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رسائل القسط

إلى المجتمع السعودي:
ــد مــن  ــاة المزي ــم األفــواه مــن شــأنه أن يعــرض حي ــى انتهــاكات حقــوق اإلنســان وتكمي الصمــت عل
اإلصالحييــن والنشــطاء وبقيــة أفــراد المجتمــع للخطــر، ويدمــر المجتمــع بإخفــاء الحقيقــة وترســيخ 
االســتبداد، لــذا فــإن كشــف االنتهــاكات والتصــدي لهــا بكافــة الطــرق المشــروعة هــو واجــب مجتمعــي 
يجــب عــدم التفريــط بــه، ومــن ال يســتطيع المســاهمة فــي التصــدي لالنتهــاكات والظلــم فعليــه معاونــة 
أولئــك الذيــن يتصــدون لالنتهــاكات ويدعــون للعدالــة بالطــرق الممكنــة، وعــدم االنخــراط بــأي شــكل 

مــن األشــكال فــي تأييــد الظلــم.

إلى منظمات حقوق اإلنسان والنشطاء وداعمي الحقوق والحريات:
ــي عــدم التفاعــل  ــل وهــو يثمــن جهودكــم ودعمكــم، و ال يعن ــه مكب ــي الداخــل بأن يشــعر المجتمــع ف
ــه مــن  ــي الخــوف مــن بطــش الســلطات، ومــا ترون ــل يعن المباشــر مــن المجتمــع عــدم االهتمــام، ب
شــاتمين ومؤيديــن للظلــم ال يمثلــون المجتمــع، فعندمــا يكــون المجتمــع خائفــاً مــن بطــش الســلطات، 
وبعضهــم يرجــو منفعــة مــن الســلطات بمــدح فعلهــا وشــتم مــن يقــاوم االنتهــاكات والظلــم، ســواًء كان 
ــإن  ــك ف ــره الســلطات، ولذل ــاً توف ــاً أو حضــوراً وجمهــوراً وشــهرًة أوأمان ــع مــاالً أو منصب ــك النف ذل
الصــوت البــارز لــن يمثــل المجتمــع، بــل ســيمثل هــذه الحالــة مــن خــوف الســلطات ورجائهــا، مــع 
وجــود أصــوات حــرة صادقــة تضطــر أحيانــاً للمغامــرة التــي تدفعهــا للســجون أو المهجــر أو البقــاء 

ــات والتعهــدات والتخويــف المســتمر بهــدف اإلصمــات. ــد الســلطات والتحقيق تحــت تهدي

إلى السلطات السعودية:
هــذه االنتهــاكات يجــب أن تتوقــف تمامــاً، فمحاولــة ترســيخ االســتبداد باالنتهــاكات والســجون وتكميــم 
األفــواه وقمــع حريــات كل فئــات المجتمــع مــن شــأنها أن تزيــد مــن التدميــر المجتمعــي والتخلــف فــي 
البــالد، كمــا تعــرض المســتقبل لمزيــد مــن الخطــر ســواء مــن االتجــاه للعنــف الــذي يدفــع لــه القمــع 
ــاً هــو حــرب  ــذي هــو نتيجــة الفســاد. وإن مــا يحــدث فــي الســعودية حالي واالســتبداد، أو التخلــف ال
علــى الحريــات، وتغييــب للمجتمــع، وطمــس للتاريــخ، وتغطيــة للفســاد المالــي واإلداري، وتعريــض 
لمســتقبل البــالد للخطــر، ويجــب التوقــف عنــه حــاالً، هــذا ولــن تحمــي الوطــن الهرولــة لحلفــاء خــارج 
ــاكات ال  ــد االنته ــن ينتق ــات م ــم، وإصم ــم وحمايته ــم لشــراء والئه ــوال الشــعب له ــع أم الحــدود ودف
ــي  ــادة ال يعن ــى المؤسســات لتحســين صــورة القي ــوال عل ــع األم ــاكات، ودف ــي عــدم وجــود انته يعن
ــماح  ــا، والس ــذ مجراه ــاواة أن تأخ ــة والمس ــات والعدال ــماح للحري ــب الس ــل يج ــن الصــورة، ب تحس
للمجتمــع الســعودي أن يشــارك فــي إدارة بــالده، وأن يشــكل مؤسســاته ونقاباتــه وهيئاتــه وأحزابــه، 
ويبنــي مؤسســات مجتمــع مدنــي بشــكل حــر ليتــم بنــاء مجتمــع صحــي، فمــن حــق هــذا الشــعب أن 
يعيــش حيــاة تليــق بكرامتــه، وتحتــرم ثقافتــه وتاريخــه، وتســمح لــه ببنــاء وطنــه ومراقبــة مــوارده 
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ــام  ــا كان الع ــم كم ــاكات وخــوف وظل ــام الجــاري 2018 عــام انته ــون الع ورســم مســتقبله، وأال يك
ــبقته. ــي س ــوام الت 2017 واألع

إلى الدول الحليفة للنظام السعودي وبقية المجتمع الدولي:
ال تصدقــوا ادعــاءات النظــام الســعودي ومــن يعمــل لصالحــه بــأن المجتمــع راٍض عمــا يجــري لــه، 
فــال يصــح الســماع لطــرف واحــد يديــر المشــهد بشــكل كامــل دون الطــرف اآلخــر، وتذكــروا أن هــذا 
الشــعب لــه حــق الحيــاة الكريمــة مثــل بقيــة شــعوب العالــم، وأن تشــويه ســمعته الممنهجــة مــن قبــل 
الســلطات الســعودية يجــب أال تكــون مقبولــة مــن طرفكــم وأن ال يتــم الترويــج لهــا مــن قبــل إعالمكــم 
ومؤسســاتكم، فــال يصــح وصــم المجتمــع الســعودي بالتشــدد أو اإلرهــاب أو التخلــف وعــدم الجاهزيــة 
لإلصــالح لمجــرد أن النظــام الســعودي يصــف المجتمــع ويشــتمه بذلــك، فــي حيــن أن المجتمــع مكبــل 

ومهــدد وال يســتطيع أن يعبــر عــن رأيــه بحريــة.
ــط  ــات النف ــه، وأن صفق ــه ولون ــه وعرق ــاً كان دين ــان أي ــكل إنس ــق ل ــان ح ــوق اإلنس ــروا أن حق تذك
ــف  ــاذ مواق ــن اتخ ــاً م ــاً مانع ــون حاجب ــب أال تك ــاد يج ــة بفس ــط الممول ــات الضغ ــلحة وجماع واألس
أخالقيــة والوقــوف بجديــة للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان والحريــات، لــن نحلــم بمجتمعــات آمنــة مادامــت 
األمــوال بأيــدي قيــادات فاســدة، ومادامــت القــوة والنفــوذ بيــد دوٍل تقــدم المصالــح علــى القيــم، ومادامت 

حقــوق اإلنســان فــي ذيــل قائمــة األولويــات لــدى تلــك الــدول.

إلى محبي العدالة وحقوق اإلنسان في أنحاء العالم:
يجــب الضغــط علــى األنظمــة فــي كل مــكان مــن قبــل المجتمعــات المدنية، ليتوقفــوا عن تقديــم المصالح 
ــم، ومــن أجــل التوقــف عــن ممارســة االنتهــاكات أو دعــم االنتهــاكات أو الصمــت عنهــا،  ــى القي عل
فالمجتمعــات الحيــة الحــرة قــادرة علــى التغييــر لألفضــل والضغــط باتجاهــه إذا كانــت الحكومــات ال 

تســير نحــو ذلــك.
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مقدمة

تســتمر الســلطات الســعودية فــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان بشــكل مطــرد وتراهــن علــى عامــل الوقت، 
وتصــر علــى االســتمرار علــى ذات النســق دون االتجــاه نحــو اإلصــالح الحقيقــي، وتنتهــج عــدة أمــور 
لالســتمرار فــي حالــة القمــع وإصمــات الداخــل والخــارج، ففــي الداخــل تعمــد الســلطات إلــى إصمــات 
كل مــن ينتقــد أفعــال الســلطات ويكشــف انتهاكاتهــا عبــر القمــع والســجون والتهديــد والتضييــق فــي 
العمــل والحيــاة، وفــي الخــارج تســعى لإلصمــات بحمــالت دعائيــة كبــرى تــروج للســلطات ونيتهــا 
االنفتــاح واإلصــالح، وتنجــح جزءًيــا هــذه األفعــال وتلقــى قبــول فــي كل مــرة مــع تكررهــا، فالعالــم 
ــارات  ــردد عب ــالح، وتت ــى اإلص ــدم عل ــعودي مق ــد الس ــي العه ــح أن ول ــوت واض ــمع بص اآلن يس
مكــرورة كل عــام مــن قبيــل، فلنعــط فرصــة للنظــام، بينمــا هــذا هــو ديــدن النظــام وال نيــة جــادة وال 
خطــوات حقيقــة لالتجــاه لإلصــالح، بــل بطــش متزايــد، وحمــالت اعتقــاالت ال مثيــل لهــا كان ولــي 
العهــد محمــد بــن ســلمان مســؤول عنهــا، باإلضافــة إلــى حــرب اليمــن ومــا نتــج عنهــا مــن كــوارث 

حقيقيــة.

وقد قالت القسط في مقدمة تقريرها للعام المنصرم ما نصه:

»كان العــام المنصــرم 2016 هــو امتــداد لتصاعــد القمــع المســتمر منــذ أن تولــى الملــك 
ســلمان ســدة الحكــم فــي العــام 2015، والــذي أعطــى الكثيــر جــًدا مــن الوعــود التــي ثبــت 
منــذ العــام 2015 أنهــا لــم تحســن الحــال فــي المملكــة العربيــة الســعودية، بــل إن الوضــع 

يســير لألســوأ مــن الناحيــة الحقوقيــة وبشــكل رهيــب«

وال تــزال اآلن اإلشــكالية ذاتهــا بعــد عــام كامــل، فــال إصالحــات حقيقيــة، ووعــود مســتمرة، وهــذا 
دليــل أن أفعــال الســلطات ونهجهــا متكــرر لألســف، وحمــالت القمــع والتخويــف واالنتهــاكات مســتمرة 
ــوق الرنســان مــن بينهــم  ــال عــدد مــن نشــطاء حق ــم اعتق ــي العــام المنصــرم 2017 ت ــدة، فف ومتزاي
عضــوي جمعيــة حســم عبدالعزيــز الشــبيلي وعيســى الحامــد، وعصــام كوشــك، وأحمــد المشــيخص 
ــات  ــوم بعــد تحقيق ــي ذات الي ــي خرجــت ف ــدوي الت ــوم ســجن، وســمر ب ــه بعــد27 ي ــرج عن ــذي أف ال
وتعهــدات ومنــع مــن الســفر، ولجيــن الهذلــول التــي خرجــت بعــد أربعــة أيــام ســجن، ومحمــد العتيبــي، 
ودعــاة إصــالح كالدكتــور ســلمان العــودة، و عبــدهللا المالكــي، و عصــام الزامــل، و مصطفــى الحســن 
ــت  ــي حمــالت طال ــم ف ــم اعتقاله ــر مــن 400 شــخص ت ــام 2018، وأكث ــه هــذا الع ــرج عن ــذي أف ال

نشــطاء وإصالحييــن ودعــاة وأمــراء وتجــار، فــي حمــالت غيــر قانونيــة.
ــة المختصــة  ــة الجزائي ــن المحكم ــان م ــوق اإلنس ــطاء حق ــن نش ــدد م ــى ع ــكام عل ــا صــدرت أح كم
بالريــاض، فتــم الحكــم علــى الناشــط الحقوقــي محمــد العتيبــي بالســجن 14 عامــا، و عبــدهللا العطــاوي 
7 أعــوام، و عصــام كوشــك 4 أعــوام،  و عيســى النخيفــي 6 أعــوام،  و نعيمــة المطــرود  6 أعــوام،  
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وعبدالعزيــز الشــبيلي 8 أعــوام، و عيســى الحامــد  11 عــام، و فهــد الفهــد 5 أعــوام، و محمــد 
الحميضــي عاميــن، باإلضافــة إلــى عقوبــات أخــرى طالتهــم كالمنــع مــن الســفر والكتابــة وعقوبــات 

ــة. مالي

وكانــت اإلعدامــات 146 حالــة إعــدام، 40 ٪ منهــا كانــت لجرائــم غيــر عنفيــة، وبعقوبــة ليســت حــًدا 
شــرعًيا وال قصاًصــا بــل باجتهــاد القاضــي. ولــم تســمح الســلطات بحريــة التعبيــر، وال حريــة التجمــع 
ــو  ــام المنصــرم ه ــا، وكان الع ــوء مراحله ــر بأس ــر تم ــة التعبي ــات، فحري ــيس الجمعي ــة تأس وال حري
األقســى علــى الشــعب، فحــاالت القمــع الشــديد طالــت حتــى المغرديــن، ولــم تســتثن أحــدا حتــى أولئــك 
ــادوا تأييــد الســلطات، وحاولــت الســلطات إفســاد المنصــة الوحيــدة التــي يتمكــن المجتمــع  الذيــن اعت
فيهــا مــن التعبيــر عــن رأيــه، وهــي وســائل التواصــل االجتماعــي، كمــا أن الســلطات زادت قمعهــا ضد 
أي تجمعــات ســلمية بشــكل خانــق جــدا، ولــم تســمح بجمعيــات أهليــة تعــزز مــن حقــوق اإلنســان، حتــى 
بعــد إقــرار نظــام الجمعيــات الجديــد إال أنهــا وضعــت شــروًطا فــي النظــام تجعــل األجهــزة الحكوميــة 
مقيــدة للعمــل المدنــي، وبهــذا لــم تســمح ألي مــن المتقدميــن بتأســيس أي جمعيــة مســتقلة تدعــم وتعــزز 
ــوق  ــة الحق ــت أحــكام جمعي ــكل المحــاوالت، فانته ــا ل ــتمرار قمعه ــى اس ــة إل ــان، إضاف ــوق اإلنس حق
المدنيــة والسياســية حســم بأحــكام قاربــت 200 عــام ســجن ومنــع مــن الســفر، وتــم الحكــم أيضــا ضــد 
مؤسســي جمعيــة االتحــاد، واســتمر منــع جمعيــة العدالــة، كمــا أن القضيــة المعروفــة باســم إصالحيــي 
جــدة ال تــزال مفتوحــة وال يــزال فــي الســجن حتــى اآلن كل مــن الدكتــور ســعود الهاشــمي و الدكتــور 

موســى القرنــي والدكتــور عبدالرحمــن الشــميري.

ــرت  ــا، وأق ــة دولًي ــلحة محرم ــتخدام أس ــق اس ــن، ووث ــى اليم ــعودية عل ــرب الس ــتمرت الح ــا اس كم
الســلطات الســعودية باســتخدام قنابــل عنقوديــة فــي اليمــن وذلــك بعــد إنــكار طويــل مــن قبلهــا ومــن 

ــا بالســالح. ــن يزودونه ــا وم ــل حلفائه قب

كمــا قامــت الســلطات بحمــالت تهجيــر فــي عــدة أماكــن، ورافــق تلــك الحمــالت انتهــاكات جســيمة، 
وعــدم تحمــل مــن قبــل الســلطات لمســؤوليتها تجــاه المهجريــن، ففــي جــدة والطائــف مثــال هجــرت 
ــن  ــددا م ــت ع ــم واعتقل ــم وممتلكاته ــرت منازله ــوائية، ودم ــة العش ــة األبني ــي بحج ــن األهال ــدد م ع
المحتجيــن، كمــا اســتمر التهجيــر علــى الشــريط الحــدودي مــع اليمــن بســبب الحــرب الدائــرة، أمــا فــي 
ــة قادتهــا فــي حــي المســورة  العواميــة فقــد هجــرت عــدد مــن األهالــي ودمــرت ممتلكاتهــم فــي حمل

التاريخــي، وارتكبــت عــدد مــن االنتهــاكات الجســيمة خــالل تلــك الحملــة.
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التسلسل الزمني:

فــي يــوم األحــد 8 ينايــر 2017 فــي تمــام الســاعة الخامســة مســاًء تلقــى عصــام كوشــك اســتدعاًء مــن 
إدارة التحقيقــات الجنائيــة وقــدم نفســه فــي إدارة التحقيقــات الجنائيــة فــي مكــة المكرمــة دون معرفــة 
ســبب اســتدعائه وتــم اعتقالــه فــي مركــز شــرطة منصــور ليحضــر أمــام مكتــب التحقيــق واالدعــاء 
العــام صبــاح اليــوم االثنيــن، 9 ينايــر وذلــك بســبب نشــاطه فــي الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان. وفــي 
اليــوم التالــي تــم منعــه مــن توكيــل محــاٍم وتــم تمديــد إيقافــه أربعــة أيــام أخــرى ولــم يتمكــن عصــام 
كوشــك مــن توكيــل محــاٍم، ولــم يتمكــن المحامــي مــن االتصــال الرســمي بــه أو مقابلتــه، وفــي يــوم 
الخميــس 12 ينايــر حضــر عصــام كوشــك أولــى جلســات التحقيــق وبحضــور المحامــي. وفــي 23 
مــارس تــم تســليم 30719 توقيــع ُتســلم الســعودية فــي هولنــدا للمطالبــة باإلفــراج عــن كوشــك. وفــي 
17 اغســطس تــم نقــل كوشــك مــع عيســى النخيفــي الــذي اعتقــل فــي 17 ديســمبر 2016، وتــم نقلهمــا 
مــن ســجن مكــة العــام إلــى ســجن الملــز بالريــاض اســتعداداً لمحاكمتهــم فــي الجزائيــة المتخصصــة، 
وتــم تحديــد يــوم اإلثنيــن القــادم 21 أغســطس كموعــد للجلســة األولــى لمحاكمــة عصــام كوشــك. وفــي 
ــد العزيــز آل جابــر،  ــا الناشــطين عصــام كوشــك وعيســى النخيفــي للقاضــي عب 21 أحيلــت محاكمت
ــد الجاســر بديــالً عنــه. وفــي 22 أغســطس  وُعقــدت الجلســة األولــى بغيابــه وحضــور القاضــي خال
وجهــت تهمــة تأليــب الــرأي العــام لعصــام كوشــك وعيســى النخيفــي، وتــم تحديــد الـــ 13 مــن محــرم 
ــة  ــدت جلســة محاكم ــر عق ــي 3 أكتوب ــن للناشــطين، وف ــتين قادمتي ــداً لجلس ــر موع ــق 4 أكتوب المواف
الناشــطين عصــام كوشــك وعيســى النخيفــي فــي يــوم 3 ســبتمبر، وطلــب المدعــي العــام مهلــة، وتــم 
رفــع الجلســة وحــدد موعــد جلســة جديــدة لــكل منهمــا، وتــم تحديــد األحــد 9 صفــر/ 29 أكتوبــر موعــداً 
للجلســة التاليــة لعصــام كوشــك. وفــي 31 أكتوبــر ُعقــدت جلســة محاكمــة الناشــط الحقوقــي عصــام 
كوشــك يــوم الســبت 29 أكتوبــر، وُحــدد يــوم الثالثــاء الموافــق 28 نوفمبــر 2017 موعــداً للنطــق 
بالحكــم. وفــي 29 نوفمبــر الثالثــاء عقــدت جلســة محاكمــة الناشــط عصــام كوشــك، ورفعــت الجلســة 
ــة. وفــي 27  ــن 25 ديســمبر موعــدا للجلســة التالي ــوم اإلثني ــد ي ــم تحدي ــة، وت ــد مــن األدل لطلــب مزي
فبرايــر 2018 تــم الحكــم علــى عصــام كوشــك مــن قبــل المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة بالســجن 
لمــدة أربــع أعــوام، والمنــع مــن الســفر لمــدة مماثلــة. وفــي 28 فبرايــر 2018 تــم الحكــم علــى عيســى 
ــع مــن الســفر  ــة المتخصصــة بالســجن لمــدة ســتة أعــوام، والمن ــل المحكمــة الجزائي النخيفــي مــن قب

لمــدة مماثلــة.

ــن  ــاً م ــد 27 يوم ــه بع ــراج عن ــم اإلف ــذي ت ــيخص وال ــد المش ــط أحم ــال الناش ــم اعتق ــر ت ــي 9 يناي ف
االعتقــال.
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وفــي 10 ينايــر تــم إعــادة الحكــم الســابق ضــد عضــو )حســم( عبــد العزيــز الشــبيلي وبنفــس العقوبــة، 
ــه  ــدأت محاكمت ــد ب ــة، وق ــع مــن الكتاب ــع مــن الســفر 8 ســنوات والمن وهــي الســجن 8 ســنوات والمن
فــي المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة بالريــاض منــذ 27 أكتوبــر 2014 وحكــم عليــه فــي 29 مايــو 
2016 بالســجن ثمانيــة أعــوام، تليهــا ثمانيــة أعــوام مــن المنــع مــن الســفر، ومنــع مــن الكتابــة فــي 
وســائل التواصــل االجتماعــي لمــدة ثمانيــة أعــوام أيضــاً، وتــم اعتقــال الشــبيلي فــي 19 مــن ســبتمبر 

2017، وكان الشــبيلي آخــر عضــو مــن حســم يتــم الحكــم ضــده.

ــع مــن الســفر عشــرة  ــد بالســجن خمســة أعــوام والمن ــد الفه ــى فه ــم الحكــم عل ــر ت ــي 11 مــن يناي ف
أعــوام أخــرى، الفهــد معتقــل منــذ الســابع مــن أبريــل 2016 وقــد تــم توجيــه تهــم لــه تمــس حقوقــه 
المشــروعة ومــن أبرزهــا إعــداد وتخزيــن وإرســال معلومــات مــن شــأنها اإلضــرار بالنظــام العــام عــن 
طريــق إنشــاء حســاب مــن خــالل تويتــر، وتواصلــه مــع منظمــات تســيء للبــالد، والتنقــص مــن الدولــة 
وأجهزتهــا القضائيــة، والتحريــض علــى ولــي األمــر عبــر الدعــوة للمظاهــرات واالعتصامــات، ودعــم 

جمعيــة محظــورة، فــي إشــارة إلــى جمعيــة )حســم(.

ــة شــهراً  ــر بعــد ســجن تجــاوز المئ ــد العمي ــراج عــن خال ــم اإلف ــي ت ــل 2017 ف ــوم 12 أبري ــي ي وف
تخللهــا تعذيــب وانتهــاكات أخــرى. اإلفــراج لــم يتــم إال بعــد إضــراب 29 يومــاً عــن الطعــام، وحملــة 
دعــم أطلقتهــا منظمــة القســط تزامنــاً مــع إضرابــه وتلقــت دعمــاً كبيــراً مــن منظمــات حقــوق اإلنســان 
ــان،  ــوق اإلنس ــج لحق ــز الخلي ــة ومرك ــش والكرام ــس ووت ــان رايت ــة وهيوم ــو الدولي ــة كالعف العالمي

باإلضافــة إلــى عــدد مــن المقرريــن الخاصيــن المعنييــن فــي األمــم المتحــدة.

