  أعمال  في  ِبِدراية  واملعاونة  املساعدة  بمثابة  الحاالت 

املصّدرة درجة من املسؤولية في هذه األعمال.

كل  علـــى  المســـاعدات 

حـــال ال تعالـــج إال أعراض 

الصراع، فمن المســـتحيل 

تحقيق تحســـيٍن مستدام 

مـــا  اإلنســـاني  للوضـــع 

دامـــت الحرب مســـتمرة 

سياســـي. حٍل  دون 
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الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات

شارك  أو  قاد  من  على  وتنزل  بل  التجمع،  حرية  تقيد  والسلطات  السعودية  في  ممنوعة  املظاهرات 

لنشاطاٍت  السعودية  في  املعتقلين  مئات  وهنالك  اإلعدام،  فيها  بما  قاسية  عقوباٍت  املظاهرات  في 

املظاهرات  في  املشاركة  بتهمة  النشطاء  من  العديد  السلطات  وأدانت  التجمع،  حرية  ضمن  داخلة 

واالحتجاجات السلمية، وحكمت عليهم باإلعدام أو انتزعت منهم بالتعذيب اعترافات بالقيام بأمور 

لم يفعلوها. وبينما تندر املظاهرات واملسيرات الكبيرة في اململكة بسبب بيئتها القمعية، ما تزال بعض 

املظاهرات الصغيرة تقام في مختلف أرجاء البالد، خصوًصا مدينة القطيف في املنطقة الشرقية.

تفرض السلطات السعودية قيوًدا شديدة على حرية تكوين الجمعيات، وال يوجد قانون في السعودية 

كهذه  نشاطاٍت  في  ينخرط  ومن  اإلضرابات،  تنظيم  أو  العمالية  النقابات  تشكيل  في  الحق  يضمن 

مواد  وجود  رغم  املواطنين،  غير  العمال  حال  في  اإلبعاد  أو  السجن  ذلك  في  بما  للعقاب  عرضة  هو 

للجمعيات  بنظام  السلطات  أقّرت  بينما  الجماعي.  بالتفاوض  للقيام  عّمالية«  »لجان  بإنشاء  تصرح 

واملؤسسات األهلية عام 2015 ألول مرة في تاريخها، فحتى هذا القانون ال يسمح بتأسيس املنظمات 

الحقوقية وبعض مواده صممت بوضوح لتقييد استقالل مؤسسات ومنظمات املجتمع املدني املمكن 

تأسيسها.

وفي قضايا عديدة حاكمت السلطات النشطاء ملمارستهم الحق األسا�شي في حرية تكوين الجمعيات، 

بـ  واتهمتهم  ا 
ً
ناشط  16 السلطات  اعتقلت  حين   2007 عام  إلى  تعود  التي  جدة  إصالحيي  قضية  منها 

إلى  تصل  بعقوبات   2010 عام  عليهم  وحكمت  الحكم«،  لنظام  معارضة  مجموعة  تأسيس  »محاولة 

30 سنة في السجن، وقضية جمعية الحقوق السياسية واملدنية في السعودية )حسم(، حيث حكمت 

في  »املشاركة  تتضمن  بتهٍم  السنين  عشرات  مجموعها  بأحكام  عشر  األحد  أعضائها  على  السلطات 

9. انتهاكات حقوق اإلنسان المستمرة
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ُيفَرج إال على اثنين منهم حتى اآلن. واعتقل نشطاء آخرون على  تأسيس جمعية غير مرخصة«، ولم 

خلفيات مماثلة مثل الناشط وليد أبو الخير لتأسيسه مرصد حقوق اإلنسان في السعودية ومحمد 

ملجأ  إنشاء  من  اليوسف  عزيزة  الدكتورة  حرمت  وقد  اإلنسان،  لحقوق  االتحاد  لتأسيسه  العتيبي 

للناجيات من العنف املنزلي قبل اعتقالها وتعريضها للتعذيب والتحرش الجن�شي. وكل هذه ليست إال 

أمثلة قليلة على عزم السلطات سحق أي محاولة من املجتمع املدني للتنظيم أو تكوين الجمعيات.

نظام السجون في السعودية

الجريمة  وتف�شي  والفساد  واإلداري  الطبي  والحرمان  باالزدحام  السعودية  السجون  أغلب  تتصف   

مستقلة،  جهات  قبل  من  السعودية  للسجون  تفتيشية  بزيارات  السلطات  تسمح  ال  واملخدرات. 

ورفضت طلباٍت عديدة بذلك قدمتها منظمات حقوقية. وتجاهلت السلطات السعودية طلًبا أرسلته 

مجموعة من النواب البريطانيين في 2 يناير 2019 لزيارة الناشطات الثمان املحتجزات في السعودية 

لبعض  السلطات  يأتي سماح  ولم  القاسية.  واملعاملة  للتعذيب  بتعرضهن  تفيد  بعد ورود معلومات 

املر  الواقع  تجميل  محاولتها  إطار  في  إال  السعودية  السجون  بزيارة  الدوليين  الخبراء  أو  الصحفيين 

ألوضاع السجون عبر إجراء جوالت في مرافق مختارة أجري عليها تحسينات شكلية.

وهنالك نوعان من السجون في السعودية: السجون السياسية لرئاسة املباحث العامة والتابعة ألمن 

في  يحتجز  الداخلية.  لوزارة  والتابعة  للسجون  العامة  لإلدارة  العامة  الجنائية  والسجون  الدولة، 

سجون رئاسة املباحث العامة املشتبه بهم في القضايا املصنفة بقضايا »اإلرهاب« أو القضايا املرتبطة 

واملنظمات  والجماعات  األحزاب  تشكيل  قضايا  إلى  باإلضافة  والسلطات،  الحاكمة  األسرة  بأمن 

والخاليا السياسية وما إلى ذلك. أما اإلدارة العامة للسجون التابعة لوزارة الخارجية فهي تدير نوعين 

من املرافق: السجون العامة واإلصالحيات. تحتجز السجون العامة النزالء املحكوم عليهم في قضايا 

أو الجنح املدنية مع املشتبه بهم في مختلف القضايا الجنائية واملدنية، حيث يعيش  العام  القانون 

السجناء في بيئة قاسية قبل وأثناء املحاكمة. بعد اإلدانة والحكم بالسجن، ُينقل النزيل إلى اإلصالحية، 

ف السجناء ويفرزون وفق تهمهم، من استخدام املخدرات وحتى القتل. تشتهر اإلصالحيات  وفيها يصنَّ

العامة وقسوة  النظافة  الصحية ورداءة  العناية  التغذية وسوء  القاسية كاالزدحام وسوء  بظروفها 

املعاملة وتف�ّشي املخدرات.

إلى جانب ذلك تدير وزارة الشؤون االجتماعية بيوت الرعاية لألطفال واليافعين املدانين، وهي فعلًيا 

البنات  معاملة  تختلف  لإلناث.  منفصلة  رعاية  وبيوت  للذكور  رعاية  بيوت  وهنالك  احتجاز،  مرافق 

والشاّبات تحت عمر 30 من بيت رعاية إلى آخر، لكنها تتصف جميًعا بغياب االلتزام النظامي وغياب 
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الرقابة، بينما في املرافق الخاصة بالذكور الحاكم الوحيد هو الفو�شى. وتتصف بيوت الرعاية لإلثنين 

بانتشار استخدام العقوبات القاسية.

وال يقتصر األمر على عدم امتثال مرافق االحتجاز السعودية بقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا 

للتعذيب واإلهمال  السجناء  للقسط عدة قضايا حيث تعرض  السجناء فحسب، فقد ورد  ملعاملة 

الطبي مما أدى إلى تدهور الحالة الصحية أو املوت. في 13 نوفمبر 2019، توفي رجل الدين فهد القا�شي 

في سجن امللز نتيجة اإلهمال الطبي، وتوفي الناشط حسين الربح، ذو 38 عاًما من العوامية، في سجن 

املباحث بالدمام في اليوم نفسه، وما تزال ظروف موت الربح غير معلومة.

