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انتكاسة جديدة:
حقوق اإلنسان في السعودية في عام 2022

شــهدت حالــة حقــوق اإلنســان تدهــورا جديــدا فــي عــام 2022 بقمعهــا وازدرائهــا مــن الســلطات 
الســعودية. وَتواصــل النمــط المألــوف لالعتقــاالت التعســفية وحــاالت االختفــاء القســري، وبــدأت 
المحاكــم الســعودية، ابتــداًء مــن منتصــف العــام بوجــه خــاص، بإصــدار أحــكام قاســية بالســجن علــى 
ــر مســبوق علــى خلفيــة النشــاط الســلمي والمشــروع علــى وســائل التواصــل االجتماعــي،  نحــو غي
ــادًة حــادًة بعــد هــدوٍء  ــة اإلعــدام زي ــاخ الخــوف فــي المملكــة. وزاد اســتخدام عقوب ممــا يعــزز من
ســاد خــالل فتــرة كوفيــد، بتنفيــذ أكبــر عمليــة إعــدام جماعــي فــي اآلونــة األخيــرة )81 رجــال فــي 
يــوٍم واحــٍد(، وعــادت للظهــور بصــورة كبيــرة عمليــاُت اإلعــدام علــى خلفيــة الجنايــات غيــر العنيفــة 

المتعلقــة بالمخــدرات.
 

ــي  ــل الدبلوماســي لول ــذي تمارســه الســلطات مــع إعــادة التأهي ــد للقمــع ال وَترافــق هــذا التصعي
ــذ  ــه من عهــد الســعودية وحاكمهــا الفعلــي محمــد بــن ســلمان. فقــد أعــرض المجتمــع الدولــي عن
عــام 2018 بســبب دوره التوجيهــي فــي اغتيــال الصحفــي جمــال خاشــقجي المدعــوم مــن الدولــة. 

وقــد بــدأ هــذا الموقــف يضعــف فــي عــام 2021 عندمــا أخفــق الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن فــي 
الوفــاء بتعهــده بـ”إعــادة ضبــط” العالقــات األمريكيــة الســعودية. فأزمــة الطاقــة التــي ســببتها حــرب 
ــن وغيرهــم بعــد ذلــك إلــى التخلــي  ــا فــي عــام 2022 دفعــت القــادة الغربيي روســيا فــي أوكراني
عمــا تبقــى لديهــم مــن وازع، والتوجــه نحــو الســعودية للحصــول علــى مزيــٍد مــن إمــدادات النفــط. 
وتحققــت عــودة محمــد بــن ســلمان بنجــاٍح إلــى الســاحة الدوليــة، مــع اإلفــالت مــن العقــاب، بفضــل 
الزيــارات التــي تمــت إلــى الســعودية، بمــا فيهــا االجتماعــات التــي عقدها معــه رئيــس وزراء المملكة 
المتحــدة الســابق بوريــس جونســون فــي مــارس والرئيــس بايــدن فــي يوليــو، متبوعــًة باجتمــاع فــي 
باريــس بيــن ولــي العهــد والرئيــس الفرنســي إمانويــل ماكــرون. وفــي المقابــل، يبــدو أن هــذا األمــر 
ــط  ــه القس ــابًقا من ــّذرت س ــا ح ــو م ــعودية، وه ــي الس ــديد ف ــع الش ــن القم ــدًة م ــًة جدي ــج موج أّج

ونشــطاء آخــرون ومنظمــات حقوقيــة أخــرى.
 

ــكان أن  ــم بم ــن المه ــب، م ــي الصع ــي الحال ــع العالم ــي الوض ــورات، وف ــذه التط ــوء ه ــى ض وعل
يتخــذ المجتمــع الدولــي -السياســيون وكبــار رجــال األعمــال والمشــاهير فــي عالــم الرياضــة والترفيــه 
وعمــوم النــاس- اآلن وأكثــر مــن أي وقــت مضــى إجــراءات مبدئيــة حيثمــا أمكــن للدفــاع عــن حقــوق 

اإلنســان ومقاومــة الجهــود التــي تبذلهــا القيــادة الســعودية لتبييــض ســجلها المؤســف.

1. مقدمة
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ــل أحدهــا فــي نظــام األحــوال  ــدة مهمــة فــي الســعودية خــالل عــام 2022. تمث ــة تشــريعات جدي ُأصــدرت ثالث
الشــخصية األول فــي تاريــخ المملكــة، ودخــل حيــز النفــاذ فــي 18 يونيــو ولكنــه عــزز جوانــب مــن نظــام الواليــة 
ــة  ــات التعزيري ــي للعقوب ــن عــن أي تقــدٍم بخصــوص النظــام الجزائ ــم ُيعل ــدل تفكيكــه. وفــي الوقــت نفســه، ل ب
الموعــود الُمقــرر أن يتطــرق إلــى الجرائــم التــي ال تحــدد الشــريعة اإلســالمية عقوبــات لهــا. ويظــل هنــاك فــراغ 
قانونــي فــي الســعودية بســبب غيــاب دســتور رســمي والعديــد مــن القوانيــن األساســية، ويتواصــل تقويــُض كافــة 
اإلصالحــات التــي تجريهــا الســلطات بســبب القمــع المســتمر وعــدم احتــرام الحقــوق األساســية وعــدم اســتقالل 

الســلطة القضائيــة. 
 

وواصلــت الســلطات الســعودية فــي عــام 2022 االعتقــال التعســفّي لألشــخاص الذيــن مارســوا بســلمية حقهــم 
فــي حريــة التعبيــر وغيــره مــن الحقــوق األساســية. وبعــد أْن انتهــى األمــر بالعديــد مــن الشــخصيات البــارزة خلــف 
ــي  ــض أهال ــارزة، وبع ــر الب ــخصيات غي ــباب والش ــرى الش ــرًة أخ ــام م ــذا الع ــاالت ه ــتهدفت االعتق ــان، اس القضب
ــة. وفــي  ــوا فــي الســنوات الماضي ــوا قــد اعُتقل ــاء عــن أفــراد كان ــرت األنب ــك، توات ــى ذل ــن. وإضافــًة إل المعتقلي
الوقــت ذاتــه، ُأخبــر أربعــة محتجزيــن مــن مســلمي اإليغــور، بمــن فيهــم فتــاة تبلــغ مــن العمــر 13 ســنة، بأنهــم علــى 

وشــك الترحيــل إلــى الصيــن، مــع أنهــم مــا زالــوا علــى مــا يبــدو قيــد االحتجــاز فــي الســعودية.
 

وُأفــرج عــن العشــرات مــن معتقلــي الــرأي فــي عــام 2022 بعــد انقضــاء محكوميتهــم، ولكــن ذلــك كان بشــروٍط 
. ويظهر  قاســيٍة شــملت عــادًة منــع الســفر والعمــل والنشــاط علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي بشــكٍل تعســفيٍّ
ــة مــن انقضــاء  ــرأي بعــد مــدة طويل ــد مــن معتقلــي ال ــردي األوضــاع فــي تواصــل االعتقــال التعســفي للعدي ت

عقوبتهــم الحبســية وتعرضــوا بــدل ذلــك لإلخفــاء القســري أو ُأعيــد الحكــم عليهــم بمــدٍد أطــول.

ــق  ــن طري ــر ع ــم للخط ــجناء بعينه ــاة س ــعودية حي ــلطات الس ــض الس ــام 2022 تعري ــي ع ــرى ف ــرًة أخ ــهدنا م وش

2. ملخص تنفيذي 
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ــد. ويســاور القســط  اإلهمــال الجســيم وســوء المعاملــة المقصــود واإلخفــاء القســري واإلهمــال الطبــي المتعمَّ
القلــق بوجــٍه خــاصٍّ إزاء ســالمة معتقَلــي الــرأي محمــد القحطانــي وعيســى النخيفــي اللذيــن كان مــن المفتــرض 
ا فــي مــكان  اإلفــراج عنهمــا عنــد انتهــاء محكوميتهمــا فــي أواخــر عــام 2022، ولكنهمــا مــازاال مختفَييــن قســريًّ
مــا داخــل نظــام الســجون. وخــاض النخيفــي ونشــطاء محتجــزون آخــرون أيضــا إضراًبــا عــن الطعــام احتجاًجــا علــى 

المعاملــة المســيئة.
 

ــكام  ــر األح ــض أكث ــعودية بع ــم الس ــدرت المحاك ــام 2022، أص ــف ع ــن منتص ــداًء م ــيما ابت ــام، والس ــالل الع وخ
قمًعــا علــى اإلطــالق بحــق نشــطاء ســلميين )أو أي شــخص آخــر( فــي المملكــة، ممــا يعكــس انتكاســًة جديــدًة 
فــي مجــال حقــوق اإلنســان فــي البــالد ويشــير إلــى مرحلــة قمعيــة جديــدة. فعلــى ســبيل المثــال، ُحكــم فــي 9 
أغســطس علــى ســلمى الشــهاب بالســجن لمــدة 34 عاًمــا، تليهــا 34 عاًمــا مــن حظــر الســفر، بســبب نشــر تغريــدة 
ــات  ــة الحويط ــن قبيل ــراد م ــة أف ــى ثالث ــم عل ــرأي. وُحك ــي ال ــا لمعتقل ــن دعمه ــر ع ــرأة والتعبي ــوق الم ــن حق ع
باإلعــدام بعدمــا قاومــوا ســلميا اإلخــالء مــن أجــل بنــاء مشــروع مدينــة نيــوم العمالقــة، وصــدر الحكــم ضــد آخريــن 

بأحــكام بالســجن تصــل إلــى 50 عاًمــا.
 

وُغّلظــت أحــكام بعــض أولئــك المدانيــن علــى نحــو كبيــر فــي مرحلــة االســتئناف. وباإلضافــة إلــى حــاالت ُمــددت 
فيهــا العقوبــة قبــل إتمــام إجــراءات االســتئناف وقبــل أن تصبــح األحــكام نافــذًة )وهــو مــا كان توجًهــا بــارًزا فــي 
ــن  ــن الذي ــاك حــاالت أخــرى غلظــت فيهــا الســلطات الســعودية بالفعــل أحــكام المحتَجزي ــام 2022(، كان هن ع

اقتــرب موعــد انتهــاء محكوميتهــم، وبالتالــي مــّددت االحتجــاز.
 

ــذ  ــن ُنف ــدد األشــخاص الذي ــر مــن ضعــف ع ــام 2022، أي أكث ــة الســعودية 148 شــخصا فــي ع وأعدمــت الدول
فيهــم حكــم اإلعــدام فــي عــام 2021، بمــن فيهــم 81 رجــال كان 41 منهــم ينتمــون إلــى الطائفــة الشــيعية، فــي 
يــوٍم واحــٍد. وعــادت للظهــور بقــوٍة عمليــاُت اإلعــدام علــى خلفيــة الجنايــات المتعلقــة بالمخــدرات، علــى الرغــم 
ــه،  ــر العنيفــة. وفــي الوقــت ذات ــم غي ــك الجرائ ــة اإلعــدام فــي تل مــن إعــالٍن ســابٍق عــن وقــف اســتخدام عقوب
صــدر مزيــٌد مــن أحــكام اإلعــدام فــي الجرائــم التــي ُيزعــم أن مرتكبيهــا ُقّصــر، ممــا يهــدم ادعــاء الســلطات وقــف 

اســتخدام عقوبــة اإلعــدام علــى األحــداث. 
 

وواصلــت الســلطات الســعودية مصــادرة األراضــي المخصصــة للمشــاريع اإلنمائيــة الحكوميــة بصــورة غيــر قانونيــة 
وهــدم الممتلــكات العقاريــة وتهجيــر الســكان قســريا، والســيما فــي جــدة. وأظهــر اســتبيان أعدتــه القســط التأثيــر 
ــٍض. وشــّنت  ــب دون إخطــاٍر أو تعوي ــذة دون إجــراء مشــاورات عامــة وفــي الغال ــك اإلجــراءات المتَخ المدمــر لتل
الســلطات أيضــا حملــًة اســتثنائيًة مــن المتابعــات القضائيــة ضــد أفــراٍد مــن قبيلــة الحويطــات الذيــن احتجــوا فــي 

وقــٍت ســابٍق علــى ذلــك التعامــل.  
 

وفــي 8 مــارس 2022، ســّنت الســعودية نظــام األحــوال الشــخصية ألول مــرة. ففــي غيــاب أّي قانــون أســرة فــي 
الســابق، كانــت األحــكام المتعلقــة بقضايــا األســرة تخضــع بالكامــل لتقديــر القضــاة الذيــن كثــر تمييزهــم الشــديد 
ضــّد النســاء. ومــع ذلــك، يســاعد النظــام الجديــد علــى تقنيــن العديــد مــن خصائــص نظــام الواليــة القمعــي بــدل 
حظرهــا، لكــي تســتمر النســاء فــي الخضــوع لســيطرة الذكــور. وفــي شــهر أغســطس، أثــار اعتــداء رجــال أمــن علــى 
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شــابات فــي دار لأليتــام فــي خميــس مشــيط فــي محافظــة عســير، تســاؤالت جديــدة حــول األوضــاع المعيشــية 
وجــودة الرعايــة التــي يتلقاهــا األطفــال، والســيما الفتيــات والشــابات، فــي نظــام الرعايــة االجتماعيــة الســعودي.

وفــي الســعودية، مازالــت المثلّيــات والمثليــون ومزدوجــو الميــول والعابــرون والعابــرات )مجتمــع الميــم( 
ــية أو  ــم الجنس ــن ميوله ــم ع ــدام لتعبيره ــى اإلع ــجن وحت ــر الس ــٌة لخط ــم عرض ــم، فه ــز والوص ــون التميي يواجه
ــاب حقــوق  ــى غي ــدة عل ــى المملكــة فــي مناســبات عدي ــون ُدعــوا إل ــق مشــاهير عالمي ــة. وعّل هويتهــم الجندري

ــعودية. ــي الس ــم ف ــع المي مجتم
 

ــر مــن عديمــي الجنســية فــي الســعودية، المعروفيــن باســم “البــدون” )أي بــدون جنســية(  ومــا زال العــدد الكبي
يكافحــون ويعانــون مــن صعوبــات فــي كافــة مناحــي حياتهــم، بمــا فــي ذلــك التعليــم والرعايــة الصحيــة والعمــل 

والحيــاة العائليــة. 

، يعانــون مــن إســاءة المعاملــة المعتــادة بموجــب  وظــل العمــال المهاجــرون والعامــالت المنزليــات بوجــٍه خــاصٍّ
نظــام الكفالــة الســيء الصيــت فــي المملكــة. 

 
ــب بهــا التــي كانــت ترعاهــا األمــم المتحــدة والتــي امتــدت مــن أبريــل إلــى أكتوبر،  وعلــى الرغــم مــن الهدنــة الُمرحَّ
ــت األزمــة اإلنســانية المســتمرة  ــرة، ومــا زال ــكاب انتهــاكات خطي ــة فــي اليمــن بارت اســتمرت األطــراف المتحارب
هنــاك ضمــن األســوأ فــي العالــم. وفــي الوقــت ذاتــه، واصلــت الحكومــات الغربيــة إمــداد التحالــف الــذي تقــوده 
الســعودية بالدعــم العســكري والعتــاد، ووافقــت إدارة بايــدن فــي أغســطس 2022 علــى بيــع 300 صــاروخ أرض 

جــو أمريكــي بقيمــة 3,05 مليــار دوالر للســعودية.
 

وعلــى الســاحة الدوليــة، ُأعيــد تأهيــل ولــي العهــد محمــد بــن ســلمان علــى نحــو خطيــر فــي عــام 2022 وُســمح له 
بلقــاء بعــدد مــن قــادة العالــم، بمــن فيهــم الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن، مــع تحــول األولويــات فــي ضــوء حــرب 
روســيا فــي أوكرانيــا وارتفــاع أســعار الطاقــة. وجعلــت هــذه التطــورات الجهــود المبذولــة لضمــان المســاءلة أكثــر 
إلحاحــا مــن ذي قبــل. وفــي الوقــت ذاتــه، واصلــت الســلطات الســعودية فــي عــام 2022  اســتراتيجية العالقــات 
ــيقية  ــة والموس ــات الرياضي ــي الفعالي ــٍر ف ــكٍل كبي ــتثمار بش ــالل االس ــن خ ــابًقا م ــة س ــة الُمتَبع ــة المكثف العام
الدوليــة، ممــا أدى إلــى ظهــور دعــوات موجهــٍة إلــى مشــاهير العالــم المشــاركين ليدعمــوا حقــوق اإلنســان فــي 

المملكــة.
 

ويختتــم تقريــر القســط الســنوي بقائمــٍة مــن التوصيــات الموجهــة إلــى كلٍّ مــن الســلطات الســعودية والمجتمــع 
الدولــي، وجــدوٍل زمنــيٍّ لألحــداث المتعلقــة بحقــوق اإلنســان فــي الســعودية فــي عــام 2022.
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ــي  ــرة ف ــة ألول م ــّنت المملك ــام 2022. وس ــالل ع ــعودية خ ــي الس ــة ف ــدة مهم ــريعات جدي ــة تش ــدرت ثالث ُأص
تاريخهــا نظــام األحــوال الشــخصية فــي مــارس 2022، ودخــل حيــز النفــاذ فــي 18 يونيــو )انظــر الفصــل 10، حقوق 
المــرأة، الصفحــة 40(. واعُتمــد نظــام المعامــالت المدنيــة، الــذي يــروم تنظيــم العالقــات القانونيــة الخاصــة فــي 
غيــاب مدونــة مدنيــة، فــي مايــو 2022، ودخــل نظــام اإلثبــات حيــز النفــاذ فــي يوليــو بهــدف “الحــد مــن االختــالف 
ــذي  ــة، ال ــات التعزيري ــي للعقوب ــرار نظــام جزائ ــه، كان مــن المنتظــر أيضــا إق فــي المحاكــم”. وفــي الوقــت ذات
ســيكون أول نظــام جزائــي مكتــوب فــي البــالد يتطــرق إلــى جرائــم لــم ُتحــدد عقوباتهــا فــي الشــريعة، ولكنــه لــم 
ُيســّن بعــد. وفــي فصــل الصيــف، ُنشــر علــى شــبكة اإلنترنــت مــا ُزعــم أنــه نســخة لمشــروع نظــام العقوبــات، ولكــن 

وزارة اإلعــالم نفــت صحتــه ولــم ُيعَلــن عــن أي تقــدم فــي هــذا الصــدد.
 

ــلمان  ــن س ــد ب ــد محم ــي العه ــن ول ــا أعل ــر 2021 عندم ــي فبراي ــدة ف ــة الجدي ــة األربع ــرار األنظم ــد بإق ــد ُوع وق
ــر  ــدف “تطوي ــنة به ــك الس ــة تل ــول نهاي ــدة بحل ــن المعتَم ــع القواني ــدة وتراج ــن جدي ــّن قواني ــعودية ستس أن الس
المنظومــة التشــريعية فــي المملكــة”؛ وبغــض النظــر عــن عــدم ظهــور النظــام الجزائــي للعقوبــات التعزيريــة بعــُد، 
وكــون نظــام األحــوال الشــخصية مخيبــا جــدا لآلمــال فيمــا يتعلــق بحقــوق المــرأة، فقــد قــّوض القمــع المســتمر 

ــرٍة. ــرام الحقــوق األساســية وعــدم اســتقالل القضــاء كافــة إصالحــات الســلطات بصــورٍة كبي وعــدم احت

غياب التشريعات األساسية يخلق فراًغا قانونًيا

ــار العلمــاء،  ــس كب ــى الشــريعة اإلســالمية وفــق تفســير مجل ــا تقــوم عل تزعــم الســلطات الســعودية أن أنظمته
الــذي يمثــل الســلطة الدينيــة األعلــى فــي المملكــة. ولكــن الدولــة ال تقيــم دســتوًرا والنظــام األساســي للحكــم 
ــي،  ــاٌم جنائ ــة نظ ــريعات الدول ــي تش ــس ف ــية، ولي ــات األساس ــوق والحري ــّرس الحق ــو ال يك ــه، فه ــوض عن ال يع
ــف  ــي أن التعري ــا يعن ــلطات، م ــن للس ــاة التابعي ــرف القض ــع لتص ــيره خاض ــريعات تفس ــن تش ــه م ــوص علي والمنص
النظامــي للجرائــم وتحديــد عقوباتهــا وشــدتها خاضــع لتصــرف القضــاة وتفســيرهم للشــريعة اإلســالمية، مــا يتيــح 

3. اإلطار القانوني 

https://mqalaty.net/wp-content/uploads/2022/07/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA.pdf
https://alwatannews.net/World/article/1017669/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
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ــا. وينبغــي أن يتطــرق  ــٍر رجعــي ودون ســند قانونــي موضــوع نصًّ لهــم حريــة تصنيــف شــتى األعمــال كجرائــم بأث
ــرة. ــد ســنه، لهــذه المشــكلة الكبي ــة، عن ــات التعزيري النظــام الجزائــي للعقوب

إّن غيــاب النظــام الجنائــي يضيــف ضبابيــًة علــى عمليــة تطبيــق القانــون، ويعــد تجــاوًزا للمــادة 11 مــن اإلعــالن 
العالمــي لحقــوق اإلنســان التــي تنــص علــى أنــه “ال ُيــدان أيُّ شــخص بجريمــة بســبب أيِّ عمــل أو امتنــاع عــن عمــل 
ل ُجرًمــا بمقتضــى القانــون الوطنــي”، ولســد هــذا الفــراغ النظامــي، تســتخدم الســلطات  لــم يكــن فــي حينــه يشــكِّ

أنظمــة اســتثنائية – نناقشــها أدنــاه – تســمح بتفســير فضفــاض جــًدا للجرائــم.

نظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله

فــي 1 نوفمبــر 2017 وضــع نظــام مكافحــة جرائــم اإلرهــاب وتمويلــه )نظــام مكافحــة اإلرهــاب( قيــد التنفيــذ 
كبديــٍل أســوء وأشــّد قمعيــًة مــن ســاِبقه نظــام مكافحــة اإلرهــاب لعــام 2014، فالنظــام الجديــد يعــرف اإلرهــاب 
تعريًفــا فضفاًضــا ال يشــترط اســتخدام العنــف لتصنيــف األعمــال كأعمــال إرهابيــة، بــل ويشــمل توصيفــات صريحــة 
فــي اســتهدافها األعمــال غيــر العنيفــة مثــل “اإلخــالل بالنظــام العــام” و “زعزعــة أمــن المجتمــع واســتقرار الدولــة” 
و”تعريــض وحدتهــا الوطنيــة للخطــر”، وهــو يعاقــب “كل مــن وصــف – صــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة – الملــك أو 
ولــي العهــد بــأي وصــف يطعــن فــي الديــن أو العدالــة” بالســجن لمــدة بين 5 و10 ســنوات. يســتخدم هــذا النظام 

لتجريــم األعمــال الدارجــة ضمــن الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر وحريــة التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات. 

ل ضمانــات المحاكمــة العادلــة، فالمادتــان 19 و20 تمنحــان  وال يكــرس نظــام مكافحــة جرائــم اإلرهــاب الُمعــدَّ
االدعــاء العــام الســلطة الحتجــاز المشــتبه بــه بمعــزل عــن العالــم الخارجــي حتــى 90 يوًمــا “إذا اقتضــت مصلحــة 
التحقيــق ذلــك”، ويمنــح المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة صالحيــة تمديــد مــدة التوقيــف – بمــا فــي ذلــك التوقيــف 
بمعــزل عــن العالــم الخارجــي – إلــى أجــل غيــر مســمى، وهــذا االنتهــاك الصريــح لضمانــات المحاكمــة العادلــة ال 
يحــرم المشــتبه بــه مــن الزيــارات والتواصــل مــع ذويــه فقــط بــل حتــى مــن االستشــارة القانونيــة، ويخــرج األفــراد 
مــن حمايــة القانــون ويمّكــن ممارســة التعذيــب والمعاملــة القاســية، ويــزاد علــى ذلــك أن التوقيــف بمعــزل عــن 
العالــم الخارجــي يعــد بحــد ذاتــه شــكاًل مــن أشــكال التعذيــب، مــا يفاقــم مــن ُعرضــة األفــراد الموقوفيــن علــى 

خلفيــة نظــام مكافحــة اإلرهــاب للتعذيــب.

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

لــم تكــن حريــة التعبيــر متاحــة في الســعودية قبل نظــام مكافحة الجرائــم المعلوماتيــة لعام 2007، فالمنشــورات 
المطبوعــة تعرضــت تاريخًيــا للقمــع ومــن ثــم التقييــد بنظــام المطبوعــات والنشــر لعــام 2000، الــذي جــرى تحديثــه 
ــر علــى اإلنترنــت، ومــواده  ــة التعبي ــًدا لقمــع حري ــا جدي ــد وفــر إطــاًرا قانونًي فــي عــام 2003، لكــن النظــام الجدي
الفضفاضــة تســتخدم التهــام األفــراد ومحاكمتهــم لتعبيرهــم الســلمي عــن آرائهــم بنشــرها علــى مواقــع اإلنترنــت 

أو شــبكات التواصــل االجتماعــي. 

https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://laws.boe.gov.sa/Boelaws/Laws/LawDetails/57694209-3eed-46c7-a5d8-a9ed012761d4/1#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86,%D8%A3%D9%8A%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%A3%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA.
https://www.citc.gov.sa/en/RulesandSystems/CITCSystem/Documents/LA_004_%20E_%20Anti-Cyber%20Crime%20Law.pdf
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ecaaec43-8ff9-46b8-b269-a9a700f16e66/1
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فعلــى ســبيل المثــال، تنــص المــادة 6 مــن نظــام مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة علــى تجريــم “إنتــاج مــا مــن شــأنه 
المســاس بالنظــام العــام، أو القيــم الدينيــة، أو اآلداب العامــة، أو حرمــة الحيــاة الخاصــة، أو إعــداده، أو إرســاله، أو 
تخزينــه عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة، أو أحــد أجهــزة الحاســب اآللــي” وتعاقــب بالســجن لمــدة ال تزيــد علــى 

خمــس ســنوات وبغرامــة ال تزيــد علــى ثالثــة مالييــن ريــال ســعودي.

نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية

أقــرت الســلطات بنظــام الجمعيــات والمؤسســات األهليــة فــي شــهر ديســمبر 2015 ودخــل حيــز التنفيــذ رســمًيا 
ــا،  ــي وتنّظمه ــع المدن ــات المجتم ــيس منظم ــرح بتأس ــة تص ــة نظامي ــكان أول الئح ــارس 2016، ف ــهر م ــي ش ف

ــة الســلطات.  ــة تحــت رقاب ــات الخيري وذلــك رغــم ســماح الســلطات الســعودية الفعلــي لنشــاط الجمعي

لكــن هــذا النظــام لــم يفتــح هــذا المجــال لتأســيس منظمــات المجتمــع المدنــي كاملــة االســتقاللية بــل فــرض 
قيــوًدا صارمــة عليهــا وعلــى تنظيمهــا، فتماشــًيا مــع النهــج العــام كانــت مواد هــذا النظــام فضفاضة واســتخدمتها 
ــع العمــل “التعــارض مــع أحــكام  ــي، فمــن موان ــص لمنظمــات المجتمــع المدن الســلطات لرفــض إصــدار التراخي
الشــريعة اإلســالمية” أو “مخالفــة النظــام العــام” أو “التنافــي مــع اآلداب العامــة” أو “اإلخــالل بالوحــدة الوطنية”، 
مــا يدرجــه فــي صــّف األنظمــة المقّيــدة للحرّيــات، فــال نّصــه وال الئحتــه التنظيميــة تصــّرح بترخيــص إنشــاء منظمــات 

ــا.  حقــوق اإلنســان، خالًفــا للمؤسســات التعليميــة والخيريــة المذكــورة نصًّ

ويضــاف علــى ذلــك أن النظــام يمنــع الجمعيــات والمؤسســات األجنبيــة مــن تأســيس فــروع لهــا داخــل الســعودية 
ويخضــع منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة إلــى تدخــل حكومــيٍّ مفــرط فــي شــؤونها الداخليــة. 

االلتزامات الدولية

ــة لحقــوق اإلنســان، فقــد انضمــت المملكــة  ــق الدولي ــة وعــدد مــن المواثي تعهــدت الســعودية بالتزامــات دولي
العربيــة الســعودية خــالل العقــود الثالثــة الماضيــة إلــى االتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب 
ــز ضــد  ــع أشــكال التميي ــة القضــاء علــى جمي ــة، واتفاقي ــة القاســية أو الالإنســانية أو المهين ــة أو العقوب المعامل
المــرأة )ســيداو(، واالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، واتفاقيــة حقــوق األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة، وكذلــك اتفاقيــة حقــوق الطفــل وإلــى اثنيــن مــن بروتوكوالتهــا االختياريــة.  

وبذلــك تعهــدت الســلطات الســعودية بااللتــزام بمعاييــر هــذه االتفاقيــات ودمــج موادهــا وضماناتهــا القانونيــة 
فــي األنظمــة المحليــة، ولكــن عنــد مراجعــة اللجــان المعنيــة بهــذه االتفاقيــات الســعودية، كجــزٍء مــن مهمتهــا 
ــات وعــدم  ــق هــذه االتفاقي ــدول لهــا، تكــرر انتقادهــا الســلطات الســعودية لعــدم تطبي ــق ال ــة تطبي فــي مراقب

تلبيتهــا االلتزامــات التــي تنــص عليهــا.

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://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities
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واصلــت الســلطات الســعودية فــي عــام 2022 االعتقــال التعســفّي لألشــخاص الذيــن مارســوا بســلمية حقهــم 
فــي حريــة التعبيــر وغيــره مــن الحقــوق األساســية. وبعــد أْن انتهــى األمــر بالعديــد مــن الشــخصيات البــارزة خلــف 
القضبــان، اســتهدفت االعتقــاالت هــذا العــام مــرًة أخــرى الشــباب والشــخصيات غيــر البــارزة مثــل عبــد اهلل الدريبي 
الــذي اعُتقــل واختفــى قســريا فــي 15 مايــو 2022. ففــي 14 مايــو، اقتحمــت عناصــر مــن رئاســة أمــن الدولــة 
الســعودية منــزل الدريبــي وصــادروا أجهزتــه قبــل اســتدعائه للتحقيــق فــي اليــوم التالــي، ولــم يــرد خبــٌر عنــه منــذ 

ذلــك الحيــن. 

وُيعتقــل أحيانــا أفــراد عائلــة المعتقــل. ففــي يوليــو 2022، اعتقلــت الســلطات الســعودية ابــن الداعيــة ســليمان 
الدويــش، المختفــي قســريا منــذ عــام 2016، مالــك الدويــش. واعُتقــل كلٌّ مــن أخويــه عبــد الوهــاب وعبــد الرحمــن 
فــي عــام 2021 انتقاًمــا مــن عالقتهمــا بأبيهمــا ومناصرتهمــا لــه )انظــر الصفحــة 23(. ولــم يــرد أي خبــٍر عــن مالــك 
لعــدة أســابيع، إلــى حيــن اإلفــراج عنــه فــي أوائــل شــهر ســبتمبر. وبعــد أقــل مــن شــهٍر علــى إطــالق ســراح مالــك، 

ُأعيــد اعتقالــه ولــم تــرد أي معلومــات عنــه منــذ ذلــك التاريــخ. 

وتواتــرت األنبــاء فــي عــام 2022 عــن أفــراد كانــوا قــد اعُتقلــوا فــي الســنوات الماضيــة. وعلمــت القســط باعتقــال 
ــر  ــى إث ــباب عل ــن ش ــطاء ومدوني ــاالت لنش ــة اعتق ــالل موج ــو 2021 خ ــخ 16 ماي ــد بتاري ــوى الحمي ــطة نج الناش
تغريــدات ســلمية داعمــة لحقــوق اإلنســان. وقــد اســُتدعيت للتحقيــق عــدة مــرات قبــل اعتقالهــا األخيــر، واحُتجــزت 
فــي إحــدى المــرات لمــدة أســبوعين. وخــالل العــام، عِلمت القســط أيضــا باعتقــال الســلطات الســعودية للمهندس 
ــد  ــر 2021، والموظــف فــي شــركة االتصــاالت الســعودية )STC( عثمــان عب ــد الباقــي فــي نوفمب محمــود عب
ــى  ــًة إل ــك االعتقــاالت مرتبطــة بتعبيرهمــا الســلمي عــن آرائهمــا. وإضاف ــدو أن تل ــر 2022، ويب ــز فــي يناي العزي
ذلــك، ظهــرت أنبــاء عــن العديــد مــن األفــراد المعتقليــن فــي الســنوات األخيــرة صــدرت بحقهــم أحــكام قاســية 
بالســجن، بمــن فيهــم ســلمى الشــهاب ونــورة ســعيد القحطانــي وأســامة خالــد وســعد إبراهيــم الماضــي وعبد 

اهلل جيــان )انظــر الفصــل 7، محاكمــات جائــرة وأحــكام قاســية، الصفحــة 25(. 

4. االعتقال التعسفي  
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ــن  ــلَمين م ــعوديٌّ مس ــؤوٌل س ــر مس ــر 2022، أخب ــي يناي ــل؛ فف ــر الترحي ــن خط ــك المعتقلي ــض أولئ ــه بع ويواج
اإليغــور، وهمــا حمــد اهلل عبــد الولــي ونــور محمــد روزي، بأنهمــا علــى وشــك ترحيلهمــا قســريا إلــى الصيــن حيــث 
يواجهــان خطــر التعذيــب أو اإلخفــاء القســري. وقــد اعُتقــل الرجــالن فــي نوفمبــر 2020 أثنــاء تأديتهمــا لشــعائر 
م بعــُد أي تفســيٍر بخصــوص اعتقالهمــا. وفــي الوقــت  العمــرة والحــج فــي الســعودية؛ وبعــد مــرور عاميــن، لــم ُيقــدَّ
نفســه، اعُتقلــت أيضــا زوجــة نــور محمــد الســابقة، الســيدة Abula Buheliqiemu، رفقــة ابنتهــا البالغــة مــن العمــر 
13 ســنة فــي 31 مــارس 2022 وُأخبرتــا بأنهمــا ســُترّحالن. ويبــدو أن عمليــات الترحيــل لــم تتــم بعــد وأنهــم مازالــوا 

قيــد االحتجــاز فــي الســعودية. 

ــرون علــى الهــروِب مــن الســعودية وطلــِب  وفــي الوقــت نفســه، يواجــه فــي كثيــر مــن األحيــان األفــراد المجَب
اللجــوء فــي الخــارج خطــَر ترحيلهــم وإعادتهــم إلــى البــالد، مثــل الناشــط الســعودي عبــد الرحمــن الخالــدي الــذي 
ــت. وبعــد  ــى شــبكة اإلنترن ــام 2013 بســبب نشــاطه الســلمي عل ــى مغــادرة الســعودية فــي ع ــرا عل كان مجب
اغتــراب الخالــدي لمــدة ثمانــي ســنوات فــي تركيــا، غــادر وطلــب اللجــوء فــي بلغاريــا بتاريــخ 23 أكتوبــر 2021؛ 
واعُتقــل بعــد يوميــن. بعــد ذلــك، ُرفــض طلــب لجوئــه بنــاًء علــى تقييــم خاطــئ بــأن الســعودية اتخــذت “إجــراءات 
لتحقيــق الديمقراطيــة فــي المجتمــع”؛ مــازال طلــب الطعــن قيــد النظــر ولكنــه يبقــى معرًضــا لخطــر الترحيــل إلــى 

المملكــة، حيــث ُيحتمــل أن تكــون حالتــه وســالمته عرضــًة للخطــر. 

سلمى الشهاب أسامة خالد عبد اهلل جيالن

https://www.alqst.org/ar/post/uyghurs-detained-in-saudi-arabia-face-deportation-to-china
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ُأفــرج عــن العشــرات مــن معتقلــي الــرأي فــي عــام 2022 بعــد انقضــاء محكوميتهــم، ولكــن ذلــك كان بشــروٍط 
 . ــفيٍّ ــكٍل تعس ــي بش ــل االجتماع ــبكات التواص ــى ش ــاط عل ــل والنش ــفر والعم ــع الس ــادًة من ــملت ع ــيٍة ش قاس
وُيضــاف عددهــم إلــى قائمــة األفــراد الُمفــرج عنهــم إفراجــا مشــروطا فــي الســنوات الماضيــة والذيــن مازالــوا 
يواجهــون قيــودا قاســية. ويظهــر تــردي األوضــاع فــي تواصــل االعتقــال التعســفي للعديــد مــن معتقلــي الــرأي 
ــم  ــم عليه ــري أو الحك ــاء القس ــك لإلخف ــدل ذل ــم ب ــية وتعرضه ــم الحبس ــاء عقوبته ــن انقض ــة م ــدة طويل ــد م بع
مجــددا بمــدد أطــول. وُأطلــق ســراح بعضهــم فــي نهايــة المطــاف، بينمــا اســتمر احتجــاز آخريــن أو واجهــوا أحكامــا 
جديــدة بمــدد أطــول. ]مالحظــة: ترتكــز أحــكام الســجن فــي الســعودية علــى التقويــم الهجــري الــذي يكــون فيــه 

عــدد أيــام الســنة أقــل مــن التقويــم الميــالدي بحوالــي 11 يوًمــا.[

إخاء سبيل السجناء بعد إتمام عقوبات حبسية جائرة 

فــي 11 مــارس 2022، أخلــي ســبيل المــدون الســعودي رائــف بــدوي بعــد عــدة أيــام مــن انقضــاء مــدة ســجنه 
ــو 2012 ومــازال يخضــع لحظــر الســفر لمــدة 10  ــذ يوني ــه. واحُتجــز من المحــددة فــي 10 ســنوات بســبب كتابات
ســنوات. وفــي أبريــل، أخلــي ســبيل الكاتــب محمــد الخويلــدي بعــد مــا يقــارب ســت ســنوات مــن الســجن عقــب 
اعتقالــه فــي 23 يونيــو 2016. ومــازال يخضــع أيضــا لحظــر الســفر. وفــي 23 يوليــو، أخلــت الســلطات الســعودية 
ســبيل الناشــط والكاتــب فــي مجــال حقــوق اإلنســان نذيــر الماجــد الــذي كان معتقــال منــذ ينايــر 2017 وقضــى 
ــمبر،  ــي 25 ديس ــنوات. وف ــبع س ــدة س ــفر لم ــر الس ــا لحظ ــع حالًي ــنوات. ويخض ــبع س ــدة س ــجنية لم ــه الس عقوبت
أخلــي ســبيل الصحفــي والكاتــب خالــد العلقمــي بعــد إنهائــه عقوبتــه الســجنية، واعُتقــل فــي 12 ســبتمبر 2017. 

وُســجن كل أولئــك األفــراد بســبب ممارســتهم الســلمية لحقهــم فــي حريــة التعبيــر.

5. اإلفراج وتقييد الحياة بعد ذلك أو مواصلة 
االحتجاز بعد انقضاء مدة المحكومية   
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ــة  ــوق المدني ــة الحق ــي جمعي ــو ف ــان والعض ــوق اإلنس ــن حق ــع ع ــبيل المداف ــي س ــرة، ُأخل ــة األخي ــي اآلون وف
والسياســية فــي الســعودية )حســم( عبــد الكريــم الخضــر فــي 7 ينايــر 2023 بعــد انقضــاء مــدة محكوميتــه؛ وقــد 
اعُتقــل فــي أبريــل 2013 وصــدر حكــٌم ضــده بالســجن لمــدة عشــر ســنوات إثــر عملــه الســلمي فــي مجــال حقــوق 
اإلنســان. ويخضــع حالًيــا لحظــر الســفر لمــدة عشــر ســنوات. وُأخلــي ســبيل رفيقــه العضــو فــي جمعيــة حســم عبــد 
الرحمــن الحامــد فــي 9 ينايــر عقــب انقضــاء مــدة محكوميتــه بعدمــا اعُتقــل فــي عــام 2014 وصــدر حكــٌم ضــده 

بالســجن لمــدة تســع ســنوات إثــر نشــاطه الســلمي. ويخضــع حاليــا لحظــر الســفر لمــدة تســع ســنوات.

جمعية حسم

أسســت جمعيــة الحقــوق المدنيــة والسياســية )حســم( فــي أكتوبــر 2009 بهــدف تكريس حقــوق اإلنســان المدنية 
ا لتأســيس ملكيــة دســتورية فــي البــالد مــع برلمــان  والسياســية لكافــة المواطنيــن فــي الســعودية، ودعــت ســلميًّ
ــاكات  ــة انته ــت الجمعي ــة، ووثق ــة العادل ــوق المحاكم ــن حق ــتقل يضم ــاء مس ــات وقض ــل الصالحي ــب كام منتخ
حقــوق اإلنســان فــي المملكــة وســاعدت الضحايــا علــى تقديــم شــكاوى قانونيــة ضــد المســؤولين المتورطيــن 

فيهــا وشــاركت معلومــات مــع منظمــات غيــر حكوميــة دوليــة ومــع إجــراءات األمــم المتحــدة المعنيــة.

ا ســنة 2013،  ــة، بــل قامــت بحظرهــا كمنظمــة رســميًّ ــح للجمعي لــم تكتــف الســلطات الســعودية برفــض التصري
وأحالــت كافــة أعضائهــا األحــد عشــر للمحاكمــة، حيــث تعرضــوا للمضايقــات والممارســات العقابيــة بســبب 

ــان. ــوق اإلنس ــدة لحق ــم المتح ــات األم ــع آلي ــم م ــي وتعاونه ــاطهم الحقوق نش

رائف بدوي نذير الماجد عبد الكريم الخضر
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وفــي 2 فبرايــر 2022، أخلــي ســبيل داوود المرهــون عقــب انقضــاء مــدة محكوميتــه بعدمــا كان محتجــزا منــذ 
عــام 2012 علــى إثــر مشــاركته فــي احتجاجــاٍت عندمــا كان قاصــرا. وقــد واجــه المرهــون عقوبــة اإلعــدام قبــل أن 
ــف الحكــم الصــادر بحقــه فــي عــام 2021 إلــى الســجن لمــدة 10 ســنوات. وهــو مــا حــدث أيضــا فــي قضيَتــي  ُيخفَّ
علــي النمــر وعبــد اهلل الزاهــر اللذيــن ُأطلــق ســراحهما فــي أواخــر عــام 2021. وُأديــن الثالثــة بســبب ممارســات 
ــوا يخضعــون لحظــر الســفر لمــدة 10  ــة التجمــع، ومــا زال تدخــل فــي إطــار ممارســتهم الســلمية للحــق فــي حري

ســنوات. 

وأخلــي ســبيل نعيمــة المطــرود فــي 11 فبرايــر عقــب انقضــاء مــدة محكوميتهــا المحــددة فــي ســت ســنوات، 
واحتجازهــا منــذ أبريــل 2016 علــى إثــر مشــاركتها المزعومــة أيضــا فــي االحتجاجــات، ولكنهــا مازالــت تخضــع لحظر 
ــه  ــو، أخلــي ســبيل مرتجــى قريريــص عقــب انقضــاء مــدة محكوميت الســفر لمــدة ســت ســنوات. وفــي 24 يوني
ــص يواجــه فــي وقــت  ــا. وكان قريري ــاوز عمــره 13 ربيًع ــا كان ال يتج ــام 2014 حينم ــذ ع ــزا من ــا كان محتج بعدم
ســابق خطــر اإلعــدام ولكــن ُحكــم عليــه فيمــا بعــد بالســجن لمــدة ثمانــي ســنوات، بتهــم شــملت المشــاركة فــي 

االحتجاجــات فــي عمــر 10 ســنوات. ويخضــع حالًيــا لحظــر الســفر لمــدة ثمانــي ســنوات. 