وكان العميــر قــد دخــل إضرابــاً عــن الطعــام والزيــارة واالتصــال 
ــد قضــاء  ــك بع ــه، وذل ــراج عن ــر 2016 بســبب عــدم اإلف ــي 6 أكتوب ف
ــة الشــروع  ــم صــدر ضــده بتهم ــذاً لحك ــي الســجن تنفي ــة أعــوام ف ثماني
فــي التظاهــر وفــق محاكمــة تفتقــد لشــروط المحاكمــات العادلــة وتمــس 
حقوقــه المشــروعة. وفــي شــهر محرم مــن العام 1430 ديســمبر 2008 
ــن  ــدد م ــب ع ــزة، طل ــى غ ــوب” عل ــة “الرصــاص المصب ــاء عملي وأثن
النشــطاء مــن الســلطات الســعودية الســماح لهــم بالتظاهــر فــي الريــاض 
تضامنــاً مــع الضحايــا فــي غــزة، أســوة بأغلــب عواصــم العالــم، إال أن 
هيئــة كبــار العلمــاء فــي الســعودية أفتــت بحرمــة المظاهــرات ألن فيهــا 

عــدم طاعــة للســلطات الســعودية التــي تمنــع المظاهــرات، وفــي يــوم األربعــاء 3/1/1430، وقبــل 
يــوم مــن موعــد انطــالق المظاهــرة فــي الريــاض، تواصــل خالــد العميــر بوزيــر الداخليــة وولــي العهــد 
الســابق، والــذي رفــض الموافقــة علــى المظاهــرة. وفــي اليــوم التالــي، الخميــس الرابــع مــن محــرم 
لعــام 1430 الموافــق 1/1/2009 تــم اعتقــال خالــد العميــر فــي شــارع النهضــة فــي الريــاض مــن 

قبــل المباحــث
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ــم إيداعــه الســجن. تمــت محاكمــة العميــر بعــد ذلــك فــي محاكمــة ســرية وتفتقــد  ــم ت  العامــة ومــن ث
لشــروط المحاكمــة العادلــة، واتهــم العميــر بتهــم فضفاضــة وغيــر قانونيــة وتطــال حقوقــه المشــروعة، 
وحكــم عليــه بالســجن لثمانيــة أعــوام بتهمــة الخــروج علــى ولــي األمــر والشــروع فــي التظاهــر. وكان 
األربعــاء الرابــع مــن محــرم 1438 الموافــق 5/10/2016 هــو موعــد اإلفــراج عــن خالــد العميــر 
بعــد أن قضــى العميــر مــدة الحكــم ضــده بالســجن لثمانيــة أعــوام، وقــد قضــى مــدة منهــا فــي الحبــس 
اإلنفــرادي وعانــى فــي ســجنه مــن ظــروف االعتقــال القاســية وظــروٍف صحيــة صعبــة خاصــًة وأنــه 
مصــاب بالســكري ويشــتكي ألمــاً فــي القلــب والكلــى. العميــر الــذي لــم يفــرج عنــه بعــد انقضــاء الحكــم 
الغيــر العــادل ضــده قــرر أن يدخــل إضرابــاً عــن الطعــام وعــن اســتقبال الزيــارة وعــن االتصــال حتــى 
يتــم اإلفــراج عنــه، واســتمر اإلضــراب 29 يومــاً قبــل أن يتــم نقــل العميــر لمركــز المناصحــة اســتعداداً 

لإلفــراج عنــه، ثــم تــم اإلفــراج عنــه فــي 12 أبريــل 2017.

وفــي 18 ينايــر، األربعــاء، حكمــت المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة بالريــاض بســجن الكاتــب نذيــر 
الماجــد ســبعة أعــوام وتــم اعتقالــه مــن المحكمــة وذلــك بســبب مقــاالت نشــرها علــى اإلنترنــت. نذيــر 
الماجــد هــو كاتــب ســعودي كتــب مقــاالت ناقــدة للنظــام الســعودي وانتقــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان. 
ــه  ــا. واتهمت ــدن، وآرام، ودروب، وغيره ــوار المتم ــة، والح ــبكة راصــد اإلخباري ــي ش ــب ف ــا كت كم
ــي  ــاركة ف ــه بالمش ــى اتهام ــة إل ــاالت تحــرض ضــد النظــام الســعودي باإلضاف ــة مق ــلطات بكتاب الس

االحتجاجــات. وهــو معتقــل حاليــاً فــي ســجن الحائــر بالريــاض.

ــوق  ــع وحق ــر المدق ــي بالفق ــاص المعن ــرر الخ ــة المق ــي لبعث ــان الختام ــدر البي ــر أص ــي 19 يناي وف
اإلنســان، البروفيســور فيليــب ألســتون إلــى الريــاض، والتــي اســتمرت لـــ12  يومــاً، وأكــد مقــرر األمم 
المتحــدة الخــاص، المعنــي بالفقــر وحقــوق اإلنســان »فليــب ألســتون«، أن هنــاك الكثيــر مــن الفقــراء، 
فــى المملكــة الســعودية. وقــال المقــرر الخــاص أنــه علــى الرغــم مــن قــول بعــض الســعوديين بــأن 
بالدهــم خاليــة مــن الفقــر، إال أن الواقــع يغايــر ذلــك، مؤكــداً انتشــار الفقــر الــذى تعانــى منــه مناطــق 
مختلفــة فــي الدولــة، وليســت فقــط المــدن الصغيــرة، بــل حتــى المــدن الكبيــرة فــي بلــد يعتبــر أغنــى 

دول العالــم فــى الثــروة النفطيــة، وتعــد هــذه الزيــارة هــي األولــى منــذ ثمــان ســنوات.
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في 31 يناير اعترفت الحكومة السعودية باستخدام القنابل العنقودية في اليمن.

وقــد قــال التحالــف العربــي الــذي تقــوده الســعودية إنــه ســيوقف اســتخدام الذخائــر العنقوديــة بريطانيــة 
الصنــع فــي اليمــن. هــذا وقــد قتــل اآلالف مــن المدنييــن فــي الصــراع القائــم منــذ 20 شــهراً. وقــال 
المتحــدث باســم التحالــف لوكالــة األنبــاء الســعودية أن القنابــل العنقوديــة اســتخدمت فقــط فــي ضــرب 

»أهــداف عســكرية شــرعية«، وأكــد أن القنابــل المســتخدمة بريطانيــة الصنــع.

ــوق اإلنســان الناشــطة  ــة عــن حق ــالغ المدافع ــم إب ــر ت ــي 13 فبراي وف
ســمر بــدوي بالحضــور لــدى هيئــة التحقيق واالدعــاء العام الســاعة 10 
صباحــاً مــن يــوم 15 فبرايــر بتوقيــت مكــة، وفــي يــوم 15 فبرايــر تــم 
خــروج الناشــطة ســمر بــدوي بعــد التحقيــق معهــا حــول دعمهــا لقضايــا 
حقوقيــة، ومازالــت تحــت المراقبــة والمنــع مــن الســفر حتــى اآلن وذلــك 
بســبب نشــاطها الحقوقــي وحضورهــا لجلســات مجلــس حقــوق اإلنســان 
فــي جنيــف وذلــك فــي محاولــة مــن الســلطات إلصمــات وتهديــد جميــع 

النشطاء.

وفــي 14 فبرايــر تأكــد للقســط أن الناشــط االجتماعــي محمــد بــن 
عبدالرحمــن هــارون الحميضــي، 47 عــام، معتقــل فــي ســجن الملــز 
بالريــاض، وال يــزال هنــاك حتــى اآلن بعــد أن تــم التأكــد مــن صــدور 

ــن للناشــط الحميضــي. حكــم بالســجن عامي
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وفــي 20 فبرايــر تــم اختيــار معتقــل الــرأي وليــد أبوالخيــر لجائــزة 
ــام  ــي ع ــابقا ف ــال س ــد ن ــو ق ــا، وه ــة العلي ــة الكندي ــة القانوني الجمعي
1012 جائــزة أولــوف بالمــه الســويدية. أبوالخيــر معتقــل منــذ 16 
ابريــل 2014 ومحكــوم بالســجن 15 عامــاً بســبب دفاعــه عــن 

ــي الســعودية. ــوق اإلنســان ف حق

ــم تتمكــن القســط حينهــا  وفــي 5 مــارس وردت أنبــاء للقســط عــن اعتقــال الدكتــور ســعد البريــك ول
مــن التثبــت مــن الخبــر عــن اعتقــال الداعيــة المقــرب مــن النظــام الســعودي، وذلــك منــذ شــهر فبرايــر 
بعــد تغريــدة لــه تعاطــف فيهــا مــع الداعيــة المعتقــل عصــام العويــد. وقــام البريــك وعبــر حســابه علــى 
تويتــر بنشــر تغريــدة تضمنــت أدعيــة لصالــح النظــام الســعودي وذلــك بعــد نشــر القســط لخبــر اعتقالــه، 
وقــد تأكــد اعتقالــه الحقــاً، ثــم خــرج والتقــى بولــي العهــد الســعودي ثــم تكــرر االعتقــال واإلفــراج عنــه 

وأغلــق حســابه علــى تويتــر، والــذي كان يتابعــه أكثــر مــن مليــون متابــع.

وفــي 7 مــارس وردت أنبــاء للقســط عــن اعتقــال الدكتــور كســاب العتيبــي المعــارض الســابق والمدافع 
حاليــاً عــن النظــام الســعودي، وعــاد العتيبــي للتغريــد بعــد فتــرة مــن الغيــاب ليؤكــد أنــه غيــر معتقــل. 

هــذا وتأكــدت القســط مــن وجــود قضيــة مفتوحــة لــدى القضــاء الســعودي ضــد العتيبــي.

ــي  ــور عــوض القرن ــاً ضــد الدكت ــة المتخصصــة تعزيري وفــي 16 مــارس حكمــت المحكمــة الجزائي
بغرامــة ماليــة قدرهــا 100 ألــف لاير ومنعــه مــن الكتابــة فــي تويتــر وإغــالق حســابه، هــذا وقــد تــم 

اعتقــال الدكتــور القرنــي فــي التاســع مــن ســبتمبر 2017.

ــي  ــة ف ــراض المعدي ــة لمعالجــة انتشــار األم ــة طارئ ــى تشــكيل لجن ــل دعــت القســط إل ــي 11 ابري ف
الســجون وذلــك بعــد تقاريــر مؤكــدة اســتلمتها القســط مــن داخــل عــدد مــن الســجون، ودعــت القســط 
إلــى أخــذ هــذه المخاطــر علــى محمــل الجــد، ودعــت الســلطات الســعودية إلــى تحمــل المســؤولية وعــدم 
التهــاون فــي القيــام بواجباتهــا وعــدم تعريــض حيــاة النــزالء والعامليــن فــي الســجون للخطــر، ودعــت 
إلــى الشــفافية والكشــف لألهالــي والنــزالء والمجتمــع عــن حقيقــة خطــورة الوضــع، كمــا نبهــت إلــى 
ــم وضــع الســجون  ــواردة مــن جهــات غيــر مســتقلة ال قيمــة لهــا، وأن تقيي ــة ال أن التقاريــر اإلعالمي
يجــب أن يصــدر مــن جهــات محايــدة مســتقلة تقــوم بعملهــا بشــفافية وبعيــداً عــن ضغــوط الســلطات 
الســعودية. وهــذا مــا ال يمكــن حدوثــه دون تحقــق مــن مجتمــع مدنــي حقيقــي يقــوم بهــذه الواجبــات. 

وكانــت التقاريــر الــواردة إلــى القســط تفيــد بازديــاد كبيــر فــي انتشــار األمــراض المعديــة
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ــائل  ــر والرس ــن التقاري ــدداً م ــدت القســط ع ــبق أن أع ــعودية. وس ــة الس ــة العربي ــي ســجون المملك ف
والفيديوهــات لتغطيــة حالــة الســجون الســعودية التــي تتميــز باالكتظــاظ الشــديد وانتشــار األمــراض 
المعديــة والجريمــة فيهــا. كمــا نشــرت القســط ســابقاً عــن عــدد مــن الحــاالت بمــا فيهــا حــاالت وفــاة 
ألســباب مرضيــة أو جنائيــة، ومــع هــذا فــإن الســلطات الســعودية لــم تتخــذ خطــوات جــادة لمعالجــة 
هــذه القضايــا، ســوى إعدادهــا لحمــالت إعالميــة لتلميــع حــال الســجون الســعودية. وقــد أكــدت تقاريــر 
القســط التــي أعدهــا عــدد مــن المراقبيــن علــى األرض خــالل شــهر أبريــل وجــود حــاالت متكــررة 
وانتشــار كبيــر لألمــراض المعديــة وخاصــة الــدرن والجــرب، وقــد أصيــب عــدد مــن العامليــن فــي 
الســجون بأمــراض معديــة، بمــا فــي ذلــك عــدد مــن مقدمــي وجبــات الطعــام فــي ســجن مكــة العــام، 
كمــا تــم تحويــل عشــرات الحــاالت فــي ســجن مكــة العــام إلــى العــزل بعــد اكتشــاف عــدد مــن حــاالت 
اإلصابــة بمــرض الــدرن، علمــاً بــأن الســجن يعانــي مــن اكتظــاظ شــديد يســاعد فــي انتشــار األمراض، 
وتكــدس يصــل إلــى أن يتشــارك النــزالء نفــس الفــراش، وأن ينــام عشــرات الســجناء فــي الممــرات 
وبيــن األقســام. وقــد ورد للقســط أن عــدداً مــن األهالــي حاولــوا جاهديــن التواصــل مــع المســؤولين 
لضمــان ســالمة النــزالء، والكشــف علــى جميــع العنابــر واألقســام المشــتبهة ولكــن دون جــدوى، كمــا 
تــم تشــكيل لجنــة مــن قبــل إدارة الســجون للتفتيــش والتحقــق مــن شــكاوى األهالــي المتكــررة، إال أن 
اللجنــة التــي وصلــت إلــى ســجن مكــة لــم تدخــل إلــى داخــل العنابــر، واكتفــت بلقــاء مســؤولي الســجن، 
كمــا فعلــت ذلــك هيئــة حقــوق اإلنســان. وبعــد نــداء القســط لتشــكيل لجنــة بشــكل عاجــل، وفــي يــوم 
13 ابريــل تأكــد لــدى القســط ازديــاد فــي أعــداد اإلصابــات وحالتــي وفــاة جديدتيــن فــي إصالحيــة مكــة 

بعــد انتقــال العــدوى لهمــا، رحمهمــا هللا.

وفــي 14 ابريــل تــم اعتقــال دينــا علــي فــي الفلبيــن مــن قبــل قــوات 
ســعودية وتــم اقتيادهــا للســعودية، ومصيــر دينــا علــي غيــر مؤكــد 
حتــى اآلن وتضــارب األنبــاء حــول وجودهــا فــي المعتقــل أو 
خروجهــا وســفرها مــن جديــد لدولــة الكويــت، كمــا تــم اعتقــال آالء 
العنــزي بســبب تضامنهــا مــع دينــا علــي وحضورهــا للمطــار عنــد 
عــودة دينــا مــن الفلبيــن، وتــم اإلفــراج عــن آالء العنــزي فــي 18 
ابريــل بعــد ســبعة أيــام ســجن مــن أجــل تضامنهــا مــع دينــا علــي.

فــي 16 ابريــل، وبعــد عــام علــى اعتقــال الناشــطة نعيمــة عبــدهللا المطــرود الــذي كان فــي 13 أبريــل 
2016، وبعــد انتهــاكات متعــددة، مثلــت المطــرود فــي 16 أبريــل 2017 أمــام الجزائيــة المتخصصــة 
بتهــم تمــس حقوقهــا المشــروعة، وقــد تــم الحكــم عليهــا مــن المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة بالريــاض 
بالســجن لمــدة ســتة أعــوام، ومنعهــا مــن الســفر لمــدة مماثلــة، بتهمــة المشــاركة فــي المســيرات الســلمية 

فــي المنطقــة الشــرقية بيــن عامــي 2011 و 2015.
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ــأت  ــي لج ــي الت ــم العتيب ــلطات مري ــت الس ــل، اعتقل ــي 18 ابري وف
ــف مــن أســرتها، وعوضــاً عــن  للســلطات لتشــتكي العضــل والتعني
إنصافهــا قامــت الســلطة بتأييــد تعنيفهــا واعتقالهــا مرتيــن. وتــم 
اإلفــراج عنهــا فــي 30 يوليــو بعــد اعتقــال دام أكثــر مــن ثالثــة 
أشــهر. ثــم تــم الحكــم عليهــا بعــد ذلــك مــن قبــل المحكمــة الجزائيــة 
بالريــاض بالســجن لمــدة ســتة أشــهر بتهمــة العقــوق، وبالســجن لمــدة 
ــذ بســبب تغريداتهــا فــي تويتــر. ســنة وســتة أشــهر مــع وقــف التنفي

وفــي يــوم األحــد 23 أبريــل 2017، 26 رجــب 1438، حكمــت الســلطات الســعودية بإعــدام 
مضطــرب عقليــاً.

فقــد حكــم القاضــي عبــد العزيــز الالحــم القاضــي بالمحكمــة العامــة 
فــي محافظــة حفــر الباطــن بإعــدام أحمــد فريــح الشــمري، وذلــك بعــد 
اعتقالــه قبــل ثالثــة أعــوام والعثــور بحوزتــه علــى صــور لمقاتليــن 
ــة  ــة(، باإلضاف ــرة العربي ــم الجزي ــارة )تنظي مســلحين ُدون عليهــا عب
إلــى صــور تعــود ألبــي مصعــب الزرقــاوي وتركــي الدندني وعيســى 
العوشــن، هــذا باإلضافــة إلــى مقاطــع مســجلة ومصــورة ومكتوبــة، 
ــه وســلم  ــى هللا علي ــة وللنبــي محمــد صل ــذات اإللهي فيهــا إســاءات لل
وابنتــه فاطمــة الزهــراء رضــي هللا عنهــا والصحابــي الجليــل علــي 
بــن أبــي طالــب رضــي هللا عنــه والمصحــف الشــريف. وقــد أكــدت 

المحكمــة حصولهــا علــى ثالثــة تقاريــر ورســائل وردت مــن مجمــع األمــل للصحــة النفســية بنــاء علــى 
طلــب المحكمــة، وأفــاد التقريــر األول الصــادر عــن مجمــع األمــل للصحــة النفســية بالدمــام فــي الثامــن 
ــمري مصــاب  ــح الش ــن فري ــد ب ــأن أحم ــو 2016 ب ــق 23 يوني ــن رمضــان 1437 المواف ــر م عش
باضطــراب فــي الشــخصية، مــع اعتمــاده علــى تعاطــي المخــدرات، وأكــد التقريــر بــأن لديــه تاريخــاً 
ســابقاً ألعــراض ذهانيــة عقليــة، ثــم عــادت وأكــدت اللجنــة الطبيــة فــي رســالتها الثانيــة للمحكمــة أن 
ــة أكــدت اللجنــة  ــة تجعــل المتهــم يقــدم علــى أعمــال ال يــدرك عواقبهــا، وفــي رســالة ثالث هــذه الحال
ــا أن تعاطــي  ــة وضعــف اإلرادة، كم ــي االندفاعي ــل ف ــا الشــمري تتمث ــي يعانيه ــة الت ــة أن الحال الطبي

المــواد المخــدرة أعطــى تأثيــراً ســلبياً إضافيــاً علــى المتهــم.
 

كمــا أكــد المتهــم فــي جلســات القضــاء أنــه ال يذكــر مــا قــام بــه، كمــا أنــه ال يقــره وال ينكــره، وأكــد 
للقاضــي أنــه مريــض نفســياً، وأنــه يتعاطــى المســكر والحبــوب المخــدرة والحشــيش وال يعــرف عمــا 
ــة  ــات المتهــم أحمــد الشــمري أمــام لجن ــى اعتراف ــى الحكــم اســتناداً عل ــه، فأصــر القاضــي عل ــام ب ق

التحقيــق، وأحضــر ثالثــة محققيــن للشــهادة علــى اعترافــات المتهــم بالتكفيــر وبارتــكاب إســاءات
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 للمقدســات الدينيــة، فــرد المتهــم، بأنــه اعتــرف بهــذا نظــراً الســتدراجهم لــه، ووعودهــم لــه أنــه إذا 
أقــر علــى نفســه بذلــك فإنهــم ســيفرجون عنــه، فأقــر للخــالص منهــم وثقــة بوعودهــم، فنقضــوا عهدهــم. 
ــة  ــي حال ــه وهــو ف ــح الشــمري، وقعــت من ــن فري ــي ارتكبهــا أحمــد ب ــم الت وأكــدت القســط أن الجرائ
عقليــة ال تجيــز إنــزال العقوبــة بــه، وهــذا مــا ثبــت لــدى المحكمــة وقضاتهــا وفــق التقاريــر والرســائل 
ــات  ــال المراجع ــر وإرس ــل التقاري ــة تجاه ــة ومحاول ــة المحكم ــام، ومماطل ــل بالدم ــع األم ــن مجم م
للمجمــع الطبــي دليــل إصــرار علــى معاقبــة المتهــم. كمــا أكــدت القســط أن حكــم اإلعــدام بحــق المرتــد 
هــو محــل خــالف كبيــر بيــن المــدارس الدينيــة، إال أن الســلطة الســعودية تذهــب إلــى القــول بإعــدام 
ــل مــن الســلطات الســعودية  ــه ال يقب ــه، وبهــذا فإن ــره وتقصي ــع غي ــول، وتمن ــد هــذا الق ــد، وتؤي المرت
ــات المتهــم  ــذ اختياراتهــا وأحكامهــا. ورأت القســط فــي تناقــض تصرف ــن كذريعــة لتنفي أن تتخــذ الدي
أحمــد الشــمري، وحيازتــه علــى صــور لمتشــددين، مــع إســاءته للديــن اإلســالمي ورمــوزه، باإلضافــة 
ــه للقاضــي عنــد  إلــى التكفيــر الــذي ورد مــن بيــن التهــم لــدى الشــهود الثالثــة، وباإلضافــة إلــى قول
ســؤاله عــن عملــه فقــال أنــه ال يعمــل ويقضــي وقتــه فــي المنــزل فــي محــاورة ومناظــرة مــن أســماهم 
ــه  ــت إلي ــا ذهب ــد م ــك يؤك ــه وســلم، كل ذل ــى هللا علي ــي صل ــت النب ــك آلل بي الرافضــة، وإســاءته بذل
ــط  ــدت القس ــه. وأك ــم عن ــقاط الحك ــب إس ــي توج ــة الت ــية والعقلي ــه النفس ــن حالت ــة ع ــر الطبي التقاري
ــه  ــوال انتزعــت من ــا بأق ــا، وأخذه ــي جلســة القضــاء وتجاهله ــم ف ــوال المته ــة ألق ــض المحكم أن رف
تحــت التهديــد والوعــود الباطلــة، وكذلــك تجاهلهــا للتقاريــر الطبيــة الــواردة، كل ذلــك يؤكــد إصــرار 
المحكمــة علــى القتــل، ويشــكل دليــالً إضافيــاً واضحــاً وهامــاً علــى االنتهــاكات والخروقــات القانونيــة 
والشــرعية فــي محاكــم القضــاء الســعودي. ودعــت القســط إلــى التوقــف التــام عــن انتــزاع األقــوال، 
وعــدم قبــول أيــة أقــوال منتزعــة ســواء تحــت التعذيــب أو التهديــد أو بالتدليــس واالســتدراج، وأال يأخــذ 

القاضــي إال بمــا ثبــت لديــه، باســتقالل وحيــاد ونزاهــة.