اإلخفاء القسري

النشطاء  إلسكات  وممنهج  واسع  نحٍو  على  القسري  اإلخفاء  ممارسة  السعودية  السلطات  اعتادت 

والصحفيين وأي صوٍت ناقد، وذلك جزء من منهج أوسع يبدأ باالعتقال التعسفي، يتبعه فترة تطول 

أو تقصر من اإلخفاء القسري وبعدها يظهر املعتقل 

في  املعتقلين  أغلب  أن  يعني  مما  محاكمته،  عند 

طولها  قسري،  إخفاء  بفترات  يمرون  السعودية 

واألقرباء  األسرة  إصرار  على  يعتمد  وقصرها 

شهرة  ومدى  الضحية،  ومصير  مكان  معرفة  على 

الحكومية  غير  املنظمات  أو  اإلعالم  لدى  الضحية 

وأجهزة األمم املتحدة. يظل املعتقلون رهن اإلخفاء 

القسري لفترات أطول إن لم يسأل عنهم أحد.

لفترات  القسري  اإلخفاء  يستمر  معينة  حاالٍت  في 

بالقلق حول سالمة ومصير  يبعث  طويلة جًدا مما 

مروان  الصحفي  ذلك  على  األمثلة  ومن  الضحية، 

 2018 يونيو  في  السلطات  اعتقلته  الذي  املري�شي 

مايو  في  إال  أهله  مع  التواصل  من  يتمكن  ولم 

القسري.  اإلخفاء  من  السنة  يقارب  ما  بعد   2019

مالبس  يرتدون  مباحث  رجال  اعتقل  وباملثل، 

من   2018 مارس  في  السدحان  عبدالرحمن  مدنية 

لم  بالرياض.  السعودي  األحمر  بالهالل  عمله  مقر 

مروان المريسي
صحفي ومعتقل رأي

عبدالرحمن السدحان 
ناشط إنساني ومعتقل رأي
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ً

تكشف السلطات حتى اآلن عن مكان احتجاز السدحان، ومصيره ما يزال مجهوال

هذه مجرد أمثلة قليلة من عدد من حاالت اإلخفاء القسري في السعودية.

وضع العّمال املقيمين

يشكل املقيمون حوالي ثلث سكان البالد، قرابة 12 مليون من 34 مليون نسمة، و%75 منهم قادمون 

من الهند وباكستان وبنغالدش ومصر والفلبين، ويواجهون مشاكل عديدة بسبب عدد من التنظيمات 

الكفالة  كلها تحت مظلة نظام  تقع  الخاص،  للقطاع  التنظيمية  املعقدة والضوابط  العمل  وقوانين 

عرضة  يجعله  مما  عمله،  رّب  غالًبا  هو  سعودي  مواطن  كفالة  تحت  األجنبي  العامل  يضع  الذي 

ف دون الرجوع 
ّ
لالستغالل ملا يملكه الكفيل من صالحية تغيير طبيعة التوظيف أو نقل كفالة املوظ

إليه، وله أيًضا حرية التصرف بتسريح وإبعاد املوظف املقيم من البالد دون سابق إنذار، وفي املقابل ال 

يمكن للعامل مغادرة البالد دون تأشيرة خروج، وقد يضطر العامل الهارب من سوء املعاملة وظروف 

العمل القاسية للعمل في السوق السوداء ويصبح عرضة الستغالل أشد.

وما يزيد الوضع سوًء هو غياب أي منظمات مستقلة لحماية العمال املقيمين، وغياب املساندة املالئمة 

من سفاراتهم، باإلضافة إلى صعوبة التقا�شي إلى السلطات. وقد يكن عامالت املنازل هن األسوأ وضًعا 

العمل  الرواتب ومصادرة الجوازات واإلجبار على  العمل عدم تسليم  العمال، حيث يسهل لرب  بين 

خارج الوصف الوظيفي، بما في ذلك االستغالل الجن�شي، وهنالك عدة حاالت تعمل الخادمة في عدة 

جنسيتها  وفق  العاملة  وضع  يختلف  أيًضا  الحالة  هذه  وفي  بالساعة،  للعمل  الخادمة  وتأّجر  منازل 

ومقدار الحماية التي توفرها لها سفارة بالدها.

األشخاص عديمو الجنسية

تحتوي السعودية عدًدا كبيًرا من األشخاص عديمي الجنسية، أو »البدون«. ورغم غياب اإلحصائيات 

الرسمية، فعدد البدون يقّدر بحوالي 70,000 و250,000 نسمة، أغلبهم إما أبناء وأحفاد قبائل بدوية 

بـ  يسّمون  من  أو  الثالثينات،  في  السعودية  الدولة  تكوين  أثناء  الجنسية  على  للحصول  ل  تسّجِ لم 

»مواليد اململكة«، وهم أبناء من قدموا إلى السعودية للحج والعمرة وبقوا فيها دون أوراق ثبوتية.

ومهما كان سبب انعدام الجنسية، فالبدون يعانون في كل جوانب حياتهم في بلٍد هو وطنهم الفعلي وال 

يعرفون غيره، وال توجد تنظيمات محددة أو واضحة لحصولهم على التعليم، فبعضهم يدخلون في 

املدارس األساسية بصعوبة كبيرة، والبعض اآلخر ال يتمكنون من الدخول، وأما الجامعات ومؤسسات 

التعليم العالي فال يسمح لهم بالدخول إليها غالًبا. واألمر ال يختلف في الرعاية الصحية، فهنالك حاالت 

https://www.stats.gov.sa/en/34
https://www.stats.gov.sa/en/34
https://www.esohr.org/en/?p=723
http://popstats.unhcr.org/en/overview#_ga=2.163151484.1539020849.1579275258-1063273045.1579275258
http://popstats.unhcr.org/en/overview#_ga=2.163151484.1539020849.1579275258-1063273045.1579275258
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رفضت فيها املستشفيات توفير الرعاية الصحية حتى في الحاالت الطارئة لعدم حمل بطاقة الهوية 

السعودية أو الجواز. وكقاعدة عامة، ال يسمح للبدون العمل أو الحصول على دخل بطريقة مشروعة 

وال توفر السلطات لهم املعونة املالية، فهم ممنوعون من العمل في القطاع الحكومي وال يسمح لهم 

بتسجيل منشآت تجارية أو عقارات، وبالتالي ال سبيل لهم للعيش سوى باألعمال اليدوية في االقتصاد 

غير الرسمي أو بمساعدة الجمعيات الخيرية أو بالطرق الغير نظامية.

والحياة األسرية ال تستثنى من مضار عدم حمل وثائق الثبوتية، فزيجاتهم ال ستجل رسمًيا حتى لو 

الحصول على شهادات والدة ألبنائهم. وهذا  عليهم  لديها جنسية، ويصعب  أو  لديه  تزوجوا شخًصا 

الحرمان من الحقوق املدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية يضع البدون في ظروف 

وانعدام  أعدادهم  تنامي  ومع  الجريمة،  في  االنخراط  أو  مدقع  فقر  حياة  على  بعضهم  تجبر  قاسية 

الحلول الجدية أو السريعة فمن األرجح أن هذه األوضاع لن تزداد إال سوءا.

لم تصدق السعودية ال على االتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص عديمي الجنسية أو اتفاقية تخفيض 

تلزم   
ً

مثال  9 فاملادة  املشاكل،  تشوبه  السعودية  العربية  الجنسية  ونظام  الجنسية،  انعدام  حاالت 

طالب الجنسية توفير الوثائق املتعلقة »بالجنسية التي ينسلخ منها«، وهي وثائق ال تتوفر لدى كثير 

من البدون، واملادة 10 تمنح وزير الداخلية السلطة املطلقة على قضايا التجنيس، حيث تنص على 

منح  على  املوافقة  رفض  في  الحق  األسباب  إبداء  وبدون  األحوال  جميع  في  الداخلية  »وزير  امتالك 

الجنسية العربية السعودية لألجنبي الذي تتوفر فيه الشروط املنصوص عليها«. بالتالي يظل البدون 

عالقين مدى الحياة دون أي شكل من أشكال الحماية القانونية.
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 إصالح صورة السعودية 
ً

في 2019 أطلق ولي العهد محمد بن سلمان حملة دعاية عاملية ضخمة محاوال

إعالمًيا ودبلوماسًيا بعد تدهورها نتيجة جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية 

بإسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، وذلك بهدف تقديم السعودية كبلٍد يسعى لإلصالح وللحد من تصعيد 

إلى وجهٍة  اململكة  في جذب االستثمارات األجنبية وتحويل  السياسية، ولالستمرار  الدولية  الضغوط 

للسياحة الترفيهية بما يتوافق مع أهداف الرؤية 2030.