ويظهــر تــردي األوضــاع، وكمثــاٍل علــى قســوة الســلطات الســعودية، فــي تواصــل االعتقــال التعســفي للعديــد 
ــدًة فــي  ــرة. وال ُيعــد هــذا األمــر ظاهــرًة جدي ــى بعــد انقضــاء مــدة محكوميتهــم الجائ ــرأي حت ــي ال مــن معتقل
الســعودية، مــع أنــه يخالــف التشــريعات المحليــة للمملكــة، فالمــادة الثانيــة مــن نظــام اإلجــراءات الجزائيــة تحظــر 

تلــك الممارســة. 

وأخلــي ســبيل بعــض أولئــك المحتجزيــن فــي نهايــة المطــاف فــي 2022 بعــد انقضــاء مــدة محكوميتهــم بمــدة 
طويلــة. فعلــى ســبيل المثــال، أخلــي ســبيل الصحفــي فهــد الســنيدي فــي 3 فبرايــر 2022 الــذي اعُتقــل فــي 
ــم  ــهر بته ــتة أش ــنوات وس ــالث س ــي ث ــددة ف ــه المح ــام محكوميت ــن إتم ــا م ــاٍم تقريًب ــد ع ــبتمبر 2017، بع 11 س
متعلقــة بحريــة التعبيــر. وأخلــي ســبيل الناشــط فــي مجــال حقــوق اإلنســان فهــد الفهــد فــي اليــوم نفســه بعــد 

داوود المرهونعلي النمر عبد اهلل الزاهر
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عــاٍم تقريبــا مــن انقضــاء مــدة محكوميتــه المحــددة فــي خمــس ســنوات. واعُتقــل الفهــد فــي أبريــل 2016 وصــدر 
حكــٌم ضــده بتهــم متعلقــة بنشــاطه الســلمي تشــمل “تحريــض النــاس ضــد ولــي العهــد مــن خــالل دعوتهــم إلــى 

المظاهــرات والتجمعــات”. ويخضــع حالًيــا لحظــر الســفر لمــدة عشــر ســنوات. 

ــا  ــطس 2022 بعدم ــي 23 أغس ــاض ف ــرف في ــطيني أش ــان الفلس ــاعر والفن ــراح الش ــًرا س ــق أخي ــل، ُأطل وبالمث
ــر 2014 وُحكــم  ــذ يناي ــًزا فــي الســعودية من ــاض محتَج ــر 2021. وكان في ــه فــي أكتوب انقضــت مــدة محكوميت
عليــه باإلعــدام لنشــره أشــعاًرا، وهــو الحكــم الــذي ُخفــف فيمــا بعــد إلــى الســجن لمــدة ثمانــي ســنوات. ومــازال 
ــادي الفلســطيني الســابق محمــد الخضــري  ــر. وُأخلــي ســبيل القي فــي الســعودية فــي وقــت نشــر هــذا التقري
ــل 2019  ــر 2022. واعُتقــل الخضــري فــي أبري ــه فــي فبراي ــر بعــد انقضــاء مــدة محكوميت ــًرا فــي 19 أكتوب أخي
وُحكــم عليــه فــي عــام 2021 بالســجن لمــدة 15 ســنة، وُخّفضــت هــذه المــدة فــي مرحلــة االســتئناف لتصبــح 
ســت ســنوات مــع وقــف تنفيــذ نصــف المــدة، فــي ســياق محاكمــة جماعيــة تشــوبها انتهــاكات خطيــرة لألصــول 
القانونيــة. ومــع أن الخضــري يعانــي مــن وضــٍع صحــيٍّ حــرٍج بســبب إصابتــه بالســرطان، إال أن الســلطات اســتمرت 
ــة 21(.  ــر، الصفح ــي خط ــجناء ف ــل 6، س ــر الفص ــجنه )انظ ــالل س ــالزم خ ــي ال ــالج الطب ــداده بالع ــض إم ــي رف ف

ــا فــي األردن رفقــة عائلتــه.  ويوجــد حالًي

فهد السنيدي أشرف فياض محمد الخضري

سجناء قيد االحتجاز بعد انقضاء محكومياتهم 

ــى  ــر عل ــذا التقري ــر ه ــت نش ــي وق ــفي ف ــال التعس ــد االعتق ــعودية قي ــي الس ــرأي ف ــي ال ــض معتقل ــازال بع م
الرغــم مــن انقضــاء محكومياتهــم منــذ فتــرٍة طويلــٍة. فقــد أنهــى الصحفيــان أحمــد الصويــان ومســاعد الكثيــري، 
المعتقــالن فــي ســبتمبر 2017 خــالل حملــة قمعيــة علــى المعارضيــن، مدتهمــا الحبســية المحــددة فــي ثــالث 
ســنوات وثــالث ســنوات وســتة أشــهر علــى التوالــي بنــاًء علــى تهــم متعلقــة بحريــة التعبيــر؛ ومــع ذلــك، مــازاال 

خلــف القضبــان بعــد مــرور أكثــر مــن ســنتين علــى تاريــخ انقضــاء مــدة محكوميتهمــا. 

https://alqst.org/ar/post/prisoners-of-conscience-in-saudi-arabia-held-beyond-sentences-expiry
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وفــي تطــّوٍر مقلــٍق آخــر، ُمنــع بعــض المعتقليــن الذيــن مــن المقــرر إخــالء ســبيلهم مــن االتصــال بالعالــم الخارجــي 
ــاء القســري، مــن بينهــم المدافعــان عــن حقــوق اإلنســان عيســى النخيفــي ومحمــد  ــم تعرضــوا لإلخف ومــن ث
ــر 2022 علــى التوالــي )انظــر الفصــل 6،  ــر ونوفمب القحطانــي، اللذيــن انقضــت مــدة محكوميتهمــا فــي أكتوب
ــط  ــم الناش ــن فيه ــبيلهم، بم ــالء س ــرر إخ ــن المق ــن كان م ــر آخري ــل مصي ــة 21(. وُيجه ــر، الصفح ــي خط ــجناء ف س
ــر 2022. وفــي الوقــت نفســه،  ــه فــي نوفمب ــذي انقضــت مــدة محكوميت ــز الســنيدي ال ــد العزي الحقوقــي عب
ُأعيــدت محاكمــة آخريــن ينتظــرون اإلفــراج، بمــن فيهــم محمــد الربيعــة )انظــر الفصــل 7، محاكمــات جائــرة 

ــة 25(.  ــية، الصفح ــكام قاس وأح

عيسى النخيفي عبد العزيز السنيدي محمد الربيعة

حظر السفر المستمر 

ــودا مشــددة،  ــة يواجهــون قي ــرأي الذيــن أخلــي ســبيلهم فــي الســنوات الماضي ــد مــن معتقلــي ال مــازال العدي
والســيما حظــر الســفر الــذي يمنعهــم مــن مغــادرة البــالد. وإضافــًة إلــى فــرض ذلــك الحظــر علــى األفــراد بعــد 
ــت  ــم، واصل ــادر بحقه ــي الص ــم القضائ ــن الحك ــزٍء م ــابٍق كج ــٍت س ــي وق ــادًة ف ــُدر ع ــذي يص ــم، وال ــراج عنه اإلف
الســلطات الســعودية فــي عــام 2022 فــرض حظــر الســفر بصــورٍة تعســفيٍة علــى أهالــي المعتقليــن أيًضــا، 

ــة. ــة الجماعي ــالد فــي شــكل مــن أشــكال العقوب ومنعهــم أيضــا مــن مغــادرة الب



1818

انتكاسة جديدة:
حقوق اإلنسان في السعودية في عام 2022

قائمــة مختــارة لنشــطاء وفاعليــن ســعوديين فــي المجتمــع المدنــي أخلــي ســبيلهم لكنهــم محظــورون مــن 
الســفر إلــى خــارج البــاد

مدة حظر السفر  تاريخ اإلفراج  الصفة  االسم

أربع سنوات

خمس سنوات

ثماني سنوات 

خمس سنوات

خمس سنوات

15 سنة 

عشر سنوات 

عشر سنوات  

عشر سنوات  

في أواخر يناير 2021 

10 فبراير 2021

في أواخر فبراير 
 2021

27 يونيو 2021

27 يونيو 2021

23 سبتمبر 2021

27 أكتوبر 2021

14 نوفمبر 2021

2 فبراير 2022 

مدافع عن حقوق 
اإلنسان

مدافعة عن حقوق 
اإلنسان 

صحفي 

مدافعة عن حقوق 
اإلنسان 

مدافعة عن حقوق 
اإلنسان 

أكاديمي

طفل متظاهر

طفل متظاهر

طفل متظاهر 

عصام كوشك

لجين الهذلول

عالء برنجي 

نسيمة السادة 

سمر بدوي 

عبد الرحمن الشميري

علي النمر

عبد اهلل الزاهر 

داوود المرهون
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عشر سنوات 

ست سنوات 

عشر سنوات 

ثماني سنوات 

سبع سنوات 

عشر سنوات 

تسع سنوات 

3 فبراير 2022

11 فبراير 2022

11 مارس 2022 

24 يونيو 2022 

23 يوليو 2022

7 يناير 2023 

9 يناير 2023 

مدافع عن حقوق 
اإلنسان 

متظاهرة 

مدّون

طفل متظاهر

كاتب

مدافع عن حقوق 
اإلنسان 

مدافع عن حقوق 
اإلنسان 

فهد الفهد

نعيمة المطرود

رائف بدوي

مرتجى قريريص

نذير الماجد

عبد الكريم الخضر

عبد الرحمن الحامد
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يــرى جميــع العالقيــن داخــل نظــام الســجون الســعودية القاســي أن األوضــاَع في الســجون ســيئًة للغايــة. ويتعّرض 
أيًضــا معتقلــو الــرأي فــي كثيــر مــن األحيــان لمعاملــة قاســية وغيــر إنســانية ومهينــة خلــف القضبــان. وشــهدنا مــرًة 
أخــرى فــي عــام 2022 تعريــض الســلطات الســعودية حيــاة ســجناء بعينهــم للخطــر عــن طريــق اإلهمــال الجســيم 

ــد. وســوء المعاملــة المقصــود واإلخفــاء القســري واإلهمــال الطبــي المتعمَّ

االعتداء على الصحفيين 

ــي  ــد واالنتقامــي بســالمة عــدد مــن معتقل واصلــت الســلطات الســعودية فــي عــام 2022 اســتهتارها المتعمَّ
الــرأي الذيــن بــدا أنهــا تســعى إلــى االنتقــام منهــم. وهــو مــا تبّيــن مثــاًل فــي مايــو 2022 حينمــا وضعــت إدارة 
ســجن الحائــر عمــًدا بعــض معتقلــي الــرأي بمــن فيهــم محمــد القحطانــي وعيســى النخيفــي وفــوزان الحربــي 
ومحمــد الحضيــف فــي زنزانــٍة خاصــٍة بســجناء يعانــون مــن أمــراض نفســية، علــى الرغــم مــن مطالباتهــم بالنقــل 

إلــى زنزانــة أخــرى.

ــى  ــة الخاصــة بالمرضــى النفســيين عل ــن فــي الزنزان ــدى أحــد الســجناء الموَدعي ــو، اعت ــك، فــي 26 ماي وبعــد ذل
محمــد القحطانــي بالضــرب، قبــل أن يتدخــل المعتقلــون اآلخــرون إليقــاف االعتــداء وحمايــة القحطانــي. وهــذا 
ا  ــيًّ ــتقّرين نفس ــر المس ــجناء غي ــد الس ــاول أح ــبق أن ح ــام 2021، س ــي ع ــه؛ فف ــن نوع ــن األول م ــم يك ــداء ل االعت
إشــعال حريــق فــي الزنزانــة وقــت وجــود القحطانــي فيهــا، قبــل أن يســارع المعتقلــون فــي الزنزانــة إلــى الســيطرة 

علــى الحريــق. 

ــرًة مــن الســلطات الســعودية، وذلــك اســتناًدا إلــى تكــرر  وتثيــر هــذه الحــوادث القلــق بســبب احتماليــة كونهــا مدبَّ
حــوادث مشــابهة مثــل االعتــداء الشــنيع والقاتــل علــى الراحــل موســى القرنــي فــي ســجن ذهبــان فــي جــدة 
فــي شــهر أكتوبــر مــن العــام 2021، واإلهمــال الطبــي المتعمــد للراحــل عبــداهلل الحامــد فــي ســجن الحائــر ممــا 
ــداء  ــر شــريدة بســبب كوفيــد19- فــي مايــو 2021، وكذلــك االعت ــه فــي أبريــل 2020، ووفــاة زهي ســّبب وفات

علــى خالــد العميــر فــي يوليــو 2021.

6. سجناء في خطر 

https://www.alqst.org/en/posts/600
https://alqst.org/ar/post/authorities-have-an-absolute-duty-to-keep-prisoners-of-conscience-safe
https://www.alqst.org/ar/post/killing-of-jailed-reformer-musa-al-qarni-highlights-use-of-torture-in-saudi-prisons
https://www.alqst.org/ar/post/attempt-to-kill-activist-in-saudi-prison-as-authorities-deliberately-place-lives-at-risk
https://www.alqst.org/ar/post/death-of-detainee-after-contracting-covid-19-highlights-saudi-authorities%27-gross-medical-negligence
https://www.alqst.org/en/posts/418
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حاالت االختفاء القسري  

تنتشــر حــاالت االختفــاء القســري الممنهجــة فــي الســعودية حيــث واصلــت الســطات الســعودية هــذه الممارســة 
علــى نحــو مكثــٍف فــي عــام 2022 إزاء معتقلــي الــرأي، بمــن فيهــم المعتقلــون المقــرر اإلفــراج عنهــم. فمــع 
أن محمــد القحطانــي أنهــى محكوميتــه المحــددة فــي 10 ســنوات بتهــم تتعلــق بعملــه الســلمي فــي مجــال 
ا منــذ 24 أكتوبــر حتــى وقــت نشــر هــذا التقريــر.  حقــوق اإلنســان فــي 22 نوفمبــر 2022، فقــد ظــل مختفيــا قســريًّ
ــن  ــه أو ع ــاٍت عن ــاء أي معلوم ــض إعط ــه وترف ــع أهل ــل م ــن التواص ــه م ــعودية تمنع ــلطات الس ــت الس ــا فتئ وم
مــكان وجــوده. وتشــتبه أســرته فــي قيــام الســلطات بذلــك انتقاًمــا منــه لتقديمــه شــكوى بخصــوص االعتــداءات 

المتكــررة التــي كان يتعــرض لهــا فــي الســجن )علــى النحــو الموضــح أعــاله(. 

وكمثــاٍل آخــر علــى تعامــل الســلطات االنتقامــي مــع معتقلــي الــرأي، مــازال الناشــط المعتقــل عيســى النخيفــي 
ا منــذ 15 أكتوبــر حتــى اآلن، وذلــك منــذ إعالنــه خــوض إضــراٍب عــن الطعــام احتجاًجــا علــى عــدم  مختفيــا قســريًّ
إطــالق ســراحه بعــد انقضــاء مــدة حبســه المحــددة فــي ســت ســنوات فــي ســبتمبر 2022. ولــم ُيســمح لعائلتــه 
ــادت  ــعودية أع ــلطات الس ــى أن الس ــرا إل ــوده. ونظ ــكان وج ــن م ــاٍر ع ــي أي أخب ــه أو تلق ــل مع ــٍذ بالتواص منذئ
محاكمــة معتقليــن حالييــن مــرارا وتكــرارا وغّلظــت أحكامهــم فــي اآلونــة األخيــرة، توجــد مخــاوف مــن احتماليــة 
ــاء  ــا أثن ــان أيًض ــا معّرض ــية. وهم ــات القاس ــن العقوب ــٍد م ــواء لمزي ــى الس ــي عل ــي والنخيف ــرض القحطان أن يتع

ــد مثــل التعذيــب الجســدي.  اختفائهمــا لخطــر االنتهــاكات الحقوقيــة المتزاي

ــث يشــّكل جــزًءا مــن  ــن، بحي وتســتخدم الســلطات االختفــاء القســري إلســكات النشــطاء وغيرهــم مــن المنتقدي
نمــٍط أكبــر تتــم فيــه االعتقــاالت التعســفية متبوعــًة بمــدٍد أقصــر أو أطــول مــن االختفــاء القســري قبــل أن يظهــر 
ا،  الضحايــا مــن جديــد لُيحاَكمــوا وقــد يختفــون بعدهــا مــرًة أخــرى. وتــدوم أحياًنــا حــاالت االختفــاء مــدًة طويلــًة جــدًّ
ممــا يثيــر مخــاوف أكبــر علــى ســالمة الضحايــا ومصيرهــم. فعلــى ســبيل المثــال، اعتقــل جهــاُز المباحــث العامــل 

موسى القرني عبداهلل الحامد خالد العمير

https://www.alqst.org/ar/post/concern-for-fate-of-human-rights-defender-mohammed-al-qahtani
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سوء المعاملة والمضايقات المؤدية إلى اإلضراب عن الطعام

أفضــت أحياًنــا المضايقــات والتخويــف الــذي تعــّرض لــه معتقلــو الــرأي فــي الســجن فــي عــام 2022، علــى غــرار 
الســنوات الماضيــة، إلــى إضرابهــم عــن الطعــام ســواء بصــورة فرديــٍة أو جماعيــٍة للمطالبــة بحقوقهــم وبتحســين 
ــى  ــي عيس ــط الحقوق ــاض الناش ــو، خ ــى 19 ماي ــن 15 إل ــرى م ــرًة أخ ــل، وم ــن 17 و30 أبري ــا بي ــم. فم ظروفه
النخيفــي إضراًبــا عــن الطعــام فــي ســجن الحائــر احتجاًجــا علــى تأخيــر إدارة الســجن الســماح لــه بالخــروج إلتمــام 
بعــض المعامــالت المصرفيــة المتعلقــة براتبــه وتجديــد بطاقــة هويتــه انتقاًمــا منــه. ولــم تتمكــن أســرته مــن تلقــي 
ــدة فــي مصاعــب غيــر  راتبــه لعــدة شــهور بســبب انتهــاء صالحيــة بطاقــة هويتــه، فتســببت هــذه المماطلــة المتعمَّ
ضروريــة لزوجتــه وأبنائــه. وخــاض النخيفــي إضراًبــا آخــر عــن الطعــام فــي أكتوبــر احتجاًجــا علــى اســتمرار احتجــازه 
لمــدة أســبوٍع بعــد انقضــاء مــدة محكوميتــه، علــى غــرار مــا قــام بــه المدافــع عــن حقــوق اإلنســان محمــد الربيعــة 

فــي ســبتمبر ألســباب مماثلــة.

فــي المجــال اإلنســاني عبــد الرحمــن الســدحان فــي مايــو 2018 مــن مقــر عملــه بمقــر الهــالل األحمر الســعودي 
ا لمــدة 23 شــهًرا. ومنــذ ظهــوره فــي محكمــة االســتئناف فــي أغســطس 2021،  فــي الريــاض واختفــى قســريًّ
ا مــرًة أخــرى، بعدمــا ُحكــم عليــه فــي أبريــل مــن ذلــك العــام بالســجن لمــدة 20  أصبــح الســدحان مختفيــا قســريًّ

عاًمــا علــى خلفيــة تعليقــات ســلمية علــى تويتــر، ورفضــت الســلطات تواصلــه مــع أهلــه. 

ومــن األمثلــة األخــرى اعتقــال الداعيــة ســليمان الدويــش فــي 22 أبريــل 2016 بعــد نشــر تغريــداٍت علــى تويتــر 
منتقــدٍة للملــك ســلمان ومحمــد بــن ســلمان، وتعــّرض للتعذيــب الوحشــي علــى يــد كبــار المســؤولين فــي ســجٍن 
غيــر رســمي فــي الريــاض. وظهــر الدويــش آخــر مــرة فــي يوليــو 2018. ولــم تــرد أي أخبــار عنــه أو عــن صحتــه أو 

ا.  مــكان وجــوده منــذ ذلــك الحيــن؛ فمــازال مختفيــا قســريًّ

محمد القحطاني عبد الرحمن السدحانسليمان الدويش

https://alqst.org/ar/post/rights-activist-essa-al-nukhaifi-on-hunger-strike-in-jail
https://www.alqst.org/ar/post/key-details-emerge-of-preacher-Sulaiman-al-Dowaish-torture-ordeal-in-royal-palace-basement
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ــا  ــه قــوات األمــن فــي عــام 2020، إضراًب ــذي قتلت ــم الحويطــي ال ــد الرحي وخــاض شــادلي الحويطــي، أخــو عب
عــن الطعــام فــي 23 مايــو احتجاًجــا علــى ســوء المعاملــة والحبــس االنفــرادي. ومــازال شــادلي والعديــد مــن 
ــوم  ــة ني ــروع مدين ــل مش ــن أج ــم م ــن بيوته ــالء م ــم اإلج ــبب رفضه ــر 2020 بس ــذ فبراي ــن من ــي محتجزي األهال
العمالقــة. وُأطعــم فــي يونيــو بالقــوة بواســطة أنبــوٍب، وهــو مــا يعــد معاملــة قاســية وغيــر إنســانية. )لمزيــٍد مــن 

التفاصيــل عــن االنتهــاكات المرتكبــة ضــد أهالــي قبيلــة الحويطــات، انظــر الصفحــة 38(.