وفــي 30 مــن ابريــل بــدأت زيــارة المقــرر الخــاص المعنــي بحقــوق 
ــى  ــي اســتمرت حت ــى الســعودية والت اإلنســان ومكافحــة اإلرهــاب إل
الرابــع مــن مايــو، وقــد رأى المقــرر الخــاص أن تعريــف اإلرهــاب 
الــوارد فــي قانــون مكافحــة اإلرهاب لعــام 2014 وتمويلــه ال يمتثالن 
للمعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان، وأن الســلطات الســعودية تســتخدم 
ــدت  ــبق وأك ــا س ــة كم ــى الحري ــاب للحــرب عل ــى اإلره الحــرب عل
القســط وأصــدرت تقريــراً مفصــالً عــن الحــرب علــى الحريــة، ولــم 
ــع  ــى الرب ــارة حت ــن الزي ــل ع ــره الكام ــاص تقري ــرر الخ ــر المق ينش

األول مــن هــذا العــام 2018. 

وقــد ذكــر المقــرر أن الســلطات منعتــه -وهــو المفتــش الدولــي- مــن الدخــول إلــى عــدد مــن األماكــن 
التــي طلــب زيارتهــا، كمــا منعتــه مــن لقــاء عــدد مــن النشــطاء الذيــن طلــب اللقــاء بهــم، وانتقــد المقــرر
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 اســتخدام الســلطات الســعودية ذريعــة اإلرهــاب النتهــاك حقــوق اإلنســان علــى نطــاق واســع، وانتقــد 
قانــون مكافحــة اإلرهــاب الــذي يصنــف العمــل المدنــي واالحتجــاج الســلمي كأعمــال إرهابيــة، وعلقــت 
صحــف ســعودية بــأن المقــرر المعنــي بشــؤون اإلرهــاب ال يعــرف تحديــداً مــا الــذي يعنيــه اإلرهــاب.

ــات دهــم قامــت بهــا  ــة بعــد عملي ــدة العوامي ــي بل ــا ف ــوع عــدد مــن الضحاي ــو تأكــد وق ــي 10 ماي وف
الســلطات الســعودية، وتركــزت العمليــات فــي حــي المســورة ومحيطــة وطالــت أماكــن مختلفــة 
ــد  ــون، وق ــم مدني ــى بينه ــى والجرح ــن القتل ــدد م ــوع ع ــد وق ــد تأك ــة، وق ــدة العوامي ــي بل ــة ف ومتفرق
ــة  ــف الرياضي ــر ناي ــة األمي ــي الرياضــي ومدين ــادي الترج ــع ن ــعودية موق ــلطات الس ــتخدمت الس اس

ــف. ــن القطي ــات م ــرك للعملي ــاط تح ــكرية ونق ــات عس كثكن

وتــم تهجيــر عــدد مــن الســكان ولحــق دمــار كبيــر بالمنــازل والممتلــكات، ولــم تنتــِه العمليــة إال فــي 
شــهر أغســطس، أي بعــد مــرور قرابــة خمســة أشــهر علــى بدايتهــا.

ــم  ــن حج ــي تبي ــو الت ــع الفيدي ــور ومقاط ــن الص ــدد م ــت ع ــى االنترن ــر عل ــط وانتش ــد ورد للقس وق
األضــرار التــي لحقــت بالمنــازل والممتلــكات جــراء العمليــة.
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ــزل  ــب والع ــرب والتعذي ــدة للض ــجن بري ــجناء س ــن س ــدد م ــرض ع ــط تع ــد للقس ــو تأك ي 17 ماي
ــة. ــوء المعامل ــا س ــكون فيه ــو يش ــع فيدي ــرهم لمقاط ــد نش ــك بع ــرادي وذل االنف

وتحــدث الســجناء عــن الســوق الســوداء داخــل الســجون، وطريقــة الســلطات الســعودية فــي إدخــال 
ــب  ــن الضــرب والتعذي ــوا ع ــاً، وتحدث ــا الحق ــم مصادرته ــن ث ــجون وم ــل الس ــى داخ ــات إل الممنوع
واإلهانــة التــي يتعرضــون لهــا، وانعــدام ســبل التواصــل مــع الجهــات العليــا أو تســجيل شــكاوى ضــد 
المنتهكيــن، وتحدثــوا عــن انعــدام حقــوق اإلنســان، وعــدم رؤيتهــم ألي مــن الجهــات الحكوميــة أو شــبه 
الحكوميــة التــي تدعــي الســلطات أنهــا تختــص فــي حقوق اإلنســان، كمــا تحدثــوا عن اإلشــكال اإلداري 
المتمثــل فــي فقــدان الوثائــق والمســتندات، والمصاعــب األخــرى التــي يتعرضــون لهــا كانقطــاع المــاء 
وعــدم وصــول مالبســهم وحاجياتهــم الخاصــة بهــم. باإلضافــة إلــى اإلشــكال الصحــي والقصــور فــي 

تأميــن العــالج، كمــا تحــدث أحدهــم عــن حرمانــه مــن زيــارة والدتــه المصابــة بالجلطــة.

ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذه المقاطــع تــم تســجيلها فــي ذات الفتــرة التــي كان فيهــا المقــرر الدولــي 
الخــاص المعنــي بشــؤون اإلرهــاب وحقــوق اإلنســان فــي زيــارة إلــى الســعودية. وفــي حــدث آخــر، 
علمــت القســط عــن وفــاة الســجين ع . م . ح فــي شــعبة ســجن بريــدة، كمــا علمــت القســط عــن التحقيــق 
ــي  ــدرن والبالغــات الت ــا عــن انتشــار مــرض ال ــاً له ــد نشــر القســط بيان ــن الســجناء بع ــع عــدد م م
قدمــت نتيجــة ذلــك والزيــارات التــي حدثــت فــي الســجون وتقاعــس الســلطات عــن مكافحتــه وحمايــة 
الســجناء. وقــد أكــدت القســط فــي تقاريــر ســابقة لهــا أن الســجون الســعودية تعــج بالجرائــم والمخــدرات 
والتعذيــب وســوء المعاملــة ونقــص الرعايــة الصحيــة وســوء اإلدارة، كمــا نشــرت القســط ســابقاً عــن 
وفــاة عــدد مــن الســجناء نتيجــة لســوء اإلدارة التــي أدت لمضاربــات راح ضحيتهــا أبريــاء، أو نتيجــة 
األمــراض والنقــص فــي الرعايــة الصحيــة، ونشــرت كذلــك عــن اإلشــكال اإلداري الــذي راح ضحيتــه
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ــدان ألوراقهــم،  ــه فق ــرات تتجــاوز محكومياتهــم بســبب مــا تدعــي الســلطات بأن  ســجناء يقضــون فت
وكذلــك عــن الفســاد والرشــاوى والمبالــغ التــي يتــم ابتــزاز الســجناء بهــا ســواء فــي أســعار الممنوعــات 
المهربــة أو فــي أســعار المــواد المصرحــة، أو المبالــغ التــي تطلــب مــن أجــل الحصــول علــى بعــض 
ــجون  ــم للس ــب ونقله ــرب والتعذي ــجناء بالض ــتهداف الس ــط أن اس ــرى القس ــوق. وت ــات والحق الخدم
االنفراديــة بســبب تســجيلهم ونشــرهم لمقاطــع يؤكــدون فيهــا علــى معاناتهــم لهــو دليــل إضافــي يضــاف 
ــارة  ــة رفــض الســلطات الســماح للمقــرر الخــاص لشــؤون اإلرهــاب وحقــوق اإلنســان بزي إلــى دالل
بعــض الســجون، ويضــاف إلــى عــدد مــن الشــهادات التــي وثقتهــا القســط وغيرهــا ويتــم نشــرها مــن 
حيــن آلخــر عــن ســوء حــال الســجون الســعودية، وعــدم جديــة الســلطات الســعودية فــي حمايــة حيــاة 
ــة  ــجون نموذجي ــا كس ــم تخصيصه ــر ليت ــض العناب ــين بع ــى تحس ــا عل ــجناء، وحرصه ــة الس وكرام
للزائريــن الذيــن ال يعرفــون الهــدف مــن الزيــارة للســجون، ويقبلــون أن تحــدد لهــم الســلطات الزمــان 
والمــكان لزيــارة الســجون، ليكتبــوا عــن تلــك الســجون المعــدة لمثــل هــذه الزيــارات دون أن يعرفــوا 
مــا الــذي يجــري فــي الحقيقــة فــي أقبيــة الســجون. كمــا أكــدت القســط أن الرصــد والتوثيــق لــم يعــد 
حكــراً علــى النشــطاء، فهــذا العمــل الــذي قــام بــه الســجناء هــو عمــل يصــب فــي دعــم وحمايــة حقــوق 
اإلنســان، فانعــدام حريــة العمــل الحقوقــي والمدنــي فــي الداخــل جعــل الســجناء وضحايــا االنتهــاكات 
هــم أنفســهم مــن يوثــق وينشــر مــا يتعرضــون لــه مــن انتهــاكات وذلــك فــي خطــوة رائــدة ومتقدمــة.

ــور  ــة الدكت ــي زوج ــا القحطان ــطة مه ــدت الناش ــو أك ــي 24 ماي وف
محمــد بــن فهــد القحطانــي عضــو جمعية حســم دخول زوجهــا للعزل 
ــام  ــى الســجن الع ــد إل ــه أعي ــه، إال أن ــي عقاب ــان ف ــرادي كإمع االنف
فــي اليــوم التالــي لنشــر زوجتــه خبــر عزلــه. ويذكــر أن القحطانــي 
عضــو مؤســس فــي جمعيــة حســم، وقــد حكــم عليــه فــي 9 مــارس 
ــجن  ــاض بالس ــة بالري ــة المتخصص ــة الجزائي ــن المحكم 2013 م
أحــد عشــر عامــاً، والمنــع مــن الســفر لمــدة مماثلــة، باإلضافــة إلــى 

الحكــم بحــل الجمعيــة.

وفــي 25 مايــو حكمــت الجزائيــة المتخصصــة بســجن إبراهيــم 
ــاءة  ــرت إس ــدات اعتب ــة بتغري ــم متعلق ــوام بته ــة أع ــكران خمس الس

إلــى رؤســاء دول عربيــة وخليجيــة )مصــر واإلمــارات(.
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وفــي 24 مايــو اعتقلــت ســلطات قطــر الناشــط البــارز محمــد 
العتيبــي وســلمته للســعودية بعــد حصولــه علــى لجــوء فــي النرويــج.
وفــي 25 ينايــر أصــدرت المحكمــة الجزائية المتخصصــة بالرياض 
ــا  ــراً، منه ــاً تعزي ــة عشــر عام ــي بالســجن أربع ــى العتيب ــاً عل حكم
خمــس ســنوات بتهــم تتعلــق بالجرائــم المعلوماتيــة، كمــا تــم الحكــم 
علــى الناشــط عبــد هللا العطــاوي بالســجن ســبع ســنوات بتهمــة 

ــة. تأســيس جمعيــة حقوقي

ــة  ــول فــي تمــام الســاعة الثالث ــن الهذل ــم توقيــف لجي ــو ت فــي 4 يوني
ــاز  ــعودية باحتج ــلطات الس ــت الس ــث قام ــة، حي ــت مك ــاء بتوقي مس
الهذلــول فــي مطــار الدمــام عنــد وصولهــا مــن خــارج البــالد، وتــم 
ــجن  ــن الس ــام م ــة أي ــد أربع ــو بع ــوم 7 يوني ــي ي ــا ف ــراج عنه اإلف
ــاف نشــاطها  ــول بهــدف إيق ــى الناشــطة الهذل ــق عل واســتمر التضيي

ــوق اإلنســان. ــي دعــم حق ف

ــح مواقفهــم  ــة لتوضي ــق نشــطاء ســعوديون حمل ــو أطل فــي 20 يوني
الداعمــة لحقــوق اإلنســان، وأســفرت الحملــة عــن عشــرات اآلالف مــن التغريــدات ومالييــن المتابعــات 

للوســم # لهذا_ندافع_عن_الحقــوق
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فــي 11 يوليــو أطلــق مغــردون وســم #اســتباحة_حرمات_ودماء_الرويس اســتنكاراً لتجــاوزات 
ــة لألنظمــة  ــازل مخالف ــة من ــر حمــالت إزال ــك إث الســلطات الســعودية فــي حــي الرويــس بجــدة، وذل
ــاالت  ــاء وضــرب واعتق ــازل وقطــع للكهرب ــن المن ــر م ــة تهجي ــل الحمل ــول الســلطات، وتخل ــا تق كم

ــكات. ــر المتل ــى تدمي ــة إل ــن باإلضاف للمحتجي

ــي  ــو قامــت الســلطات بإعــدام أربعــة أشــخاص اتهمتهــم باإلرهــاب وتقويــض األمــن ف ــي 11 يولي ف
المنطقــة الشــرقية، وأكــدت القســط أن إعــدام األربعــة جــاء تعزيــراً وليــس قصاصــاً، كمــا أكــدت أن 
ــي  ــه اعتــرف تحــت التعذيــب، إال أن المحكمــة مضــت قدمــاً ف ــال للمحكمــة أن ــل ق ــى األق أحدهــم عل

الحكــم.

فــي 21 يوليــو صــدر حكــم بســجن د. حســن فرحــان المالكــي لمــدة 3 أشــهر، وتغريمــه 50 ألــف لاير 
باإلضافــة إلغــالق حســابه فــي تويتــر، الدكتــور المالكــي اعتقــل فــي 11 ســبتمبر 2017، ومنعــت 

عنــه الزيــارة واالتصــال فــي األيــام األولــى مــن اعتقالــه.

وفــي 8 أغســطس أصــدرت الجزائيــة المتخصصــة حكمــاً بالســجن ثالثــة أعــوام ضــد الشــاب عمــر 
الحامــد بســبب فيديــو نشــره طالــب فيــه بإطــالق ســراح معتقلــي الــرأي، وعمــر هــو ابــن شــقيق ثالثــة 
مــن المعتقليــن وهــم الدكتــور عبــدهللا الحامــد والدكتــور عبدالرحمــن الحامــد وعيســى الحامــد، وهــم 

جميعــاً أعضــاء فــي جمعيــة حســم.

فــي 14 اغســطس انتهــت محاكمــات حســم بأحــكام بالســجن والمنــع مــن الســفر وغرامــات ماليــة ومنــع 
ــن الســفر فضــالً عــن  ــع م ــن الســجن والمن ــة 200 عــام م ــات بقراب ــة، وانتهــت المحاكم ــن الكتاب م

عقوبــات أخــرى وعقوبــات طالــت مؤيديــن.
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فــي 17 أغســطس تــم نقــل حامــد الفهمــي مــع الناشــطين عصــام كوشــك وعيســى النخيفــي مــن ســجن 
مكــة العــام إلــى ســجن الملــز بالريــاض اســتعداداً لمحاكمتهــم فــي الجزائيــة المتخصصــة.

فــي 29 أغســطس وقعــت القســط رســالة مشــتركة مــع 58 منظمــة بضــرورة تحقيــق دولــي مســتقل 
حــول اليمــن، ودعــت المنظمــات إلــى دعــم إنشــاء فريــق تحقيــق دولــي مســتقل فــي انتهــاكات القانــون 
الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني الدولــي الجاريــة فــي اليمــن منــذ بدايــة الصــراع الحالــي. 
وأكــدت المنظمــات أن اليمــن ُيواجــه حاليــاً أكبــر أزمــة إنســانية فــي العالــم، حيــث يعيــش مــا ال يقــل 

عــن 7 مالييــن شــخص علــى حافــة المجاعــة ويعانــي مئــات اآلالف مــن الكوليــرا. 
هــذه األزمــة هــي مــن صنــع اإلنســان، حيــث تزيــد الحــرب الوضــع اإلنســاني ســوءاً فــي أفقــر بلــد 
فــي الشــرق األوســط، ويمنــع طرفــا النــزاع وصــول المســاعدات اإلنســانية. كمــا قــال رئيــس “اللجنــة 
الدوليــة للصليــب األحمــر” فــي ختــام زيارتــه لليمــن فــي يوليو/تمــوز 2017: “مــا لــم ُتبــد األطــراف 
المتحاربــة مزيــداً مــن االحتــرام لقوانيــن الحــرب، أخشــى مــا أخشــاه أن نتوقــع انتشــار المزيــد مــن 
األوبئــة فــي المســتقبل”. فمنــذ مــارس 2015، قُتــل 5021 مدنيــاً وأصيــب مــا ال يقــل عــن 8588 

شــخصاً فــي النــزاع بحســب مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان. 
هــا وقــد اســتمرت االنتهــاكات الجســيمة للقانــون اإلنســاني الدولــي والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان 
ــات  ــرات الضرب ــعودية عش ــادة الس ــف بقي ــن التحال ــا ش ــبة. كم ــزاع دون محاس ــي الن ــد طرف ــى ي عل
الجويــة غيــر القانونيــة التــي قــد ترقــى إلــى جرائــم حــرب وأدت إلــى قتــل آالف المدنييــن وأصابــت 
ــوات  ــي المســلحة والق ــازل. كمــا اســتخدمت جماعــة الحوث المــدارس والمستشــفيات واألســواق والمن
المواليــة للرئيــس الراحــل علــي عبــد هللا صالــح األســلحة عشــوائياً فــي المناطــق المأهولــة بالســكان فــي 
اليمــن وجنــوب الســعودية، واســتخدمت أســلحة متفجــرة ذات آثــار واســعة النطــاق فــي مــدن مثــل تعــز 
وعــدن ممــا أدى إلــى مقتــل وإصابــة العشــرات فــي هجمــات قــد ترقــى إلــى جرائــم حــرب. وارتكــب 
الجانبــان مضايقــات واعتقــاالت وإخفــاءات قســرية ضــّد الناشــطين والحقوقييــن والصحفييــن اليمنييــن،
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ــع أنحــاء  ــي ووســائل اإلعــالم فــي جمي ــاح لعمــل منظمــات المجتمــع المدن  ممــا قلــص الفضــاء الُمت
البــالد. هــذا ويذكــر أن عــدد “المفقوديــن” آخــذ فــي االزديــاد. فلــم تتــواَن الكثيــر مــن أطــراف الحــرب 
ــة  ــوات التابع ــح والق ــي وصال ــوات الحوث ــت ق ــد قام ــاء القســري، فق ــال واإلخف ــة االعتق عــن ممارس
ــن  ــة م ــة المدعوم ــوات اليمني ــارات والق ــادي واإلم ــه منصــور ه ــد رب ــي عب ــس اليمن ــة الرئي لحكوم
ــن الوصــول  ــم م ــت أقاربه ــات وحرم ــق المئ ــري بح ــاء القس ــفي واإلخف ــال التعس ــارات باالعتق اإلم

ــن.  ــر المحتجزي ــى مــن الوصــول لمعلومــات عــن مصي إليهــم، وحت
ــتخدم  ــا اس ــال. كم ــود للقت ــرهم كجن ــال وتنش ــد األطف ــزاع تجن ــراف الن ــر أن أط ــر بالذك ــن الجدي وم
الطرفــان أســلحة محظــورة علــى نطــاق واســع قــد ُتعــّرض المدنييــن للخطــر بعــد فتــرة طويلــة مــن 
انتهــاء الصــراع. حيــث اســتخدم التحالــف بقيــادة الســعودية 7 أنواع على األقــل من الذخائــر العنقودية، 
ووضعــت قــوات الحوثي-صالــح األلغــام المضــادة لألفــراد فــي عــدد مــن المحافظــات اليمنيــة. وفــي 
ســبتمبر/أيلول 2015، دعــا مجلــس حقــوق اإلنســان الحكومــة اليمنيــة، بدعــم مــن المفوضيــة الســامية 
لحقــوق اإلنســان، إلــى “ضمــان التحقيــق الفعــال، بغيــة إنهــاء اإلفــالت مــن العقــاب، فــي جميــع حــاالت 

انتهــاكات حقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني الدولــي”. 
وفــي ســبتمبر 2016، عــّزز المجلــس واليــة المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان وطلــب مــن 
المفــّوض الســامي “تخصيــص خبــراء دولييــن إضافييــن فــي حقــوق اإلنســان للمفوضيــة الســامية فــي 
اليمــن إلتمــام التحقيقــات التــي تجريهــا اللجنــة الوطنيــة، مــع الحفــاظ علــى المعلومات وتقصــي الحقائق 
وظــروف االنتهــاكات المفترضــة”. وبالرغــم مــن ســعي قــرار 2016 إلــى تعزيــز وجــود المفوضيــة 
فــي اليمــن فــإن تحقيــق ذلــك كان صعبــاً عمليــاً. فقــد رفــض جانــب الحوثي-صالــح علنــاً التعــاون مــع 

اللجنــة الوطنيــة اليمنيــة أو المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان بصفتهــا مخولــة بتنفيــذ القــرار.
 وفــي مــارس 2017 أعــرب نائــب المفــوض الســامي عــن قلقــه بشــأن اللجنــة الوطنيــة، مشــيراً إلــى 
ــد  ــم توضــح بع ــاً”، و”ل ــا دولي ــرف به ــة والنزاهــة المعت ــر المنهجي ــال لمعايي ــي “االمتث ــا فشــلت ف أنه
كيــف يمكــن لعملهــا أن ُييّســر آليــات المســاءلة المالئمــة”. كمــا فشــلت آليــة التحقيــق التابعــة للتحالــف 
بقيــادة الســعودية فــي إجــراء تحقيقــات موثوقــة فــي االنتهــاكات المزعومــة. وأثــار التحالــف شــكوكاً 
فــي التزامــه المفتــرض بالمســاءلة مــع اســتمراره فــي اإلنــكار الشــامل لالنتهــاكات والتجــاوزات التــي 
ــل  ــام الماضــي بســحب التموي ــي الع ــا هــددت الســعودية ف ــة. كم ــن المصــادر الموثوق ــا عــدد م وثقه
ــة  ــن العــام التحالــف مــن “قائمــة العــار” الســنوية المتعلق ــزل األمي ــم ُي ــة هامــة إذا ل مــن برامــج أممي
باالنتهــاكات ضــد األطفــال. ويدعــو المفــوض الســامي منــذ عاميــن إلــى إجــراء تحقيــق دولــي مســتقل، 
ــي اليمــن االنتظــار أطــول إلجــراء  ــاكات ف ــا االنته ــك. هــذا وال يمكــن لضحاي ــي ذل وهــو مســتمر ف

تحقيقــات موثوقــة فــي االنتهــاكات الجســيمة الجاريــة. 
ولذلــك ندعــو مجلــس حقــوق اإلنســان إلنشــاء فريــق دولــي مســتقل خــالل دورتــه الـــ 36 للتحقيــق 
فــي االنتهــاكات المحتملــة للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني الدولــي التــي ترتكبهــا 
جميــع أطــراف النــزاع فــي اليمــن. وينبغــي أن تكــون للمحققيــن صالحيــة تقصــي الحقائق والمالبســات 

وجمــع األدلــة وتوضيــح المســؤولية عــن االنتهــاكات المحتملــة وانتهــاكات القانــون الدولــي لحقــوق
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ــق  ــاب وتحقي ــن العق ــالت م ــد لإلف ــة وضــع ح ــي، ُبغي ــاني الدول ــون اإلنس ــاكات القان ــان وانته  اإلنس
المســاءلة. ودعــت المنظمــات إلــى دعــم إنشــاء المجلــس لفريــق التحقيــق هــذا خــالل الــدورة المقبلــة.