سلمان  بن  محمد  ويديره  يرأسه  الذي  السعودي  العامة  االستثمارات  صندوق  وقع   2019 يناير  في 

ويحمل أكثر من 300 مليار دوالر من األصول، عقًدا قيمته 120,000 دوالر للشهر مع شركة العالقات 

لوزارة  قّدمت  وثائق  وفق  يورك  نيو  في   )KRAV Communications( كميونكيشنز«  »كراف  العامة 

عن  صورته  وفصل  العامة  االستثمارات  صندوق  وصورة  سمعة  تحسين  بغرض  األمريكية،  العدل 

مثل  الدولية  املصالح  أصحاب  مع  الثقة  عالقات  وتحسين  وبناء  للمملكة  السياسية  القيادة  صورة 

السلطات  عقدتها  عديدة  صفقات  من  واحًدا  إال  ليس  العقد  وهذا  واإلعالم،  األعمال  رجال  كبار 

العاملية، وإن كانت بعضها قطعت العالقات مع املؤسسات  السعودية مع شركات العالقات العامة 

السعودية بعد جريمة قتل خاشقجي، إال أن البعض اآلخر ما زال يقبل باملبالغ السخية لنشر صورة 

إيجابية عن اململكة.

إصالحات شكلية لنظام والية الرجل

في صيف 2019، أعلنت السلطات السعودية نيتها تقديم تنازالت وإلغاء بعض القيود على النساء من 

نظام الوالية الذي يعامل النساء كقاصرات قانونًيا، ويضع سلطة اتخاذ القرارات الحياتية في يد أفراد 

2030 للنساء  30 يوليو  م/134 الذي أصدره امللك سلمان يوم  امللكي  املرسوم  األسرة الرجال. سمح 

للمرة األولى في تاريخ اململكة بالتقديم للحصول على جواز سفر دون الحاجة لتصريح من ولي األمر 

10. اإلصالحات الشكلية والحملة الدعائية

https://www.ft.com/content/f3dbfb18-4a5a-11e9-8b7f-d49067e0f50d
https://www.ft.com/content/f3dbfb18-4a5a-11e9-8b7f-d49067e0f50d
https://perma.cc/9PHW-EG7D
https://perma.cc/9PHW-EG7D
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الرجل، وذلك من بين إصالحات أخرى تشمل منح املرأة الحق في تسجيل الوثائق األسرية والحصول 

عليها ومنحها األحقية في الحضانة القانونية على أطفالها.

الفضاء  في  الصارم  الجن�شي  الفصل  من  خففت  التي  اإلجراءات  من  وغيرها  اإلجراءات  هذه  بينما 

في الطريق الصحيح، فليس من الواضح  للمرأة بقيادة السيارة، تشكل خطواٍت  العام مثل السماح 

ا لالنطباع الذي تقدمه 
ً
كيف سيتم تطبيق هذه اإلجراءات عملًيا وما هو عدد املنتفعات منها. وخالف

الصحافة السعودية أو ما قد ينتشر على مواقع التواصل االجتماعي، ما يزال نظام الوالية قائًما وما 

زال ضرره مستمًرا على كل جوانب حياة املرأة ويقيد كامل حرّياتها.

ما زالت السلطات السعودية تفرض نظام الوالية هذا الذي ال يستند ال إلى الشريعة اإلسالمية وال 

إلى عادات وتقاليد املجتمع في السعودية وذلك للتحكم بالنساء، فال يتاح للمرأة اتخاذ القرار الحر 

في التعليم أو الوظيفة أو الصحة أو الزواج، ويضاف إلى ذلك أن املرأة السعودية محرومة من تمرير 

العديد من  تظل  املنزلي  العنف  تحمي من  وفي غياب قوانين  أبنائها،  إلى  السعودية  العربية  الجنسية 

النساء عالقات في زيجاٍت ترغبن بالخروج منها. ورغم اختالف املمارسات من مدينة ألخرى ومؤسسة 

املعاملة  تساند  السلطات  وستجد  ستعاني  ف  معّنِ أمر  ولّي  تحت  تعيش  امرأة  فأي  ألخرى،  أسرة  أو 

القاسية أو العنيفة التي تتعرض لها.

في  أكثر  ا 
ً
حقوق النساء  ملنح  بالحاجة  شعرت  السعودية  السلطات  أن  املصادفة  باب  من  يكن  لم 

2019، هربت العديد من النساء  الوقت الذي اشتد فيه النقد دولي لوضع النساء في السعودية. في 

ا من أسرهن والسلطات السعودية.
ً
السعوديات من البالد وأعلّن طلبهن اللجوء خوف

في  إما  تزال  ما  الرجل  نظام والية  وبإلغاء  بالقيادة  الحق  ومن جهة أخرى، فمن طالبت وعملت على 

السجن )في حالة لجين الهذلول وسمر بدوي ونسيمة السادة ونوف عبد العزيز( أو تواجه تهًما جنائية 

رغم اإلفراج املؤقت )عزيزة اليوسف وإيمان النفجان وأمل الحربي وهتون الفا�شي وشدن العنزي وميا 

الزهراني وعبير نمنكاني وميساء املانع( وتعّرضت أغلب هؤالء الناشطات للتعذيب، وفي بعض الحاالت 

لالعتداء الجن�شي على خلفية هذا النشاط السلمي.

إخفاء القمع بالفعاليات الرياضية والترفيهية والسياحة

الدعائية  السلطات  جهود  من  جزء  أيًضا  هي  والترفيه  الرياضة  فعاليات  في  الضخمة  االستثمارات 

2016 كجزٍء من مشروع  في  أولوية  للرياضة  الرديء. أصبحت  الحقوقي  النظر عن سجلها  لتشتيت 

للرياضة استثماًرا قدره  العامة  الهيئة  2030 ملحمد بن سلمان، وأعلنت  التنمية االقتصادية لرؤية 

http://saudigazette.com.sa/article/572506
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الفعاليات  ولجذب  السعوديين  والرياضيين  املحلية  النوادي  وتدريب  لتطوير  دوالر  مليون   650

الرياضية العاملية، ودخل دبلوماسيون سعوديون في محادثاٍت مع رابطة كرة السلة الوطنية األمريكية 

ودوري النخبة األمريكي لكرة القدم والدوري العالمي للسباحة وسباق فورموال ون سعًيا إلقامة هذه 

الفعاليات في اململكة.

السيارات  وسباق  مصارعة  بفعاليتين   ،2019 في  الكبرى  الرياضية  فعالياتها  أولى  اململكة  أقامت 

الكهربائية فورموال إي ومباراة مالكمة دولية للوزن الثقيل. والعديد من هذه الفعاليات ليست فردية 

2020، سيعقد  وفي  للرياضة.  العامة  الهيئة  مع  تمتد عدة سنوات  تجارية  بل هي جزء من صفقات 

الكأس  وافتتاح  للجولف  األوروبية  السيدات  وبطولة  واإلسباني،  اإليطالي  السوبر  وكأس  دكار  رالي 

السعودي، وسباق للخيول بجوائز تصل لعشرين مليون دوالر أمريكي من بين فعاليات أخرى.

صورة  تجميل  السلطات  محاولة  جانب  إلى 

استثمرت  الرياضية،  الفعاليات  عبر  السعودية 

املغنين  جذب  عبر  الترفيه  في  السلطات 

وديفد  كاري  ماريا  مثل  العامليين  واملوسيقيين 

وجذب  السعودية،  في  حفالت  إلقامة  غيتا 

لي  وبروس  دام  فان  كلود  جون  مثل  ممثلين 

 »19 الترفيه  صناعة  »منتدى  فعالية  لحضور 
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الترفيهية، وواجه العديد من النجوم ردة فعل غاضبة لحضورهم هذه الفعاليات بتهمة التواطؤ مع 

حكومة قمعية، وألغى بعض املغّنين فعالياتهم مثل نيكي مناج التي صرحت أنها ستلغي حفلتها للتعبير 

عن تضامنها مع حقوق النساء وحقوق املثليين وحرية التعبير.

 صوًرا للمواقع األثرية والطبيعية 
ً
وأطلقت السعودية أول حملة إعالمية للسياحة في تاريخها مستخدمة

 جذب السياح الغربيين للمملكة. وتغييًرا للقوانين التاريخية التي حدت من إصدار التأشيرات 
ً
محاولة

للسياحة  إلكترونية  تأشيرات  نظام   2019 عام  السعودية  أعلنت  الدينية،  بالسياحة  السياحية 

الترفيهية، ووجهت دعوات للمؤثرين على شبكات التواصل االجتماعي للقيام بجوالت سياحية مدفوعة 

التكاليف بإشراف من السلطات، شملت فعاليات الغوص والتجول في الصحراء وأسكنتهم في الفنادق 

الفاخرة حتى يصبحون وكالء تسويق عالمي ويساعدون السعودية في تحسين صورتها.