الحرمان من العاج الطبي 

ــد مــن العــالج الطبي،  ُتعــّرض حيــاة الســجناء فــي الســجون الســعودية للخطــر دون داٍع عــن طريــق الحرمــان المتعمَّ
ــل وفــاة رمــز الدفــاع عــن حقــوق  ــة، مث ــات فــي الســجن خــالل األعــوام الماضي ــى عــدد مــن الوفي ممــا أدى إل
اإلنســان فــي الســعودية عبــداهلل الحامــد فــي أبريــل 2020. وفــي مــارس 2022، أوقفــت الســلطات الســعودية 
بصــورٍة تعســفيٍة العــالج الهرمونــي لســرطان البروســتات الــذي يتلقــاه الســجين السياســي محمــد صالــح الخضــري 
البالــغ مــن العمــر 85 عاًمــا، فــي اســتخفاٍف فــجٍّ بحياتــه. ولــم يــَر القيــادي الفلســطيني الســابق استشــاريا متخصصا 
ولــم يجــِر أي اختبــارات أو تقييمــات طبيــة لمــدة عاميــن، علــى الرغــم مــن المناشــدات المتكــررة مــن أســرته نظــرا 
إلــى تدهــور صحتــه المســتمر. ومــع ذلــك، اســتمرت إدارة ســجن أبهــا فــي تجاهــل احتياجاتــه الطبيــة ومنعتــه أيًضــا 

مــن المكمــالت الغذائيــة الصحيــة التــي أحضرهــا لــه زواره. وُأخلــي ســبيل الخضــري أخيــرا فــي أكتوبــر. 

ومنعــت الســطات الســعودية فــي أكتوبــر أيضــا المدافــع الحقوقــي المحتجــز وليــد أبــو الخيــر مــن الحصــول علــى 
األدويــة وزيــارة المستشــفى. وواجــه أبــو الخيــر بشــكل متكــرٍر أشــكاال متعــددة مــن ســوء المعاملــة فــي الســجن، 
بمــا فــي ذلــك االحتجــاز فــي الحبــس االنفــرادي، وســبق أن خــاض مــرارا وتكــرارا اإلضــراب عــن الطعــام. ويقضــي 

أبــو الخيــر عقوبتــه الســجنية المحــددة فــي 15 عاًمــا علــى خلفيــة نشــاطه. 

ــد مــن جانــب الســلطات، بمــن  ومــازال العديــد مــن معتقلــي الــرأي اآلخريــن يعانــون مــن اإلهمــال الطبــي المتعمَّ
ــار  ــبب االفتق ــام بس ــجن الدم ــي س ــور ف ــي التده ــذة ف ــب آخ ــة الحبي ــب. وصح ــد الحبي ــن محم ــل الدي ــم رج فيه
للرعايــة الصحيــة الكافيــة لعــرق النســا وآالم الظهــر والــرأس الحــادة التــي يعانــي منهــا نتيجــة التعذيــب الــذي تــال 

اعتقالــه فــي عــام 2016. وتمنــع الســلطات عنــه األدويــة األساســية والوصــول إلــى األشــعة المقطعيــة.

https://www.alqst.org/ar/post/saudi-authorities-halt-cancer-treatment-for-ailing-prisoner-mohammed-al-khudari
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ــة  ــرات طويل ــر المســبوقة بالســجن لفت أصــدرت المحاكــم الســعودية، علــى مــدار الســنة، عــدًدا مــن األحــكام غي
بحــق أفــراٍد يمارســون حقهــم فــي حريــة التعبيــر، وبوجــٍه خــاصٍّ اعتبــاًرا مــن منتصــف عــام 2022 تزامًنــا مــع تطبيــع 
العالقــات الدبلوماســية مــع ولــي العهــد محمــد بــن ســلمان. ويشــتهر النظــام القضائــي الســعودي بمــا يرتكبــه 
مــن انتهــاكات عنيفــة واســتخفاف بالضمانــات القانونيــة، ولكــن تلــك العقوبــات الحبســية كانــت مــن بيــن األطــول 
علــى اإلطــالق التــي ُحكــم بهــا علــى نشــطاء ســلميين )أو أي شــخص آخــر( فــي المملكــة. ومــن ثــم فهــي دليــٌل 

علــى مرحلــٍة جديــدٍة مــن القمــع وعكســت تراجًعــا جديــًدا فــي مجــال حقــوق اإلنســان فــي البــالد. 

ــة ممارســة الحــق فــي  ــات الحبســية القاســية علــى خلفي موجــة مــن العقوب
ــر ــة التعبي حري

ــن  ــى المحامــي والناشــط متعــب ب ــا بالســجن عل ــع عــام 2022، أصــدرت الســلطات الســعودية حكًم فــي مطل
ظافــر العمــري لمــدة ســبع ســنوات علــى خلفيــة نشــاطه الســلمي اإلعالمــي والحقوقــي. وأصــدرت المحكمــة 
الجزائيــة المتخصصــة الحكــم علــى العمــري بتهــم “تأليــب الــرأي العــام وانتقــاد رمــوز الدولــة” بســبب المطالــب 
ــع  ــل م ــا بالتواص ــن أيًض ــر. وُأدي ــى تويت ــاب )@Future_review( عل ــر الحس ــة عب ــادات المقدم ــة واالنتق اإلصالحي
جهــات خارجيــة اعتبرتهــا المحكمــة “معاديــة” فــي إشــارة إلــى منظمــات حقوقيــة كالقســط ونشــطاء فــي الخــارج 
مثــل مؤســس منظمــة القســط يحيــى عســيري. وكان العمــري المعتقــل فــي ســجن ذهبــان منــذ العــام 2018، قد 
ض لضــروب مختلفــة مــن التعذيــب الجســدي والنفســي الشــديد، بمــا فــي ذلــك الضــرب والصعــق الكهربائــي. تعــرَّ

7. محاكمات جائرة وأحكام قاسية

https://alqst.org/ar/post/lawyer-mutib-al-amri-receives-harsh-sentence-after-being-brutally-tortured
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المحاكمات في السعودية

المحاكمــات فــي الســعودية ال ترقــى للمعاييــر الدوليــة للمحاكمــة العادلــة، وتشــوبها انتهــاكاٌت روتينيــة مثــل 
الحرمــان مــن التمثيــل القانونــي والحصــول علــى الوثائــق القضائيــة، والتأخيــر دونمــا مبــرر، وعقــد جلســات محاكمة 
ــة المتخصصــة، التــي أنشــئت فــي  ــه المحكمــة الجزائي ــة ال تختــص ب ــات القانوني ســرية، وهــذا االســتهتار بالضمان

2008 باختصــاص فــي قضايــا اإلرهــاب، بــل تشــاركها فيــه المحكمــات الجزائيــة العاديــة.

واعتبــاًرا مــن منتصــف عــام 2022، أصــدرت المحاكــم الســعودية عــدًدا مــن األحــكام شــديدة القســوة، وهــو مــا 
تــال مباشــرًة إعــادة التأهيــل الدبلوماســي لولــي العهــد والحاكــم الفعلــي محمــد بــن ســلمان، وُتــوج ذلــك فــي 
ــة  ــاض. وفــي 9 أغســطس، أصــدرت محكمــة االســتئناف الجزائي ــدن الري ــس األمريكــي جــو باي ــارة الرئي ــو بزي يولي
ــة فــي مجــال حقــوق المــرأة ســلمى الشــهاب بالســجن لمــدة  ــى الناشــطة واألكاديمي ــا عل المتخصصــة حكًم
34 عاًمــا تليهــا المــدة ذاتهــا مــن حظــر الســفر، علــى خلفيــة نشــر تغريــدات داعمــة لحقــوق المــرأة والدعــوة إلــى 
احتــرام الحقــوق األساســية. وشــملت التهــم الموجهــة إليهــا “تقديــم اإلعانــة لمــن يســعون إلــى خلخلــة النظــام 
ــى  ــورات عل ــا بمنش ــي عالقته ــة” ف ــتقرار الدول ــع واس ــن المجتم ــة أم ــأنها “زعزع ــن ش ــدات م ــر تغري ــام” ونش الع
ــن الهذلــول.  ــل الناشــطة فــي مجــال حقــوق المــرأة لجي ــرأي مث ــرت فيهــا عــن دعمهــا لمعتقلــي ال حســابها عّب

وشــمل الحكــم إغــالق حســابها علــى تويتــر وإلغــاء رقــم هاتفهــا.

ــا، وأمٌّ لطفليــن، وأخصائيــة صحــة الفــم واألســنان، وطالبــة دكتــوراه فــي جامعــة  الشــهاب، امــرأة ذات 34 عاًم
ــة  ــاء عطل ــي أثن ــر 2021 ف ــي 15 يناي ــت ف ــد اعتقل ــا. وق ــل احتجازه ــم قب ــت تقي ــث كان ــا، حي ــي بريطاني ــدز ف لي
ــة لمــدة  ــق مطول ــرادي وتعــرض لجلســات تحقي ــس االنف ــك فــي الحب ــا فــي الســعودية، لتوضــع بعــد ذل قضته
تســعة شــهور ونصــف الشــهر قبــل إحالتهــا إلــى المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة. وتنتمــي الشــهاب إلــى األقليــة 
ــذ زمــٍن طويــل مــن قمــع الســلطات. وقــد كان هــذا الحكــم مســتنًدا إلــى  الشــيعية المســلمة التــي تعانــي من
ــان  ــة القمعَييــن، وكالهمــا يحتوي نظــام مكافحــة جرائــم اإلرهــاب وتمويلــه ونظــام مكافحــة جرائــم المعلوماتي
م حقوًقــا مثــل حريــة التعبيــر وتكويــن الجمعيــات والتجمــع الســلمي، وذلــك بعــد حكــٍم  علــى مــواد فضفاضــة تجــرِّ
ــر  ــد مــدة الحكــم إث ــزل فــي مــارس 2022، أي بعــد 14 شــهًرا مــن احتجازهــا، لتزي ــه ســت ســنوات أن ــّي مدت أول

ــا.  االســتئناف، مــع أنــه قابــل لالســتئناف عنــد المحكمــة العلي

ــورة  ــى ن ــا بالســجن عل ــة المتخصصــة فــي 9 أغســطس 2022 حكًم وأصــدرت أيضــا محكمــة االســتئناف الجزائي
ــال  ــة أطف ــي، أمٌّ لخمس ــت القحطان ــد اعُتقل ــفر. وق ــر الس ــن حظ ــا م ــا 45 عاًم ــا، تليه ــدة 45 عاًم ــي لم القحطان
تبلــغ مــن العمــر 49 عامــا، يــوم 4 يوليــو 2021 وحكمــت عليهــا المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة )درجــة أولــى( 
فــي فبرايــر 2022 بالســجن لمــدة 13 ســنة، ســتليها 13 ســنًة أخــرى مــن حظــر الســفر إلــى الخــارج بعــد اإلفــراج 

https://alqst.org/ar/post/saudi-authorities-must-release-womens-rights-activist-salma-al-shehab
https://alqst.org/ar/post/nourah-al-qahtani-yet-another-lengthy-jail-sentence-for-tweeting
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ــى المشــاركة فــي أنشــطة مــن  ــض عل ــى “التحري عنهــا. وشــملت التهــم الموجهــة إليهــا فــي المحاكمــة األول
يســعى إلــى اإلخــالل بالنظــام العــام وزعزعــة أمــن المجتمــع واســتقرار الدولــة” و”نشــر تغريــدات كاذبــة ومغرضــة 
علــى تويتــر” و”المطالبــة بإطــالق ســراح معتقليــن”. ولكــن محكمــة االســتئناف الجزائيــة المتخصصــة فــي يــوم 9 
أغســطس لــم تؤيــد األحــكام الســابقة فحســب، بــل أضافــت أيًضــا تهًمــا جديــدًة بمــا فيهــا “الســعي إلــى زعزعــة 
النســيج االجتماعــي واللحمــة الوطنيــة واإلخــالل بتماســك المجتمــع ونظامــه العــام”. وعلــى هــذا األســاس، زادت 
مــدة ســجن القحطانــي إلــى 45 عاًمــا، ســتليها 45 عاًمــا مــن حظــر الســفر بعــد اإلفــراج عنهــا. واســتندت مــدة 43 
ســنة إلــى مــواد مختلفــة مــن نظــام مكافحــة جرائــم اإلرهــاب وتمويلــه، وســنة واحــدة إلــى المــادة 6 مــن نظــام 

مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة، وســنة تعزيــرا. 

ــب والمترجــم  ــى الكات ــا عل ــا مغلًظ ــة المتخصصــة حكًم ــه، أصــدرت محكمــة االســتئناف الجزائي وفــي الشــهر ذات
والمبرمــج أســامة خالــد، المعتقــل منــذ 2020، بالســجن 32 عاًمــا بتهــم تتعلــق بالحــق فــي حريــة التعبيــر، وذلــك 
بعدمــا صــدر بحقــه حكــٌم ابتدائــيٌّ بالســجن لمــدة 5 ســنوات. وفــي 21 أغســطس، ُحكــم علــى الطبيــب المصــري 
ــس المصــري الســابق الراحــل محمــد مرســي. واعُتقــل  ــت للرئي ــا بتهمــة التصوي ــري شــلبي بالســجن 20 عاًم صب

شــلبي الــذي عمــل فــي وزارة الصحــة الســعودية مــن 2006 إلــى 2019 فــي ينايــر 2020.

وفــي ســبتمبر 2022، أصــدرت محكمــة االســتئناف الجزائيــة المتخصصــة حكًمــا علــى الممرضــة التونســية مهديــة 
مرزوقــي بالســجن 15 عاًمــا بتهــم تتعلــق بنشــاطها علــى وســائل التواصــل االجتماعــي، بمــا فــي ذلــك إعــادة نشــر 
ــى المــدون داوود العلــي  ــر وفيســبوك. وُحكــم أيضــا فــي ســبتمبر عل ــى تويت ــدة ومشــاركة منشــورات عل تغري
ــره  ــد نش ــمبر 2020 بع ــي ديس ــل ف ــا. واعُتق ــجن 25 عاًم ــر )dawood1972@( بالس ــاب التويت ــك حس ــذي يمل ال

تغريــدات انتقــد فيهــا التطبيــع مــع إســرائيل.

وفــي 3 أكتوبــر 2022، ُحكــم علــى ســعد إبراهيــم الماضــي الــذي يبلــغ مــن العمــر 72 عاًمــا ويحمــل الجنســيتين 
الســعودية واألمريكيــة، بالســجن لمــدة 16 ســنة وثالثــة أشــهر، باإلضافــة إلــى حظــر الســفر للمــدة ذاتهــا، بتهــم 
تشــمل “زعزعــة أمــن الدولــة”، ويمكــن الطعــن فــي الحكــم. واعُتقــل الماضــي فــي مطــار الملــك خالــد الدولــي 

بتاريــخ 21 نوفمبــر 2021.

وفــي 10 أكتوبــر 2022، أصــدرت المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة أحكاًمــا بالســجن تتــراوح مــا بيــن 10 و18 ســنة 
بحــق عشــرة مواطنيــن مصرييــن ينتمــون إلــى جمعيــات مدنيــة نوبيــة فــي الســعودية، بســبب تنظيــم احتفاليــة 
ــة  ــس الجالي ــر، رئي ــم فقي ــيد إبراهي ــادل س ــم ع ــن فيه ــو 2020، بم ــي يولي ــرة ف ــراد العش ــل األف ــلمية. واعُتق س
ــس  ــة، وفــرج اهلل أحمــد يوســف، الرئي ــذ مــدة طويل ــم فــي الســعودية من ــاض ومقي ــي فــي الري ــة الحال النوبي
ــر  ــاض احتفــااًل بذكــرى حــرب أكتوب ــٍة فــي الري ــم فعالي ــاض، فــي ســياق تنظي ــة فــي الري ــة النوبي الســابق للجالي
1973. وُوضعــوا فــي الحبــس االنفــرادي إلــى غايــة شــهر ســبتمبر مــن العــام 2020، واحُتجــزوا بصــورة تعســفية 
ألكثــر مــن عــاٍم دون إحالتهــم إلــى المحكمــة، قبــل عرضهــم علــى المحكمــة فــي نهايــة المطــاف فــي نوفمبــر 
2021. وُعقــدت العديــد مــن جلســات المحاكمــة علــى مــدار عــام 2022 وصــدر الحكــم فــي شــهر أكتوبــر، وهــو 

قابــٌل للطعــن. 

وفــي نوفمبــر، أصــدرت المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة حكًمــا علــى عبــد اهلل جيــان بالســجن 10 ســنوات وحظــر 

https://alqst.org/ar/post/extreme-jail-terms-in-saudi-arabia-signal-new-phase-of-repression
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الســفر للمــدة نفســها. واعتقلــت قــوات أمــن الدولــة بالقــوة جيــالن، المتخــرج مــن جامعــة ويســت تشيســتر فــي 
الواليــات المتحــدة، يــوم 21 مايــو 2021 حــال عودتــه مــن الواليــات المتحــدة إلــى الســعودية. وكان جيــالن يعّبــر 
ــاء  ــر. وقــد تعــرض للتعذيــب أثن ــر حســاب وهمــي فــي تويت ــه للحريــات األساســية فــي الســعودية عب عــن مناصرت

التحقيــق بوســائل منهــا اســتخدام العصــا الكهربائيــة، وُحــرم مــن التواصــل مــع عائلتــه ومــع العالــم الخارجــي.

وُحكــم علــى ثالثــة أفــراد مــن قبيلــة الحويطــات باإلعــدام بعدمــا قاومــوا ســلميا اإلخــالء مــن أجــل بنــاء مشــروع 
مدينــة نيــوم العمالقــة، وصــدرت أحــكام ضــد آخريــن بالســجن لمــدد تصــل إلــى 50 عاًمــا )انظــر الفصــل 9، التهجيــر 

القســري، الصفحــة 37(.

قائمة مختارة لمعتقلي رأي سعوديين يقضون عقوبات سجن مطولة

مدة حظر السفر  تاريخ اإلفراج  الصفة  االسم

10 سنوات 

12 سنة 

14 سنة  

12 سنة 

11 سنة 

13 سنة 

15 سنة  

9 مارس 2013 

1 أغسطس 2012

2 أكتوبر 2011

8 يوليو 2016

16 سبتمبر 2017 

ديسمبر 2015 

15 أبريل 2014

مدافع عن حقوق 
اإلنسان 

صحفي 

مدون وناشط في 
مجال حقوق اإلنسان 

رجل دين 

مدافع عن حقوق 
اإلنسان 

ناشطة 

مدافع عن حقوق 
اإلنسان 

محمد القحطاني 

وجدي الغزاوي

فاضل المناسف

محمد الحبيب 

عيسى الحامد  

إسراء الغمغام 

وليد أبو الخير 
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10 سنوات 

15 سنة  

17 سنة 

14 سنة 

17 سنة 

17 سنة 

19 سنة 

20 سنة

30 سنة 

32 سنة 

16 سنة وثالثة أشهر  

12 مايو 2021

12 سبتمبر 2017

6 ديسمبر 2015

14 يوليو 2020

24 مايو 2017

15 مايو 2018

22 فبراير 2019

12 مارس 2018

2 فبراير 2007

2020

21 نوفمبر 2021

خريج جامعي 

اقتصادي 

متظاهر

رئيس الجالية النوبية 
في الرياض

مدافع عن حقوق 
اإلنسان 

مدافع عن حقوق 
اإلنسان 

صحفي أردني 

عامل في المجال 
اإلنساني 

أكاديمي 

كاتب ومترجم 
ومبرمج 

مواطن أمريكي 
سعودي ينشر انتقاداته 

على تويتر

عبد اهلل جيالن

عصام الزامل 

موسى الهاشم 

عادل سيد إبراهيم 
فقير

محمد العتيبي 

محمد الربيعة 

عبد الرحمن فرحانة

عبد الرحمن السدحان

سعود الهاشمي

أسامة خالد

سعد إبراهيم الماضي
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34 سنة 

45 سنة 

15 يناير 2021 

4 يوليو 2021

أكاديمية وناشطة في 
مجال حقوق المرأة 

أم وربة بيت سعودية 

سلمى الشهاب

نورة سعيد القحطاني

تغليظ األحكام في االستئناف ُقبيل موعد اإلفراج

غّلظــت محكمــة االســتئناف الجزائيــة المتخصصــة أو المحكمــة العليــا العديــَد مــن األحــكام بصــورة كبيــرة فــي 
ــع  ــح أن يمن ــكل واض ــل بش ــن المحتم ــدا م ــا متزاي ــكل توجه ــا يش ــو م ــام 2022، وه ــي ع ــتئناف ف ــة االس مرحل
المحتجزيــن ظلًمــا مــن الطعــن فــي اإلدانــات الجائــرة. وباإلضافــة إلــى حــاالت ُمــددت فيهــا العقوبــة قبــل إتمــام 
إجــراءات االســتئناف وقبــل أن تصبــح األحــكام نافــذًة )وهــو مــا كان توجًهــا بــارًزا فــي عــام 2022(، كان هنــاك 
حــاالت أخــرى غلظــت فيهــا الســلطات الســعودية أحــكام المحتَجزيــن الذيــن يقضــون بالفعــل العقوبــة واقتــرب 
موعــد انتهــاء محكوميتهــم، وبالتالــي مــّددت االحتجــاز. وفــي منتصــف عــام 2022، غّلظــت محكمــة االســتئناف 
الحكــَم الصــادر بحــق الناشــطة الحقوقيــة إســراء الغمغــام بالســجن مــن ثمانــي ســنوات إلــى 13 ســنة. وبالمثــل، 
ُغّلــظ الحكــم االبتدائــي بالســجن 5 ســنوات الــذي صــدر بحــق الداعيــة خالــد العــودة المعتقــل فــي ســبتمبر 2017 
ــي كان مــن المنتظــر أن تنقضــي فــي  ــة ســلمان العــودة، وهــي المــدة الت ــه، الداعي ــدة عــن أخي بعــد نشــر تغري
يوليــو 2022. وُغّلــظ الحكــم الصــادر بحــق المــدون عبــد العزيــز العــودة الــذي اعُتقــل فــي ســبتمبر 2019 بعــد 
نشــره تغريــدات عبــر حســابه علــى تويتــر بالســجن مــن خمــس ســنوات )مــع وقــف تنفيــذ نصــف المــدة( الــى خمــس 

ســنوات )نافــذة(.