فــي 29 أغســطس نشــرت 
القســط وثائقــاً مــن ويكيليكس 
توضــح  أخــرى  ومصــادر 
كيــف تحافــظ الســلطات على 
ــاً، وتتصــدى  ــمعتها عالمي س
حيــث  التعبيــر،  لحريــة 
ثالثــة  طــرق  إلــى  تلجــئ 
حريــة  علــى  حربهــا  فــي 
وذلــك  خارجيــاً،  التعبيــر 
واالحتــواء  التحييــد  عبــر 
فالتحييــد هــو  والمواجهــة، 
الخطــوة األولــى التي تتخذها 
تجــاه  الســعودية  الســلطات 
اإلعــالم الــذي ينتقدهــا، وقــد 
ورد هــذا المصطلــح مــرات 
كثيــرة فــي وثائــق ويكيليكس 
بقصــد تحييــد اإلعالمييــن أو 
الصحفييــن الذيــن يصعــب 
شــراء صمتهــم أو تعاونهــم. 
الهــدف  يكــون  ال  حيــث 
لتكــون  مواقفهــم  تغييــر 
ولكــن  للســلطات،  داعمــة 
للتوقــف عــن نشــر نقدهــم 

ــد  ــعودية، وتجته ــن الس ــا ينشــر ع ــة م ــراً لمتابع ــداً كبي ــعودية جه ــة الس ــذل وزارة الخارجي ــا. وتب له
الســفارات الســعودية حــول العالــم للعــب دور هــام للحفــاظ علــى الصــورة الدعائيــة مســتخدمين بذلــك 
ــواء  ــا االحت ــم المقترحــات. أم ــة المنشــورات وتقدي ــا مراقب ــن خالله ــن م ــي يمك ــذ الت ــم بالمناف درايته
فــال يهــدف إلــى إصمــات وتحييــد المســتهدف فحســب، بــل إلــى دفعــه للمديــح والثنــاء علــى الســلطات 
ــبكة  ــلطات الســعودية الش ــت الس ــام 2012 دعم ــي الع ــا، فف ــوم بانتقاده ــن يق ــة م الســعودية ومهاجم
اللبنانيــة المتعثــرة MTV التــي أسســها ميشــيل المــر، وأنقذتهــا بمليونــي دوالر أمريكــي، بتصريــح مــن 
الملــك الســعودي حينهــا عبــد هللا بــن عبــد العزيــز، وذلــك لتقــوم الشــبكة بــدور أســمي ”دعــم سياســات
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 المملكــة ومصالحهــا، وتــؤازر قضاياهــا”. كمــا أوضحــت وثائــق ويكيليكــس أنــه بعــد ســقوط مبــارك 
وفــي أوج الربيــع العربــي شــعرت الســلطات الســعودية أن اإلعــالم بــدأ يــدار بواســطة الــرأي العــام 
ــم الدعــم لعــدد مــن  ــى تقدي ــرأي العــام كمــا كان. حينهــا ســارعت الســلطات الســعودية إل وال يقــود ال
الفضائيــات وحثــت وزارة اإلعــالم علــى تقديــم الدعــم المالــي لبعــض الفضائيــات والمــدراء وتعزيــز 
عالقاتهــم بالســعودية. وفــي نهــج آخــر تتبعــه الســلطات الســعودية فإنهــا تقــوم بشــراء اشــتراكات كبيــرة 
فــي عــدد مــن الوســائل اإلعالميــة، حيــث تــم دفــع اشــتراكات بقيمــة 36000 دوالر فــي صحيفتيــن 
كنديتيــن عربيتيــن، وذلــك لضمــان الدفــاع عــن مواقــف المملكــة تجــاه اإلعــالم المعــادي فــي تورنتــو. 
ــدول  ــن ال ــدد م ــي ع ــرر ف ــد تك ــرة ق ــام كبي ــة وأرق ــغ باهظ ــتراكات بمبال ــراء االش ــج ش ــا أن نه كم

األخــرى كالكويــت واألردن واإلمــارات وغيرهــا.
 أمــا عندمــا ال ينجــح التحييــد وال االحتــواء، فــإن الســلطات الســعودية تذهــب إلــى النهــج الثالــث وهــو 
ــة  ــاف فضائي ــي إيق ــم تنجــح الســعودية ف ــا ل ــام 2010 عندم ــي الع ــال ف ــى ســبيل المث المواجهــة، فعل
ــة،  ــث اإلذاعــة اإليراني ــاف ب ــي القمــر الصناعــي إليق ــة قامــت باســتخدام اشــتراكها ف ــم اإليراني العال
ــة  ــاً، فالفضائي ــهر عربي ــرة األش ــة الجزي ــرى، كفضائي ــات أخ ــع فضائي ــابهة م ــت أدوار مش ومارس
ــة 2017 والتــي نشــبت بيــن الســعودية وقطــر.  القطريــة وجــدت نفســها فــي وســط األزمــة الخليجي
وطالبــت الســعودية وحلفاؤهــا بإغــالق قنــاة الجزيــرة التــي أيــدت موقــف قطــر وضمنــت لــه مواقــف 
دوليــة مؤيــدة، واعتبــرت الســعودية وحلفاؤهــا قنــاة الجزيــرة منبــراً قطريــاً يــروج للرؤيــة القطريــة 

المناهضــة لمواقفهــم، ليضــاف هــذا إلــى ســجل مناهضــة حريــة التعبيــر عــن الــرأي.
ــود  ــوال وجه ــن أم ــعودية م ــلطات الس ــه الس ــذي تدفع ــم ال ــريبات بوضــوح الك ــذه التس ــرت ه  وأظه
دبلوماســية لتضليــل الــرأي العــام الخارجــي والتحكــم بمــا يقــال عــن الســعودية، وقــد ذكــرت القســط 
ــوق  ــررة لحق ــعودية المتك ــلطات الس ــاكات الس ــي النته ــل دول ــود تجاه ــددة وج ــبات متع ــي مناس وف
ــة عــدد مــن النشــطاء  ــن، ومحاكم ــر للمواطني ــة التعبي ــي مقاومــة حري اإلنســان، وتشــدد الســلطات ف
بتهمــة “تشــويه ســمعة المملكــة”، ويتضــح اآلن محاربتهــا لحريــة التعبيــر وخوفهــا منهــا علــى الجانبيــن 
ــط  ــر القس ــان. وتذك ــية لإلنس ــوق األساس ــرام للحق ــدة ألي احت ــا بش ــي، وتجاوزه ــي والخارج الداخل
ــة  ــالت الممنهج ــذه الحم ــاف ه ــان وإيق ــوق اإلنس ــرام حق ــا احت ــه يجــب عليه ــعودية أن ــلطات الس الس

ــر. ــة التعبي ــى حري ــاً عل ــي تعــد حرب ــاً والت ــاً وخارجي داخلي

فــي 10 ســبتمبر تأكــد للقســط خبــر اعتقــال الدكتــور ســلمان العــودة 
ــاً  ــه تصالح ــا ظن ــاً بم ــلطات فرح ــا الس ــه اعتبرته ــدة ل ــبب تغري بس
ــور  ــة. وبقــي الدكت ــى انتهــاء األزمــة الخليجي ــاً، وحمــداً هلل عل خليجي
العــودة مخفــى قســرياً ولــم يســمح لــه باالتصــال أو الزيــارة إال بعــد 
حملــة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي تســأل عــن صحــة الدكتــور 
العــودة و وذلــك بعــد أن قــال شــهود للقســط أنهــم رأوه في المستشــفى. 
واضطــرت هــذه الحملــة الســلطات الســعودية أن تفصــح عــن حــال



حقوق اإلنسان في السعودية خالل العام 2017

القسط لدعم حقوق اإلنسان

25

 العــودة، ونشــرت الســلطات مقــاالً عــن صحتــه عــن طريــق مندوبيــن للســلطة زاروه فــي المعتقــل، 
وأكــدوا ذهابــه للمستشــفى بســبب ارتفــاع فــي ضغــط الــدم مــن الســجن، وبعــد ذلــك تــم الســماح ألســرته 

بزيارتــه.
ــى  ــة إل ــة باإلضاف ــة وإصالحي ــت شــخصيات حقوقي ــي شــهر ســبتمبر وطال ــاالت ف ــت االعتق ــم توال ث
ــد  ــبه مؤك ــا ش ــماء والزال بعضه ــض األس ــد للقســط بع ــن، وتأك ــاة وإعالميي ــن ودع ــاب وصحفيي كت
ــم يؤكــد بشــكل قاطــع نظــراً لسياســة التخويــف التــي تنتهجهــا الســلطات، حيــث تــم اعتقــال  ولكنــه ل
الدكتــور خالــد العــودة شــقيق الدكتــور ســلمان العــودة بســبب نشــره خبــر اعتقــال أخيــه، وتــم اعتقــال 
العبــاس بــن حســن فرحــان المالكــي أيضــاً بســبب نشــره خبــر اعتقــال والــده، وكان ممــن تأكــد اعتقالهــم 
فــي شــهر ســبتمبر كل مــن الناشــطين الحقوقييــن عيســى الحامــد وعبــد العزيــز الشــبيلي، وهمــا آخــر 
عضويــن فــي جمعيــة الحقــوق المدنيــة والسياســية )حســم(، وكذلــك الدكتــور مصطفــى الحســن الــذي 
أفــرج عنــه فــي 20 فبرايــر 2018 بســبب حالتــه الصحيــة، واالقتصــادي عصــام الزامــل، والكاتــب 
ــا  ــال أيض ــارة واالتص ــرم الزي ــذي ح ــي ال ــوض القرن ــور ع ــي، والدكت ــد هللا المالك ــي عب اإلصالح
لفتــرة مــن الزمــن، وتمــت زيارتــه أيضــاً مــن قبــل الوفــد الحكومــي، وتــم التأكيــد علــى خســارته 25 
كيلوغرامــاً مــن وزنــه، وفــي الجــدول المرفــق فــي الصفحــة )51( بعــض األســماء التــي تــم اعتقالهــا 

فــي حملــة طالــت المئــات مــن بيــن شــخصيات مؤثــرة وأمــراء ومســؤولين وتجــار. 

فــي 26 ســبتمبر وبعــد ضغــوط مجتمعيــة وحقوقيــة عريضــة، رفعــت الســلطات الســعودية حظرهــا 
عــن قيــادة المــرأة للســيارة و قامــت بالســماح بقيــادة المــرأة للســيارة اســتجابة للضغــوط، وســيتم تطبيــق 

القــرارات فــي منتصــف العــام 2018.

ــي ســجون  ــه ف ــد تعذيب ــي الحنبشــي بع ــاة الســجين مله ــد بوف ــاء للقســط تفي ــر وردت أنب ــي 2 نوفمب ف
جيــزان، ودخولــه إضرابــاً تجاهلتــه الســلطات. ودعــت القســط لفتــح تحقيــق عاجــل فــي األمــر إال أنــه 

لــم يصــدر أي تحــرك مــن قبــل الســلطات.

فــي 9 نوفمبــر قــادت الســلطات الســعودية حملــة مداهمــات وتفتيــش طالــت عــدداً مــن منــازل ومكاتــب 
ومــزارع اإلصالحييــن، وكان مــن بينهــم الدكتــور ســلمان العــودة وآخــرون.



26 حقوق اإلنسان في السعودية خالل العام 2017

القسط لدعم حقوق اإلنسان

ــه  ــاب وتمويل ــم اإلره ــة جرائ ــد لمكافح ــام الجدي ــعودية النظ ــلطات الس ــر أصــدرت الس ــي 1 نوفمب ف
الصــادر فــي 1439-2-12 الموافــق األول مــن نوفمبــر 2017، وقامــت القســط بدراســته ومقارنتــه 
مــع النظــام الســابق، وخلصــت القســط إلــى أنــه يحمــل نفــس العيــوب الســابقة، وجــاء اســتمراراً لنهــج 
النظــام الســابق الصــادر فــي 1435-2-24 الموافــق27 ديســمبر 2013 والمكــون مــن 41 مــادة. 
مــع إضافــة فصــل خــاص بالعقوبــات يحتــوي علــى 27 مــادة للنظــام الجديــد المكــون إجمــاالً مــن 96 

مــادة. )المزيــد فــي فقــرة الحــرب علــى اإلرهــاب صفحــة  27(

فــي 30 مــن نوفمبــر دعــا خبــراء األمــم المتحــدة إلــى اإلفــراج عــن المعتقــل جابــر العمــري وأدانــوا 
اســتفحال االحتجــاز التعســفي فــي المملكــة.

فــي 12 ديســمبر خــرج مــن الســجن بالريــاض القاضــي والمحامــي الســابق ســليمان الرشــودي البالــغ 
ــد  ــن موالي ــودي م ــل رأي. الرش ــن أج ــل م ــي المعتق ــوام ف ــد 5 أع ــك بع ــاً، وذل ــر 82 عام ــن العم م
العــام 1366هـــ - 1937 م ودخــل المعتقــل فــي المــرة األخيــرة فــي 12 نوفمبــر 2012، وذلــك بعــد 
ســاعات مــن محاضــرة ألقاهــا عــن عــدم حرمــة المظاهــرات فــي اإلســالم. وكان قــد تــم الحكــم علــى 

الرشــودي بالســجن 15 عامــاً وبالمنــع مــن الســفر لـــ 15 عــام أيضــاً.

فــي 23 ديســمبر، شــكا محمــد بــن دليــم القحطانــي ســوء الغــذاء واألوضــاع الصحيــة فــي المعتقــل. 
هــذا ويعانــي بــن دليــم مــن مشــاكل فــي القلــب، وشــكا مؤخــراً مــن تســارع ضربــات القلــب دون إبــداء 

أي مراعــاة لوضعــه الصحــي.
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الحرب على اإلرهاب:
ــروعة  ــلمية والمش ــرأي بالطــرق الس ــن ال ــر ع ــة التعبي ــن حري ــط بي ــعودية للخل ــلطات الس ــد الس تعم
واإلرهــاب، وتســتغل مــا تســميه حرًبــا علــى اإلرهــاب للحــرب علــى الحريــة، وإلصمــات المجتمــع، 
ــى  ــرب عل ــم الح ــة باس ــى الحري ــرب عل ــمته »ح ــك اس ــال بذل ــرا مفص ــط تقري ــدرت القس ــد أص وق
ــون  ــق قان ــدرج الســلطات العمــل السياســي والحقوقــي ضمــن تعريفهــا لإلرهــاب وف اإلرهــاب«، وت
مكافحــة اإلرهــاب، وتحاكــم نشــطاء سياســيين وحقوقييــن فــي المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة 
بالريــاض والتــي تــم إنشــاؤها لقضايــا العنــف، فحاكمــت فيهــا جميــع أعضــاء حســم، ووليــد أبوالخيــر، 

ــة االتحــاد. ــر، وأعضــاء جمعي وماجــد نذي
ــه  ــم اإلرهــاب وتمويل ــد لمكافحــة جرائ ــر أصــدرت الســلطات الســعودية النظــام الجدي ــي 1 نوفمب وف
الصــادر فــي 1439-2-12 الموافــق األول مــن نوفمبــر 2017، وقامــت القســط بدراســته ومقارنتــه 
مــع النظــام الســابق، وخلصــت القســط إلــى أنــه يحمــل نفــس العيــوب الســابقة، وجــاء اســتمراراً لنهــج 
النظــام الســابق الصــادر فــي 1435-2-24 الموافــق27 ديســمبر 2013 والمكــون مــن 41 مــادة. 
مــع إضافــة فصــل خــاص بالعقوبــات يحتــوي علــى 27 مــادة للنظــام الجديــد المكــون إجمــاالً مــن 96 
مــادة. واحتــوى النظــام علــى مــواد تفــرض قيــوداً علــى الحريــات األساســية، وتمــت صياغــة مــواده 
بعبــارات عامــة وفضفاضــة وغيــر محــددة بصــورة دقيقــة، ممــا يفقدهــا الصفــة القانونيــة التــي تســتلزم 

أن تكــون المــواد دقيقــًة ومحــددًة وال تمــس حقــوق اإلنســان. 
إال أن مــواد النظــام جــاءت مقيــدًة لحريــة التعبيــر عــن الــرأي، ومجّرمــًة ألفعــاٍل ال ترتبــط باإلرهــاب، 
ــة العامــة إلســاءة اســتعمال هــذا النظــام وتمكنهــم مــن  ــة والنياب وتعطــي الفرصــة لجهــاز أمــن الدول
اســتغالله وتطبيقــه علــى أعمــال ال تتســم بالعنــف والخطــورة، وهــو مــا يطلــق يدهــا فــي اســتهداف 
النشــطاء وتقييــد المعارضيــن الســلميين واإلصالحييــن، وكل صاحــب رأي يختلف عن رأي الســلطات، 
وهــذا مــا حصــل فعــالً منــذ صــدور نظــام مكافحــة اإلرهــاب، ابتــداًء بمحاكمــة المدافــع عــن حقــوق 
اإلنســان وليــد أبــو الخيــر وإلــى الحكــم علــى المدافــع عــن حقــوق االنســان عبــد العزيــز الشــبيلي. وكان 
ــم  ــة، وأن يت ــة القضائي ــى حســاب الرقاب ــة عل ــات رئاســة أمــن الدول ــم توســيع صالحي الواجــب أال يت
ــة، باإلضافــة  احتــرام اإلجــراءات القانونيــة، وأن ال يتــم تجــاوز شــروط ومعاييــر المحاكمــات العادل
إلــى حفــظ حقــوق المشــتبه بهــم فــي إجــراءات القبــض والتفتيــش ومــكان االحتجــاز وعــدم تعريضهــم 
لســوء المعاملــة والتعذيــب وضمــان حقهــم باالســتعانة بمحــاٍم وحقهــم فــي مواجهــة الشــهود وســرعة 

عرضهــم علــى القضــاء.
وقــد جــاء تعريــف الجريمــة اإلرهابيــة فــي الفصــل األول مــن النظــام واســعاً وغامضــاً ممــا يســهل 
ــرر  ــر مب ــي غي ــاق قانون ــف إخف ــي التعري ــة، وف ــة إرهابي ــه جريم ــى أن ــلميٍ عل ــٍل س ــف أي عم تكيي
باســتخدام مصطلحــات لهــا أكثــر مــن داللــة كـــ ” اإلخــالل بالنظــام العــام” و ”زعزعــة أمــن المجتمــع 
واســتقرار الدولــة” و “تعريــض وحدتهــا الوطنيــة للخطــر” و “تعطيــل النظــام األساســي للحكــم”. ولــم 
يشــترط ارتبــاط تلــك التصرفــات بــأي عمــل عنفــيٍ ممــا قــد يشــمل بوضــوح األعمــال الســلمية. وُحــذف 

مــن التعريــف فقــرة “اإلســاءة إلــى ســمعة الدولــة ومكانتهــا” والتــي كانــت موجــودة فــي النظــام



28 حقوق اإلنسان في السعودية خالل العام 2017

القسط لدعم حقوق اإلنسان

 الســابق، وهــذه إحــدى التعديــالت اإليجابيــة، إال أن النظــام ولألســف عــاد فــي أول مــادة فــي الفصــل 
الخــاص بالعقوبــات وهــي المــادة 30 ليصنــف “وصــف الملــك وولــي العهــد بــأي وصــٍف يطعــن فــي 

الديــن والعدالــة” كجريمــة إرهابيــة.
كمــا نصــت المــادة الثالثــة أيضــاً علــى تجريــم جملــٍة مــن األعمــال التي قــد ال تكــون عنفيــة بالضرورة، 
كـــ “تغييــر نظــام الحكــم وتعطيــل النظــام األساســي للحكــم أو بعــض أحكامــه أو حمــل الدولــة علــى 
القيــام بعمــل أو االمتنــاع عنــه …” حيــث ال يمكــن اعتبارهــا أعمــاالً إرهابيــة لعــدم اتســامها بالعنــف، 
ولــم يشــترط النظــام أن “يقــوم المتهــم باســتخدام وســائل ماديــة مميتــة أو خطيــرة، أو اتخــاذ رهائــن” 
وهــي األفعــال التــي قــال مقــرر األمــم المتحــدة الخــاص المعنــي بحقــوق اإلنســان فــي ســياق مكافحــة 

اإلرهــاب أنهــا األركان المركزيــة ألي عمــل إرهابــي.
ــح  ــث أنهــا تمن ــة حي ــل وضمــان إجــراءات العدال ــة التنق ــى حري ــق عل ــر المــادة العاشــرة القل كمــا تثي
رئاســة أمــن الدولــة ســلطة المنــع مــن الســفر مــع عــدم إبــالغ الممنــوع عــن الســفر بمــا اتخــذ بحقــه 
مــن إجــراءات. وأعطــت المــادة الخامســة عشــرة رجــال الضبــط الجنائــي أو العســكريين تصريحــاً 
باســتعمال القــوة وفــق ضوابــط يحددهــا النظــام إال أنهــا لــم تذكــر هــذه الضوابــط. أمــا المــادة التاســعة 
عشــرة فقــد جعلــت مــدة التوقيــف بــدون ســقف أعلــى، لتمتــد مــدة التوقيــف إلــى اثنــي عشــر شــهراً 
بســلطة النيابــة العامــة، وللنيابــة الرفــع للمحكمــة المختصــة للتمديــد دون تحديــد المــدة األعلــى، وذلــك 

فــي تجــاوٍز صريــٍح لمعاييــر المحاكمــة العادلــة التــي تشــترط ســرعة مثــول المتهــم أمــام القضــاء.
ويســمح النظــام باحتجــاز المشــتبه بهــم لمــدة طويلــة فــي الحبــس االنفــرادي ممــا يشــكل غطــاًء لعمليــات 
التعذيــب وســوء المعاملــة وهــو مــا يتعــارض مــع االلتزامــات القانونيــة للمملكــة ومنهــا علــى وجــه 
ــة عــام 1997.  ــا المملك ــت له ــي انضم ــب والت ــم المتحــدة لمناهضــة التعذي ــة األم الخصــوص اتفاقي
كمــا تحــرم المــادة العشــرون المعتقــل مــن االســتعانة بمحــاٍم أو وكيــل فــي انتهــاك صــارخ ال يمكــن 
تبريــره بــأي مبــرر، وهــذا اإلجــراء يــؤدي بالضــرورة إلــى حرمــان المعتقــل مــن أي وســيلة للطعــن 