هل تعود األمور ملا كانت عليه دون تغيير؟

والشركات  األعمال  مدراء  من  العديد  انسحب  خاشقجي،  لجمال  الوح�شي  القتل  بعد   ،2018 في 

التنديد  من  العديد  خاف  فقد  الصحراء«،  »دافوس  األولى  السنوية  االستثمار  قمة  من  الدولية 

الدولي والضرر الذي ستلحقه املشاركة على سمعتهم، بينما تساءل آخرون عما إذا كان التعامل مع 

السلطات السعودية بغياب حكم القانون والرقابة الدولية قراًرا حكيًما. لكن في 2019، عاد العديد 

من املنسحبين في 2018 إلى القمة الجديدة وهو مؤشٌر خطير على عودة األمور ملا كانت عليه. تطبيع 

العالقات التجارية مع اململكة ال يعني فقط إفالت السلطات السعودية بجريمة القتل، بل التغا�شي 

واالحتجاز  القسري  اإلخفاء  ذلك  في  بما  اإلنسان،  لحقوق  األخرى  االنتهاكات  من  الكبير  الكم  عن 

لتعسفي والتعذيب واإلعدام خارج إطار القضاء والتورط في جرائم حرب في اليمن.

رغم سيل األموال التي تضخها السلطات في حمالت الدعاية اإلعالمية سعًيا ألهداف الرؤية 2030، 

نن�شى  أال  يجب  صورتها،  لتحسين  سطحية  إصالحات  وتقديم  االقتصادي  والتنويع  التنمية  مثل 

بالحقوق  وااللتزام  اإلنسانية  للتنمية  األخالقي  البعد  يتطلب  البالد  في  لإلصالح  الحقيقي  السعي  أن 

والحريات األساسية.
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في 2018 أطلقت القسط حملة تنادي املنظمات غير الحكومية الصديقة والحكومات وداعمي حقوق 

اإلنسان في كل أرجاء العالم لالحتفال باألبطال الحقوقيين في السعودية عبر ترشيحهم للجوائز وذكر 

منحت  التي  الجوائز  وعدد  النجاحات  من  عدًدا  حققت  الحملة  وهذه  لدولية،  املحافل  في  أسمائهم 

للنشطاء السعوديين أثناء 2018، وهو نجاح استمر في 2019، ونتمنى تواصله.

أحد أولى نجاحات الحملة كانت في تلقي الناشط 

سبق  الذي  الخير  أبو  وليد  السعودي  الحقوقي 

الجمعية  من  اإلنسان  حقوق  جائزة  تلقيه 

القانونية لكندا العليا في 2017 وجائزة لودوفيك 

وجائزة   2012 عام  اإلنسان  لحقوق  تراوري 

أولوف بامله السويدية عام 2012 وجائزة الكاتب 

الشجاع الدولي من منظمة القلم اإلنجليزية عام 

املدافعين عن  الخير مع  أبو  2018، وقد حصل 

حقوق اإلنسان عبد هللا الحامد ومحمد فهد القحطاني على جائزة رايت اليفليهود املعروفة بجائزة 

نوبل البديلة »لجهودهم الشجاعة والحاملة، تقودها مبادئ حقوق اإلنسان العاملية، إلصالح النظام 

السيا�شي الشمولي في السعودية«.

»صندوق  عاملية  إنسان  حقوق  مؤسسة  قامت   ،2019 يناير  في 

الصحافة،  لشجاعة  خاشقجي  جمال  جائزة  بتدشين  رايمي«  إنتي 

للصحفيين الذين لن يقبلوا التحييد أو تكميم األفواه، وتأكيًدا على 

يجازف  الذي  الشجاع  الصحفي  وتشريف  العدوان  مواجهتهم  أهمية 

11. حملة القسط للجوائز العالمية
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الحقائق  وينشر  الفساد  حاالت  وفضح  والنفوذ،  السلطة  أصحاب  تعّسف  عن  للكشف  ويخاطر 

الصعبة ليشهدها الرأي العام أو يناقش املواضيع املمنوعة أو يعمل في بيئات معادية للصحفيين.

في 3 أبريل 2019 ُمِنحت جائزة حرية الصحافة األولى من العفو الدولية فرع الواليات املتحدة لصحفي 

السلطة  أصحاب  مواجهة  في  واإلخالص  للشجاعة  إقراًرا  وذلك  خاشقجي  جمال  بوست  الواشنطن 

بالصحافة.

املئة  قائمة  ت  ضمَّ  2019 أبريل   17 وفي 

لجين  الناشطة  تايم  ملجلة  تأثيًرا  األكثر 

في  والشجاع  الطويل  لسعيها  الهذلول 

املطالبة بحق املرأة في القيادة وإلغاء نظام 

الوالية.

الناشطات  ُمِنحت   ،2019 مايو   12 في 

الحقوقيات لجين الهذلول وإيمان النفجان 

ونوف عبد العزيز جائزة القلم/باربي لحرية 

منظمة  رئيس  وقالت   .2019 عام  الكتابة 

القلم األمريكي سوزان نوسيل: »يشرفنا تكريم العامالت على التغيير بالكلمات واألفعال الشجاعة، 

ونقوم بذلك أيًضا إلرسال رسالة إلى اململكة العربية السعودية بأن الضغط الدولي لن يتوقف حتى 

تحترم الحق في املعارضة وتلتزم باملعايير الدولية لحرية التعبير«.

الرابطة  السنوية لحرية الصحافة من  الذهبي  القلم  ُمِنح جمال خاشقجي جائزة   ،2019 يونيو   1 في 

إقراًرا  وذلك  األخبار،  وناشري  للصحف  العاملية 

بممارسة  القوة  أصحاب  ملواجهة  الطويل  بالتزامه 

البديع  الصحفي  العمل  عبر  التعبير  حرية  في  حقه 

والشجاع.

جائزة  الخير  أبو  وليد  تلقى   ،2019 أغسطس   8 في 

حقوق اإلنسان من نقابة املحامين األمريكية ألجل 

في  العدالة  ومناصرة  اإلنسان  بحقوق  »نهوضه 

اململكة العربية السعودية«.

الصحفيــة الســعودية صفــاء األحمــد تلقــي كلمــة 
القلــم الذهبــي الســنوية  بعــد تلقيهــا جائــزة 
لحريــة الصحافــة مــن الرابطــة العالميــة للصحــف 

ــقجي ــال خاش ــن جم ــة ع ــار نياب ــري األخب وناش

https://alqst.us8.list-manage.com/track/click?u=4ab7a1236321f2e14a7f17ff8&id=aa9bc675ea&e=e7f371278d
https://alqst.us8.list-manage.com/track/click?u=4ab7a1236321f2e14a7f17ff8&id=aa9bc675ea&e=e7f371278d
https://alqst.us8.list-manage.com/track/click?u=4ab7a1236321f2e14a7f17ff8&id=aa9bc675ea&e=e7f371278d
https://alqst.us8.list-manage.com/track/click?u=4ab7a1236321f2e14a7f17ff8&id=aa9bc675ea&e=e7f371278d
https://alqst.us8.list-manage.com/track/click?u=4ab7a1236321f2e14a7f17ff8&id=aa9bc675ea&e=e7f371278d
https://alqst.us8.list-manage.com/track/click?u=4ab7a1236321f2e14a7f17ff8&id=aa9bc675ea&e=e7f371278d
https://alqst.us8.list-manage.com/track/click?u=4ab7a1236321f2e14a7f17ff8&id=aa9bc675ea&e=e7f371278d


42 | تقرير القسط السنوي 2019

وفي 12 سبتمبر 2019، حصلت إيمان النفجان على جائزة 

لنشاطها  حدود  بال  مراسلون  من   2019 لعام  الشجاعة 

جائزة  تمنح  السعودية.  في  املرأة  حقوق  ألجل  الشجاع 

الشجاعة هذه للصحفيين أو وسائل اإلعالم أو املنظمات 

 في املمارسة والدفاع أو 
ً
غير الحكومية التي تظهر شجاعة

مناصرة الصحافة.

في 24 أكتوبر 2019، منح جمال خاشقجي جائزة أوك�شي 

التي  داي،  أوك�شي  واشنطن  مؤسسة  قبل  من  للشجاعة 

تمنح سنوًيا لفرًدا قام بنشاٍط شجاع وساهم في الترويج 

للحرية والديموقراطية أو الدفاع عنهما.