إسراء الغمغام خالد العودةعبد العزيز العودة



3030

انتكاسة جديدة:
حقوق اإلنسان في السعودية في عام 2022

ــادة  ــام إلع ــاء الع ــه االدع ــّدم ب ــا تق ــا طلب ــة العلي ــت المحكم ــام 2022، قبل ــن الع ــبتمبر م ــهر س ــر ش ــي أواخ وف
ــة المتخصصــة  ــى المحكمــة الجزائي ــه إل ــي إعــادة قضيت محاكمــة الناشــط الحقوقــي محمــد الربيعــة، ممــا يعن
رغــم إنهائــه مؤخــرا محكوميتــه. وفــي مطلــع شــهر ديســمبر، أصــدرت المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة حكًمــا عليــه 
بالســجن لمــدة 17 عاًمــا. واعُتقــل الربيعــة يــوم 15 مايــو 2018، خــالل موجــة اعتقــاالت طالــت المدافعــات عــن 
حقــوق المــرأة بمــن فيهــن لجيــن الهذلــول وعزيــزة اليوســف، وأصــدرت المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة يــوم 20 
أبريــل 2021 بحقــه حكًمــا بالســجن لمــدة ســت ســنوات ونصــف الســنة اعتبــاًرا مــن تاريــخ اعتقالــه، منهمــا ســنتين 
ــه كان  ــي أن ــا يعن ــو م ــرأة. وه ــوق الم ــن حق ــه ع ــلمي ودفاع ــاطه الس ــة بنش ــم متعلق ــذ، بته ــف التنفي ــع وق م

ينبغــي إخــالء ســبيله فــي ســبتمبر 2022. وتعــرض أيضــا للتعذيــب الوحشــي أثنــاء ســجنه. 

ــليمان  ــي س ــة المختف ــل الداعي ــش، نج ــن الدوي ــد الرحم ــى عب ــم عل ــام، ُحك ــذا الع ــن ه ــابق م ــت س ــي وق وف
الدويــش، بالســجن لمــدة ســنتين علــى خلفيــة استفســاره عــن مصيــر والــده. وأّيــدت محكمــة االســتئناف فــي 3 
فبرايــر الحكــم االبتدائــي الــذي أصدرتــه المحكمــة الجزائيــة بطريقــة ســرية فــي 9 ديســمبر 2021. واعُتقــل عبــد 
الرحمــن بعدمــا بعــث رســالة نصيــة إلــى بــدر العســاكر، مديــر مكتــب ولــي العهــد محمــد بــن ســلمان، يســأل فيهــا 
عــن والــده ســليمان الــذي أخفتــه الســلطات قســريا منــذ عــام 2016. واعُتقــل عبــد الرحمــن يــوم 18 أكتوبــر 2021 
ــخ 5  ــة بتاري ــم المعلوماتي ــة جرائ ــام مكافح ــب نظ ــه بموج ــٍة ل ــٍم موجه ــه بته ــدأت محاكمت ا. وب ــريًّ ــى قس واختف

ــه.  ــر 2021 خلــف األبــواب المغلقــة دون حضــور عائلت نوفمب

لجين الهذلول عزيزة اليوسفعبد الرحمان الدويش

وتواتــرت األنبــاء أيًضــا عــن أفــراد كانــوا قــد اعُتقلــوا فــي الســنوات الماضيــة. وأصــدرت المحكمــة العليــا حكًمــا 
علــى الصحفيــة مهــا الرفيــدي فــي أواخــر عــام 2021 بالســجن ســت ســنوات، وحظــر الســفر لمــدٍة مماثلــٍة، علــى 
خلفيــة نشــاطها علــى تويتــر دعًمــا لحقــوق اإلنســان. وقــد أصــدرت المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة حكًمــا ســابًقا 
ــه أصبــح مــن  ــذ نصــف المــدة. ويعنــي الحكــم المعــّدل أن عليهــا بســجنها لمــدة خمــس ســنوات مــع وقــف تنفي

المفتــرض إطــالق ســراح الرفيــدي، المعتقلــة فــي ســبتمبر 2019، فــي يوليــو 2025. 

https://alqst.org/ar/post/rights-activist-mohammed-al-rabiah-faces-retrial-despite-completing-prison-term
https://alqst.org/ar/post/rights-activist-mohammed-al-rabiah-faces-retrial-despite-completing-prison-term
https://alqst.org/ar/post/al-dowaish-son-sentenced-to-two-years-in-prison
https://alqst.org/ar/post/alqst-calls-for-an-end-to-attacks-on-journalists
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االحتجاز السابق للمحاكمة والمحاكمات لمدد طويلة 

فــي ضــوء أحــكام الســجن غيــر المســبوقة التــي صــدرت فــي اآلونــة األخيــرة بحــق نشــطاء ســلميين وغيرهــم فــي 
الســعودية لمجــرد ممارســتهم حقهــم فــي حريــة التعبيــر، توجــد مخــاوف شــديدة علــى المعتقليــن تعســفيا دون 

توجيــه تهــم لهــم أو الذيــن يواجهــون محاكمــات مطولــة أو إعــادة المحاكمــة. 

ومــازال العديــد مــن النشــطاء والمدونيــن الشــباب المعتقليــن فــي مايو ويونيــو 2021 الذيــن كانوا يعّبرون ســلميا 
عــن آرائهــم علــى اإلنترنــت، بمــن فيهــم عبــد الرحمــن الشــيخي وأســماء الســبيعي وياســمين الغفيليوياســمين 
الغفيلــي ونجــوى الحميــد ولينــا الشــريف، رهــن االحتجــاز الســابق للمحاكمــة بعــد مضــي أكثــر مــن عــام علــى 
اعتقالهــم. وتواجــه الشــريف حالًيــا تهًمــا بنــاًء علــى نظــام مكافحــة جرائــم اإلرهــاب الســعودي القمعــي، ولكنهــا 
لــم تمثــل بعــُد أمــام المحكمــة. واحُتجــز نشــطاء آخــرون لمــدد أطــول بمــن فيهــم المدافــع عــن حقــوق اإلنســان 
محمــد البجــادي الــذي لــم توجــه إليــه بعــُد أي تهــم ولــم ُيَحــل إلــى المحكمــة رغــم مضــي أكثــر مــن أربــع ســنوات 

علــى اعتقالــه فــي مايــو 2018. 

ياسمين الغفيلي

محمد البجادي

لينا الشريف

حسن فرحان المالكي

ياسمين الغفيلي

سلمان العودة

https://alqst.org/ar/post/fears-grow-for-saudi-detainees-awaiting-trial-or-sentencing
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وتشــكل هــذه الممارســات خرًقــا صارًخــا للمعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان، بــل وتخــرق حتــى بعــض التشــريعات 
المحليــة، فنظــام اإلجــراءات الجزائيــة ينــص علــى أّن االدعــاء العــام ال يحــق لــه تمديــد فتــرة احتجــاز المعتقــل لمــا 
ــه إلــى القضــاء، ولكــن المــادة 19 مــن  ــه أو إحالت ــد عــن ســتة أشــهر كحــد أقصــى، بعدهــا يجــب اإلفــراج عن يزي
نظــام مكافحــة جرائــم اإلرهــاب تنقــض هــذا الحــد فــي التوقيــف الســابق للمحاكمــة للمشــتبه فــي ارتكابهــم 

جرائــم إرهابيــة غيــر محــددة بشــكل دقيــق. 

وفــي الوقــت نفســه، مــازال معتقلــو الــرأي فــي الســعودية الذيــن أحيلــوا إلــى القضــاء يواجهــون محاكمــات 
ــذ  ــة ســلمان العــودة والباحــث حســن فرحــان المالكــي، المعتقــالن من ــة، بمــن فيهــم الداعي ــال نهاي ــة ب مطول
ســبتمبر 2017، وُمــددت محاكمتهمــا أكثــر مــن مــرة دون ســبب واضــح. ويطالــب االدعــاء العــام فــي القضيتيــن 
بتنفيــذ عقوبــة اإلعــدام بحقهمــا علــى أســاس مجموعــة مــن التهــم الفضفاضــة والغامضــة. وتمثلت آخــر التطورات 
فــي تأجيــل المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة مــرًة أخــرى فــي 16 أكتوبــر 2022 جلســة محاكمــة المالكــي دون 

تحديــد موعــد آخــر لهــا. 

محاكمة قتلة جمال خاشقجي

ــل الصحفــي  ــة مقت ــا فــي قضي ــة قــراًرا بوقــِف محاكمــة 26 متهًم ــل 2022، أصــدرت محكمــة تركي فــي 7 أبري
الســعودي جمــال خاشــقجي فــي القنصليــة الســعودية فــي إســطنبول فــي عــام 2018، وتحويــِل القضيــة إلــى 
الســعودية، فــي خطــوٍة تعتبرهــا القســط صفعــًة فــي وجــه العدالــة. ولــم تكــن المحاكمــة فــي تركيــا بديــاًل عــن 
تحقيــٍق جنائــيٍّ دولــيٍّ مســتقلٍّ لطالمــا دعــت إليــه القســط فــي إطــار الســعي نحــو مســاءلة مرتكبــي جريمــة قتــل 
خاشــقجي. ومــع ذلــك، فــي غيــاب العدالــة حتــى اآلن، بمــا فــي ذلــك اإلجهــاض التــام للعدالــة فــي المحاكــم 
ــدو مــن المرجــح مــرة  ــة. ويب ــق بعــض العدال ــة الفرصــة علــى األقــل لتحقي الســعودية، أتاحــت المحاكمــة التركي

أخــرى أن المذنــب ســيفلت مــن العقــاب علــى إثــر إحالــة القضيــة إلــى الســعودية. 

https://alqst.org/ar/post/khashoggi-murder-trial-case%20closed
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ــذ  ــن ُنف ــخاص الذي ــدد األش ــف ع ــن ضع ــر م ــام 2022، أي أكث ــي ع ــخصا ف ــعودية 148 ش ــة الس ــت الدول أعدم
فيهــم حكــم اإلعــدام فــي عــام 2021. وعــادت للظهــور بقــوٍة عمليــاُت اإلعــدام علــى خلفيــة الجنايــات المتعلقــة 
بالمخــدرات، بإعــدام 20 شــخًصا مــا بيــن 10 و23 نوفمبــر، علــى الرغــم مــن اإلعــالن فــي ينايــر 2021 عــن وقــف 
اســتخدام عقوبــة اإلعــدام فــي تلــك الجرائــم غيــر العنيفــة. وفــي الوقــت ذاتــه، صــدر مزيــٌد مــن أحــكام اإلعــدام 
فــي الجرائــم التــي ُيزعــم أن مرتكبيهــا ُقّصــر، ممــا يهــدم ادعــاء الســلطات وقــف اســتخدام عقوبــة اإلعــدام علــى 

األحــداث.   

ارتفاع حاد في عمليات اإلعدام 

لطالمــا كانــت الســعودية علــى مــدى ســنوات عديــدة ضمــن أكثــر البلــدان تنفيــذا لعمليــات اإلعــدام فــي العالــم. 
ــٍد،  ــوٍم واح ــي ي ــال ف ــدام 81 رج ــك إع ــي ذل ــا ف ــدام، بم ــة إع ــلطات 148 عملي ــذت الس ــام 2022، نّف ــي ع فف
ــاوز  ــر 2015. وتج ــي يناي ــرش ف ــلمان الع ــك س ــالء المل ــذ اعت ــي من ــدام جماع ــة إع ــث عملي ــي ثال ــارس، ف 12 م
ل )67( فــي عــام 2021، ويعكــس عــودًة  العــدد اإلجمالــي لعمليــات اإلعــدام )148( ضعــف العــدد المســجَّ
لة بشــكٍل اســتثنائي بيــن عاَمــي 2015 و2019. وكان كافــة األفــراد الذيــن  إلــى المســتويات المرتفعــة المســجَّ
ُنفــذ فيهــم حكــم اإلعــدام )148 شــخصا( ذكــورا باســتثناء شــخٍص واحــٍد، وكان 36 )%24( منهــم مواطنيــن غيــر 

ــوب آســيوية. ــة وجن ــة وأفريقي ــدان مختلفــة عربي ســعوديين مــن بل

8. استخدام عقوبة اإلعدام 
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وكانــت عمليــة إعــدام الســلطات الســعودية 81 رجــال يــوم 12 مــارس أكبــر عمليــة إعــدام جماعــي فــي العقــود 
األخيــرة. وُأديــن أولئــك الذيــن ُنفــذ فيهــم حكــم اإلعــدام بمجموعــٍة واســعٍة مــن التهــم، بمــا فيهــا ارتــكاب جرائــم 
ــل “اإلخــالل بالنســيج  ــا بتهــم مث ــن عــدٌد منهــم أيًض ــب الســالح. وُأدي ــل والســطو المســلح وتهري ــة” والقت “إرهابي
ــارٍة  ــي إش ــا”، ف ــض عليه ــات والتحري ــات واالحتجاج ــي االعتصام ــاركة ف ــة” و”المش ــة الوطني ــي واللحم المجتمع

إلــى الممارســات التــي يحميهــا الحــق فــي حريــة التعبيــر والحــق فــي التجمــع الســلمي وتكويــن جمعيــات.

وكان 41 شــخًصا علــى األقــل مــن أصــل 81 ينتمــون إلــى األقليــة الشــيعية المســلمة فــي البــالد التــي تعانــي 
منــذ زمــٍن طويــل مــن قمــع الســلطات العنيــف. وكان هــذا اإلجــراء الصــادم دليــاًل آخــر علــى اســتخدام الســلطات 

عقوبــة اإلعــدام إلســكات المعارضيــن فــي المحافظــة الشــرقية ذات األغلبيــة الشــيعية. 

عودة عمليات اإلعدام ذات الصلة بالمخدرات

عــادت للظهــور بقــوٍة عمليــاُت اإلعــدام علــى خلفيــة الجنايــات المتعلقــة بالمخــدرات فــي الســعودية فــي عــام 
2022، علــى الرغــم مــن اإلعــالن فــي ينايــر 2021 عــن وقــف اســتخدام عقوبــة اإلعــدام فــي تلــك الجرائــم غيــر 
العنيفــة. فمــا بيــن 10 و23 نوفمبــر، أعدمــت الســلطات 20 رجــاًل علــى خلفيــة تهريــب المخــدرات أو االتجــار بهــا، 
ــا، وأصــدرت أحــكام  ــب مــن باكســتان وســوريا واألردن ونيجيري ــا األجان ــة منهــم ســعوديون و12 مــن الرعاي ثماني

اإلعــدام تلــك تعزيــًرا فــي غيــاب نظــام جزائــي.

ويكشــف اســتئناف عقوبــة اإلعــدام بعــد توقــٍف داَم 22 شــهًرا عــن اســتهتار الســلطات الســعودية بالحــق فــي 

عمليات اإلعدام في السعودية
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الحيــاة وعــن هزليــة إعالنهــا الســابق وقــَف تلــك العمليــات الــذي أصدرتــه هيئــة حقــوق اإلنســان التابعة للســلطات 
دون أن يتبعــه تغييــٌر رســميٌّ فــي السياســة، مــا فتــح المجــال أمــام إمكانيــة اســتئناف تلــك العمليــات. 

إنهاء عقوبة اإلعدام في صفوف القّصر: سراب االدعاءات الرسمية 

لــم تــِف الســلطات الرســمية أيًضــا بمــا َتبيــن أنهــا وعــود كاذبــة فيمــا يتعلــق بعقوبــة اإلعــدام بحــق األحــداث. فمــع 
أن هيئــة حقــوق اإلنســان، أكــدت ســابًقا فــي أكتوبــر 2020 بــأّن “أي شــخص ُحكــم عليــه باإلعــدام فــي جرائــم 
ــٍذ لتنفــي  ــد مــن أحــكام اإلعــدام منذئ ــم يعــد يواجــه اإلعــدام”، فقــد صــدرت العدي ارتكبهــا عندمــا كان قاصــرا ل

مزاعــم الســلطات بوقــف اســتخدام عقوبــة اإلعــدام علــى القّصــر. 

وفــي 2 مــارس 2022، أصــدرت المحكمــة الجزائيــة فــي تبــوك حكمــا جديــدا باإلعــدام علــى عبــد اهلل الحويطــي 
ــدت محكمــة االســتئناف ذلــك الحكــم  ــا. وأّي علــى خلفيــة جنايــات ُيزعــم أنــه ارتكبهــا عندمــا كان عمــره 14 ربيًع
فــي 13 يونيــو، معّرضــًة الحويطــي لخطــر اإلعــدام الوشــيك. وفــي نوفمبــر 2021، كانــت المحكمــة العليــا قــد 
ــم  ــر 2019. ول ــي نوفمب ــي ف ــق الحويط ــوك بح ــة بتب ــة الجزائي ــابًقا المحكم ــه س ــدام أصدرت ــا باإلع ــت حكًم ألغ
ــل  ــب، ب ــر فحس ــا ال أكث ــي 14 عاًم ــر الحويط ــا كان عْم ــة عندم ــلح المزعوم ــطو المس ــل والس ــم القت ــب جرائ ُترتك
شــابت اإلجــراءات القضائيــة أيًضــا العديــد مــن انتهــاكات الضمانــات الدوليــة للمحاكمــة العادلــة، علــى غــرار اعتماد 
اعترافــاٍت ُيزعــم أنهــا انتزعــت منــه تحــت التعذيــب. وُأعيــدت قضيــة الحويطــي فــي ينايــر 2023 إلــى المحكمــة 
ــى المحــك  ــا عل ــغ اآلن 20 عاًم ــذي يبل ــر الحويطــي ال ــا؛ فمصي ــٍب مــن المحكمــة العلي ــوك بطل ــة فــي تب الجزائي
ــة  ــاًرا آخــر الدعــاء الســلطات عــدم تطبيقهــا عقوب ــة اختب ــر. وســيكون مــآل هــذه القضي ــة هــذا التقري وقــت كتاب

اإلعــدام فــي جرائــم األحــداث.

أفراٌد معرضون لخطر اإلعدام 

مــا زال عشــراٌت مــن المعتقليــن اآلخريــن يواجهــون خطــر اإلعــدام. ففــي 7 أبريــل 2022، أيــدت المحكمــة العليــا 
ين البحرينييــن جعفــر ســلطان وصــادق تامــر اللذيــن ُيحــدق بهمــا اآلن خطــر  أحــكام اإلعــدام الصــادرة بحــق الشــابَّ
اإلعــدام. وقــد أصــدرت المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة فــي وقــٍت ســابٍق حكًمــا علــى ســلطان وتامــر بالقتــل تعزيرا 
يــوم 7 أكتوبــر 2021 بتهــم متعلقــة باإلرهــاب والتظاهــر، بعــد محاكمــة غيــر عادلــة؛ وأيــدت محكمــة االســتئناف 
األحــكام الصــادرة بحقهمــا يــوم 11 ينايــر 2022. واعتبــاًرا مــن لحظــة اعتقالهمــا يــوم 8 مايــو 2015، انُتهكــت 
ــى اإلدالء باالعترافــات  ــب وإجبارهمــا عل ــك تعّرضهمــا لالختفــاء القســري والتعذي حقــوق الشــابين بمــا فــي ذل

ومنــع وصولهمــا إلــى محــاٍم. 

ــة  ــاء قبيل ــن أبن ــٍة م ــق ثالث ــدام بح ــا باإلع ــا أحكاًم ــة أيًض ــة المتخصص ــة الجزائي ــدرت المحكم ــر أص ــي 2 أكتوب وف
ــر  ــر للتهجي ــن ُكث ــب آخري ــى جان ــن تعــرض ذووهــم إل ــم وعطــاهلل الحويطــي- الذي الحويطــات -شــادلي وإبراهي
القســري فــي ســبيل مشــروع مدينــة نيــوم العمالقــة الــذي تتابعــه الســلطات الســعودية. وشــادلي الحويطــي 
هــو أخ عبــد الرحيــم الحويطــي الــذي قتلتــه قــوات األمــن رميــا بالرصــاص فــي أبريــل 2020 فــي بيتــه فــي الخريبــة 

)انظــر الفصــل التالــي “التهجيــر القســري”(.

https://www.alqst.org/ar/post/death-sentence-for-saudi-youth-destroys-claims-of-an-end-to-the-death-penalty-for-minors
https://alqst.org/ar/post/two-young-bahrainis-at-imminent-risk-of-execution-in-saudi-arabia
https://alqst.org/ar/post/death-sentences-for-men-who-refused-to-make-way-for-neom
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إن مصــادرة األراضــي والتهجيــر القســري ممارســتان تتبعهمــا الســلطات الســعودية منــذ أمــد بعيــد. وأثنــاء 
حصولهــا غيــر المشــروع علــى األراضــي والممتلــكات الموجــودة فــي الغالــب فــي المواقــع المخصصــة للمشــاريع 
اإلنمائيــة الحكوميــة مثــل مدينــة نيــوم العمالقــة، فإنهــا تســحق بشــكل اعتيــادي حقــوق الســكان، بمــا فــي ذلــك 
حقهــم فــي الحصــول علــى تعويــٍض. وواصلــت الســلطات خــالل عــام 2022 مصــادرَة األراضــي والتهجيــر القســري 
للســكان، والســيما فــي جــدة، وشــّن حملــٍة اســتثنائيٍة مــن المتابعــات القضائيــة ضــد أفــراٍد مــن قبيلــة الحويطــات 

الذيــن احتجــوا علــى ذلــك التعامــل فــي أبريــل 2020. 