فــي شــرعية احتجــازه.
ــة  ــهود ومناقش ــة الش ــي مواجه ــم ف ــق المته ــاٍك لح ــى انته ــرون عل ــابعة والعش ــادة الس ــتملت الم واش
ــه  ــا ذهــب إلي ــع م ــارض م ــو أيضــاً يتع ــم فه ــاً للمته ــاً ثابت ــك حق ــون ذل ــى ك ــة إل ــراء، فباإلضاف الخب
المجلــس األعلــى للقضــاء فــي خطابــه رقــم 1361 بتاريــخ 1439-1-29 المتضمــن “إن مــن حــق 
ــرر شــرعاً«،  ــا هــو مق ــه إن وجــد، كم ــا يخــل بعدالت ــن م ــى يتبي ــة الشــاهد حت ــه معرف المشــهود علي
ــد جــاء فــي المادتيــن األربعيــن والواحــدة  ــم مــا دون القتــل، فق ــل فــي جرائ كمــا يعاقــب النظــام بالقت
واألربعيــن »للمحكمــة أن تحكــم بالقتــل« لـــ ”كل مــن خطــف شــخصاً أو احتجــزه أو هــدد بذلــك تنفيــذاً 
ــذاً  ــك تنفي ــل العــام أو هــدد بذل ــك “كل مــن اختطــف وســيلة مــن وســائل النق ــة” وكذل لجريمــة إرهابي
لجريمــة إرهابيــة”، متــى مــا اقتــرن أي مــن تلــك األفعــال باســتعمال أو إشــهار أي مــن األســلحة أو 
ــإن  ــذا ف ــب بصــورة واضحــة وصريحــة. وبه ــع التعذي ــى من ــص النظــام عل ــم ين ــا ل المتفجــرات. كم
القســط تؤكــد أن هــذا النظــام معيــٌب وال يصــح أن يكــون وثيقــًة قانونيــة، لمــا احتــواه مــن غمــوض 

وعــدم تحديــد فــي عــدٍد مــن مــواده، ولنقــص معيــٍب فــي عــدد آخــر مــن مــواده كالمــادة الخامســة
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 عشــرة التــي لــم تحــدد ضوابــط اســتخدام القــوة أثنــاء عمليــات إلقــاء القبــض، وكذلــك كــون النظــام 
يســمح للســلطات باســتخدامه لقمــع الحريــات ومنــع النــاس مــن التعبيــر عــن آرائهــم، وهــذا مــا حــدث 
بالفعــل مــع نســخته الســابقة التــي حوكــم بموجبهــا نشــطاء حقــوق إنســان، كمــا أدخــل النظــام الجديــد 
ــاد  ــرار أو انتق ــي الســلطات عــن اتخــاذ ق ــة ثن ــة ســلمية كمحاول ــاالً مدني ــاب أعم ــف اإلره ــي تعري ف
الملــك وولــي عهــده، واألدهــى مــن ذلــك أن يعــرف النظــام اإلرهــاب بأعمــال غيــر عنفيــة، ويجيــز 
القتــل فــي جرائــم لــم تصــل للقتــل. وتدعــو القســط الســلطات إلــى احتــرام الحقــوق والحريــات، وتؤكــد 
علــى ماقالــه المقــرر الخــاص المعنــي بحقــوق اإلنســان ومكافحــة اإلرهــاب بـــ “أن تعريــف اإلرهاب ال 
يمتثــل للمعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان” و “أن علــى الســلطات الســعودية أال تســتخدم الحــرب علــى 

اإلرهــاب لقمــع حريــة التعبيــر عــن الــرأي«.

المدافعون عن حقوق اإلنسان
يتضــح أن عــدد كبيــر مــن المعتقليــن السياســيين فــي الســعودية هــم معتقلــي رأي، وعــدد كبيــر منهــم 
تــم اعتقالهــم ضمــن ماتســميه الســلطات الســعودية بالحــرب علــى اإلرهــاب، بينمــا أن كثيــر منهــم تــم 
اعتقالهــم مــن أجــل آراء سياســية أو آراء دينيــة بعيــدة عــن العنــف، وفــي كثيــر مــن األحيــان مــن أجــل 
مطالــب إصالحيــة ومــن أجــل الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان، وتتــم محاكمتهــم فــي المحكمــة الجزائيــة 
المتخصصــة وهــي محكمــة غيــر مســتقلة وغيــر شــرعية وأسســت للنظــر فــي قضايــا اإلرهــاب، كمــا 

يتــم إدانــة معظمهــم وفــق قانــون مكافحــة اإلرهــاب.

ــراءات  ــي إج ــم ف ــجون، أو أنه ــي الس ــان ف ــوق اإلنس ــطاء حق ــن نش ــر م ــدد األكب ــع الع ــا يقب وتقريًب
المحاكمــة، أو تحــت التضييــق الشــديد، وضحايــا حملــة ال هــوادة فيهــا ضــد أي نقــد النتهــاكات 
الســلطات، ليتبيــن أن حمــالت الســلطات الســعودية هــي ضــد كل شــكل مــن أشــكال المعارضــة مهمــا 

ــرأي.  ــر عــن ال ــة التعبي ــك ضــد حري ــت ســلمية، وكذل كان
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السجون السعودية1
تعانــي الســجون الســعودية مــن التكــدس وانتشــار الجريمــة والمخــدرات واإلهمــال الطبــي واإلداري 
وهــذه الســمة األبــرز فــي معظــم الســجون الســعودية، وقــد ســجلت القســط عــدد مــن األحــداث خــالل 
العــام 2017 لعــل أبرزهــا تعذيــب عــدد مــن الســجناء بســبب نشــر مقاطــع فيديــو، علمــت القســط عــن 
تحويــل عــدد مــن الســجناء إلــى الحبــس اإلنفــرادي وتعرضهــم للضــرب والتعذيــب بعــد تســجيل ونشــر 

مقاطــع فيديــو عــن مــا شــاهدوه فــي داخــل الســجون.
 

ــي إدخــال  ــة الســلطات الســعودية ف تحــدث الســجناء عــن الســوق الســوداء داخــل الســجون، وطريق
ــب  ــن الضــرب والتعذي ــوا ع ــا، وتحدث ــا الحًق ــم مصادرته ــن ث ــجون وم ــل الس ــى داخ ــات إل الممنوع
واإلهانــة التــي يتعرضــون لهــا، وانعــدام ســبل التواصــل مــع الجهــات العليــا أو تســجيل شــكاوى ضــد 
المنتهكيــن، وتحدثــوا عــن انعــدام حقــوق اإلنســان، وعــدم رؤيتهــم ألي مــن الجهــات الحكوميــة أو شــبه 
الحكوميــة التــي تدعــي الســلطات أنهــا تختــص فــي حقــوق اإلنســان، وتحدثــوا عــن اإلشــكال اإلداري 
ــاع  ــا، كانقط ــي يتعرضــون له ــرى الت ــب األخ ــتندات، والمصاع ــق والمس ــدان الوثائ ــي فق ــل ف المتمث
المــاء، وعــدم وصــول مالبســهم وحاجياتهــم الخاصــة بهــم، وكذلــك وعــن اإلشــكال الصحــي والقصــور 

فــي تأميــن العــالج، وتحــدث أحدهــم عــن حرمانــه مــن زيــارة والدتــه المصابــة بالجلطــة.
 

كمــا أن هــذه المقاطــع تــم تســجيلها فــي ذات الفتــرة التــي كان فيهــا المقــرر الدولــي الخــاص المعنــي 
بشــؤون اإلرهــاب وحقــوق اإلنســان فــي زيــارة إلــى الســعودية، وقــد ذكــر المقــرر أن الســلطات منعتــه 
-وهــو المفتــش الدولــي- مــن الدخــول إلــى عــدد مــن األماكــن التــي طلــب زيارتهــا، كمــا منعتــه مــن 
لقــاء عــدد مــن النشــطاء الذيــن طلــب اللقــاء بهــم، وانتقــد المقــرر اســتخدام الســلطات الســعودية ذريعــة 
اإلرهــاب النتهــاك حقــوق اإلنســان علــى نطــاق واســع، وانتقــد قانــون مكافحــة اإلرهــاب الــذي يصنــف 
ــرر  ــأن المق ــعودية ب ــف س ــت صح ــي، وعلق ــل إرهاب ــه عم ــلمي بأن ــاج الس ــي واالحتج ــل المدن العم

المعنــي بشــؤون اإلرهــاب ال يعــرف تحديــًدا مــا الــذي يعنيــه اإلرهــاب.
 

وفــي حــدث آخــر، علمــت القســط عــن وفــاة الســجين ع . م . ح فــي شــعبة ســجن بريــدة، كمــا علمــت 
القســط عــن التحقيــق مــع عــدد مــن الســجناء بعــد نشــر القســط بياًنــا لهــا عــن انتشــار مــرض الــدرن 
والبالغــات التــي قدمــت نتيجــة ذلــك والزيــارات التــي حدثــت فــي الســجون وتقاعــس الســلطات فــي 

مكافحتــه وحمايــة الســجناء.
 

---------------------------------
١ بعــض التفاصيــل مــن تقريــر العــام الماضــي ولــم يحــدث عليهــا تحديثــات، وقــد يكــون هنــاك تغيــر 

طفيــف لــم يتــم ذكــره لعــدم توفــر مصــادر كافيــة مــن داخــل الســجون
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القســط فــي تقاريــر ســابقة أكــدت أن الســجون الســعودية تعــج بالجرائــم والمخــدرات والتعذيــب وســوء 
ــن  ــدد م ــاة ع ــن وف ــابًقا ع ــط س ــرت القس ــوء اإلدارة، ونش ــة وس ــة الصحي ــص الرعاي ــة ونق المعامل

ــاء، أو نتيجــة أمــراض ــا أبري ــات راح ضحيته ــي أدت لمضارب الســجناء نتيجــة لســوء اإلدارة الت

 ونقــص فــي الرعايــة الصحيــة، ونشــرت كذلــك عــن اإلشــكال اإلداري الــذي راح ضحيتــه ســجناء 
يقضــون مــدد تتجــاوز محكومياتهــم بســبب مــا تدعــي الســلطات بأنــه فقــدان ألوراقهــم، وكذلــك عــن 
الفســاد والرشــاوى والمبالــغ التــي يتــم ابتــزاز الســجناء بهــا ســواء فــي أســعار الممنوعــات المهربــة أو 
فــي أســعار المــواد المصرحــة، أو المبالــغ التــي تطلــب مــن أجــل الحصــول علــى بعــض الخدمــات 

والحقــوق.

ــة بســبب تســجيلهم ونشــرهم  ــم للســجون االنفرادي ــب ونقله إن اســتهداف الســجناء بالضــرب والتعذي
لمقاطــع يؤكــدون فيهــا علــى معاناتهــم لهــو دليــل إضافــي يضــاف إلــى داللــة رفــض الســلطات الســماح 
للمقــرر الخــاص لشــؤون اإلرهــاب وحقــوق اإلنســان لزيــارة بعــض الســجون، ويضــاف إلــى عــدد 
مــن الشــهادات التــي وثقتهــا القســط وغيرهــا ويتــم نشــرها مــن حيــن آلخــر عــن ســوء حــال الســجون 
ــاة وكرامــة الســجناء، وحرصهــا علــى  ــة حي ــة الســلطات الســعودية فــي حماي الســعودية، وعــدم جدي
تحســين بعــض العنابــر ليتــم تخصيصهــا كســجون نموذجيــة للزائريــن الذيــن ال يعرفــون الهــدف مــن 
الزيــارة للســجون، ويقبلــون أن تحــدد لهــم الســلطات الزمــان والمــكان لزيــارة الســجون، ليكتبــوا عــن 

تلــك الســجون المعــدة لمثــل هــذه الزيــارات دون أن يعرفــوا مــا الــذي يجــري فــي أقبيــة الســجون.
 

ــل  ــذا العم ــى النشــطاء، فه ــًرا عل ــد حك ــم يع ــق ل ــر الســلطات أن الرصــد والتوثي ــا أن القســط تذك كم
الــذي قــام بــه الســجناء هــو عمــل يصــب فــي دعــم وحمايــة حقــوق اإلنســان، فانعــدام حريــة العمــل 
الحقوقــي والمدنــي فــي الداخــل جعــل الســجناء وضحايــا االنتهــاك هــم بأنفســهم يوثقــون وينشــرون مــا 
يتعرضــون لــه، فــي خطــوة رائــدة ومتقدمــة، كان يجــب علــى الســلطات أن تســعى الحتوائهــا وحــل 
اإلشــكال الــذي وثقــوه بــدل قمعهــم مــن جديــد كمــا فعلــت تفعــل الســلطات مــع نشــطاء حقــوق اإلنســان.

وتختلــف الحــال فــي الســجون الســعودية مــن ســجن آلخــر ومــن وقــت آلخــر وذلــك كنتيجــة لســوء 
اإلدارة وضعــف الرقابــة، ولكــن مــا ســنورده فــي هــذا التقريــر مــن تفصيــالت قــد يكــون هــو الســمة 

الغالبــة أو المتكــررة.

تنقسم السجون في السعودية إلى قسمين:
أوالً: السجون الخاصة التابعة إلدارة المباحث العامة.

ــت توســعة ســجون أخــرى،  ــة للمباحــث وتم ــدة تابع ــاح ســجون جدي ــم افتت ــة ت ــي األعــوام الماضي ف
وتختــص هــذه الســجون باعتقــال المتهميــن بقضايــا مــا يســمى ب«اإلرهــاب« والقضايــا التــي تمــس
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 أمــن األســرة الحاكمــة وأمــن النظــام ورمــوزه وقضايــا األحــزاب والجماعــات والتنظيمــات والخاليــا 
ومــا شــابه ذلــك.

فجميــع المتهميــن بهــذه القضايــا يتــم إيقافهــم بهــذه الســجون التــي تشــتهر بانتــزاع االعترافــات وبالرقابة 
المشــددة وبالتعذيــب النفســي والجســدي، وبإعتبــار هــذه الســجون منفصلــة ماليــاً وإداريــاً عــن الســجون 
العامــة، فلهــذا تتميــز بتوفيــر )إعاشــة مصطلــح يطلــق علــى الوجبــات الثــالث( أفضــل مــن الســجون 
األخــرى، وفــي الغالــب العنايــة الطبيــة أفضــل حــاالً مــن الســجون العامــة، وقــد يتــم نقــل المرضــى 

أحياًنــا إلــى مستشــفيات خاصــة.

يتكــون الســجن غالِبــا مــن عــدة أقســام وكل قســم فيهــا عــدة غــرف، كل واحــدة مقفلــة لوحدهــا وبهــا 
تلفــاز ودورة ميــاه.

التلفاز: به عدة قنوات مختلفة محلية ودولية كما أن فيه القنوات الرياضية المحلية والمشفرة.
االتصــال: يســمح للنزيــل باالتصــال بأرقــام محــدودة ومحــددة ســلفا مرتيــن كل شــهر، كل نزيــل لــه 
وقــت محــدد يتــم فيــه اقتيــاده إلــى مــكان تواجــد الهاتــف مقيــد اليديــن مكبــل القدميــن معصــوب العينيــن، 
يرفــع ســماعة الهاتــف ليطلــب االتصــال بأحــد األســماء المخزنــة لديــه مســبقا، ومــدة االتصــال محــددة 

لــكل شــخص علــى حســب مــا تمنحــه إدارة الســجن وتكــون عشــر دقائــق غالًبــا فــي كل أســبوعين.
الخــروج للهــواء الطلــق يومــان باالســبوع مــدة نصــف ســاعة، لكــن نــادرا مــا يطبــق هــذا ويخضــع 

لتحكــم إدارة الســجن ويختلــف مــن غرفــة لغرفــة ومــن قســم لقســم.
الطعام: في السجون السياسية الطعام أفضل من الجنائية إدارة السجن توزعه على كل غرفة.

ــف بحســب مــن  ــوع وتختل ــة لكــن ليــس بشــكل منتظــم وليــس بتن ــكل غرف ــة تصــل ل ــد المحلي الجرائ
ســجن آلخــر.

أدوات النظافــة يشــتريها الســجين أحياًنــا والمالبــس موحــدة لــكل النــزالء، وال يســمح للنزيــل بإحضــار 
مالبــس أو أمتعــة مــن خــارج الســجن.

تكــون الســجون السياســية غالًبــا أقــل إشــكااًل مــن حيــث النظافــة مــن الســجون األخــرى، ويوجــد بهــا 
فصــل غــرف المدخنيــن عــن غيــر المدخنيــن، كمــا أن إدارة الســجن تتحكــم بأنــواع األشــخاص بــكل 
غرفــة ومــن النــادر والشــاق أن يســمح لشــخص بتحديــد نوعيــة األشــخاص الذيــن يشــاركونه الغرفــة، 

كمــا يوجــد زنازيــن منفــردة للعقوبــات.

ثانياً: السجون العامة، والتابعة إلدارة العامة للسجون التابعة لوزارة الداخلية. 
وتنقسم هذه السجون لقسمين:

أ/ الســجون العامــة؛ ومخصصــة للســجناء الذيــن يقضــون محكوميــة الحــق العــام فــي القضايــا المدنيــة 
ــة  ــث يقضــون تجرب ــم. حي ــل محاكمته ــة؛ قب ــة والمدني ــا الجنائي ــة القضاي ــن بكاف ــجناء المتهمي أو الس

صعبــة قبــل وأثنــاء محاكمتهــم؛ 



حقوق اإلنسان في السعودية خالل العام 2017

القسط لدعم حقوق اإلنسان

33

فإذا صدرت بحقهم األحكام تم نقلهم للنوع الثاني من السجون العامة وهو:
ب/ اإلصالحيــات؛ وهــي ســجون لمــن صــدر بحقــه حكــم قضائــي، ويتــم تصنيــف الســجناء حســب 
قضاياهــم فــي عنابــر، وتتنــوع جرائــم هــؤالء الســجناء لتشــمل: المخــدرات تعاطيــاً وترويجــاً؛ القتــل 
والســرقة والســطو المســلح واالغتصــاب والتزويــر واالختــالس والنصــب واالحتيــال وشــرب الخمــر 

وتعاطــي المســكرات وعقــوق الوالديــن والزنــا واللــواط وغيــر ذلــك. 

وغالب هذه السجون تتميز بما يلي:
1. مبانــي متهالكــة وتفتقــر للتهويــة والشــمس والخدمــات األساســية مــن دورات ميــاه صحيــة ومغاســل 
ومراتــب للنــوم وأغطيــة مناســبة ومخــدات، ومعــدل تصميــم الحمامــات هــو 15 إلــى 20 ســجين لــكل 
حمــام وغالــب الحمامــات بــال ســيفون والتكــدس فــي الســجون قــد يضطــر بعــض الســجناء إلــى نــوم 
الســجناء فــي دورات الميــاه. كمــا يتــم الحجــز اإلنفــرادي أحياًنــا فــي الســجون العامــة فــي دوراة ميــاه 

قــذرة وبــال تكييــف أو تهويــة. 

2. ســوء التغذيــة مــن خــالل تقديــم طعــام رديء وســيء للغايــة نوعــاً وكمــاً وكيفــاً، وقــد ذكــر أحــد 
موظفــي الشــركة المتعهــدة باألطعمــة فــي أحــد الســجون ألحــد النشــطاء أن المبلــغ هــو ثمانيــة ريــاالت 
للســجين الواحــد لثــالث وجبــات يومًيــا وأن الســعر األصلــي الــذي تدفعــه الماليــة يزيــد علــى خمســين 

لايًر للســجين الواحــد لثــالث وجبــات. 

3. ســوء الرعايــة الطبيــة واإلهمــال الصحــي وانتشــار أمــراض الجــرب والــدرن واألمــراض المعديــة 
وذلــك نتيجــًة للعنايــة الطبيــة المتدنيــة المســتوى والتــي يتــم تقديمهــا مــن خــالل مســتوصف متواضــع 
فــي كل ســجن عبــارة عــن غرفتيــن وصيدليــة وبهــا طبيــب عــام لكــن فــي الغالــب ال يســتطيع تغطيــة 
كل الحــاالت بســبب كثرتهــا ألنــه ال يكــون متواجــد إال 8 ســاعات فــي اليــوم. وال توجــد بالمســتوصفات 
عــادة إمكانيــة قيــاس مســتوى الســكر فــي الــدم ولــو مــن خــالل الجهــاز المنزلــي الصغيــر الــذي يقتنيــه 
كل مرضــى الســكر، كمــا أن أدويــة الضغــط والســكر ال تصــرف بانتظــام ممــا يضطــر النــزالء لجلبهــا 

علــى نفقتهــم الخاصــة مــن خــارج الســجن. 

ــادة أســنان فــي بعــض ســجون المــدن الكبــرى تعمــل يومــاً واحــداً فقــط مــن كل أســبوع  وتوجــد عي
مــن 9 صباحــاً وألربــع ســاعات وفــي الغالــب ال يحضــر الطبيــب الرتباطــات أخــرى. وفــي أســوأ 
ــن  ــل اليدي ــي مكب ــي المحل ــى المشــفى الحكوم ــض إل ــل الســجين المري ــم تحوي ــة يت الحــاالت المرضي
ــع  ــن يجمعــون بهــا جمي ــا يســمى بالعــزل الصحــي وهــي زنازي ــن، ويوجــد بالســجن م ــد القدمي ومقي
ــدز ووضعهــم ســيء والتعامــل معهــم  ــدرن واألي ــة كالجــرب وال ــن بأمــراض معدي الســجناء المصابي
ــا ســيارات إســعاف  ــس به ــات لي ــم للخطــر، ومعظــم الســجون واإلصالحي ــة ويعرضه حــاط بالكرام
وبعضهــا تنقــل المرضــى عبــر بــاص تويوتــا بــال كراســي يتــم نقــل المريــض فيــه ملفوفــاً ببطانيــة. 
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4. اإلهمــال اإلداري الشــديد وهــذه بعــض األمثلــة لهــذا اإلهمــال اإلداري الــذي يعتبــر ســمة للســجون 
العامة:

1.4 »التطويــف« مصطلــح يطلقــه الســجناء علــى مــن انتهــت محكوميتــه وطــّوف المــدة وزاد عليهــا 
ــة  أشــهراً أو أعوامــاً، بعضهــم طــوف أكثــر مــن عــام بحجــة فقــدان الملــف، أو عــدم وصــول معامل
اإلطــالق مــن الجهــة ذات العالقــة، أو إهمــال الموظــف المختــص، أو عــدم وجــود محامــي أو أقــارب 
للســجين يتابعــون إطالقــه، إلــى غيــر ذلــك مــن األعــذار التــي تــدل علــى فداحــة اإلهمــال اإلداري الــذي 

يــؤدي لضيــاع أعمارهــم. 