خاشقجي  منح  نفسه  اليوم  وفي 

للتكريم  الين  فرونت  نادي  جائزة 

وشجاعته  الصادقة  لروحه  التذكاري 

واستقالليته. تمنح هذه الجائزة سنوًيا 

أعمالهم  بأهمية  إقراًرا  للصحفيين 

وإنجازاتهم.
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لم يشهد عام 2019 التحسينات واإلصالحات الحقيقية التي أملنا بها. واستمرت السلطات في قمعها 
للمجتمع املدني لكّن مكانة وسمعة السلطات السعودية دولًيا تهاوت نتيجة حادثتي جريمة قتل جمال 
لوضع  واستنكاًرا  مسبوق  غير  دولًيا  انتباًها  جذبتا  فقد  الحقوقيات،  الناشطات  وتعذيب  خاشقجي 
حقوق اإلنسان في السعودية، مثل: محاوالت مجلس الشيوخ األمريكي وقرار البرملان األوروبي والبيانات 
املشتركة في األمم ملتحدة وإيقاف بيع األسلحة من دول عديدة، وهذه ليست إال بعض من التطورات 
الدولية اإليجابية التي زادت الضغط على السلطات السعودية، مما أدى لبعض التنازالت مثل اإلفراج 
املؤقت عن أغلب الناشطات الحقوقيات واإلفراج السريع عن معتقلين آخرين وتراجع االدعاء العام 

عن طلب حكم اإلعدام على بعض السجناء مثل إسراء الغمغام ومرتجى قريريص.

أن  بوضوح  اليسير  التقدم  هذا  بين 
أن  ويمكن  بالفعل  أثٌر  له  الدولي  الضغط 
حقوق  وضع  في  اإليجابي  للتغيير  يؤدي 
فالضغط  وبالتالي  األرض،  على  اإلنسان 
جًدا  مهم  السعودية  السلطات  على 
داخل  املدني  الفضاء  لغياب  خصوًصا 
البالد، والحفاظ عليه وزيادته ضرورّيتان 
في  نحن  الداخل.  في  األوضاع  لتحسين 

القسط نؤمن أن الضغط املشترك من املجتمع املدني الدولي ومجتمع الدول ومجتمع األعمال سيؤدي 
السلطات  ترتكبها  التي  املستقبل وسيؤدي لوضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان  في  تغييٍر حقيقي  إلى 

السعودية داخل وخارج البالد. ولهذا الهدف، نقدم التوصيات التالية.

12.الخالصة والتوصيات

إسراء الغمغام 
صورة لها وهي طفلة

مرتجى قريريص
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في جريمة قتل جمال 	  العمل على ضمان فتح تحقيق حيادي وشامل ومستقل وفعال 
في  ومحاسبتهم  القيادة  سلسلة  رؤساء  فيهم  بمن  املتورطون  كل  فيه  ى  يسمَّ خاشقجي 

محاكمة عادلة وشفافة.

الوقف فوري لبيع كل األسلحة وتصدير تكنلوجيا الرقابة إلى لسعودية.	 

آثار 	  وتقييم  السلطات  مع  التعامل  السعودية عند  في  اإلنسان  احتساب وضع حقوق 
هذا التعامل على حقوق اإلنسان.

تقديم وتأييد قرارات األمم املتحدة لتأسيس آلية رقابية على وضع حقوق اإلنسان في 	 
السعودية.

 في مجلس حقوق اإلنسان لألمم املتحدة 	 
ً

مساءلة ومعارضة عضوية السعودية مستقبال
إن لم تطبق السلطات إصالحات حقيقية.

حث السلطات السعودية على تطبيق التوصيات أدناه.	 

التوصيات للمجتمع الدولي:
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وتشكيل 	  والتجمع  التعبير  حرية  في  للحق  الكامل  والفعلي  القانوني  التكريس  ضمان 
الجمعيات واإلفراج الفوري وغير املشروط عن كل معتقلي الرأي بمن فيهم املدافعات 

عن حقوق اإلنسان املعتقالت ملمارسة حرياتهن األساسية.

االنضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.	 

إصالح النظام القانوني في البالد ابتداًء بصياغة دستور ونظام جزائي ومراجعة قانون 	 
محاربة جرائم اإلرهاب وتمويله وقانون الجرائم املعلوماتية وقانون النشر واملطبوعات 

وقانون الجمعيات واملؤسسات وضمان امتثال هذه القوانين الكامل للمعايير الدولية.

كل 	  حريتهم  من  املحرومين  األفراد  كل  ومنح  التعسفي  االعتقال  ملمارسة  حد  وضع 
الضمانات القانونية األساسية وحقوق املحاكمة العادلة.

ضد 	  االنتقامية  األعمال  ممارسة  عن  والتوقف  املتخصصة  الجزائية  املحكمة  إلغاء 
املعارضين السلميين بذريعة محاربة اإلرهاب.

وضع الحد ملمارسة التعذيب واملعاملة القاسية بما في ذلك الحجز املطول بمعزل عن 	 
العالم الخارجي والحجز االنفرادي، والتحقيق في كل مزاعم التعذيب بتحقيقاٍت سريعة 
فعالة وشّفافة ومحاسبة كل املتورطين وتوفير اإلنصاف الفعال للضحايا بما يتوافق 

مع املعايير الدولية.

اإللغاء املباشر لنظام الوالية وإنهاء القوانين واملمارسات التي تميز ضد املرأة.	 

كل 	  تعديل  األثناء  تلك  وفي  إلغائه؛  نحو  العمل  بهدف  اإلعدام  حكم  تطبيق  الحد 
بالجرائم األكثر خطورة وتحريم  للحد من تطبيق عقوبة اإلعدام  القائمة  التشريعات 

إعدام القاصرين.

وضمان 	  اليمن  في  اإلنسان  حقوق  وقانون  اإلنساني  القانون  انتهاكات  لكل  حد  وضع 
والبضائع  اإلنسانية  املساعدات  على  معيقات  ودون  السريع  املستفيدين  حصول 

الضرورية.

التوصيات للسلطات السعودية:
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جميع 	  لحماية  الدولية  االتفاقية  على  واملصادقة  القسري  اإلخفاء  ملمارسة  حد  وضع 
األشخاص من االختفاء القسري.

تحسين اإلدارة واإلشراف على منشآت السجون وضمان تطبيق قواعد األمم املتحدة 	 
النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء في كل مواقع االحتجاز.

العمال 	  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  االتفاقية  على  واملصادقة  الكفالة  نظام  إلغاء 
عامالت  عن   189 الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  وكذلك  أسرهم  وأفراد  املهاجرين 

املنازل.

العمل على تجنيس كافة األفراد عديمي الجنسية واملصادقة اتفاقية عام 1954 املتعلقة 	 
بوضع األشخاص عديمي الجنسية، وكذلك اتفاقية عام 1961 بشأن تخفيض حاالت 
انعدام الجنسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
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2 يناير
الناشطات  لزيارة  بريطانيين  نواب  من  طلب 
معلومات  ورود  بعد  السعودية  في  املعتقالت 

تفيد بتعرضهن للمعاملة القاسية والتعذيب.
جريمة  في  للمحاكمة  جلسة  أول  عقد  يناير:   3

قتل جمال خاشقجي.

8 يناير
ذات  القنون  رهف  السعودية  املواطنة  محاولة 
الثمانية عشر عاًما الهرب إلى أستراليا عبر مطار 
تدخل  بعد  هناك.  األمن  اعتقلها  حيث  بانكوك 
دولي، تمكنت القنون من الحصول على اللجوء 

في كندا.

املعتقل  الدين  رجل  بأن  تفيد  معلومات  ورود 
منتصف  منذ  املستشفى  دخل  القرني  عوض 
الصحية  حالته  تدهور  بعد   2018 ديسمبر 

نتيجة اإلهمال الطبي والضغط النف�شي.

9 يناير
وإيمان  اليوسف  وعزيزة  املحارب  رقية  نقل 
النفجان إلى سجن الحائر السيا�شي بعد شهور 

في الحجز االنفرادي.

13. التسلسل الزمني لألحداث المتعلقة 
بحقوق اإلنسان في السعودية 2019

10 يناير
اعتقال الصحفي والكاتب زهير كتبي مرة أخرى. 
رعاية  إلى  وبحاجة  سيئة  صحية  حالة  في  كتبي 

جيدة.