هدم المنازل في جدة 

تشــمل الخطــُة االقتصاديــة لرؤيــة 2030 التــي يقودهــا ولــي العهــد محمــد بــن ســلمان مشــروَع تطويــر وســط 
جــدة الــذي تبلــغ قيمتــه 20 مليــار دوالر، ويهــدف إلــى إعــادة بنــاء العديــد مــن األحيــاء فــي مدينــة جــدة التاريخيــة 
الســاحلية لتضــم أبراجــا فاخــرة وأماكــن راقيــة للترفيــه. ومــا بيــن أكتوبــر 2021 ومايــو 2022، نّفــذت الســلطات 

عمليــات اإلخــالء والهــدم علــى نطــاق واســع وتضــرر جراءهــا أكثــر مــن نصــف مليــون شــخص. 

ــق  ــر المناط ــادة تطوي ــماَح بإع ــدم كان الس ــات اله ــن عملي ــرض م ــل، أن الغ ــم دلي ــلطات، دون تقدي ــت الس وادع
الحضريــة المتهدمــة التــي تعــد بــؤرة للجريمــة والخارجيــن عــن القانــون وتحســيَن جــودة حيــاة المواطنيــن. ومــع 
ذلــك، أجــرت القســط اســتبيانا فــي أبريــل 2021 رســم صــورة مغايــرة جــدا ُتظهــر تأثيرهــا المدمــر. فأكثــر مــن 90% 

مــن المجيبيــن كانــوا يملكــون إمــا عقــارات ســكنية أو تجاريــة تعرضــت للهــدم. 

ــال علــى تمّلكهــم لهــا، إال أن %85 مــن  ــم يملكــوا دلي ــازل المهدمــة ل ومــع أن الســلطات قالــت إن ســكان المن
المجيبيــن قالــوا إنهــم كانــوا يملكــون وثائــق تثبــت ملكيتهــم للعقــار. وتحدثــت نســبة %15 األخــرى عــن مــدى 
صعوبــة اإلجــراءات اإلداريــة، وعــدم جديــة الســلطات عنــد تحريــر أو إصــدار ُنســخ عقــود الملكيــة أو وثائــق بديلــة 

لهــم. 

9. التهجير القسري  

https://www.alqst.org/ar/post/alqst-survey-documents-the-devastating-impact-of-jeddah-evictions-and-home-demolitions
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ــاد %60 مــن المشــاركين فــي  ــع الســكان تلقــوا إشــعارا مســبقا بالهــدم. وأف وادعــت الســلطات أيضــا أن جمي
االســتبيان بأنهــم تلقــوا إشــعارا مســبقا بالهــدم، مــع أن البعــض قالــوا إن المــدة الفاصلــة بيــن اإلشــعار والهــدم 
كانــت قصيــرة للغايــة. وفــي الوقــت نفســه، أشــار مــا يقــارب %40 إلــى عــدم تلقيهــم أي إشــعار علــى اإلطــالق. 
وأشــار آخــرون إلــى أنهــم طــردوا مــن منازلهــم عندمــا ُقطعــت عنهــم خدمــات الكهربــاء والميــاه. وبالفعــل، أوضــح 
ــر مــن نصــف المجيبيــن بأنهــم أجبــروا علــى تــرك بيوتهــم تحــت التهديــد بالســجن فــي حــال عــدم تنفيــذ أمــر  أكث

اإلخــالء. 

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

فــي المنطقــة والتمييــز ضدهــم. 

ــٍل فأوضحــوا  ــرة مــن المشــاركين فــي االســتبيان الذيــن أفــادوا بحصولهــم علــى ســكٍن بدي وأمــا النســبة الصغي
بأّنهــم ُأســكنوا فــي شــقة مــن غرفتيــن، يتشــاركونها مــع أســرة أخــرى. وواجــه الكثيــرون صعوبــات إليجــاد مــدارس 
ــا الخدمــات  ــدة وال تصله ــا فــي مناطــق بعي ــا، وكان بعضه ــوا إليه ــي انتقل ــة ألطفالهــم فــي المناطــق الت بديل
ــل  ــى اإلخــالء بأنهــم أمضــوا شــهرا كامــال فــي البحــث عــن ســكن بدي ــروا عل العامــة. وأوضــح بعــٌض ممــن ُأجب
ــى تحملهــا. وذكــر آخــرون  ــى مســتويات ال يقــدرون عل ــن أن قيمــة اإليجــارات ارتفعــت إل دون جــدوى، فــي حي
أنهــم عثــروا علــى مســاكن بديلــة مكلفــة جــدا وكان عليهــم أن يدفعــوا مبلــغ اإليجــار بأنفســهم بعدمــا أخلفــت 

الســلطات وعدهــا بدفــع تعويــض لهــم بحجــة أن رواتبهــم عاليــة بمــا يكفــي لتغطيــة نفقاتهــم.

ــذار مســبق أو مشــاورات، وقــد  ــي تمــت دون إن ــات الهــدم الت وال تعكــس هــذه النمــاذج ســوى جــزء مــن عملي
ــدل هــذا النمــط المتكــرر  ــكات األخــرى وغيرهــم مــن الســكان أيضــا عرضــًة للخطــر. وي ــر مــن الممتل يكــون الكثي
مــن عمليــات اإلخــالء القســري، مــع مــا يرافقهــا مــن انتهــاكات وانعــدام الشــفافية، علــى نهــٍج مســتمرٍّ وممنهــٍج 
فــي تعامــل الســلطات مــع أصحــاب المســاكن. فهــو يعكــس اإلخفــاق بشــكل اعتيــادي فــي احتــرام حقهــم فــي 
الســكن وعــدم توفيــر ســبل االنتصــاف لمــن يقدمــون الشــكاوى. ويكتســي هــذا األمــر أهميــة بالغــة بالنظــر إلــى 
مواصلــة إنجــاز رؤيــة 2030 التــي تتوقــع المزيــد مــن المشــاريع اإلنمائيــة التــي قــد تصاحبهــا انتهــاكات مماثلــة.

االنتهاكات المرافقة لمشروع مدينة نيوم العماقة

ارتكبــت الســلطات الســعودية علــى نحــو متكــرر عــدًدا مــن االنتهــاكات فــي ســعيها إلزالــة ســّكان الحويطــات 
مــن أراضيهــم ومســاكنهم تجهيــًزا لمشــروع مدينــة نيــوم، أحــد األعمــدة األساســية لمشــروع ولــي العهــد محمــد 
بــن ســلمان “رؤيــة 2030” االقتصــادي، واألرض التــي خصصــت للمشــروع تقــع فــي منطقــة تبــوك شــمال غربــي 
ــة  ــع تصويري ــرت مقاط ــرون. وأظه ــدة ق ــات لع ــة الحويط ــكنتها قبيل ــد س ــر وق ــر األحم ــاف البح ــى ضف ــالد عل الب

التقطتهــا طائــرة مســّيرة فــي أكتوبــر 2022 البــدء التدريجــي للعمــل علــى مشــروع نيــوم.
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وهّجــرت الســلطات الســعودية بصــورة غيــر قانونيــة ســكان المنطقــة، بهــدف إنجــاز المشــروع، دون تقديــم تعويٍض 
كاٍف أو منــح ســكن بديــل، وقمعــت بعنــٍف أفــراد القبيلــة الذيــن اعترضــوا أو قاومــوا اإلجــالء ســلميا. ومنــذ القتــل 
البشــع لعبــد الرحيــم الحويطــي، وهــو أحــد ســكان المنطقــة، فــي مداهمــٍة لمنزلــه قامــت بهــا القــوات الخاصــة 
ــة.  ــن القبيل ــن م ــراٍت آخري ــرة لعش ــات الجائ ــفية والمحاكم ــاالت التعس ــط االعتق ــت القس ــام 2020، وّثق ــي ع ف
وُحكــم خــالل عــام 2022 علــى 14 فــرًدا مــن أفــراد القبيلــة علــى األقل، بمــن فيهم امــرأة واحدة، بالســجن لفترات 
تتــراوح مــا بيــن 15 و50 عاًمــا، بمــا فــي ذلــك الحكــم الصــادر عــن محكمــة االســتئناف الجزائيــة المتخصصــة فــي 
شــهر أغســطس بحــق كلٍّ مــن عبــد اإللــه راشــد إبراهيــم الحويطــي وعبــد اهلل دخيــل اهلل الحويطــي بالســجن 
50 عاًمــا. وُحكــم علــى ثالثــة أفــراد آخريــن مــن القبيلــة علــى األقــل باإلعــدام بســبب مقاومتهــم الســلمية للتهجيــر 
القســري لقبيلتهــم وإبــداء اعتراضهــم علــى حــاالت الظلــم التــي تعرضــوا لهــا مــن الســلطات الســعودية؛ وجــرى 
تأييــد أحــكام اإلعــدام فــي مرحلــة االســتئناف بتاريــخ ينايــر 2023. وأجــرت منظمــة القســط تحقيًقــا مفصــاًل فــي 
تلــك االنتهــاكات يحمــل عنــوان الجانــب المظلــم مــن مشــروع نيــوم: مصــادرة أراضــي ســكان المنطقــة وتهجيرهــم 

ومتابعتهــم قضائيــا، بنــاًء علــى شــهادات مباشــرة مــن الضحايــا والشــهود وأيضــا بيانــات مفتوحــة المصــدر.

إبراهيم الحويطي عطا اهلل الحويطيشادي الحويطي

https://alqst.org/ar/post/extreme-jail-terms-in-saudi-arabia-signal-new-phase-of-repression
https://www.alqst.org/ar/post/death-sentences-for-men-who-refused-to-make-way-for-neom
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فــي 8 مــارس 2022، ســّنت الســعودية نظــام األحــوال الشــخصية ألول مــرة فــي تاريخهــا، وهــو أحــد القوانيــن 
ــى  ــام 2021 وقــال إنهــا تهــدف إل ــن ســلمان فــي ع ــي العهــد محمــد ب ــن عنهــا ول ــي أعل ــدة الت األربعــة الجدي
“تطويــر المنظومــة التشــريعية فــي المملكــة”. ففــي غيــاب قانــون األســرة فــي الســابق، كانــت األحــكام 
ــر تمييزهــم الشــديد ضــّد النســاء. ومــع أن  ــن كث ــر القضــاة الذي ــا األســرة تخضــع بالكامــل لتقدي المتعلقــة بقضاي
القانــون الجديــد يقــدم بعــض التوضيــح المســتحب بشــأن تلــك المســألة، إال أنــه لألســف يســاعد علــى تقنيــن العديــد 
مــن العناصــر التقييديــة الموجــودة فــي نظــام الواليــة بــدل إلغائهــا، رغــم ادعــاءات الســلطات بأنــه يشــكل إصالحــا 
كبيــرا. وال تــزال العديــد مــن خصائــص نظــام الواليــة القمعــي ســاريًة وبعيــدًة عــن التفكيــك، وَتعــزز اآلن وضعهــا 

القانونــي بالتقنيــن، لكــي تســتمر النســاء فــي الخضــوع لســيطرة الذكــور. 

نظام الوالية باٍق دون إلغاء 

خــالل الســنوات الماضيــة رفعــت الســلطات الســعودية بعــض القيــود التــي يفرضهــا نظــام الواليــة مــن علــى حيــاة 
النســاء، بمــا فــي ذلــك الســماح لهــن بالتقديــم للحصــول علــى جــواز الســفر بأنفســهن ومنحهــن مســاحًة قانونّيــًة 
أكبــر فيمــا يتعلــق بالشــؤون العائليــة، وتخفيــف بعــض القيــود الغليظــة علــى التخالــط الجنــدري فــي المســاحات 
العامــة والســماح للنســاء بالقيــادة، وكّل هــذه الخطــوات تصــّب فــي االتجــاه الصحيــح، ولكنهــا أبعــد مــا تكــون من 
إنجــاز التقــّدم المطلــوب. فنظــام الواليــة، اإلطــار النظامــي الــذي يعامــل النســاء كقاصــرات مــدى الحيــاة، مــا زال 

يؤثــر ســلًبا علــى كافــة أوجــه حيــاة النســاء ويقّيــد حّرياتهــن األساســية تقييــًدا شــديًدا.

وإضافــًة إلــى ذلــك، مــازال العنــف المســتند إلــى الجنــدر يؤثــر تأثيــرا مدمــرا علــى حيــاة العديــد مــن النســاء. ومــا 
ــا وليــس مجّرًمــا حســب القانــون،  يضاعــف المشــكلة هــو أّن العنــف المســتند إلــى الجنــدر ال يحمــل تعريًفــا قانونيًّ
ــرك  ــا يت ــق، م ــة للتطبي ــات الالزم ــر لآللي ــف تفتق ــن التعني ــاء م ــة النس ــا حماي ــرض له ــرة المفت ــات األخي واإلصالح

ــرات عالقــاٍت فــي أوضــاع خطــرة أو حرجــة.  الكثي

10. حقوق المرأة   
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ومــا زال “عقــوق” المــرأة لولــّي أمرهــا )األب، الــزوج، األخ أو حتــى االبــن( يعــّد جريمــًة، مــا يجعــل اعتــراض ولــّي 
األمــر كافًيــا لتفنيــد كافــة الحرّيــات الجديــدة. وبينمــا يحــّق للمــرأة قانوًنــا اليــوم أن تقــّدم على جواز ســفر والدراســة 

فــي الخــارج بنفســها، يمكــن لولــّي األمــر أْن يوقفهــا مــن مغــادرة البــالد بتوجيــه تهمــة العقــوق أو الهــروب. 

فعلــى ســبيل المثــال، اختفــت شــيماء البقمــي البالغــة مــن العمــر 24 عاًمــا منــذ أبريــل 2022 بعدمــا كانــت علــى 
مــدى ســنوات ضحيــًة للعنــف األســري، بمــا فــي ذلــك ضربهــا مــن والدهــا وإخوانهــا وأعمامهــا وأخوالهــا والتهديد 
بقتلهــا. ويعتقــد المقربــون منهــا أن اختفاءهــا يرجــع إلــى تقديــم عائلتهــا بالغــا كيديــا ضدهــا بعدمــا هربــت مــن 
ــر 2021 واســتقّلت فــي مســكن خــاص بهــا. وكان آخــر تواصــل لهــا فــي شــهر أبريــل  ــزل عائلتهــا فــي أكتوب من
ــذ ذلــك  حينمــا كانــت متجهــة نحــو عملهــا، ولكنهــا لــم تصــل إلــى وجهتهــا يومهــا وانقطــع التواصــل معهــا من

الحيــن، وُيشــتبه فــي اعتقالهــا.

دور الرعاية للفتيات والنساء في السعودية 

يمكــن لشــكوى مــن ولــّي األمــر أن تــؤدي إلــى إيــداع المــرأة فــي دار الرعايــة. فكمــا أوضحــت القســط بإســهاٍب 
ــر  ــات والشــاّبات أن مهمتهــا توفي ــة للفتي ــي بالســجون، تدعــي هــذه المؤسســات الحكومي فــي تقريرهــا المعن
الرعايــة والتأســيس لالســتقامة االجتماعيــة، والتربيــة الدينيــة، وتوفيــر التعليــم والتدريــب والرعايــة الصحيــة للفتيــات 
والنســاء “المنحرفــات” الالتــي ال تزيــد أعمارهــن عــن 30 عاًمــا، ممــن صــدر بحقهــن أمــر بالتوقيــف أو بالحبــس أو 
بأمــر قضائــي بإيداعهــن فيهــا. ومــن التهــم التــي تبــرر إيــداع النســاء فــي دور الرعايــة: التغّيــب )الغيــاب عــن المنــزل 
أو “الهــرب” منــه( والقيــام بأعمــال تعّدهــا الســلطات مخالفــًة لألخــالق العامــة مثــل الجنــس خــارج إطــار الــزواج أو 

عقــوق )الوالديــن أو ولــي األمــر(.

ــة، منهــا  ووثقــت القســط عــدًدا مــن دواعــي القلــق فيمــا يتعلــق بســالمة ورفاهيــة ســجينات مؤسســات الرعاي
حــاالت التعســف، واإلهمــال الغذائــي والطبــي، وتدنــي المعاييــر الصحيــة، والمعاملــة القاســية والمهينــة، 
واإلكثــار مــن اســتخدام الحبــس االنفــرادي. وقــد تكــرر تســرب الشــكاوى والدالئــل علــى حقيقــة هــذه الــدور بيــن 
فينــة واألخــرى علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي وبلغــت اإلعــالم الرســمي أحياًنــا، ووردت أنبــاء حــول عــدد مــن 

حــاالت االنتحــار أو محــاوالت االنتحــار داخلهــا. 

اعتداء خميس مشيط

راقبــت القســط بقلــق بالــغ محتــوى فيديــو بــدأ تداولــه فجــر األربعــاء، الموافــق 31 أغســطس 2022، يصــور اعتــداء 
رجــال أمــن، بمالبــس رســمية ومدنيــة، علــى عــدد مــن الفتيــات اليتيمــات فــي دار التربيــة االجتماعيــة، فــي خميــس 
ــن  ــن وإضرابه ــَر اعتصامه ــدار كان إث ــات ال ــه بن ــت ل ــا تعرض ــداول، م ــب المت ــير. وحس ــة عس ــي محافظ ــيط، ف مش
ــة،  ــة االجتماعي ــي تتلقاهــا النســاء فــي دار التربي ــة الت ــا علــى ســوء األوضــاع المعيشــية وســوء المعامل احتجاًج

إضافــة إلــى اســتمرار انتهــاك حقوقهــن حتــى بعــد بلوغهــن ســّن الرشــد.  

ــن  ــال األم ــة رج ــن إدان ــا ع ــة، إال أن نأيه ــول الحادث ــق ح ــح تحقي ــه بفت ــرت في ــا أم ــير بياًن ــارة عس ــدار إم ــم إص ورغ

https://alqst.org/ar/post/saudi-authorities-must-reveal-what-has-happened-to-shaimaa-al-baqmi
https://www.alqst.org/uploads/Shrouded-in-Secrecy-Ar.pdf
https://www.aleqt.com/2013/02/23/article_733841.html
https://alqst.org/ar/post/video-of-security-officers-attacking-women-in-saudi-orphanage-highlights-state-misogyny
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علــى هــذا االعتــداء الســافر والوحشــي علــى الفتيــات كاٍف للطعــن فــي مصداقيــة التحقيــق، تحديــًدا لمــا تمثلــه 
هــذه الحادثــة مــن اســتمرارية لسلســلة حــوادث مشــابهة فــي الــدور االجتماعيــة تحــت إدارة الدولــة، ومشــابهتها 
بحــوادث وقعــت فــي الســجون، جميعهــا لــم يحقــق فيهــا أو لــم يفضــي التحقيــق فيهــا إلــى التغييــر أو االنتصــاف، 
ــق مــن هشاشــة اإلجــراءات الحمائيــة الموفــرة لضحايــا التعنيــف، حيــث تنتهــي الكثيــر مــن حــوادث  ناهيــك عمــا وثِّ

العنــف األســري دون محاســبة المعتــدي. 

ــي  ــة الت ــوع وجــودة المعامل ــام ون ــة األيت ــة التســاؤل حــول األوضــاع المعيشــية فــي دور رعاي ــر هــذه الحادث تثي
ــدوي، تعرضــن  ــول وســمر ب ــن الهذل ــل لجي ــات، وتذكــر بمــا حــدث مــع معتقــالت، مث ــًة وفتي ــام فتي يتلقاهــا األيت
ــاء اعتقالهــن فــي مراكــز احتجــاز ســرية، تعهــدت  ــب، فــي أثن ــن ضــروب أخــرى للتعذي للتحــرش الجنســي، مــن بي

ــك.  ــي ذل ــؤوليها ف ــوع مس ــي ضل ــا بنف ــت تحقيقه ــه، واختتم ــن ل ــا تعرض ــق فيم ــلطات بالتحقي الس

التمييز بين الجنسين بموجب نظام الجنسية

وفًقــا لقانــون الجنســية الســعودية الــذي يحمــل رســميا اســم نظــام الجنســية العربيــة الســعودية، ال يمكــن أن تمنح 
المــرأة الســعودية جنســيتها ألبنائهــا إال فــي حــاالت نــادرة جــدا. وفــي المقابــل، يحصــل أبنــاء الرجــل الســعودي 
علــى الجنســية الســعودية تلقائيــا عنــد الــوالدة. ففــي مطلــع عــام 2023، أعلنــت الســلطات عــن إدخــال تعديــل 
تقنــي طفيــف علــى المــادة 8 مــن النظــام، بنقــل ســلطة منــح الجنســية لألبنــاء مــن أم ســعودية وأب غير ســعودي 

مــن وزيــر الداخليــة إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء. وأمــا الشــروط التــي تــكاد تكــون مســتحيلة فلــم تتغيــر. 

https://www.alqst.org/ar/prisonersofconscience/samar-badawi
https://www.alqst.org/ar/prisonersofconscience/loujain-al-hathloul
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مازالــت المثلّيــات والمثليــون ومزدوجــو الميــول والعابــرون والعابــرات )مجتمــع الميــم( فــي الســعودية يواجهــون 
التمييــز والوصــم، فهــم عرضــٌة لخطــر الســجن وحتــى اإلعــدام لتعبيرهــم عن ميولهــم الجنســية أو هويتهــم الجندرية. 