2.4 فــي مــرات عديــدة تكــرر عــدم إيصــال الســجناء للمحكمــة لحضــور الجلســات أو للمستشــفيات 
لحضــور مواعيــد األطبــاء، وذلــك بحجــة عــدم وجــود ســيارات لنقــل الســجناء، فعلــى ســبيل المثــال 
فــإن إصالحيــة بهــا آالف الســجناء بهــا فقــط ثــالث باصــات صغيــرة هياســي ســعة ســتة ســجناء فقــط، 
ويتــم إركاب المرضــى مًعــا حتــى فــي حــال وجــود أمــراض معديــة، وبــاص واحــد ســعة 12 ســجيناً 
فقــط، وهــذه الســيارات ال تكفــي لتلبيــة احتياجــات النــزالء وأحيانــاً تتوفــر الســيارة وال يتوفر العســكري 
ــن حضــور  ــجين م ــرم الس ــد ُيح ــة ق ــي النهاي ــه، وف ــد خروج ــجين عن ــة الس ــف بحراس ــر المكل الخفي
جلســات مصيريــة وقــد يتــم الحكــم عليــه غيابيــاً وهــو فــي ســجون الدولــة، والحــال مقــارب لذلــك فــي 

ســجون أخــرى.

3.4 عــدم توفــر أماكــن مناســبة لزيــارة العائــالت واألُســر ممــا يــؤدي لحرمــان بعــض الســجناء مــن 
رؤيــة أهاليهــم لســنوات طويلــة، وعــدد مــن الســجناء يرفــض زيــارة أهلــه لــه بســبب ســوء المعاملــة 

مــع الــزوار وخاصــة النســاء.

5. سوء التعامل من بعض الضباط واألفراد وضمان إفالتهم من العقاب عند اإلساءة للسجناء.

6. انتشــار المخــدرات والحشــيش والحبــوب المخــدرة والمســكرات وأحياًنــا عــن طريــق العامليــن فــي 
السجون.

وتختلــف الســجون وطريقــة إدارتهــا مــن منطقــة إلــى أخــرى، فمــا هــو ممنــوع فــي ســجن ربمــا يكــون 
مســموح فــي آخــر، مثــل الجرائــد ودخــول الكتــب و أغــراض وحاجيــات التســوق مــن أطعمــة تجتمــع 

جميعهــا علــى ســوء التهويــة والبيئــة غيــر النظيفــة وقلــة الصيانــة.

والســجون الجنائيــة تقســم علــى شــكل أجنحــة تســمى )عنابــر( علــى حســب نــوع القضايــا، وعلــى كل 
عنبــر يكــون هنــاك نزيــل مســؤول عــن التواصــل بيــن النــزالء وإدارة الســجن وحــل الخالفــات بيــن 

الســجناء، ويتكــون العنبــر مــن عــدة غــرف ويكــون القســم مفتــوح علــى الغــرف.
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االتصــال: هنــاك عــدة هواتــف تكــون مثبتــه علــى حائــط داخــل القســم وعلــى النزيــل اســتخدام بطاقــات 
مســبقة الدفــع كــي يســتخدم الهاتــف وســعر دقيقــة االتصــال علــى هاتــف جــوال )0.42 هللــة( تقريبــا. 

وفــي بعــض الســجون تكــون مــدة اســتخدام الهاتــف محــدودة.

التغذيــة: هنــاك شــركات تتعاقــد معهــا إدارة الســجون لــكل منطقــة، يتفــق مشــغلوا الشــركات علــى ســوء 
جــودة الطعــام مــن حيــث الطبــخ ونوعيــة الطعــام، وال يتكــرر الطبــق األساســي إال مــرة واحــدة فــي 
األســبوع، وثــالث مــرات باألســبوع تقريبــا يرافــق الوجبــة الواحــدة نــوع مــن الفاكهــة، وكل غرفــة 

تأخــذ نصيبهــا مــن الطعــام بأوانــي تســتمر طــوال اليــوم داخــل الغرفــة.
 

ــر  ــد بتوفي ــة تتعه ــجون كامل ــع إدارة الس ــد م ــركة تتعاق ــة« ش ــمى »بقال ــا يس ــوق: فيم ــات التس حاجي
ــتثناء  ــارج باس ــي الخ ــلع ف ــعار الس ــاف أس ــة أضع ــى ثالث ــن إل ــن ضعفي ــا م ــعارها غالًب ــع أس البضائ
ــا كمــا هــو، وطريقــة الطلــب تكــون بتدويــن كل مجموعــة طلباتهــم )عرفــة(  الســجائر فســعرها غالًب

ــات. ــام تســتلم الطلب ــد عــدة أي ــة البضاعــة وبع ــع قيم ويدف
ــا  ــون، وغالب ــة والصاب ــتري أدوات الحالق ــن يش ــو م ــجين ه ــخصية فالس ــة الش ــد النظاف ــى صعي عل
مــا يكــون فــي كل عنبــر ســجين يمتهــن مؤقتــا الحالقــة مقابــل مــادي، كمــا أن دورات الميــاه تكــون 

ــر(. ــكل القســم )العنب مشــتركة ل

ــاة  ــوات الســعودية و قن ــوات القن ــا ال تتجــاوز هــذه القن ــاز: تختلــف بحســب إدارة الســجن، وغالب التلف
المجــد الفضائيــة والقنــوات التــي تغطــي الــدوري الســعودي، ويكــون التلفــاز موجــود فــي داخــل العنبــر 

لجميــع النــزالء.

ــارة تختلــف علــى حســب  ــارة: يومــان فــي األســبوع، يــوم للرجــال ويــوم للنســاء، وأماكــن الزي الزي
تجهيــز مبنــى الســجن، منهــا ماهــو علــى شــكل غرفــة صغيــرة معزولــة يفصلهــا زجــاج بيــن النزيــل 
ــي  ــم ســلك آخــر يكــون ف ــم مســافة ث ــدي ث ــا ســلك حدي ــرة يفصله ــا ماهــو مســاحة كبي ــر ومنه والزائ
ــن الدرجــة  ــارب م ــارة إال لألق ــي طــرف وبشــكل جماعــي، وال يســمح بالزي ــزالء واألســر كٌل ف الن

ــى. األول

تمتــاز الســجون الجنائيــة بتوفــر المخــدرات بأنواعهــا وانتشــار العنــف اللفظــي والجســدي بيــن النــزالء 
وعــدم النظافــة بشــكل عــام. وتســتخدم الزنازيــن غالًبــا لألشــخاص الذيــن يصــدر منهــم مايعــد شــغًبا 

فــي الســجن كعصيــان األوامــر أو المشــاجرات.

ويتــم وضــع بعــض ســجناء الــرأي فــي هــذه الســجون بــداًل مــن الســجون السياســية، ومــن أولئــك علــى 
ســبيل المثــال ال الحصــر الدكتــور عبــدهللا الحامــد ووليــد أبوالخيــر والدكتــور محمــد القحطانــي
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 وفــوزان الحربــي ووجــدي غــزاوي وزهيــر كتبــي وغيرهــم مــن معتقلــي الــرأي الذيــن يتنقلــون بيــن 
عنابــر ترويــج المخــدرات والقتــل وغيــر ذلــك.

وربمــا يكــون الســبب فــي وضــع ســجين الــرأي فــي الســجون العامــة هــو بهــدف اإلســاءة إليه والخشــية 
مــن انتقــال أفــكاره لغيــره مــن السياســيين، وربمــا يوضــع فــي الســجن السياســي لتســليم ملــف التحقيــق 
معــه لجهــاز المباحــث العامــة وممارســة التعذيــب النفســي وربمــا الجســدي، وربمــا بقصــد الحصــول 
علــى تنــازل ســريع لتخفيــف زخــم الــرأي العــام علــى اعتقالــه أو اإلقــرار بأفعــال لــم يرتكبهــا لتشــويه 

صورتــه إعالميــا وحــرف ملــف قضيتــه عــن أصلهــا الحقيقــي. 

مؤسسات رعاية الفتيات )السجون للفتيات دون سن 30(:
يختلــف التعامــل مــن دار ألخــرى، والجامــع المشــترك هــو ضعــف رقابــة الســلطات وضعــف األنظمة، 
ــد لوحــظ بعــد دراســة عــدد  ــى أســلوب ووعــي العامــالت فــي كل دار، وق وبهــذا يعتمــد التعامــل عل
مــن الحــاالت مســاهمة الســلطات فــي زيــادة المعانــاة للفتيــات بــدل محاولــة حلهــا، حيــث يتــم التشــهير 
ببعضهــن مــن خــالل أخذهــن فــي جــوالت وحكايــة قصصهــن فــي مــدارس وجامعــات، أو الســماح 
ــاب كحبســهن  ــي العق ــة ف ــن، والمبالغ ــن قصصه ــذ الموعظــة م ــدار ألخ ــات خــارج ال ــارات لفتي بزي
ــوق األساســية  ــى الحرمــان مــن الحق ــة إل ــاط، باإلضاف ــة عــدم االنضب ــة فــي حال ــة انفرادي فــي زنزان
والتــي قــد تكــون لضحيــة ليــس لــه عالقــة بالجريمــة، كرفــض نســبة األطفــال خــارج الــزواج آلبائهــم 

الحقيقييــن حتــى بعــد إتمــام الــزواج.
وحيــث أن أغلــب الــدور تتكــون مــن تشــكيل إداري يحــوي مديــرة الــدار و أخصائيــات اجتماعيــات 
ونفســيات ومســاعدتين للمديــرة وعامــالت لــإلدارة ومراقبــات ثــالث علــى مــدار الســاعة بالتنــاوب، 
ــل  ــم األق ــن، ولألســف فإنه ــاًل معه ــر تعام ــالت، واألكث ــا بالنزي ــر التصاًق ــن األكث ــات ه ــإن المراقب ف
تدريًبــا ودرايــة بأســلوب التعامــل، فقــد ســجلت حــاالت متعــددة يتــم فيهــا تجــاوزات خطيــرة مــن قبــل 
المراقبــات، ســواء فــي التعامــل اليومــي أو التعامــل مــع الحــاالت الطارئــة الصحيــة وغيرهــا، حيــث 
يرغمــن الفتيــات بإنجــاز أعمــال خاصــة لهــن كغســل المالبــس أو الطبــخ أو التنظيــف ومــن ترفــض 
ذلــك يتــم معاقبتهــا بالحبــس االنفــرادي، كمــا يتــم تعنيفهــن بالضــرب واالهانــة وااليقــاف فــي الشــمس 

والحرمــان مــن الطعــام. 
وقــد ذكــرت مديــرة دار الفتيــات بمكــة المكرمــة حفصــة شــعيب أن محــاوالت االنتحــار بيــن النزيــالت 
باتــت ظاهــرة وتحــدث بيــن الفينــة واألخــرى، موضحــة أن العامــالت واألخصائيــات االجتماعيــات 

فــي الــدار يتداركنهــا فــي األوقــات المناســبة وتتــم الســيطرة علــى معظمهــا.
ــدار، حيــث حملــت جمعيــة حقــوق  ــام مــن انتحــار إحــدى نزيــالت ال ويأتــي تصريــح شــعيب بعــد أي

ــة بمحاكمــة المتســببين.  ــدار، مطالب االنســان فــي مكــة مســؤولية مــا حــدث لل
وقــد صرحــت مديــرة الــدار لصحيفــة »الوطــن« »إن كثــرة محــاوالت االنتحــار بيــن بعــض النزيــالت 

جــاءت بدافــع لفــت االنتبــاه إليهــن، ومحاولــة منهــن لزيــادة االهتمــام بهــن، مشــيرة إلــى أن حالــة
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 االنتحــار التــي حدثــت أخيــرا هــي األولــى مــن نوعهــا، حيــث لــم يســبق أن حــدث مثلهــا داخــل الــدار 
مــن قبــل« وفــي واقــع األمــر أن حــاالت االنتحــار تحــدث بشــكل مســتمر ودونــت لــدى جمعيــة حقــوق 
االنســان الحكوميــة بســبب ســوء األوضــاع فــي دور الرعايــة والحمايــة، حيــث أن الــدار فــي أساســها 
مبنــى متهالــك بــه عــدة زنازيــن تســمى عنابــر، وهــو ســجن يمنــع فيــه الســماح للســجينة بالتصــرف 
بحريــة، ال ســيما أن غالبيتهــن معنفــات، وبــدل مــن معاقبــة المعنــف تســجن هــي فــي الــدار بدعــوى 
حمايتهــا، وتمنــع مــن حقوقهــا األساســية، بــل وال تخــرج مــن ســجن الرعايــة حتــى يقبــل باســتالمها 
ولــي أمرهــا الــذي قــد يكــون هــو مــن قــام بتعنيفهــا، وقــد تبقــى فــي الــدار حتــى يــوم وفاتهــا، وقــد يتــم 

تزويجهــا مــن قبــل إدارة الــدار لرجــال مــن اختيارهــم هــم . 
وقــد تــم رفــع شــكوى مــن قبــل نزيــالت دار رعايــة الفتيــات فــي مكــة إلــى هيئــة التحقيــق واالدعــاء 
العــام التــي رفعــت تقريرهــا النهائــي إلــى إمــارة المنطقــة والــذي تضمــن مائــة شــكوى مــن نزيــالت 
ــاوالت  ــة، مح ــوزات االنفرادي ــوة، الحج ــة والقس ــوء المعامل ــة، س ــوء التغذي ــا: س ــن أبرزه ــدار، م ال

ــاه.  ــى تنظيــف الغــرف ودورات المي ــار عل ــة، واإلجب تشــويه الســمعة واإلســاءة اللفظي
ــدار، إذ فشــلت معظمهــا  وأشــار التقريــر إلــى شــكوى نزيــالت مــن برنامــج الــزواج المعتمــد فــي ال
نتيجــة االرتجاليــة والعشــوائية، مــا ســرع بعضهــن للعــودة إلــى الــدار مــرة أخــرى، إذ لجــأت إدارة 
الــدار ــــ بحســب النزيــالت فــي محاضــر التحقيــق ــــ، إلــى تزويجهــن مــن كبــار الســن وغيــر أســوياء.
أمــا الجــدول اليومــي فمتنــوع ويشــمل بعــض الــدورات والتعليــم حيــث تتوفــر فصــول دراســية فــي 
بعــض الــدور، ومــع هــذا فــإن النزيــالت بأمــس الحاجــة لمزيــد مــن التدريــب وخاصــة الالتــي قضيــن 
ــا أن  ــم الخارجــي، كم ــع العال ــاج م ــن لالندم ــك لتأهيله ــى الخــروج وذل ــارفن عل ــة وش ــرات طويل فت
الضعــف اإلداري يجعــل التظلــم عنــد حصــول تجــاوزات أمــًرا فــي غايــة الصعوبــة، وقــد يتعرضــن 
ــن المشــرفات  ــال ويضم ــى ســبيل المث ــش عل ــاء التفتي ــا التحــرش أثن ــدة منه ــات لتجــاوزات عدي الفتي

اإلفــالت مــن العقــاب.

دور المالحظة )سجون البنين دون 18 سنة حتى 7 سنوات(:
تســود الفوضــى فــي دور المالحظــة بشــكل كبيــر، وغالًبــا ال يتــم مراعــاة صغــر ســن النــزالء، وفــي 
أغلــب الــدور يتعرضــون للضــرب والتعذيــب بالجلــد بالفلكــة والعقــال وغيرهــا مــن العقوبــات القاســية 
والشــديدة التــي أصبحــت كســمة ســائدة فــي أغلــب دور المالحظــة، وقــد اشــتكى عــدد مــن األهالــي 
مــن جلــد أطفالهــم أمــام أعينهــم مــن قبــل المشــرفين فــي فتــرات الزيــارة، كمــا يحــرم األطفــال الجلــوس 
مــع ذويهــم والحديــث لهــم بمفردهــم، حيــث تقــول )ن ق( للقســط أنهــا أكثــر مــا تشــعر باأللــم عندمــا 
تذهــب لزيــارة طفلهــا الــذي رأتــه نحيــاًل ومرعوًبــا ويجلــس بجانبهــا فــي مجلــس جماعــي كبيــر يمتلــئ 
بالســجناء وأســرهم مجتمعيــن، وبحضــور المشــرفين، وتقــول )ن ق( أنهــا ال تســتطيع الحديــث بانفــراد 
مــع طفلهــا الــذي يخبرهــا خلســة بتعرضــه للضــرب والتعذيــب وال يســتطيع البــوح والشــكوى خوًفــا 
مــن المشــرفين الحاضريــن فــي جلســة الزيــارة والذيــن قــد يعتــدون علــى الطفــل بالضــرب المبــرح 

أمــام مــرأى والديــه.
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التعذيب في المملكة العربية السعودية في ظل من اإلفالت من المحاسبة
 

مقدمة
ــا يســمى  ــك الســجون م ــت تل ــة والغمــوض، وســواء كان ــن العزل ــة م ــف الســجون الســعودية حال  يل
ــة  ــة العام ــة للمديري ــة للســجون، أو الســجون السياســية والتابع ــة العام ــة للمديري باإلصالحــات التابع
ــا،  ــش عليه ــة بزيارتهــا والتفتي ــة أو إعالمي ــة أو أي جهــات دولي ــمح ألي منظم ــال ُيس ــث، ف للمباح
مالــم يكــن ذلــك بتنســيق أو طلــب الســلطات الســعودية، وتســمح الســلطات الســعودية لبعــض الجهــات 
بزيــارات محــدودة ولعنابــر مجهــزة مســبًقا، وكل تلــك الزيــارات المعــدودة كانــت برفقــة أعضــاء مــن 
الســلطات وضبــاط مــن المباحــث العامــة أو مــن إدارات الســجون، ولــم يســمح أبــًدا ألي جهــة ألن تقــوم 

بزيــارة مســتقلة، وتتمكــن فيهــا بلقــاء المســاجين علــى انفــراد.
 

 وتتواصــل الشــكاوى بشــكل دائــم عــن وجــود تعذيــب منظــم فــي عــدد مــن الســجون، وخاصــة تلــك 
التابعــة للمديريــة العامــة للمباحــث، وفــي أقبيــة التحقيــق، ويتــم التعذيــب وفــق شــهود العيــان فــي غرف 
مجهــزة وبــأدوات مخصصــة للتعذيــب، ممــا يــدل علــى أن التعذيــب عمــل ممنهــج فــي تلــك الســجون، 
كمــا تــم توثيــق ذلــك فــي تقريــر الدكتــور محســن العواجــي عــن التعذيــب، وفــي عــدد مــن الحــاالت 
تــم تســريب مقاطــع فيديــو وصــور لتعذيــب شــنيع وحــاط بالكرامــة اإلنســانية فــي عــدد مــن الســجون.
كمــا أن عــدًدا مــن الســجناء الذيــن تــم اإلفــراج عنهــم ال يزالــون يعانــون مــن حــاالت إعاقــة دائمــة 

جــراء التعذيــب فــي الســجون.
 

وتؤكــد تقاريــر متكــررة انتشــار التعذيــب وغيــره مــن ضــروب ســوء المعاملــة فــي الســجون ومراكــز 
ــاء  ــة الســعودية. وفــي حــاالت متكــررة أصــدرت المحاكــم أحكامهــا بن االعتقــال فــي المملكــة العربي
علــى اعترافــات يقــول الضحايــا أنهــا انتزعــت تحــت التعذيــب دون أن يعيــر القضــاة اهتمــام لذلــك. 
ــم  ــه عندمــا ل ــاض ســعودي يأمــر بإعــادة اســتجواب المتهــم وتعذيب ــة عــن ق ــة موثق القســط لديهــا أدل
يســتطع القاضــي قبــول األدلــة المقدمــة ضــده، إضافــة لذلــك فإنهــا ال توجــد رقابــة مســتقلة للســجون 
ومراكــز االحتجــاز، كمــا ال توجــد آليــات فعالــة لتقديــم شــكاوى التعذيــب، أمــا نشــطاء المجتمــع المدنــي 
الذيــن يحاولــون اإلســهام فــي مكافحــة التعذيــب وكشــفه فإنهــم يتعرضــون لبطــش الســلطة فيمــا يبــدو 
كعمليــات انتقاميــة ضــد عملهــم اإلنســاني، فيتعرضــون لإلعتقــال التعســفي والســجون ولفتــرات طويلــة 

جــًدا.
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االلتزامات القانونية للمملكة العربية السعودية
 

ــره تحــت أي ظــرف مــن  ــي، يحظــر تمامــا وال يمكــن تبري ــون الدول التعذيــب جريمــة بموجــب القان
الظــروف، هــذا الحظــر ملــزم علــى كل عضــو فــي المجتمــع الدولــي، بغــض النظــر عمــا إذا كانــت 

الدولــة قــد صادقــت علــى المعاهــدات الدوليــة التــي تحظــر التعذيــب أم ال.
 

تقول المادة 5 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان:

»اليعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو المعامالت القاسية أو الوحشية 
أو الحاطة بالكرامة.«

وقــد تبــع اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان عــدد مــن المعاهــدات الملزمــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان 
ــدول األطــراف.  ــذ ال ــة تنفي ــراء لمراقب ــة مــن الخب ــكل معاهــدة لجن ــادئ األساســية، ول الســتكمال المب
والمعاهــدة التــي خصصــت للتعذيــب هــي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، مــن قبــل الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي عــام 1984، 

وتعــرف المــادة األولــى مــن االتفاقيــة »التعذيــب« علــى أنــه:
 

»أى عمــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد، جســديا كان أم عقليــا، يلحــق عمــًدا بشــخص مــا بقصــد 
الحصــول مــن هــذا الشــخص، أو مــن شــخص ثالــث، علــى معلومــات أو علــى اعتــراف، أو معاقبتــه 
علــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه فــي أنــه ارتكبــه، هــو أو شــخص ثالــث أو تخويفــه أو إرغامــه هــو أو 
أى شــخص ثالــث، أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا األلــم أو العــذاب ألي ســبب يقــوم علــى التمييــز أيــا كان 
نوعــه، أو يحــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف رســمي أو أي شــخص يتصــرف 
بصفتــه الرســمية وال يتضمــن ذلــك األلــم أو العــذاب الناشــئ فقــط عــن عقوبــات قانونيــة أو المــالزم 

لهــذه العقوبــات أو الــذي يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا«.

الــدول األطــراف فــي االتفاقيــة ملزمــة باتخــاذ التدابيــر التشــريعية واإلداريــة والقضائيــة وغيرهــا مــن 
مــة بموجــب  التدابيــر الفعالــة لمنــع أعمــال التعذيــب، وضمــان أن تكــون جميــع أعمــال التعذيــب ٌمجرَّ

قانونهــا الجنائــي، ومســتوجبة للعقــاب بعقوبــات مناســبة تأخــذ فــي االعتبــار طبيعتهــا الخطيــرة. 