13 يناير
الغمغام  إسراء  الناشطة  محاكمة  بداية 
الجزائية  املحكمة  لدى  آخرين  خمسة  مع 
عقوبة  بإنزال  االدعاء  طالب  املتخصصة، 

اإلعدام على إسراء.

14 يناير
بومبيو  مايك  األمريكية  الخارجية  وزير  زيارة 
للسعودية كجزء من جولته في الشرق األوسط.

زهير كتبي
صحفي ومعتقل رأي

https://www.theguardian.com/world/saudiarabia
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7 فبراير
اإلنسان  لحقوق  السامية  املفوضية  إعالن 
األولية  استنتاجاتها  املتحدة  لألمم  التابعة 
كان  »خاشقجي  بأن  وأفادت  كالمار،  لتقرير 
وارتكبه  له  خطط  متعمد،  وح�شي  قتل  ضحية 

مسؤولون في اململكة العربية السعودية. ».

بن  محمد  أن  األمريكية  االستخبارات  كشف 
أنه   2017 في  مساعدين  أحد  أخبر  سلمان 

سيستخدم »الرصاصة« مع جمال خاشقجي.

14 فبراير
تعذيب  يدين  قراًرا  األوروبي  البرملان  تمرير 
واعتقال ناشطات حقوق اإلنسان السعوديات.

22 فبراير
فرحانة  الرحمن  عبد  األردني  الصحفي  تعرض 

لالعتقال واإلخفاء القسري.

23 فبراير
تعيين السعودية أول سفيرة لها األميرة ريمة بنت 

بندر آل سعود كمبعوث للواليات املتحدة.

27 فبراير
عادل  الخارجية  للشؤون  الدولة  وزير  تعهد 
حقوق  آليات  مع  »التعاون  بـ  جنيف  في  الجبير 
مجلس  ذلك  في  بما  املتحدة،  لألمم  اإلنسان 

حقوق اإلنسان«.

فبراير
ورود معلومات تفيد بتعرض الطبيب السعودي 
الرتز  فندق  في  للتعذيب  فتيحي  وليد  األمريكي 
كارلتون وفي سجني الحائر وذهبان، وكان فتيحي 
 منذ نوفمبر 2017 دون تهمة أو محاكمة.

ً
معتقال

15 يناير
العزيز  عبد  الكوميدي  الفنان  عن  اإلفراج 
محكوميته.  انتهاء  من  أشهر  ثالثة  بعد  الحازمي 
 2018 يونيو  شهر  بالسجن  الحازمي  على  حكم 
بتهمة التغريد تضامًنا مع املعتقلين السياسيين 

في السعودية.

20 يناير
حالته  تدهور  نتيجة  العماري  أحمد  وفاة 
سجن  في  أشهر  خمسة  قضاء  بعد  الصحية 
أثناء  للتعذيب  تعرضه  ويحتمل  ذهبان، 

احتجازه.

24 يناير
إعالن مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بحاالت 
أو  موجزة  بإجراءات  أو  القضاء  خارج  اإلعدام 
ستجري  أنها  كاالمار  أنييس  التعسفي  اإلعدام 

تحقيًقا في موت الصحفي جمال خاشقجي.

31 يناير
تأكيد السلطات السعودية في بيان صحفي أنها 
إسراء  بحق  اإلعدام  حكم  لتطبيق  تسعى  لن 

الغمغام.
الكندي  البرملان  أعضاء  أحد  ترشيح  فبراير:   5
لجين  السعودية  اإلنسان  حقوق   

َ
ناشطة

الهذلول لجائزة نوبل للسالم لعام 2019.

أحمد العماري
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حقوق  عن  واملدافعات  واملدافعين  الصحفيين 
اإلنسان.

25 مارس
تنادي  معارضة  أحزاب  خمسة  بريطانيا،  في 
األسلحة  بيع  بإيقاف  البريطانية  الحكومة 

للسعودية يوم الذكرى الرابعة لحرب اليمن.

27 مارس
ناشطات حقوق  الثانية ملحاكمة  الجلسة  عقد 
اإلنسان أدلى فيها بالدفاع عن أنفسهن وأخبرن 
تعذيب  من  له  تعرضن  بما  واملحكمة  القا�شي 

أثناء الحجز.

28 مارس
وإيمان  اليوسف  عزيزة  عن  املؤقت  اإلفراج 

النفجان ورقية املحارب مع استمرار املحاكمة.

السرية  املحاكمة  أن  كاالمار  أنييس  تصريح 
مع  تمتثل  ال  خاشقجي  جمال  بقتل  للمتهمين 

املعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

النتقاده  املزروع  أنس  القانون  دكتور  اعتقال 
سجل السعودية في حقوق اإلنسان.

4 مارس

عرض  ستراجع  بأنها  غوغل  شركة  تصريح  بعد 
وهو  اإللكتروني،  متجرها  على  أبشر«  تطبيق« 
يسمح  السعودية  الداخلية  لوزارة  تابع  تطبيق 
للرجال تتبع حركة اإلناث تحت واليتهم، أعلنت 

الشركة أنه ال يخالف الشروط واألحكام.

5 مارس
تشارك القسط في استضافة فعالية في الدورة 
بعنوان  اإلنسان  حقوق  ملجلس  األربعين 
»السعودية: وقت املحاسبة« وكان من املتحدثين 
ني  فيونوال  املتحدة  لألمم  الخاصان  املقرران 

أوالن و ميشيل فورست.

7 مارس
تقديم بيان مشترك من 36 دولة عضوة في األمم 
دول  جميع  وبمشاركة  آيسلندا  بقيادة  املتحدة 
بتحسين  السعودية  ينادي  األوروبي،  االتحاد 

سجل حقوق اإلنسان.

13 مارس
حقوق  ناشطات  ملحاكمة  األولى  الجلسة  عقد 
تتعلق  أغلبها  التهم،  بقائمة  وإعالمهن  اإلنسان 

بنشاطهن الحقوقي السلمي.

17 مارس
األمريكية  تايمز  النيويورك  صحفية  من  تقرير 
حملة  على  وافق  سلمان  بن  محمد  بأن  يفيد 
سرية تستهدف املعارضين في الخارج بالتجسس 
قبل  وذلك  والتعذيب،  واالحتجاز  واالختطاف 

سنة من جريمة قتل خاشقجي.

19 مارس
الشيوخ  مجلس  أعضاء  من  مشتركة  رسالة 
عن  باإلفراج  سلمان  امللك  تنادي  األمريكي 

أنس المزروع



50 | تقرير القسط السنوي 2019

2019، إذ تضم الناشطة الحقوقية  تأثيًرا لعام 
السعودية لجين الهذلول.

الناشطات  ملحاكمة  الرابعة  الجلسة  تأجيل 
ألسباب مجهولة.

18 أبريل
نشر مؤشر مراسلون بال حدود لحرية الصحافة 
السعودية  احتلت  حيث   ،2019 لعام  العاملية 
مرتبة 172 من 180 بلد نظًرا لجريمة قتل جمال 
املتزايد  والعدد  املحاسبة  وانعدام  خاشقجي 

للصحفيين واملواطنين الصحفيين في املعتقل.

23 أبريل
أغلبهم  سعودًيا  مواطًنا  وثالثين  سبعة  إعدام 
زعم  خلفية  على  الشرقية  املنطقة  من  شيعة 

السلطات ارتكابهم جرائم مرتبطة باإلرهاب.

29 أبريل
اإلعدام  عقوبة  بإنزال  العام  االدعاء  مطالبة 

بحق الباحث الشرعي حسن فرحان املالكي.

2 مايو
الناشطات،  ملحاكمة  الخامسة  الجلسة  في 
لحربي  وأمل  الفا�شي  املؤقت عن هتون  اإلفراج 
استمرار  مع  العنزي  وشدن  نمنكاني  وعبير 

املحاكمة.

31 مارس
نشر خبر لصحيفة الغارديان البريطانية يحتوي 
السجناء  معاناة  تبين  مسربة  طبية  تقارير 
التغذية  سوء  من  السعودية  في  السياسيين 

والجروح والكدمات والحروق.

3 أبريل
ناشطات حقوق  الثالثة ملحاكمة  الجلسة  عقد 
عن  املؤقت  باإلفراج  وعود  وبعد  اإلنسان. 

ناشطات أخريات، لم يفرج عن أحد.

5/4 أبريل
على  ومدّونين،  وكّتاب  نشطاء  تسعة  اعتقال 
اإلنسان،  حقوق  بناشطات  الرتباطهم  يبدو  ما 
وهي أول حملة اعتقاالت كبيرة منذ جريمة قتل 

جمال خاشقجي.