وال تتوفــر الســعودية علــى قوانيــن مكتوبــة متعلقــة بمجتمــع الميــم أو حقــوق أفــراده، ولكنهــا تجــّرم كل 
نــة،  العالقــات الجنســية خــارج إطــار الــزواج ســواء كان الشــريك مغايــرا أو مماثــال جنســيا. وفــي غيــاب قوانيــن مدوَّ
ــى  ــل إل ــد تص ــيًة ق ــا قاس ــان أحكاًم ــن األحي ــر م ــي كثي ــدرون ف ــن يص ــاة الذي ــر القض ــائل لتقدي ــذه المس ــرك ه ُتت
ــق عقوبــات مماثلــة علــى ارتــداء مالبــس الجنــس اآلخــر أو المتحوليــن جنســيا. الســجن أو حتــى اإلعــدام. وقــد ُتطبَّ

ولــم ُتتخــذ أي خطــوات لالعتــراف بأفــراد مجتمــع الميــم علــى اعتبــار أنهــم أفــراٌد لهــم حقــوق أساســية مثــل الحــق 
ــام بذلــك. وأشــار مشــاهير عالميــون  ــٌل علــى أن الســلطات تنــوي القي ــز، وال يوجــد دلي فــي عــدم التعــرض للتميي

ُدعــوا إلــى المملكــة فــي مناســبات عديــدة إلــى غيــاب حقــوق مجتمــع الميــم فــي الســعودية. 

11. حقوق المثلّيات والمثليين ومزدوجي الميول 
ا  والعابرين جندريًّ
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لــم تصلــح الســلطات األوضــاع التــي يعانــي منهــا األشــخاص عديمــو الجنســية فــي الســعودية، المعروفيــن 
ــرًة علــى كافــة  ــر خــالل عــام 2022، مؤث ــم تتغي ــب ل ــات التــي تحدهــم مــن كل جان ــدون، فالصعوب بمســمى الب

ــة. ــاة العائلي ــل والحي ــى العم ــة وحت ــة الصحي ــم والرعاي ــن التعلي ــا، م ــف أوجهه ــم ومختل ــل حياته مراح

نبذة عن البدون 

ــرات أعــداد البــدون مــا بيــن 70,000 و250,000 نســمة، البعــض  فــي غيــاب اإلحصائيــات الرســمية تضــع التقدي
منهــم ينتمــون لمــا يســمى بـــ “القبائــل النازحــة”، وهــي قبائــل بدويــة لــم تســّجل للحصــول علــى الجنســية 
الســعودية وقــت تأســيس الدولــة فــي الثالثينيــات، وآخريــن يســّمون بـــ “مواليــد الســعودية”، المحروميــن من ســبل 
العيــش بقطــع طريــق الحصــول علــى الجنســية فــي بلــد ولــدوا وترعرعــوا فيــه، وذلــك لعــدم وجــود طريــق واضحــة 
للحصــول علــى الجنســية أساًســا وألن أبويهــم أو أجدادهــم أقامــوا فــي البــالد بطريقــة غيــر مشــّرعة قانوًنــا. وُتعــد 

الســعودية لــكال الفئتيــن البلــد الوحيــد الــذي ولــدوا وترعرعــوا فيــه ولــم يعرفــوا غيــره وطًنــا.

ــاة، فــال تنظيمــات  ــف أوجــه الحي ــوم تطــال مختل ــدون الي ــاة الب ــت أســباب انعــدام الجنســية، فمعان ومهمــا كان
ــم األساســي فقــد كان  ــى التعلي ــم، ومــن حصــل منهــم عل ــى التعلي محــددة أو واضحــة وضعــت لحصولهــم عل
ذلــك بصعوبــة بالغــة، فــي حيــن ُحــِرم آخــروَن منــه تماًمــا، وأمــا الجامعــات ومؤسســات التعليــم العالــي فاألغلبيــة 
ــر الرعايــة الصحيــة لهــم حتــى فــي الحــاالت الطارئــة وذلــك  ــا توفي محرومــة منهــا، فالمستشــفيات ترفــض روتينيًّ
لعــدم حمــل بطاقــة الثبوتيــة الســعودية أو الجــواز، وحتــى إن حصلــوا علــى التعليــم فالقاعــدة العامــة هــي منــع 
البــدون مــن العمــل أو الحصــول علــى دخــل بطريقــة مشــروعة، وال توفــر الســلطات لهــم المعونــة الماليــة، فهــم 
ممنوعــون مــن العمــل فــي القطــاع الحكومــي وال يســمح لهــم بتســجيل منشــآت تجاريــة أو عقــارات، وبالتالــي 
ال ســبيل لهــم للعيــش ســوى باألعمــال اليدويــة فــي االقتصــاد غيــر الرســمي أو بمســاعدة الجمعيــات الخيريــة أو 

بالطــرق غيــر النظاميــة.

12. حقوق عديمي الجنسية )البدون(   
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ا حتــى لــو تــزوج  وال تســتثنى الحيــاة األســرية مــن مضــار الحرمــان مــن إثبــات الهويــة، فالزيجــات ال تســّجل رســميًّ
الفــرد البــدون شــخًصا لديــه أو لديهــا جنســية، ويصعــب علــى األهالــي الحصــول علــى شــهادات والدة ألبنائهــم، 
وهــذا الحرمــان مــن الحقــوق المدنيــة والسياســية والحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة يضــع البــدون فــي ظــروف 
قاســية تجبــر بعضهــم علــى العيــش فــي فقــر مدقــع أو االنخــراط فــي الجريمــة، ومــع تنامــي أعدادهــم وانعــدام 

الحلــول الجديــة أو الســريعة فمــن األرجــح أن هــذه األوضــاع لــن تــزداد إال ســوًءا. 

ولــم تصــادق الســعودية أيًضــا علــى االتفاقيــة المتعلقــة بوضــع األشــخاص عديمــي الجنســية وال علــى اتفاقيــة 
تخفيــض حــاالت انعــدام الجنســية.
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علــى الرغــم مــن إدخــال بعــض اإلصالحــات المحــدودة علــى نظــام الكفالــة ســيء الصيــت فــي الســنوات األخيــرة، 
إال أنــه لــم يلحقــه أي تغييــر فــي عــام 2022 مــع اســتمرار معانــاة العمــال المهاجريــن والعامــالت المنزليــات مــن 

إســاءات متكــررة. 

العمالة الوافدة في السعودية 

ــب  ــمة، حس ــون نس ــن 36 ملي ــن م ــة 10 ماليي ــالد، أي قراب ــكان الب ــث س ــي ثل ــون حوال ــال المقيم ــكل العم يش
الهيئــة العامــة لإلحصــاء. و%75 منهــم قادمــون مــن الهنــد وباكســتان وبنغــالدش ومصــر والفلبيــن، ويواجهــون 
مشــاكل عديــدة بســبب عــدد مــن األنظمــة وقوانيــن العمــل المعقــدة والضوابــط التنظيميــة للقطــاع الخــاص. 

نظام الكفالة

ُيعــد نظــام الكفالــة ســيء الصيــت فــي الســعودية إطــار توظيــف تعســفي يضــع العمــال الوافديــن فــي المملكة 
فــي حالــة التابــع لمواطــٍن يتصــرف ككفيــٍل لهــم؛ وهــو مــا يجعلهــم معرضيــن لالســتغالل ألنــه يعطــي أصحــاب 
العمــل ســلطة مفرطــة علــى موظفيهــم فيمــا يتعلــق بجملــة أمــوٍر منهــا تأشــيرتهم ووضــع إقامتهــم وقدرتهــم 
علــى الســفر. وفــي مــارس 2021، أصــدرت الســلطات الســعودية إصالحــات محــدودة علــى نظــام الكفالــة، بمــا 
فــي ذلــك الســماح للعمــال بطلــب رخصــة الخــروج لمغــادرة البــالد دون الحصــول علــى موافقــة صاحــب العمــل 
)أو الكفيــل(. ومــع ذلــك، ال تتطــرق المبــادئ التوجيهيــة للمبــادرة للعديــد مــن المســائل المهمــة ويظــل النظــام 
ككل قائمــا إلــى حــد كبيــر. فعلــى ســبيل المثــال، يتمثــل أحــد العيــوب الرئيســية لإلصالحــات الجديــدة فــي أنهــا ال 

تشــمل فئــات مختلفــة مــن العمــال علــى اإلطــالق، بمــن فيهــم مالييــن العامــالت المنزليــات. 

13. حقوق العّمال المهاجرين   
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العامات المنزليات  

تحتــل العامــالت المنزليــات أحــد أســوأ المواقــع االجتماعيــة بيــن العمــال األجانــب فــي الســعودية، إْن لــم تكــن 
األســوأ إطالًقــا، فيكثــر أْن يجبــرن علــى العمــل علــى مــدار الســاعة، وأْن تصــادر جوازاتهــن، وأْن يجبــرن علــى العمــل 
ــا، وفــي عــدة حــاالت فــرض علــى الخادمــات  خــارج وصفهــن الوظيفــي، بمــا يتضمــن االســتغالل الجنســي أحياًن
المنزليــات العمــل فــي عــدة منــازل، حيــث يؤجــر الكفيــل العامــالت بالســاعة لربحــه الشــخصي، وهــذه األوضــاع 

تتنــوع حســب جنســية العاملــة والحمايــة الممكــن لهــا الحصــول عليهــا مــن ســفارة بالدهــا. 

ووردت تقاريــر متكــررة خــالل عــام 2022 عــن تعــّرض العامــالت المنزليــات فــي الســعودية ألشــكال مختلفــة مــن 
العنــف الجســدي والنفســي والجنســي علــى يــد أربــاب عملهــم، إضافــًة إلــى وقــوع حــاالت وفــاة متكــررة فــي 

ظــروف غامضــة. ونــادرا مــا تحقــق الســلطات الســعودية فــي تلــك القضايــا.  
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ــب بهــا التــي كانــت ترعاهــا األمــم المتحــدة والتــي امتــدت مــن أبريــل إلــى أكتوبــر،  علــى الرغــم مــن الهدنــة الُمرحَّ
ــت األزمــة اإلنســانية المســتمرة  ــرة، ومــا زال ــكاب انتهــاكات خطي ــة فــي اليمــن بارت اســتمرت األطــراف المتحارب
هنــاك ضمــن األســوأ فــي العالــم. وفــي الوقــت ذاتــه، واصلــت الحكومــات الغربيــة إمــداد التحالــف الــذي تقــوده 
الســعودية بالدعــم العســكري والعتــاد، ووافقــت إدارة بايــدن فــي أغســطس 2022 علــى بيــع 300 صــاروخ أرض 

جــو أمريكــي بقيمــة 3,05 مليــار دوالر للســعودية. 

هدنة برعاية األمم المتحدة وانتهاكات مستمرة في الميدان

تصاعــدت األعمــال العدائيــة مــا بيــن شــهَري ينايــر ومــارس 2022 وزاد عــدد الغــارات الجويــة العســكرية العشــوائية 
ــى  ــًة إل ــن، إضاف ــل العشــرات مــن المدنيي ــى قت ــا أدى إل ــذي تقــوده الســعودية، مم ــف ال ــا التحال ــي يطلقه الت

اســتهداف المبانــي الســكنية ومراكــز االحتجــاز. 

وأعلــن مبعــوث األمــم المتحــدة الخــاص لليمــن، هانــس جروندبــرج، يــوم 1 أبريــل عــن توّســط األمــم المتحــدة فــي 
اتفــاق هدنــة بيــن قــوات الحوثييــن والتحالــف بقيــادة الســعودية، دخــل حيــز التنفيــذ يــوم 2 أبريــل. ومنحــت الهدنــة 
فتــرة راحــة ثمينــة للمدنييــن فــي اليمــن، واعُتبــرت خطــوة أوليــة مهمــة نحــو وضــع اتفــاق ســالم دائــم. ومــع ذلــك، 
د بعــد وقــت نشــر هــذا التقريــر. وفضــاًل  انقضــت يــوم 2 أكتوبــر دون أن تلــوح بــوادر الســالم فــي األفــق ولــم ُتجــدَّ
عــن ذلــك، علــى الرغــم مــن االنخفــاض الــذي شــهدته العمليــات العســكرية خــالل فتــرة الهدنــة والــذي أدى إلــى 
انخفــاض عــدد الضحايــا والنازحيــن وســّهل زيــادة التنقــل فــي أنحــاء البــالد، إال أن العديــد مــن االنتهــاكات تواصلــت 
فــي الميــدان، بمــا فــي ذلــك الغــارات األرضيــة والهجــوم بالطائــرات المســيرة والمخاطــر المســتمرة الناتجــة عــن 

األلغــام األرضيــة والمتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب.

14. الحرب في اليمن    
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أزمة إنسانية مستمرة 

ألحــق الصــراع فــي اليمــن الــذي دام ثمانــي ســنوات ضــرًرا كبيــًرا بالمدنييــن؛ فمــازال أكثــر مــن 20 مليــون شــخص 
بحاجــة إلــى المســاعدات اإلنســانية، ومــا يفــوق نصفهــم مــن األطفــال، ويعانــي أكثــر مــن 16 مليــون شــخص مــن 
انعــدام األمــن الغذائــي. وتضاعفــت هــذه المشــكالت مــع ارتفــاع أســعار األغذيــة والوقــود واألزمــة االقتصاديــة 
والكــوارث الطبيعيــة. ومــازال الوصــول إلــى المســاعدات اإلنســانية يشــّكل تحديــا، مــع عرقلــة األطــراف المتحاربــة 

علــى نحــو متكــرر المســاعدات اإلنســانية والعامليــن فــي المجــال اإلنســاني.

غياب تحقيٍق لألمم المتحدة في جرائم الحرب

نظــرا إلــى حجــم االنتهــاكات المســتمرة دون عقــاب، فــإن حاجــة ضحايــا الصــراع فــي اليمن إلــى المســاءلة أصبحت 
أكثــر إلحاحــا مــن أي وقــت مضــى. وفــي ضــوء إنهــاء واليــة فريــق الخبــراء البارزيــن المعنــي باليمــن التابــع لألمــم 
ــدة المكلفــة بإجــراء  ــة الوحي ــة الدولي ــٍب لآلمــال، بعدمــا كان اآللي ــى نحــٍو مخي ــر 2021 عل المتحــدة فــي أكتوب
تحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي الصــراع الدائــر فــي اليمــن، وقــرار “بنــاء القــدرات” غيــر الفعــال الــذي 
اتخذتــه لجنــة حقــوق اإلنســان دون تصويــٍت فــي أكتوبــر 2022، ُتواصــل المنظمــات غيــر الحكوميــة دعوتهــا إلــى 
إيجــاد طــرق بديلــة لتحقيــق العدالــة، بمــا فــي ذلــك دعوتهــا األمــم المتحــدة إلــى إرســاء آليــٍة للمســاءلة الجنائيــة. 

الحكومات األوروبية واألمريكية تواصل بيع األسلحة للتحالف

اســتمر تدفــق العتــاد والمعونــة العســكرية مــن الحكومــات األمريكيــة واألوروبيــة إلــى الســعودية وحلفائهــا فــي 
ــار وصيانــة وتدريــب وخدمــات دعــم، وتصــّدرت الواليــات المتحــدة األمريكيــة  عــام 2022 مــن أســلحة وقطــع غي
قائمــة مصــدري األســلحة للســعودية بفــارق كبيــر، وفــي أغســطس 2022 وافقــت إدارة بايــدن علــى بيــع 
300 صــاروخ أرض جــو للســعودية بقيمــة 3,05 مليــار دوالر، دون أن يســتصغر ذلــك أهميــة العتــاد الــذي وفرتــه 

ــا، لجهــود التحالــف فــي الحــرب.  الحكومــات األوروبيــة، مــن بريطانيــا وحتــى ألمانيــا وإســبانيا وإيطالي
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ــب بهــا التــي كانــت ترعاهــا األمــم المتحــدة والتــي امتــدت مــن أبريــل إلــى أكتوبــر،  علــى الرغــم مــن الهدنــة الُمرحَّ
ُأعيــد تأهيــل ولــي العهــد والحاكــم الفعلــي للســعودية محمــد بــن ســلمان علــى نحــو خطير علــى الســاحة العالمية 
فــي عــام 2022 وُســمح لــه بلقــاء عــدد مــن قــادة العالــم، بمــن فيهــم الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن، مــع تحــول 
ــود  ــورات الجه ــذه التط ــت ه ــة. وجعل ــعار الطاق ــاع أس ــا وارتف ــي أوكراني ــيا ف ــرب روس ــوء ح ــي ض ــات ف األولوي
ــعودية  ــلطات الس ــت الس ــه، واصل ــت ذات ــي الوق ــل. وف ــن ذي قب ــا م ــر إلحاح ــاءلة أكث ــان المس ــة لضم المبذول
فــي عــام 2022 اســتراتيجية العالقــات العامــة المكثفــة الُمتَبعــة ســابًقا مــن خــالل االســتثمار بشــكٍل كبيــٍر فــي 
الفعاليــات الرياضيــة والموســيقية الدوليــة، ممــا أدى إلــى ظهــور دعــوات موجهــٍة إلــى المشــاهير المشــاركين 

ليدعمــوا حقــوق اإلنســان فــي المملكــة. 

إعادة التأهيل الدبلوماسي لمحمد بن سلمان

َتزامــن تدهــور حالــة حقــوق اإلنســان المثيــر للقلق في الســعودية في عــام 2022 مع إعــادة التأهيل الدبلوماســي 
لولــي عهــد الســعودية وحاكمهــا الفعلــي محمــد بــن ســلمان. وقــد كان ولــي العهــد منبــوًذا علــى نطــاق واســع 
ــدة واشــنطن بوســت جمــال خاشــقجي  ــب العمــود الصحفــي فــي جري ــل كات ــذ مقت ــة من ــى الســاحة الدولي عل
بتخطيــٍط مــن الدولــة فــي عــام 2018. وســّرعت أزمــُة الطاقــة التــي ســببتها حــرب روســيا علــى أوكرانيــا االتجــاَه 
المتزايــد للتخلــص مــن فضيحــة خاشــقجي والتغاضــي عــن مســؤولية بــن ســلمان، مــع إصــالح السياســيين الغربييــن 

العالقــات مــع القيــادة الســعودية فــي محاولــٍة للحصــول علــى طاقــٍة بديلــٍة مــن الخليــج. 

ــة  ــخصية رفيع ــارة لش ــرز زي ــي أب ــعودية ف ــون الس ــس جونس ــابق بوري ــا الس ــس وزراء بريطاني ــارس، زار رئي ــي م وف
ــي  ــج ف ــة الخلي ــي منطق ــرون ف ــل ماك ــي إيمانوي ــس الفرنس ــة الرئي ــذ جول ــن من ــادة الغربيي ــن الق ــتوى م المس
ديســمبر 2021. ثــم فــي 15 و16 يوليــو وبعــد أشــهر مــن المشــاورات، زار الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن الســعودية 

15. تطورات دولية متعلقة بالوضع الحقوقي 
في السعودية      

https://alqst.org/ar/post/biden-must-address-saudi-repression-during-visit
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والتقــى بولــي العهــد. ودعــت منظمــات غيــر حكوميــة اإلدارة األمريكيــة إلــى اغتنــام هــذه المناســبة إلعطــاء 
ــى إمــدادات  ــك بوجــٍه خــاصٍّ عل ــدل ذل ــارة ركــزت ب ــة للمخــاوف المتعلقــة بحقــوق اإلنســان، ولكــن الزي األولوي
النفــط العالميــة. وكشــفت هــذه الزيــارة الرئيســية التحــول الكبيــر لبايــدن بشــأن السياســة الســعودية، فقــد تعهــد 
عندمــا كان مرشــحا رئاســيا باتخــاذ موقــف أكثــر حســًما نحــو الريــاض. وفــي 28 يوليــو، زار محمــد بــن ســلمان باريــس 
والتقــى بالرئيــس ماكــرون فــي ثانــي زيــارٍة لــه إلــى بلــٍد غربــيٍّ منــذ مقتــل خاشــقجي عــام 2018، عقــب زيــارٍة 

إلــى اليونــان قبــل بضعــة أيــام. 

وبــدل الحصــول علــى تنــازالت ملموســة بشــأن حقــوق اإلنســان، يبــدو أن تلــك الزيــارات التــي قــام بهــا مســؤولون 
ــٍد مــن التجــاوزات، وهــو مــا قــد  ــادة المملكــة علــى ارتــكاب مزي رفيعــو المســتوى شــجعت بصــورة مباشــرة قي
ــارة جونســون مــع إعــدام 81 رجــال يــوم 12 مــارس 2022  ــة. وتزامنــت زي ــر الحكومي ــه المنظمــات غي حــذرت من
فــي أكبــر عمليــة إعــدام جماعــي فــي تاريــخ الســعودية الحديــث. وفــي الوقــت نفســه، أثنــاء زيــارة بايــدن تجــرأ 
الدبلوماســي الســعودي ووزيــر الخارجيــة الســابق عــادل الجبيــر علــى وصــف المعارضيــن بكونهــم “إرهابييــن” فــي 
حــواٍر مــع هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة )BBC(. وســرعان مــا أعقبــت انتصــارات ولــي العهــد الدبلوماســية فــي يوليــو 
ــر مســبوق بالســجن أصدرتهــا المحاكــم الســعودية فــي  ــى نحــو غي ــة القاســية عل موجــٌة مــن األحــكام القضائي

أغســطس. 