يجــب علــى كل دولــة طــرف أن تبقــي قيــد المراجعــة الدائمــة قواعــد االســتجواب، وتعليماتــه وأســاليبه 
وممارســاته، وكذلــك الترتيبــات المتعلقــة بحجــز ومعاملــة األشــخاص الذيــن تعرضــوا ألى شــكل مــن 
أشــكال التوقيــف أو االعتقــال أو الســجن لمنــع حــدوث أى حــاالت تعذيــب، كمــا يجــب إجــراء تحقيــق 

ســريع ونزيــه كلمــا وجــدت شــكوك بوجــود تعذيــب، كمــا يجــب أن يضمــن حــق كل شــخص فــي أن
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 يرفــع مظلمتــه فــي حــال تعرضــه ألي نــوع مــن أنــواع التعذيــب لينظــر فيهــا بســرعة ونزاهــة، مــع 
اتخــاذ كافــة الخطــوات الالزمــة لضمــان حمايــة مقــدم الشــكوى والشــهود حمايــة كاملــة، كمــا يجــب 
إنصــاف كل مــن تعــرض للتعذيــب وحصولــه علــى تعويــض عــادل ومناســب وإعــادة تأهيلــه علــى 
أكمــل وجــه ممكــن، وفــي حالــة وفــاة المعتــدى عليــه نتيجــة لعمــل مــن أعمــال التعذيــب، يكــون لذويــه 

الحــق فــي التعويــض.

ــادة  ــى الم ــا عل ــدت تحفظه ــي 23/9/1997 أب ــة ف ــى االتفاقي ــت عل ــي صادق الســلطات الســعودية الت
)20(، حيــث لــم تعتــرف بصالحيــات لجنــة مناهضــة التعذيــب، وكذلــك المــادة )1-30(، حيــث لــم 

ُتلــزم نفســها بمــا ورد فيهــا، علــى النحــو التالــي:
»المملكــة العربيــة الســعودية ال تعتــرف باختصــاص اللجنــة علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي المــادة 

)20( مــن االتفاقيــة، والتــي تمكــن لجنــة مناهضــة التعذيــب إلجــراء تحقيــق«
 

»إن المملكــة العربيــة الســعودية ال تلتــزم بأحــكام الفقــرة )1( مــن المــادة )30( مــن االتفاقيــة، والتــي 
تســمح للتحكيــم أو الذهــاب لمحكمــة العــدل الدوليــة فــي حــال وجــود خــالف لتفســير هــذه االتفاقيــة أو 

تنفيذهــا«

ــة مناهضــة  ــم توقــع أو تصــادق علــى البروتوكــول االختيــاري التفاقي كمــا أن الســلطات الســعودية ل
التعذيــب، مــن قبــل الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي عــام 2002، الــذي يهــدف إلــى »إنشــاء نظــام 
ــا  ــي يحــرم فيه ــن الت ــتقلة لألماك ــة مس ــة ووطني ــات دولي ــا هيئ ــع به ــة تضطل ــارات منتظم ــه زي قوام
األشــخاص مــن حريتهــم، وذلــك بغيــة منــع التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية 

أو الالإنســانية أو المهينــة«.

وفــي أبريــل 2016 فــي الجلســة ال57 فــي جنيــف أمــام لجنــة األمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب، 
أعلــن الوفــد الســعودي أن المملكــة تــدرس التصديــق علــى البروتوكــول االختيــاري ورفــع تحفظهــا 

علــى المــادة 20 مــن االتفاقيــة.

كمــا أن الســلطات الســعودية ملتزمــة أيضــا بالميثــاق العربــي لحقــوق اإلنســان، مــن قبــل جامعــة الــدول 
العربيــة الــذي أقــر فــي عــام 1994 والــذي صادقــت عليــه الســلطات الســعودية فــي العــام 2009، 
ويهــدف الميثــاق إلــى تعزيــز حقــوق اإلنســان العالميــة فــي المنطقــة العربيــة، وتأكيــداً لمبــادئ ميثــاق 
األمــم المتحــدة واإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان وأحــكام العهديــن الدولييــن لألمــم المتحــدة بشــأن 
الحقــوق المدنيــة والسياســية والحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ومــع األخــذ فــي االعتبــار 

إعــالن القاهــرة بشــأن حقــوق اإلنســان فــي اإلســالم، 
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وفيما يتعلق بالتعذيب في الميثاق العربي فإن المادة الثامنة هي:
»1ـ يحظــر تعذيــب أي شــخص بدنيــاً أو نفســياً أو معاملتــه معاملــة قاســية أو مهينــة أو حاطــة بالكرامــة 

أو غير إنســانية
ــر  ــذ التدابي ــات، وتتخ ــذه الممارس ــن ه ــا م ــخص خاضــع لواليته ــرف كل ش ــة ط ــي كل دول 2ـ تحم
الفعالــة لمنــع ذلــك وتعــد ممارســة هــذه التصرفــات أو اإلســهام فيهــا جريمــة يعاقــب عليهــا ال تســقط 

ــادم. بالتق
كمــا تضمــن كل دولــة طــرف فــي نظامهــا القانونــي إنصــاف مــن يتعــرض للتعذيــب وتمتعــه بحــق رد 

ــار والتعويض.« االعتب

ــل  ــأن تكف ــاق ب ــذا الميث ــي ه ــرف ف ــة ط ــد كل دول ــى أن تتعه ــرون عل ــة والعش ــادة الثالث ــص الم وتن
ــم. ــال للتظل ــبيل فع ــر س ــا توفي للضحاي

السلطات السعودية وانتهاكات اتفاقية مناهضة التعذيب
وتحــت ضغــط دولــي، أعلنــت الســلطات الســعودية الســلطات عــن إجــراء بعــض اإلصالحــات 
التشــريعية واإلداريــة للنظــام القضائــي فــي المملكــة، ولكــن أوجــه القصــور الصارخــة باقيــة بوضــوح، 
كمــا أن عــدد مــن االلتزامــات فــي األنظمــة الســعودية المحليــة يتــم تجاهلهــا وتجاوزهــا فــي الممارســة 
العمليــة، وفــي وقــت ســابق مــن العــام 2016 وعندمــا قدمــت التقريــر الــدوري الــذي طــال انتظــاره 
إلــى لجنــة مناهضــة التعذيــب فــي جنيــف، تجنبــت المملكــة معالجــة العديــد مــن النقــاط الهامــة للجنــة، 

ورفضــت االســتجابة لعــدد مــن طلبــات الحصــول علــى بيانــات ومعلومــات تفصيليــة.
 

ــا  ــا وفق ــة عليه ــة تســتوجب العقوب ــة جنائي ــب جريم ــت الســعودية أن »التعذي ــر، أعلن ــذا التقري ــي ه ف
ــع  ــب«. وم ــكال التعذي ــع كل أش ــي تمن ــعودية الت ــن الس ــا للقواني ــالمية، ووفق ــريعة اإلس ــكام الش ألح
ذلــك، فــإن األنظمــة الســعودية ال تعــرف جريمــة التعذيــب علــى نحــو يتفــق مــع المــادة 1 مــن اتفاقيــة 
مناهضــة التعذيــب، ولــم يتــم تعديــل األنظمــة الســعودية كمــا يجــب إلدراج الحظــر المطلــق للتعذيــب.

 
ــد  ــب أح ــر بتعذي ــي يأم ــي لقاض ــام 2014، وه ــن الع ــمبر م ــود لديس ــة تع ــة موثق ــا أدل ــط لديه القس
المتهميــن بجريمــة قتــل. وذلــك عندمــا أحيلــت القضيــة إلــى المحكمــة مــع وجــود أدلــة ضــد المتهــم 
ــة  ــة قويــة ولكــن المتهــم رفــض االعتــراف، حينهــا أمــر القاضــي بإعــادة القضي رآهــا القاضــي كأدل

ــب. ــه تحــت التعذي ــات من ــزاع االعتراف ــة انت ــم ومحاول ــع المته ــق م وإعــادة التحقي
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الفشل في إيجاد ضمانات أساسية
فــي كثيــر مــن البلــدان هنــاك إجــراءات وبروتوكــوالت أساســية يعمــل بهــا فــي نظــام العدالــة الجنائيــة 
لتســاعد علــى ضمــان منــع االنتهــاكات، وتشــمل هــذه الضمانــات حــق المعتقليــن فــي االســتعانة بمحــام، 
والحــق فــي االتصــال بأحــد أفــراد العائلــة أو شــخص آخــر يختارونــه الطالعــه علــى ظــروف االعتقال

 وأماكــن التواجــد، والحــق فــي أن يبلــغ فــورا بأســباب االحتجــاز والحصــول علــى مســاعدة فوريــة فــي 
اللغــة والترجمــة الفوريــة عنــد الحاجــة، والحــق فــي االتصــال بيــن المحاميــن و موكليهــم بعيــًدا عــن 
تجســس الســلطات، والحــق فــي الوصــول الفــوري إلــى الرعايــة الطبيــة، والحــق فــي المثــول عاجــاًل 

أمــام القضــاء مــع حــق القضــاء فــي اإلفــراج.

ــة الســعودية 2013، يدعــي  ــي المملكــة العربي ــة ف ــى الرغــم مــن أن نظــام اإلجــراءات الجزائي وعل
ــة ضــد التعذيــب، ولكــن هــذا يختلــف مــع مــا يجــري  ــات قانوني ــن مــع ضمان ــة للمعتقلي وجــود حماي
ــن  ــن م ــع المتهمي ــن من ــمح للمحققي ــا يس ــم، كم ــي حقوقه ــون ماه ــرف المعتقل ــى األرض، وال يع عل
ــارة مــن أي شــخص  ــم مــن الزي ــم منعه ــن، ويســمح له ــن اآلخري ــع الســجناء أو المعتقلي التواصــل م
ســوى المحامــي وذلــك لمــدة تصــل إلــى ســتين يومــا، ويمكــن حســب النظــام نفســه احتجــاز المعتقليــن 
مــن دون تهمــة لمــدة تصــل إلــى ســتة أشــهر، وعمليــا وفــي كثيــر مــن األحيــان فــإن المــدة تمتــد أطــول 
مــن ذلــك بكثيــر ولســنوات طويلــة، وهنــاك مخــاوف عديــدة حــول االنتهــاكات المتكــررة بســبب غيــاب 
الرقابــة فــي مرافــق االحتجــاز وخاصــة التابعــة للمباحــث، حيــث يتــم االحتفــاظ بأغلــب المعتقليــن فــي 

االحتجــاز لفتــرات طويلــة قبــل أن تتــم محاكمتهــم.
 

إن مــن أهــم الضمانــات لمكافحــة التعذيــب وســوء المعاملــة هــي المراقبــة المســتقلة لمراكــز االحتجــاز 
والســجون، يجــب أن تكــون جميــع هــذه المرافــق تحــت إشــراف قضائــي وتخضــع لزيــارات منتظمــة 
ــة  ــإن الجهــة المســؤولة عــن مراقب ــي الســعودية ف ــا ف ــل مؤسســات مســتقلة، أم ــة مــن قب ــر معلن وغي
الســجون هــي هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام، التــي ترفــع تقاريرهــا إلــى وزارة الداخليــة فــي تناقــض 
وتضــارب للمصالــح بشــكل كبيــر. وتتولــى هيئــة حقــوق اإلنســان دورا فــي مراقبــة الســجون وهــي 
تبــدو كهيئــة مســتقلة إال أنهــا تخضــع لســلطات الســعودية، وقــد تــرأس نائــب رئيســها الدكتــور ناصــر 
بــن راجــح الشــهراني الوفــد الســعودي الرســمي إلــى لجنــة مناهضــة التعذيــب فــي جنيــف، وقــد ســجلت 
الهيئــة حالــة مــن االنتهــاكات ولــم يكــن هنــاك أيــة معلومــات عــن نتائــج أي تحقيــق أو متابعــة، أمــا 
ــع  ــات المجتم ــن منظم ــزء م ــا ج ــلطات بأنه ــا الس ــي تصفه ــان، الت ــوق اإلنس ــة لحق ــة الوطني الجمعي
ــارة  ــة بزي ــة، وهــي أيضــا مكلف ــي مــن وزارة الشــؤون االجتماعي ــى دعمهــا المال ــي، فإنهــا تتلق المدن
ــي  ــف حقيق ــا بكش ــمح له ــة ال تس ــدودة للجمعي ــات المح ــن الصالحي ــكاوى، ولك ــي الش ــجون وتلق الس

لالنتهــاكات ورفــع قضايــا ضــد المتورطيــن.
واألهــم مــن ذلــك، فــإن الســجون وأماكــن االحتجــاز التابعــة للمباحــث هــي خــارج أي رقابــة وليــس     

لهــا أي أنظمــة رســمية للمراقبــة علــى اإلطــالق.
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تهيؤ ظروف اإلفالت من المحاسبة

مــن الصعــب جــًدا تحديــد ظــروف وحــاالت التعذيــب الســعودية بســبب أن الضحايــا غيــر قادريــن علــى 
الحديــث عــن االنتهــاكات التــي تعرضــوا لهــا، وذلــك بســبب الخــوف مــن التهديــدات التــي يتلقونهــا 
عــن االنتقــام منهــم أو مــن أســرهم، فــال توجــد آليــات فعالــة لتقديــم الشــكاوى لعــدم ضمــان الســرية، 
والشــكاوى القليلــة جــًدا التــي تتــم ال تتــم متابعتهــا، وال يوجــد أي حديــث عــن تحقيقــات فــي أحــداث 

تعذيــب، أو معاقبــة لمرتكبــي جرائــم التعذيــب.
 

أمــا المجتمــع المدنــي الــذي يجــب أن يلعــب دورا هامــا فــي منــع وقــوع أعمــال التعذيــب ويجــب أن 
يراقــب أوضــاع ومعاملــة المحتجزيــن والســجناء، فقــد اعترفــت الســلطات بأهميــة ذلــك ضمنــا وذلــك 
عــن طريــق الســماح بإنشــاء هيئــة حقــوق اإلنســان والجمعيــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، ومــع ذلــك، 
كمــا ذكرنــا آنفــا، تفتقــر هاتيــن المؤسســتين لالســتقالل وللفعاليــة والمصداقيــة، وال تســمح الســلطات 
الســعودية للمجتمــع المدنــي بإنشــاء منظماتــه المســتقلة، وفــوق ذلــك فقــد ســعت الســلطات الســعودية 
وبشــكل ممنهــج للتضييــق علــى النشــاط المدنــي المســتقل، و اعتقلــت وســجنت العشــرات مــن نشــطاء 

المجتمــع المدنــي بســبب عملهــم الســلمي المقــاوم للتعذيــب وســوء المعاملــة.
 

أي أن مراقبــة الســجون ومراكــز االحتجــاز كمــا هــو موضــح أعــاله ضعيفــة جــًدا أو غيــر موجــودة 
ــر  ــر بشــكل كبي ــذي يتأث ــى االســتقالل، وال ــر إل ــه يفتق ــان، والقضــاء ذات ــن األحي ــر م ــي كثي ــا ف تماًم
بوزارتــي العــدل والداخليــة، كمــا أن الملــك لــه ســيطرة مطلقــة علــى تعييــن وإقالــة القضــاة، والقضــاء 
بشــكل دائــم يتجاهــل شــكاوى المتهميــن مــن التعذيــب الــذي تنتــزع اعترافاتهــم بــه، وفــوق هــذا يتــم 
إصــدار األحــكام وبمــا يصــل إلــى عقوبــة اإلعــدام معتمديــن علــى هــذه االعترافــات دون أي اعتبــار 
ــال  ــون أعم ــن يرتكب ــك الذي ــإن أولئ ــك، ف ــة لذل ــه، ونتيج ــتقل في ــق مس ــح تحقي ــب أو فت ــود تعذي لوج
ــا  ــاب ومــن المحاســبة، وال يحصــل الضحاي ــم مــن العق ــة ينجــون بشــكل دائ ــب وســوء المعامل التعذي

ــى اإلنصــاف أو التعويــض. عل
 

كل هذه العوامل خلقت جوا مالئما للتعذيب ولإلفالت من العقاب في المملكة العربية السعودية.
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تعذيب سجناء الرأي
ــر مــن  ــن باإلرهــاب أكث ــع المتهمي ــق م ــد التحقي ــا، عن ــس دائًم ــا، ولي ــب غالًب ــد القســط أن التعذي تعتق
ــات  ــاع لدرج ــرح، واإلخض ــرب المب ــا بالض ــب غالًب ــون التعذي ــرى، ويك ــاالت األخ ــي الح ــره ف غي
الحــرارة المرتفعــة جــًدا أو المنخفضــة جــًدا، والضــرب علــى باطــن القدميــن )الفلكــة(، والحرمــان مــن 
الطعــام، والنــوم تحــت األضــواء الســاطعة، وتغطيــة الــرأس، والتعليــق مــن اليديــن والقدميــن )الشــبح(، 
ــة  ــن االنفرادي ــي الزنازي ــاز ف ــة القرفصــاء(، واالحتج ــي وضعي ــم ف ــط المته ــاد )رب ــة اإلجه ووضعي

لفتــرات طويلــة.
 

وفــي حــاالت معروفــة للقســط بشــكل مباشــر، فــإن ســجناء رأي -معتقلــون بســبب تعبيرهــم الســلمي 
عــن آرائهــم، بمــا فيهــم نشــطاء حقــوق إنســان - قــد تعرضــوا للمعاملــة القاســية والالإنســانية والمهينــة 
أو العقــاب الحــاط بالكرامــة، بمــا فــي ذلــك الضــرب، واإلبقــاء فــي الحبــس االنفــرادي أو فــي زنزانــة 

شــديدة البــرودة، واإلهمــال الطبــي المتعمــد.
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اإلعدام
خــالل العــام 2017 تــم إعــدام144  شــخص، وفيهــا مــا نســبته 40 ٪ أعدمــوا بــدون قصــاص أو حــد، 
وإنمــا باجتهــاد القاضــي وفــق أعمــال غيــر عنفيــة، وبهــذا تســتمر الســلطات الســعودية فــي الحفــاظ 
علــى موقعهــا كواحــدة مــن أعلــى الــدول فــي تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام، وقــد طالــت اإلعدامــات جنســيات 
ــريعة  ــك بالش ــلطات ذل ــرر الس ــدرات. وتب ــب المخ ــل وتهري ــا القت ــة أبرزه ــباب مختلف ــة وألس مختلف
ــكام  ــأن األح ــمية ب ــف الرس ــة والصح ــا اإلعالمي ــق قنواته ــم وف ــالمية وتقــول للمجتمــع وللعال اإلس
قصــاص، بينمــا فــي بياناتهــا الرســمية تقــول أن كثيــر منهــا كان تعزيــرا، تــرى القســط أن ذلــك يكــون 
ــا هــي  ــذرة بالشــريعة، بينم ــي، متع ــع الدول ــن المجتم ــادات م ــرد االنتق ــع المســلم، ول ــة المجتم لخديع

تعتــرف وفــق األحــكام أن هــذا اجتهــاد قضاتهــا.
يضــاف إلــى ذلــك كــون القضــاء الســعودي غيــر مســتقل، وال يحتكــم إلــى قانــون واضــح وشــفاف، بــل 
ترفــض الســلطات الســعودية أن تقنــن القضــاء وأن تكتــب القوانيــن، وتقــول أن للقاضــي حــق االجتهــاد 
ــة، وتســتخدم  ــوزارة الداخلي ــا ل ــت تبعيته ــة المتخصصــة ثبت ــة الجزائي ــا أن المحكم ــي األحــكام، كم ف
فــي محاكماتهــا قانــون مكافحــة اإلرهــاب الــذي يشــوبه الكثيــر مــن العيــوب القانونيــة، كمــا تســتخدم 
ــد  ــالغ بمواعي ــم اإلب ــة ت ــا أن بعــض جلســات المحكم ــب، وكم ــواال منتزعــة تحــت التعذي ــم أق المحاك
الجلســات فــي عــدد مــن المــرات مــن قبــل جهــاز المباحــث العامــة، فــال يوجــد أيــة اســتقالل للقضــاء، 

ال فــي قوانينــه وال فــي إصــداره لألحــكام. 

كمــا صــدرت أحــكام باإلعــدام شــابها الكثيــر مــن األخطــاء القانونيــة واالنتهــاكات الجليــة والجســيمة، 
ففــي قضيــة أســمتها الســلطات الســعودية قضيــة خليــة التجســس إليــران، اطلعــت القســط علــى صكــوك 
األحــكام الصــادرة، وتؤكــد القســط وجــود أخطــاء وعيــوب قانونيــة جســيمة، كمــا رافــق ســير التحقيــق 
والتقاضــي عــدد مــن االنتهــاكات التــي ال يمكــن غــض الطــرف عنهــا، ولعــل مــن أبرز تلك اإلشــكاالت 
هــو تأكيــد عــدد مــن المتهميــن للقضــاء بــأن أقوالهــم تــم انتزاعــه تحــت التعذيــب إال أن القضــاء لــم 
يفتــح تحقيقــا مســتقال فــي ذلــك، بــل أصــر علــى قبــول تلــك االعترافــات، كمــا تــم اعتبــار عــدد مــن 
األعمــال بأنهــا أعمــال تجسســية بينمــا هــي ال يمكــن أن ترقــى لذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر 
ــذ  ــة التجســس ينتظــرون تنفي ــا ســموا بخلي ــزال أعضــاء م ــة، وال ي ــاء شــخصيات سياســية أو ديني لق

األحــكام أو تراجــع الســلطات عــن ذلــك الحكــم.

وفي الجدول المرفق في الصفحة )٥١-٥٧( تفاصيل اإلعدامات للعام 2017
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الختام
ــدة،  ــى اســتنكار انتهــاكات الســلطات الســعودية المســتمرة والمتزاي ــع إل ــا فــي القســط ندعــو الجمي إنن
ــك، ونحــذر مــن الصمــت أو التواطــئ مــع هــذه  ــى الضغــط عليهــا لمنعهــا مــن تكــرار ذل وندعــو إل
االنتهــاكات ألن ذلــك قــد يفتــح الطريــق أمــام الســلطات الســعودية القتــراف المزيــد مــن االنتهــاكات. 
كمــا ندعــو األمــم المتحــدة ومجلــس حقــوق اإلنســان إلــى اتخــاذ مواقــف جــادة تجاه الســلطات الســعودية 
التــي تتبــوأ مقعــداً استشــارياً فــي المجلــس، وإنــه لمــن العــار علــى العالــم أن يتبــوأ ذلــك المقعــد مــن 
يقــوم بــكل هــذه االنتهــاكات التــي لــم تعــد تخفــى علــى أحــد. وندعــو الجميــع إلــى عــدم االنجــرار خلــف 
ــكل  ــم ب ــاكات وكشــفها للعال ــة االنته ــى مقاوم ــة، وندعــو إل ــر قانوني ــر منضبطــة وغي ردات فعــل غي

الطــرق الســلمية والمشــروعة.