11 أبريل
عقاقير  نشر  عن  للقسط  معلومات  ورود 
السجون  من  عديد  داخل  خطيرة  ومخدرات 

السعودية.

15 أبريل
الناشط  اعتقال  منذ  سنوات  خمس  مرور 

الحقوقي وليد أبو الخير في 2014.

16 أبريل
ووفاء  مها  سعوديتين  فتاتين  هروب  عن  أخبار 
السبيعي من البالد إلى جورجيا وطلبهما اللجوء.

17 أبريل
النقض  حق  ترمب  األمريكي  الرئيس  يستخدم 
بالتوقف عن  الشيوخ يطالب  على قراٍر ملجلس 

دعم السعودية في حرب اليمن.

شخص   100 أكثر  قائمة  التايم  مجلة  إعالن 

عالء برنجي
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لحرية  القلم/باربي  جائزة  الهذلول  لجين  تلقي 
الكتابة لعام 2019.

23 مايو
يدين  قراًرا  األمريكيين  النواب  من  لجنة  طرح 
إنسان  حقوق  ناشطة   11 السعودية  سجن 

ومحاكمتهن على خلفية نشاطهن الحقوقي.

30 مايو
النخيفي  عي�شى  الحقوقي  الناشط  طلب  رفض 
كبيرة  أمه  تتمكن  حتى  جيزان  سجن  إلى  نقله 

السن من زيارته.

7 يونيو
سيا�شي  سجين  أصغر  بأن  تفيد  تقارير  ورود 
عقوبة  يواجه  قريريص  مرتجى  السعودية  في 
اإلعدام بعد قرابة أربع سنوات من السجن دون 
السلطات  تتهمه  جرائم  خلفية  على  محاكمة، 

بارتكابها عندما كان عمره 11 عاًما.

12 يونيو
أخبار عن هروب فتاتين سعوديتين، دعاء ودالل 

الشويكي من البالد إلى تركيا وطلبهما اللجوء.

17 يونيو
املعنية  املتحدة  لألمم  الخاصة  املقرر  تنشر 
أو  القضاء  نطاق  خارج  اإلعدام  بحاالت 
بإجراءات موجزة أو تعسًفا أنييس كاالمار نتائج 

تحقيقاتها في مقتل جمال خاشقجي.

21 يونيو
»الحملة  منظمة  قدمتها  قضائية  مراجعة  في 
ضد تجارة السالح«، وصلت محكمة االستئناف 
الحكومة  قرار  مشروعية  عدم  إلى  البريطانية 
البريطانية االستمرار بترخيص تصدير املعدات 

العسكرية إلى السعودية.

بداية مايو
الحاج السوري خالد عبد العزيز املخفى قسرًيا 
الحائر  سجن  في  يظهر   2017 سبتمبر  منذ 

السيا�شي بالرياض.

12 مايو
الصحفي  اعتقال  منذ  سنوات  خمس  مرور 
بالسجن  عليه  املحكوم  برنجي  عالء  السعودي 
وتعبيره  اإلنسان  حقوق  لدعمه  سنوات  سبع 
التواصل  شبكات  على  آرائه  عن  السلمي 

االجتماعي.

13 مايو
تواصل الصحفي والكاتب اليمني مروان املري�شي 
مع أسرته ألول مرة بعد قرابة السنة من اإلخفاء 

القسري.

15 مايو
ناشطات  اعتقال  حملة  بداية  منذ  سنة  مرور 
الدولية  والعفو  القسط  عقد  اإلنسان.  حقوق 
الناشطات  قضية  لنقاش  مؤتمًرا  بريطانيا  فرع 

وحالة حقوق اإلنسان في السعودية.

دخول الناشط الحقوقي السعودي عبد العزيز 
عن  إضراب  في  السجناء  من  وغيره  الشبيلي 

الطعام احتجاًجا على املعاملة القاسية.

18 مايو
السيا�شي  والناشط  الدين  رجل  عن  اإلفراج 

توفيق العامر بعد انتهاء محكوميته.

21 مايو
إضرابهم  معه  ومن  الشبيلي  العزيز  عبد  إنهاء 
ووعود  تنازالت  على  حصولهم  بعد  الطعام  عن 

بتحسين ظروف احتجازهم.

https://alqst.us8.list-manage.com/track/click?u=4ab7a1236321f2e14a7f17ff8&id=aa9bc675ea&e=e7f371278d
https://alqst.us8.list-manage.com/track/click?u=4ab7a1236321f2e14a7f17ff8&id=aa9bc675ea&e=e7f371278d
https://alqst.us8.list-manage.com/track/click?u=4ab7a1236321f2e14a7f17ff8&id=aa9bc675ea&e=e7f371278d
https://alqst.us8.list-manage.com/track/click?u=4ab7a1236321f2e14a7f17ff8&id=aa9bc675ea&e=e7f371278d
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18 يوليو
قاعة  في  بريطانيا  في  برملانية  مناظرة  عقد 
في  اإلنسان  »حقوق  بعنوان  ويستمنستر 

السعودية واحتجاز معار�شي النظام«.

24 يوليو
النقض  حق  ترمب  األمريكي  الرئيس  استخدام 
لرفض ثالث قرارات من مجلس الشيوخ تهدف 
األسلحة  من  الدوالرات  ماليين  بيع  إليقاف 

للسعودية واإلمارات العربية املتحدة.
25 يوليو: توجيه تهم جديدة ملحمد العتيبي منها 
الى قطر والتدخل في الشأن العام، ولم  السفر 

يحضر مراقبون دوليون الجلسة.

28 يوليو
املحكمة  أمام  العودة  سلمان  جلسة  تأجيل 

الجزائية املتخصصة بالرياض حتى أكتوبر.

30 يوليو
الحقوقيات  الناشطات  احتجاز  منذ  مرور عام 
ما  الحربي.  وأمل  السادة  ونسيمة  بدوي  سمر 
تزال سمر بدوي ونسيمة السادة رهن االحتجاز.

31 يوليو
الحقوقية  للناشطة  الثالثين  امليالد  عيد 

املحتجزة لجين الهذلول.

1 أغسطس
 إفراج السلطات السعودية بكفالة عن الطبيب 

26 يونيو
آلية  بتأسيس  حقوقية  منظمة  أربعين  مناداة 
حقوق  وضع  على  املتحدة  لألمم  تابعة  مراقبة 

اإلنسان في السعودية.

27 يونيو
مشاركة القسط في استضافة فعالية في الدورة 
اإلنسان  حقوق  ملجلس  واألربعين  الواحدة 
بعنوان »العدالة لجمال« مع املقررين الخاصين 

أنييس كاالمار وديفد كي.

الحقوقية سمر بدوي جلسة  الناشطة  حضور 
املحاكمة بتهم تتعلق بنشاطها الحقوقي.

9 يوليو
لندن  ديوان  مع  بشراكة  القسط  استضافة 
فعالية حول الخطوات الالزمة لتحقيق العدالة 
كاالمار  أنييس  املتحدثين  بين  ومن  لخاشقجي، 
واملحررة  جنكيز  خديجة  خاشقجي  وخطيبة 
املشرفة عليه في الواشنطن بوست كارين عطية.

الحفل  من  تنسحب  مناج  نيكي  الراب  نجمة 
املوسيقي في جدة وتصريحها بأن دعمها لحقوق 
سبب  هي  التعبير  وحرية  امليم  ومجتمع  املرأة 

انسحابها.

10 يوليو
زيارة من وفد من مراسلون بال حدود للسعودية 

سعًيا لإلفراج عن 30 صحفي معتقل.

وليد فتيحي

https://alqst.us8.list-manage.com/track/click?u=4ab7a1236321f2e14a7f17ff8&id=b1c36b41c1&e=e7f371278d
https://alqst.us8.list-manage.com/track/click?u=4ab7a1236321f2e14a7f17ff8&id=b1c36b41c1&e=e7f371278d
https://alqst.us8.list-manage.com/track/click?u=4ab7a1236321f2e14a7f17ff8&id=b1c36b41c1&e=e7f371278d
https://alqst.us8.list-manage.com/track/click?u=4ab7a1236321f2e14a7f17ff8&id=b1c36b41c1&e=e7f371278d
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19 سبتمبر
مشاركة القسط في استضافة فعالية جانبية في 
الدورة االثنين وأربعين ملجلس حقوق اإلنسان 
القسري  واإلخفاء  التعسفي  االعتقال  حول 

وتطبيق عقوبة اإلعدام في السعودية.