جهود المساءلة 

فــي مواجهــة إعــادة التأهيــل الخطــرة تلــك للحاكــم الفعلــي للمملكــة، اســتمرت الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع 
ــو،  ــل خاشــقجي. وفــي 28 يولي ــى مقت ــق المســاءلة عل ــد مــن اإلجــراءات المهمــة لتحقي ــي باتخــاذ العدي المدن
قّدمــت منظمــة الديمقراطيــة اآلن للعالــم العربــي )DAWN( ومبــادرة عدالــة المجتمــع المفتــوح )OSJI( ومنظمــة 
ترايــل الدوليــة )TRIAL International( شــكوى جنائيــة أثنــاء زيــارة محمــد بــن ســلمان فرنســا ودعــت الســلطات 

الفرنســية إلــى فتــح تحقيــق فــي دور ولــي العهــد فــي قتــل خاشــقجي. 

ــة خاشــقجي خديجــة  ــي وخطيب ــم العرب ــة اآلن للعال ــة أخــرى رفعتهــا منظمــة الديمقراطي وفــي دعــوى قضائي
جنكيــز فــي الواليــات المتحــدة فــي عــام 2020 بشــأن دور بــن ســلمان فــي جريمــة القتــل، يبــدو أن ولــي العهــد 
قــد تمتــع بحصانــة ســيادية مــن المتابعــة القضائيــة فــي نهايــة عــام 2022. وأصبــح ولــي العهــد رئيــَس الــوزراء 
الســعودي فــي 27 ســبتمبر، وهــو المنصــب الــذي يشــغله عــادًة الملــك، فــي خطــوٍة اعُتبــرت علــى نطــاق واســع 
أنهــا محاولــٌة لحمايــة نفســه مــن المســاءلة. ويبــدو أنــه نجــح فــي ذلــك، نظــرا إلــى تحــول الموقــف األمريكــي مــن 
اعتبــاره شــخصا منبــوذا فــي الســابق إلــى توصيــة إدارة بايــدن فــي منتصــف نوفمبــر 2022 بــأن يمنحــه القضــاء 

األمريكــي الحصانــة فــي الدعــوى القضائيــة لكونــه “رئيــس حكومــة خــالل فتــرة واليتــه”. 

ــه  ــذي طورت ــوس ال ــس بيغاس ــج التجس ــوص برنام ــة بخص ــا معلق ــة أيض ــاوى القضائي ــن الدع ــد م ــت العدي ومازال
ــف  ــراق هوات ــة بمــا فيهــا الســعودية الخت ــات اإلســرائيلية )NSO Group( واســتخدمته دول قمعي شــركة البرمجي
العديــد مــن األبريــاء حــول العالــم. وُرفعــت دعوييــن قضائيتيــن فــي المملكــة المتحــدة، فقــد رفــع القضيــة األولــى 
ــن ضــد  ــى عســيري وشــخصين آخري ــًة عــن مؤســس القســط يحي محامــون مــن شــركة المحامــاة Bindmans نياب

https://pomed.org/ar/publication/joint-letter-president-biden-must-set-preconditions-for-meeting-with-saudi-crown-prince/
https://www.alqst.org/ar/post/macron-hosting-of-crown-prince-a-slap-in-the-face-for-saudi-human-rights-victims
https://dawnmena.org/ar/%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d9%83%d9%88%d9%89-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d8%a7/
https://www.glanlaw.org/nso-spyware-hacking
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ــًة عــن  ــَة األخــرى شــركُة المحامــاة Leigh Day نياب شــركة NSO Group والســعودية واإلمــارات. ورفعــت القضي
الناشــط الســعودي غانــم الدوســري ضــد الســعودية، وقضــت المحكمــة العليــا فــي المملكــة المتحــدة يــوم 19 

أغســطس 2022 بإمكانيــة المضــي قدمــا فــي الدعــوى. 

الغسيل الرياضي 

ــد العالمــي باســتمرارها  كّثفــت الســلطات الســعودية فــي عــام 2022 حمــالت العالقــات العامــة علــى الصعي
ــي  ــك فــي عــام 2022 اســتضافة ســباق رال ــه. وشــمل ذل ــي الرياضــة والترفي فــي االســتثمار بقــوة فــي قطاَع
داكار الســنوي وكأس الســوبر اإلســباني فــي ينايــر والجائــزة الكبــرى للفورمــوال 1 فــي مــارس، وسلســلة ليــف 
جولــف )LIV Golf( برعايــة الســعودية التــي ســُتقام فــي يونيــو، ومبــاراة مالكمــة الــوزن الثقيــل فــي أغســطس، 

وكأس الدرعيــة للتنــس فــي ديســمبر. 

واعتبــرت المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي كثيــر مــن األحيــان هــذه الفعاليــات فرصــًة لدعــوة المشــاركين 
والمنظميــن والداعميــن للتحــدث عالنيــًة عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان. وفــي الوقــت نفســه، أثــارت الذكــرى 
الســنوية األولــى الســتحواذ الســعودية علــى نــادي كــرة القــدم نيوكاســل يونايتــد دعــوات فــي أكتوبــر لوضــع 

ــاز.  ــزي الممت ــدوري اإلنجلي ــك فــي ال ــى التمل ــد الصارمــة عل ــد مــن القواع مزي

واختيــرت فــي أكتوبــر أيًضــا علــى نحــٍو مفاجــٍئ منطقــة غيــر مكتملــة لموقــع نيــوم لتحتضــن األلعــاب الشــتوية 
ــذ  ــف من ــه توّق ــنوات ولكن ــع س ــوق كل أرب ــي المرم ــدث الرياض ــذا الح ــادًة ه ــم ع ــام 2029. وُينظَّ ــيوية لع اآلس
ــاٍت فــي إيجــاد جهــات مضيفــة. واألهــم مــن ذلــك، تخطــط الســعودية لتقديــم عــرض  عــام 2017 بســبب صعوب
بالشــراكة مــع مصــر واليونــان الســتضافة كأس العالــم 2030 حســب مــا صــرح بــه وزيــر الرياضــة أحمــد بــن عقيــل 

الخطيــب.

https://www.leighday.co.uk/latest-updates/news/2022-news/high-court-gives-green-light-to-a-pegasus-spyware-case-being-brought-in-london-against-the-kingdom-of-saudi-arabia-by-a-uk-based-dissident/
https://apnews.com/article/soccer-sports-barcelona-bilbao-europe-276b9d828a7ddc060ac9d97f8597035d
https://www.theguardian.com/sport/2022/aug/19/anthony-joshua-urged-speak-out-human-rights-abuses-saudi-arabia-oleksandr-usyk
https://www.independent.co.uk/sport/football/amnesty-international-premier-league-jamal-khashoggi-public-investment-fund-mohammed-bin-salman-b2196397.html
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16. التوصيات    

التوصيات للمجتمع الدولي:

العمــل علــى ضمــان فتــح تحقيــق حيــادي وشــامل ومســتقل وفعــال فــي جريمــة قتــل جمــال 
ــي  ــبتهم ف ــادة ومحاس ــرم القي ــى رأس ه ــواًل إل ــن وص ــه كل المتورطي ى في ــمَّ ــقجي يس خاش

ــفافة؛ ــة وش ــة عادل محاكم

وقف فوري لبيع كل األسلحة وتصدير تكنولوجيا الرقابة إلى السعودية؛ 

احتســاب وضــع حقــوق اإلنســان فــي الســعودية عنــد التعامــل مــع الســلطات وتقييــم آثــار هــذا 
التعامــل علــى حقــوق اإلنســان؛

تقديــم وتأييــد قــرارات األمــم المتحــدة لتأســيس آليــة رقابيــة علــى وضــع حقــوق اإلنســان فــي 
الســعودية؛

حث السلطات السعودية على تطبيق التوصيات أدناه.
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التوصيات للسلطات السعودية:

ضمــان التكريــس القانونــي والفعلــي الكامــل للحــق فــي حريــة التعبيــر والتجمــع وتكويــن 
الجمعيــات واإلفــراج الفــوري وغيــر المشــروط عــن كل معتقلــي الــرأي بمــن فيهــم المدافعــات 
عــن حقــوق اإلنســان المعتقــالت لممارســة حرياتهــن األساســية والمعتقليــن الذيــن مازالــوا 

ــم؛ ــدة محكوميته ــاء م ــم انقض ــن رغ محتجزي

االنضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

ــي ومراجعــة نظــام  ــداًء بصياغــة دســتور ونظــام جزائ ــالد ابت ــي فــي الب إصــالح النظــام القانون
ــات  ــر والمطبوع ــام النش ــة ونظ ــم المعلوماتي ــام الجرائ ــه ونظ ــاب وتمويل ــم اإلره ــة جرائ محارب
ــة؛  ــر الدولي ــل للمعايي ــة الكام ــذه األنظم ــال ه ــان امتث ــات وضم ــات والمؤسس ــام الجمعي ونظ

ضمــان امتثــال األنظمــة األربعــة الجديــدة التــي أعلــن عنهــا ولــي العهــد محمــد بــن ســلمان فــي 
8 فبرايــر 2021 إلصــالح المؤسســات القضائيــة، بمــا فــي ذلــك نظــام األحــوال الشــخصية، مــع 

المعاييــر الدوليــة،

وضــع حــد لممارســة االعتقــال التعســفي ومنــح كل األفــراد المحروميــن مــن حريتهــم كل 
الضمانــات القانونيــة األساســية وحقــوق المحاكمــة العادلــة؛ 

إلغــاء المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة والتوقــف عن ممارســة األعمــال االنتقامية ضــد المعارضين 
الســلميين بذريعة محاربــة اإلرهاب؛

وضــع الحــد لممارســة التعذيــب والمعاملــة القاســية بمــا فــي ذلــك التوقيــف المطــول بمعــزل 
ــاٍت  ــب بتحقيق ــاءات التعذي ــي كل ادع ــق ف ــرادي، والتحقي ــز االنف ــي والحج ــم الخارج ــن العال ع
ــا  ــا بم ــال للضحاي ــاف الفع ــر اإلنص ــن وتوفي ــبة كل المتورطي ــّفافة ومحاس ــة وش ــريعة وفعال س

ــة؛ ــر الدولي يتوافــق مــع المعايي

اإللغاء المباشر لنظام الوالية وإنهاء القوانين والممارسات التي تميز ضد المرأة؛

ــل كل  ــاء تعدي ــك األثن ــي تل ــه؛ وف ــو إلغائ ــل نح ــدف العم ــدام به ــم اإلع ــذ حك ــن تنفي ــد م الح
التشــريعات القائمــة بغايــة اقتصــار تطبيــق عقوبــة اإلعــدام علــى الجرائــم األكثــر خطــورة وتحريــم 

ــن؛ إعــدام القاصري
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وضــع حــد لــكل انتهــاكات القانــون اإلنســاني وقانــون حقــوق اإلنســان فــي اليمــن وضمــان 
حصــول المســتفيدين الســريع ودون معيقــات على المســاعدات اإلنســانية والبضائــع الضرورية؛

 
وضــع حــد لممارســة اإلخفــاء القســري والمصادقــة علــى االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع 

األشــخاص مــن االختفــاء القســري؛ 

تحســين اإلدارة واإلشــراف علــى منشــآت التوقيــف وضمــان تطبيــق قواعــد األمــم المتحــدة 
النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء فــي كل أماكــن التوقيــف؛

ــع العمــال  ــة حقــوق جمي ــة لحماي ــة الدولي ــى االتفاقي ــة والمصادقــة عل إلغــاء نظــام الكفال
ــالت  ــن عام ــة 189 ع ــل الدولي ــة العم ــة منظم ــك اتفاقي ــرهم وكذل ــراد أس ــن وأف المهاجري

ــازل؛ المن

ــات  ــع آلي ــكانها، ووض ــري لس ــر القس ــق والتهجي ــر ح ــازل بغي ــدم المن ــة ه ــد لممارس ــع ح وض
ــى  ــم التعويضــات الالئقــة عل استشــارة مــع الســكان والتأكــد مــن اإلخطــار المســبق وتقدي

ــائر؛ الخس

العمــل علــى تجنيــس كافــة األفــراد عديمــي الجنســية والمصادقــة علــى اتفاقيــة عــام 1954 
المتعلقــة بوضــع األشــخاص عديمــي الجنســية، وكذلــك اتفاقيــة عــام 1961 بشــأن تخفيــض 
حــاالت انعــدام الجنســية، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 

ــة. والثقافي
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16. التسلسل الزمني لألحداث المتعلقة بحقوق 
اإلنسان في السعودية في عام 2022 

يناير
اعتقال عثمان عبد العزيز 

إبالغ المحتجزين حمد اهلل عبد الولي ونور محمد 
روزي، وهما من مسلمي اإليغور، بأنهما على 

وشك ترحيلهما قسريا إلى الصين

3 فبراير 
إخالء سبيل الصحفي فهد السنيدي بعد عاٍم 

تقريًبا من إتمام محكوميته المحددة في ثالث 
سنوات وستة أشهر

3 فبراير 
إخالء سبيل الناشط في مجال حقوق اإلنسان 

فهد الفهد بعد حوالي عاٍم من انقضاء مدة 
محكوميته المحددة في خمس سنوات، 

وخضوعه حالًيا لحظر السفر لمدة عشر سنوات

2 مارس 
إصدار المحكمة الجزائية في تبوك حكما جديدا 

باإلعدام على عبد اهلل الحويطي على خلفية 
جنايات ارتكبها عندما كان قاصرا، وتأييد محكمة 

االستئناف ذلك الحكم يوم 13 يونيو

مطلع عام 2022 
الحكم على المحامي والناشط متعب بن ظافر 

العمري بالسجن لمدة سبع سنوات

2 فبراير 
إخالء سبيل داوود المرهون بعد قضاء 

محكوميته المحددة في 10 سنوات، واستمرار 
خضوعه لحظر السفر لمدة 10 سنوات

3 فبراير 
الحكم على عبد الرحمن الدويش بالسجن لمدة 

سنتين

11 فبراير
إخالء سبيل نعيمة المطرود بعد انقضاء 

محكوميتها المحددة في ست سنوات، واستمرار 
خضوعها لحظر السفر لمدة ست سنوات
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11 مارس
إخالء سبيل المدون رائف بدوي بعد قضاء 

محكوميته المحددة في عشر سنوات، 
واستمرار خضوعه لحظر السفر لمدة عشر 

سنوات

31 مارس
اعتقال السيدة Abula Buheliqiemu رفقة 
ابنتها البالغة من العمر 13 سنة، وهما من 
مسلمي اإليغور، وإخبارهما بأنهما سُترّحالن

مارس 
إيقاف السلطات السعودية العالج الهرموني 

لسرطان البروستات الذي يتلقاه السجين 
السياسي محمد صالح الخضري البالغ من 

العمر 85 عاًما

17-30 أبريل
خوض الناشط الحقوقي عيسى النخيفي إضراًبا 
عن الطعام في سجن الحائر احتجاًجا على تأخير 

إدارة السجن السماح له بالخروج إلتمام بعض 
المعامالت المصرفية الضرورية انتقاًما منه

أبريل
 إخالء سبيل الكاتب محمد الخويلدي بعد 

ما يقارب ست سنوات من السجن، واستمرار 
خضوعه لحظر السفر

15-19 مايو
خوض الناشط الحقوقي عيسى النخيفي 

إضراًبا آخر عن الطعام في سجن الحائر

12 مارس 
إعدام السلطات السعودية 81 رجال في أكبر 

عملية إعدام جماعي في العقود األخيرة

16 مارس
زيارة رئيس وزراء بريطانيا السابق بوريس جونسون 
السعودية ولقاؤه بولي العهد محمد بن سلمان

7 أبريل 
إصدار محكمة تركية قراًرا بوقِف محاكمة 26 

متهًما في قضية مقتل الصحفي السعودي 
جمال خاشقجي وتحويل القضية إلى السعودية.

7 أبريل 
تأييد المحكمة العليا أحكام اإلعدام الصادرة 
ين البحرينيين جعفر سلطان وصادق  بحق الشابَّ

تامر

أبريل 
اختفاء شيماء البقمي البالغة من العمر 24 عاًما 

واالشتباه في اعتقالها

15 مايو
ا  اعتقال عبد اهلل الدريبي واختفاؤه قسريًّ
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23 مايو
خوض شادلي الحويطي إضرابا عن الطعام 

احتجاًجا على سوء المعاملة والحبس االنفرادي 
وإطعامه بالقوة بواسطة أنبوٍب في يونيو 

منتصف عام 2022
تغليظ محكمة االستئناف الحكَم بالسجن الصادر 

بحق الناشطة الحقوقية إسراء الغمغام من 
ثماني سنوات إلى 13 سنة

15-16 يوليو
زيارة الرئيس األمريكي جو بايدن السعودية 

ولقاؤه ولي العهد محمد بن سلمان

28 يوليو
تقديم منظمة الديمقراطية اآلن للعالم العربي 

 )OSJI( ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح )DAWN(
 )TRIAL International( ومنظمة ترايل الدولية

شكوى جنائية ودعوتها السلطات الفرنسية إلى 
فتح تحقيق في دور محمد بن سلمان في قتل 

جمال خاشقجي 

يوليو
اعتقال مالك الدويش، ابن الداعية سليمان 

الدويش، وإطالق سراحه في سبتمبر ثم إعادة 
اعتقاله بعد ذلك بمدة قليلة 

21 أغسطس
الحكم على الطبيب المصري صبري شلبي 

بالسجن 20 عاًما

26 مايو
ضرب رجل من زنزانٍة خاصٍة بسجناء يعانون من 

أمراض نفسية محمد القحطاني، بعد وضع إدارة 
السجن عمًدا معتقلي الرأي فيها 

24 يونيو
إخالء سبيل مرتجى قريريص بعد انقضاء مدة 

محكوميته المحددة في ثماني سنوات، 
واستمرار معاناته من حظر السفر لمدة ثماني 

سنوات أخرى

23 يوليو
إخالء سبيل الناشط الحقوقي والكاتب نذير الماجد 

بعد قضاء محكوميته المحددة في سبع سنوات، 
واستمرار خضوعه لحظر السفر لمدة سبع سنوات

28 يوليو
زيارة ولي العهد محمد بن سلمان باريس ولقاؤه 

الرئيس إيمانويل ماكرون

9 أغسطس
صدور حكم على الناشطة واألكاديمية في مجال 

حقوق المرأة سلمى الشهاب بالسجن لمدة 34 
عاًما متبوعًة بالمدة ذاتها من حظر السفر

9 أغسطس
صدور حكم على نورة سعيد القحطاني بالسجن 

لمدة 45 عاًما متبوعة بالمدة ذاتها من حظر السفر
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23 أغسطس
إطالق سراح الشاعر والفنان الفلسطيني 

أشرف فياض بعد مرور عاٍم تقريبا على انقضاء 
مدة محكوميته المحددة في ثماني سنوات، 

ووجوده المستمر في السعودية 

أغسطس
الحكم على كل من عبد اإلله راشد إبراهيم 

الحويطي وعبد اهلل دخيل اهلل الحويطي بالسجن 
50 عاًما، متبوعة بالمدة ذاتها من حظر السفر

27 سبتمبر
تعيين محمد بن سلمان رئيًسا للوزراء 

في منصٍب يشغله عادًة الملك

أواخر شهر سبتمبر
الحكم على الناشط الحقوقي محمد 

الربيعة بالسجن 17 عاًما

10 أكتوبر
الحكم على عشرة مواطنين مصريين 

ينتمون إلى جمعيات مدنية نوبية في 
السعودية بالسجن لمدد تتراوح ما بين 

10 و18 سنة 

سبتمبر
الحكم على الممرضة التونسية مهدية 

مرزوقي بالسجن 15 عاًما

31 أغسطس 
إظهار محتوى فيديو متداول على وسائل 

التواصل االجتماعي اعتداء رجال أمن على عدد 
من الفتيات اليتيمات في دار التربية االجتماعية، 

في خميس مشيط، في محافظة عسير

أغسطس
إصدار حكم على الكاتب والمترجم والمبرمج 

أسامة خالد بالسجن 32 عاًما مغلظة في مرحلة 
االستئناف بعد صدور حكم ابتدائي بالسجن 

خمس سنوات 

سبتمبر
خوض الناشط الحقوقي محمد الربيعة إضراًبا عن 
الطعام احتجاًجا على استمرار اعتقاله رغم انقضاء 

مدة محكوميته

2 أكتوبر
الحكم على ثالثة أفراد من قبيلة الحويطات، 
وهم شادلي وإبراهيم وعطاهلل الحويطات، 

باإلعدام، وهو الحكم الذي أيدته الحقا محكمة 
االستئناف

3 أكتوبر
الُحكم على سعد إبراهيم الماضي الذي يحمل 
الجنسيتين السعودية واألمريكية بالسجن لمدة 

16 عاًما وثالثة أشهر، تليها المدة ذاتها من حظر 
السفر

سبتمبر
الحكم على المدون داوود العلي بالسجن 

25 عاًما  
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14 أكتوبر 
إتمام الناشط الحقوقي عيسى 

النخيفي محكوميته المحددة في 
ست سنوات وإخفاؤه قسريا بدل 

إطالق سراحه 

17 نوفمبر
توصية إدارة بايدن القضاء األمريكي 
بمنح الحصانة السيادية لولي العهد 
محمد بن سلمان في دعوى مدنية 
بخصوص دوره في مقتل خاشقجي

10-23 نوفمبر
إعدام السلطات 20 رجاًل على خلفية 

تهريب المخدرات أو االتجار بها

أكتوبر
منع السلطات المدافع الحقوقي المحتجز 

وليد أبو الخير من الحصول على األدوية وزيارة 
المستشفى

نوفمبر
الحكم على عبد اهلل جيالن بالسجن لمدة 10 

سنوات وحظر السفر للمدة نفسها.

22 نوفمبر 
إتمام الناشط الحقوقي محمد القحطاني 

محكوميته المحددة في عشر سنوات وإخفاؤه 
قسريا منذ 24 أكتوبر بدل إطالق سراحه

25 ديسمبر 
إخالء سبيل الصحفي والكاتب خالد العلقمي 

بعد أن أمضى أكثر من خمس سنوات في 
السجن
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