19 سبتمبر
املتحدة  لألمم  العام  األمين  مساعد  تقديم 
األفراد  ضد  االنتقامية  األعمال  حول  تقريره 
لحقوق  املتحدة  األمم  آليات  مع  املتعاونين 
اإلنسان، حيث تضمنت األسماء املذكورة لجين 
الهذلول وسمر بدوي ومحمد القحطاني وعي�شى 

النخيفي وفوزان الحربي ويحيى عسيري.

23 سبتمبر
أثناء  أستراليا  بقيادة  ثاني  مشترك  بيان  تقديم 
الدورة االثنين وأربعين ملجلس حقوق اإلنسان 
حقوق  وضع  حول  الشديد  القلق  عن  يعبر 

اإلنسان في السعودية.

27 سبتمبر
الهذلول  لجين  الحقوقية  الناشطة  قضاء  بعد 
500 يوم في السجن، يصدر 13 خبير من األمم 
الفوري  باإلفراج  ينادي  ا 

ً
مشترك بياًنا  املتحدة 

عنها.

28 سبتمبر
اعتقال املدّون عبد العزيز العودة.

2 أكتوبر
سلمان  على  بالحكم  النطق  جلسة  تأجيل 
الجزائية  املحكمة  في  عقدها  املفترض  العودة 

 أخرى إلى 10 أكتوبر.
ً
املتخصصة مرة

احتجز  الذي  فتيحي  وليد  األمريكي  السعودي 
تعّسفًيا لعشرين شهًرا، وما زال تحت املحاكمة 

بتهم فضفاضة.

2 أغسطس
إعالن السلطات السعودية عن سماحها للمرأة 
الذكر  األمر  ولي  موافقة  بدون  بالسفر  البالغة 

 أكبر على شؤونها األسرية.
ً
ومنح املرأة سلطة

8 أغسطس
عي�شى  الحقوقي  للناشط  جديدة  تهم  توجيه 
سنوات  ست  بالسجن  عليه  املحكوم  النخيفي 

لنشاطه الحقوقي.

جائزة  الخير  أبو  وليد  الحقوقي  الناشط  تلقي 
حقوق اإلنسان لنقابة املحامين األمريكية.

13 أغسطس
من  عنها  اإلفراج  عرض  الهذلول  لجين  رفض 
تعرضها  فيه  تنكر  مصور  بيان  مقابل  السجن 

للتعذيب أثناء االعتقال.

9 سبتمبر
الوحشية  االعتقاالت  حملة  على  سنتين  مرور 
التي استهدفت عشرات من رجال الدين والكّتاب 

والنشطاء، وأغلبهم ال يزالون رهن االعتقال.

12 سبتمبر
تلقي القسط معلومات حول اعتقاالت سياسية 
ملقيمين من جنسيات عربية إلى جانب كفالئهم 

السعوديين.

12 سبتمبر
الشجاعة  جائزة  على  النفجان  إيمان  حصول 
حدود  بال  مراسلون  من  املقدمة   2019 لعام 
في  املرأة  حقوق  ألجل  الشجاع  لنشاطها 

السعودية.
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الثنين  تهًما  األمريكي  الفدرالي  االدعاء  توجيه 
لصالح  بالتجسس  السابقين  تويتر  موظفي  من 
السعودية للحصول على معلومات حساسة عن 

املعارضين السعوديين.

16 نوفمبر
لندن ومواطن والسالم  القسط وديوان  تنظيم 
ومركز  النكاستر  وجامعة  للديموقراطية 
»الدول  موضوعه  مؤتمًرا  الخارجية  السياسية 

الخليجية واملستقبل املنشود«.

16-21 نوفمبر
اعتقاالت  حملة  السعودية  السلطات  شن 
في  ونشطاء  وصحفيات  لصحفيين  جديدة 

استمراٍر لقمع املجتمع املدني في السعودية.

26 نوفمبر
نقل السلطات الناشط الحقوقي وليد أبو الخير 
إلى وحدة الحراسة املشددة حيث احتجز هناك 

لعدة أيام.

27 نوفمبر
سلمان  على  بالحكم  النطق  جلسة  تأجيل 
 أخرى، هذه املرة إلى 30 يناير 2020.

ً
العودة مرة

28-30 نوفمبر
الراشد  بدر  عن  السعودية  السلطات  إفراج 
الفرحان  وفؤاد  الناصر  الصيخان  وسليمان 

حكومية  غير  منظمة   20 مع  القسط  إصدار 
جمال  مقتل  على  سنة  مرور  ذكرى  في  أخرى 
»العدالة  بـ  يطالب  ا 

ً
مشترك بياًنا  خاشقجي 

ووقفات  الفعاليات  مختلف  وعقد  لجمال«، 
 لذكراه.

ً
الحداد في أرجاء العالم إقامة

10 أكتوبر
سلمان  على  بالحكم  النطق  جلسة  تأجيل 

 أخرى.
ً
العودة مرة

الحوالي  الدين سفر  عقد جلسة ملحاكمة رجل 
في املحكمة الجزائية املتخصصة.

11 أكتوبر
إصدار القسط و13 منظمة غير حكومية أخرى 
الحقوق  جمعية  لتأسيس  العاشرة  الذكرى  في 
بياًنا  )حسم(  السعودية  في  واملدنية  السياسية 
عن  باإلفراج  السعودية  السلطات  فيه  تنادي 

كل أعضاء حسم املعتقلين.

16 أكتوبر
للناشط  الجديدة  املحاكمة  في  جلسة  عقد 
حضورها  من  منع  العتيبي  محمد  الحقوقي 

املراقبون الدوليون.

23 أكتوبر
في  عضو  كنظمة  رسمًيا  بالقسط  القبول 

الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان.

28 أكتوبر
عايدة  تعرض  عن  معلومات  القسط  تلقت 
الغامدي وعادل الغامدي للتعذيب الشديد بعد 
هي  الغامدي  عايدة   .2018 مارس  في  اعتقالهما 
عبد  لندن  في  املقيم  السعودي  املعارض  والدة 

هللا الغامدي وعادل أخوه األصغر.

6 نوفمبر

https://twitter.com/hashtag/ACPRA?src=hashtag_click
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العزيز  وعبد  فؤاد  ومصعب  املحيا  ووعد 
املجيد  وعبد  الشهري  الرحمن  وعبد  الحيص 
والتغطية  الضغوطات  نتيجة  وذلك  البلوي، 

اإلعالمية الدولية لخبر اعتقالهم.

10 ديسمبر: عقد القسط مؤتمرها السنوي 
اإلنسان،  لحقوق  العالمي  اليوم  في  الثالث 
وطرق  الحالية  بالتوجهات  متعلقة  بمواضيع 
النشطاء  من  مجموعة  فيه  تحدث  التغيير، 
الحقوقيين السعوديين إلى جانب متحدثين من 
ومركز  اإلنجليزي  والقلم  حدود  بال  مراسلون 
الدولية  والفدرالية  اإلنسان  لحقوق  الخليج 
السعودية  األوروبية  واملنظمة  اإلنسان  لحقوق 
ومنظمة  الدولية  والعفو  اإلنسان  لحقوق 

الحملة ضد تجارة السالح.

11 ديسمبر
دخول وليد أبو الخير ورائف بدوي إضراًبا عن 
الطعام بعد نقلهما إلى وحدة الحراسة املشددة 
)للمرة الثانية في حالة أبو الخير( واحتجازهم في 

االنفرادي.
16 ديسمبر

العتيبي  محمد  ملحاكمة  الثالثة  الجلسة  عقد 
الجديدة.

16 ديسمبر
عقد جلسة في محاكمة الباحث اإلسالمي حسن 

فرحان املالكي.

22 ديسمبر
عن  املدافع  من  مسربة  رسالة  القسط  تلقي 
فيها دخوله  يعلن  العمير  اإلنسان خالد  حقوق 
إضراًبا عن الطعام احتجاًجا على احتجازه دون 

مبرر.

23 ديسمبر
باإلعدام  بالرياض  الجزائية  املحكمة  حكم 
في  املتورطين  من  لثالثة  والسجن  خمسة  على 
القنصلية  في  خاشجقي  لجمال  الوح�شي  القتل 

السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018.
24 ديسمبر: بدأ سلسلة جديدة من املحاكمات 

في قضية سلمان العودة.

29 و31 ديسمبر
العودة  سلمان  محاكمة  في  جلسات  عقد 

الجديدة دون تحديد موعد للجلسة التالية.

سلمان العودة
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