وإننــا فــي القســط ندعــو الســلطات الســعودية إلــى ضمــان اســتقالل القضــاء عــن ســلطة الملــك وأوامــر 
وزارة الداخليــة، وتقنيــن القضــاء وتأهيــل القضــاة، وبنــاء قضــاء نزيــه ومســتقل يحتكــم إلــى قوانيــن 
واضحــة ومكتوبــة يطبقهــا بعدالــة ومســاواة. كمــا ندعــو الســلطات إلــى الســماح للمجتمــع الســعودي 
ــاء مؤسســات  ــه، وبن ــاء إعــالم مســتقل ونزي ــي، وبن ــع المدن ــاء مؤسســات المجتم ــي بن بالمشــاركة ف
تراقــب أداء الســلطات بمأمــن مــن عقوبــات وزارة الداخليــة. وندعوهــا إلــى االلتــزام بالقوانيــن 
ــة الحاطــة بالكرامــة،  ــام عــن التعذيــب وغيــره مــن صنــوف المعامل والمواثيــق الدوليــة والتوقــف الت
ــم تســتند علــى محاكمــات  والتحقيــق العاجــل فــي كل مزاعــم التعذيــب، وإســقاط كل األحــكام التــي ل
عادلــة. كمــا ندعــو إلــى إســقاط قانــون مكافحــة اإلرهــاب الــذي يدفــع للعنــف ويغــذي اإلرهــاب وال 
يقاومهــا، وإلــى إلغــاء المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة، وإحالــة قضايــا العنــف للمحاكــم بعــد بنائهــا 
ــن والنشــطاء  ــم عــن المعارضي ــقاط كل الته ــى إس ــة إل ــاً، باإلضاف ــتقالالً حقيقي ــا اس ــاً وإعطائه قانوني

ــن. السياســيين والحقوقيي

وتدعــو القســط الســلطات التخــاذ خطــوات إصالحيــة حقيقيــة كخطــوة أولــى لترســيخ التعايــش 
ــقاق  ــل الش ــه وزرع فتي ــن مكونات ــض بي ــن التحري ــف ع ــع، والتوق ــات المجتم ــن مكون ــجام بي واالنس
ــة،  ــة الماضي ــا السياســات الخاطئ ــوا ضحاي ــن كان ــض م ــع، وتعوي ــي المجتم ــة ف ــة والكراهي والطائفي
وجعــل أمــن الوطــن ومواطنيــه أولويــة تقــدم علــى مصالــح األســرة الحاكمــة وجــر البــالد إلــى مربــع 
التوتــر واألزمــات. وتحمــل القســط الســلطات وكل مــن يتواطــأ معهــا مســؤولية تدهــور األوضــاع فــي 
الســعودية نتيجــة هــذه التصرفــات واالنتهــاكات التــي ال ترعــى الســلم وال تســمح للمجتمــع بــأن ينعــم 

ــى: ــه المشــروعة. وتجــدد القســط دعوتهــا الســلطات الســعودية إل بحقوق

ــوق اإلنســان، وإســقاط التهــم  ــن مــن نشــطاء حق ــر المشــروط عــن المعتقلي ــراج الفــوري وغي 1.اإلف
التــي طالتهــم بســبب نشــاطهم المشــروع، وتعويضهــم عــن الضــرر الــذي لحــق بهــم، والســماح لهــم 

بممارســة نشــاطاتهم وأعمالهــم المشــروعة.
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2.اإلفــراج الفــوري وغيــر المشــروط عــن جميــع معتقلــي الــرأي مــن صحفييــن وسياســيين وغيرهــم، 
وإســقاط التهــم عــن كل مــن تــم التضييــق عليــه بســبب التعبيــر عــن الــرأي، وتعويضهــم عــن الضــرر 

الــذي لحــق بهــم، والســماح لهــم بممارســة حقهــم فــي التعبيــر عــن الــرأي بحريــة.

3.اإلفــراج الفــوري عــن المعتقليــن الــذي أنهــوا محكومياتهــم، وتعويضهــم فــي الضــرر الــذي لحــق 
بهــم جــراء بقائهــم فــي الســجون فتــرات إضافيــة دون أحــكام قضائيــة.

4.ضمــان المحاكمــة العادلــة والعاجلــة لــكل المعتقليــن الذيــن لــم تتــم محاكمتهم بعــد، واإلفــراج الفوري 
عــن أي معتقــل لــم توجــه لــه تهمــة، وااللتــزام بمــا يتوافــق وينســجم مــع حقــوق اإلنســان فــي الضبــط 

والقبــض علــى المتهميــن والتحقيــق والمحاكمــة وأثنــاء فتــرة العقوبــة.

ــة تأخــذ  ــن، وإعــادة محاكمتهــم وفــق محاكمــات عادل ــع القاصري 5.إســقاط أحــكام اإلعــدام عــن جمي
ــكاب الجريمــة. ــار أعمارهــم حــال ارت ــن االعتب بعي

6.إســقاط أحــكام اإلعــدام التعزيريــة، والتوقــف عــن إعطــاء القضــاة ســلطات تتجــاوز األحــكام 
ــراً ــدام تعزي ــكام اإلع ــل أح ــم بتنزي ــمح له ــرعية وتس الش

7.إعــادة محاكمــة كل مــن صــدرت ضدهــم أحــكام نتيجــة المحاكمــات غيــر العادلــة، وضمــان توفــر 
محاميــن ومترجميــن لمــن هــم بحاجــة لهــم أثنــاء المحاكمــة، وضمــان عالنيــة المحاكمــات وانضباطهــا 

بشــروط المحاكمــات العادلــة.

8.التوقــف التــام عــن التعذيــب، وااللتــزام بمــا التزمــت بــه الســلطات الســعودية فــي اتفاقيــة مناهضــة 
ــي المحاكــم، وضمــان إعــادة  ــب ف ــوال انتزعــت تحــت التعذي ــة أق ــول أي ــب، وضمــان عــدم قب التعذي
كل المحاكمــات التــي اســتندت علــى أقــوال انتزعــت تحــت التعذيــب، وضمــان عــدم إفــالت مرتكبــي 

التعذيــب مــن العقوبــة وتعويــض كل مــن تعــرض ألي شــكل مــن أشــكال التعذيــب.

ــدم  ــروعة، وع ــم المش ــى حقوقه ــجناء عل ــول الس ــن حص ــد م ــعودية والتأك ــجون الس ــر الس 9.تطوي
تعريضهــم للتعذيــب واالضطهــاد، وعــدم تعريضهــم للخطــر داخــل الســجون نتيجــة إهمــال الســلطات، 
ســواًء تمثــل ذلــك الخطــر بوجــود عصابــات المخــدرات فــي الســجون، أو بانتشــار األمــراض المعديــة.

10.ضمــان اســتقالل القضــاء وعــدم رضوخــه للســلطة السياســية، وتقنيــن القضــاء وتحديــد قوانيــن 
محــددة وصريحــة للمحاكــم ال تســمح للقضــاة بتجاوزهــا وإنــزال عقوبــات غيــر مالئمــة للجــرم 
المرتكــب وتختلــف باختــالف المحكمــة أو القاضــي دون وجــود ســند شــرعي أو قانونــي منصــوص 

ــه. ــه ويمكــن التحاكــم وفق علي
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11.حل المحكمة الجزائية المتخصصة، وضمان استقاللية المحاكم بشكل تام ومطلق.

ــة التجمــع، والتوقــف عــن  ــرأي وحري ــر عــن ال ــة التعبي ــى حري ــود المفروضــة عل ــع كل القي 12.رف
ــا، والســماح  ــد الســلطات وتجاوزاته ــكار، أو بســبب نق إرهــاب المجتمــع وقمعــه بســبب اآلراء واألف
لمؤسســات المجتمــع المدنــي بالتشــكل بحريــة لمراقبــة أداء مؤسســات الســلطة وضمــان عملهــا بنزاهــة 

لخدمــة المجتمــع بــدل خدمتهــا واســتنزافها فــي خدمــة طبقــات محــددة.

13.مراجعــة نظــام جرائــم اإلرهــاب وتمويلــه، ونظــام مكافحة جرائــم المعلوماتية، ونظــام المطبوعات 
ــع  ــون جمي ــان أن تك ــرأي، وضم ــن ال ــر ع ــة التعبي ــة بحري ــة المتعلق ــن األنظم ــا م ــر، وغيره والنش
األنظمــة والقوانيــن منســجمة مــع حقــوق اإلنســان، وضمــان عــدم الخلــط بيــن حريــة التعبيــر وبيــن 
اإلرهــاب، والتأكــد بــأن تعريــف اإلرهــاب ال يتجــاوز إلــى المعارضــة الســلمية، وال للنشــاط المدنــي 

الســلمي، وال يتــم توظيــف محاربــة اإلرهــاب لقمــع الحريــات.

ــتها  ــية وسياس ــا الدراس ــر مناهجه ــعودية عب ــلطات الس ــمي للس ــلوك الرس ــي الس ــادة النظــر ف 14.إع
اإلعالميــة، والتأكــد أنهــا ال تجيــز التعــدي علــى اآلخريــن، وال تدعــم ثقافــة الكراهيــة والعنــف، وال 
تعظــم مــن شــأن التغييــر بالقــوة والعنــف كتلــك الموجــودة فــي تاريــخ قيــام الدولــة الســعودية األولــى 
والثانيــة والثالثــة والتــي تؤكــد أنهــا قامــت بقتــال القبائــل واســتحالل دمائهــم وأموالهــم، والتأكــد أيضــاً 
علــى أن الســلوك الرســمي ال يــزرع الشــقاق بيــن مكونــات المجتمــع، وال يســتخدم كذريعــة للصراعات 

والعنــف واإلرهــاب.

15.ســن أنظمــة وقوانيــن تمنــع التحريــض علــى اآلخريــن، وتجــرم القــذف والتشــهير، وتضمــن حريــة 
التعبيــر كحــق شــخصي ال يمــس وال ينتقــص مــن حقــوق اآلخريــن، والتأكــد مــن تطبيــق بنــود االتفاقيــة 

الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصري.

ــن  ــا م ــيارتها، وتمنعه ــا لس ــن قيادته ــا م ــي تمنعه ــرأة، والت ــى الم ــة عل ــود المفروض ــع القي 16.رف
ــد  ــع، والتأكي ــي المجتم ــة ف ــاركة الفاعل ــن المش ــا م ــر، وتمنعه ــي األم ــود ول ــا إال بقي ــة حياته ممارس
علــى أن المــرأة قــادرة علــى المشــاركة الفاعلــة فــي المجتمــع، وأن األنظمــة والقوانيــن تحمــي المــرأة 
مــن العنــف األســري واالضطهــاد والتهميــش، باإلضافــة إلــى ضمــان االلتــزام باتفاقيــة القضــاء علــى 

جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة.

ــوا  ــن أن يكون ــف م ــرائح األضع ــي الش ــاً يحم ــون قانون ــث يك ــع التحــرش، بحي ــون لمن ــن قان 17.س
ــتغالل. ــرش واالس ــة للتح عرض
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18.ضمــان الحــل الفــوري والعاجــل لقضيــة عديمــي الجنســية مــن البــدون، وأبنــاء القبائــل النازحــة، 
والمواليــد، وأبنــاء الســعوديين غيــر الحاصليــن علــى الجنســية، وضمــان تعديــل وتطويــر نظــام اإلقامــة 
الســعودي، ونظــام الجنســية العربيــة الســعودية، وســرعة االنضمــام إلــى االتفاقيــة الخاصــة بوضــع 
ــم  ــى األراضــي الســعودية، وضمــان حصوله ــم عل ــح وضــع كل مــن يقي ــن، وضمــان تصحي الالجئي
علــى كافــة حقوقهــم المشــروعة، وعــدم بقائهــم دون حقــوق ودون هويــة معرضيــن للمعانــاة فــي كل 

تفاصيــل حياتهــم.

19.التأكــد مــن إنفــاذ حقــوق الطفــل والتأكــد مــن دعــم الســلطات الســعودية لحمايــة حقــوق األطفــال 
وضمــان حمايتهــم واتخــاذ إجــراءات الوقايــة والرعايــة لألطفــال، وتنفيــذ بنــود اتفاقيــة حقــوق الطفــل.

ــة  ــي ممارس ــم ف ــعودية له ــلطات الس ــم الس ــن دع ــد م ــن والتأك ــوق المعاقي ــاذ حق ــن إنف ــد م 20.التأك
ــوق  ــة حق ــود اتفاقي ــك ببن ــان التمس ــة، وضم ــذوي اإلعاق ــالزم ل ــم ال ــر الدع ــان توفي ــم، وضم حقوقه

األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

ــه  ــار ممثلي ــدء باتخــاذ خطــوات جــادة للســماح للمجتمــع الســعودي بالمشــاركة السياســية ليخت 21.الب
ــي الخــاص  ــد الدول ــام الســلطات الســعودية للعه ــان انضم ــه، وضم ــة وطن ــي إدارة وتنمي وينخــرط ف

ــة والسياســية. ــوق المدني بالحق

22.التوقــف عــن االســتئثار بالثــروة والســلطة فــي ظــل التغييــب التــام للمجتمــع الســعودي، والســماح 
للمجتمــع المدنــي بمراقبــة أداء أجهــزة الســلطة، ومراقبــة اإلنفــاق، وتمكينــه مــن محاســبة الفاســدين 
ومالحقــة المتهميــن بالفســاد، وتمكينــه مــن ضمــان حقــه فــي العمــل والتوظيــف، وحقــه فــي الســكن، 
وحقــه فــي العــالج، وحقــه فــي محاربــة الفقــر والبطالــة، باإلضافــة إلــى ضمــان انضمــام الســعودية 

للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.

23.ضمــان العدالــة والمســاواة، وســيادة القانــون، وعــدم إفــالت أحــد مــن العقــاب، وأن يكــون الجميــع 
تحــت حكــم القانــون.

ــدل النظــام  ــوق والمؤسســات ب ــة الحق ــاً بالتحــرك نحــو دول ــدء جدي ــن الســلطات، والب 24.الفصــل بي
ــمولي. ــتبدادي الش االس

25.التوقــف عــن انتهــاك حقــوق اإلنســان فــي الخــارج، وإيقــاف االنتهــاكات والجرائــم المرتكبــة فــي 
حــرب اليمــن فــوراً، والتوقــف عــن تعريــض المدنييــن للخطــر، والتوقــف عــن دعــم أي جماعــات فــي 
أي مــكان فــي العالــم ال تراعــي حقــوق اإلنســان وتســعى لفــرض رؤيتهــا بقــوة الســالح علــى اآلخريــن
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ــراً  ــي نظ ــاب الجماع ــاء للعق ــض األبري ــن تعري ــف ع ــا، والتوق ــوريا وغيره ــي س ــل ف ــا يحص  كم
لمواقــف سياســية كمــا حصــل فــي األزمــة األخيــرة مــع قطــر، والتوقــف عــن دعــم األنظمــة القمعيــة 
ــن وحكومــة السيســي فــي مصــر،  ــي تمــارس البطــش بشــعوبها كمــا حصــل مــع حكومــة البحري الت

ــة. ــد التدخــالت الســعودية الخارجي ــوق اإلنســان عن ــرام حق واحت
 

القســط تؤكــد أن الشــروع فــي هــذه الخطــوات دليــل علــى نيــة صادقــة إلصــالح حقيقــي، وأن التأخــر 
ــع الســعودي  ــراث بالمجتم ــاكات وعــدم االكت ــاء االنته ــى بق ــى اإلصــرار عل ــل عل ــا دلي عــن أي منه
ــم  ــعودي القدي ــج الس ــى النه ــرار عل ــط أن اإلص ــد القس ــتقرارها، وتؤك ــة واس ــه، وال بالمنطق وحقوق
ســيزيد مــن التوتــر الظاهــر فــي المنطقــة، وهــو بمثابــة هرولــة وجــر للبــالد نحــو الهاويــة. وســيأخذ 

ــاه ال ســمح هللا. البــالد والمنطقــة لمــا ال تحمــد عقب
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الصفةnameإلسمتسلسل
 مكان

اإلعتقال
الحالةتاريخ اإلعتقال

عبد العزيز الشبييل١
Abdul Aziz Al-

Shabaily
مؤكد١7HRD 9 20١7القصيمحقوقي

مؤكد١6HRD 9 20١7القصيمحقوقيIssa Al Hamedعيىس الحامد2

مؤكد9HRD سبتمرب 20١7الرياضداعيةSalman al-Awdahد. سلامن العودة٣

Essam Al-Zamilعصام الزامل٤
مغرد-

إقتصادي
الدمام

 ١2 سبتمرب
20١7

HRSمؤكد

جدةكاتبAbdullah al-Malikiعبدالله املاليك٥
 ١2 سبتمرب

20١7
HRSمؤكد

الدمامآكادمييMostafa El Hassanد. مصطفى الحسن6
 ١2 سبتمرب

20١7
HRS

 مؤكد\
خرج

مؤكدHRSمنطقة مكةصحفيJameel Farsiجميل فاريس7

مؤكد٤HRS اكتوبر 20١7الرياضأكادمييMubark bin Zuairد. مبارك بن زعري٨

مؤكد6 اكتوبر Aisha al Marzug20١7عائشة املرزوق9

أكادمييةRuqia al Muharebد. رقية املحارب١0
 2٥ سبتمرب

20١7
Sمؤكد

مؤكد9B سبتمرب 20١7أبهاداعيةAwad Al Qarniد. عوض القرين١١

مؤكد9B سبتمرب 20١7جدةداعيةAli Al Aomriد. عيل العمري١2

Aadel BaNaaimahد. عادل باناعمة١٣
 دكتور
جامعي

جدة
 ١2 سبتمرب

20١7
Bمؤكد

Ali Badhadahد. عيل بادحدح١٤
 دكتور
جامعي

الرياض
 ١2 سبتمرب

20١7
Bمؤكد

مكة املكرمةداعيةIbrahim Al Harthyد. إبراهيم الحاريث١٥
 ١١ سبتمرب

20١7
Bمؤكد

داعيةGurom ALbeshiغرم البييش١6
 منطقة
عسري

 ١١ سبتمرب
20١7

Sمؤكد

مؤكدSالدمامداعيةJamal al Najemجامل الناجم١7

Khaled al-Awdaد. خالد العودة١٨
 شقيق
 سلامن
العودة

القصيم
 ١2 سبتمرب

20١7
مؤكد

د. حسن فرحان املاليك١9
Hassan Farhan al - 

Maliki
 باحث
إسالمي

مؤكد9 سبتمرب 20١7أبها

العباس بن حسن فرحان20
ALABBAS Hassan al 

- Maliki
 ابن حسن

املاليك
مؤكداكتوبر 20١7الرياض

جدول حملة االعتقاالت:
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الصفةnameإلسمتسلسل
 مكان

اإلعتقال
الحالةتاريخ اإلعتقال

Sami al Majedد. سامي املاجد2١
 أستاذ

 جامعي
مؤكد

مؤكدMenawer al Abdaliمناور النوب العبديل22

الرياضشاعرZiad Ben Nahitزياد بن نحيت2٣
 ١١ سبتمرب

20١7
مؤكدخرج

د. محمد موىس الرشيف2٤
Mohamed Mousa El 

Sherif
مكة املكرمةداعية

 ١١ سبتمرب

20١7
Bمؤكد

منشدRabee Hafezربيع حافظ2٥
 ١٤ سبتمرب

20١7
Bمؤكد

26
 د. خالد بن عبدالرحمن

العجيمي
Khaled al OjaimiBمؤكد

داعيةWalid Al Huwairiniوليد الهويريني27
 ١2 سبتمرب

20١7
S

جدةداعيةHamoud Ali Al Amriحمود عيل العمري2٨
 ١2 سبتمرب

20١7
S

الرياضداعيةMohammed Al-Shnarمحمد الشنار29
 ١2 سبتمرب

20١7
S

د. عبداملحسن األحمد٣0
Abdulmohsen Al 

Ahmad

 طبيب

داعية

 ١2 سبتمرب

20١7
S

د. محمد الخضريي٣١
Mohammed al-

Khudairi
الرياضداعية

 ١١ سبتمرب

20١7
S

د. محمد الهبدان٣2
Mohammed Al - 

Habdan
الرياضداعية

 ١١ سبتمرب

20١7
S

الرياضداعيةYousef Al - Ahmadد. يوسف األحمد٣٣
 ١١ سبتمرب

20١7
S

د. عبدالعزيز آلعبداللطيف٣٤
Abdul Aziz Al Abdul 

Latif
داعية

 ١١ سبتمرب

20١7
S

الرياضإعالميFahad Al Sunaidiد. فهد السنيدي٣٥
 ١١ سبتمرب

20١7
Sمؤكد

الرياضداعيةIbrahim Al-Nasserد. ابراهيم النارص٣6
 ١١ سبتمرب

20١7
Sمؤكد

د. محمد البرش٣7
Dr. Mohammad al 

Bisher
مؤكد٤ اكتوبر 20١7

الرياضداعيةIbrahim Al Fares إبراهيم الفارس٣٨
 ١١ سبتمرب

20١7
S

9S سبتمرب 20١7أكادمييأكادمييAbdulaziz Al-Zahraniد. عبدالعزيز الزهراين٣9

SصحفيصحفيAhmad al Sawianد. أحمد الصويان٤0
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الصفةnameإلسمتسلسل
 مكان

اإلعتقال
الحالةتاريخ اإلعتقال

SمغردMousa al Ganamiموىس الغنامي٤١

مؤكدSإعالميMalek al Ahmadد. مالك األحمد٤2

Mosad al KathiriSمساعد الكثريي٤٣

Mohammed al Barrakد. محمد الرباك٤٤
 داعية/

أكادميي
Sمكة املكرمة

Habeeb al Loiheqد. حبيب بن معال اللويحق٤٥
 عضو الجمعية

 الوطنية لحقوق

اإلنسان
S

SداعيةSaad Mater al Otaibiسعد مطر العتيبي٤6

جدةقارئIdris Mohamed Abkerإدريس محمد أبكر٤7
 ١٥ سبتمرب

20١7

القصيمكاتبKhaled Al Mahoushiخالد املهاوش٤٨
 ١2 سبتمرب

20١7

Yousef Al - Mohausد. يوسف املهوس٤9
 عميد كلية العلوم

 والدراسات

اإلنسانية
حوطة سدير

 ١2 سبتمرب

20١7

مغردYousuf al Mulhemيوسف امللحم٥0
 ١2 سبتمرب

20١7

إعالميAli Abu al Hassanد. عيل أبو الحسن٥١
 ١2 سبتمرب

20١7

Ahmed Al - Amiraأحمد العمرية٥2
 وكيل وزارة

العدل

 ١2 سبتمرب

20١7

قصاصFawzan al Ghazlanفوزان الغسالن٥٣
 ١2 سبتمرب

20١7

صحفيSami al Thubaitiسامي الثبيتي٥٤
 ١2 سبتمرب

20١7

Abdullah al Suailemعبدالله السويلم٥٥
 عضو لجنة

املناصحة

 ١2 سبتمرب

20١7

أكادمييRazin al Razinرزين الرزين٥6
 ١2 سبتمرب

20١7

Yousef al Farrajيوسف بن عبدالعزيز الفراج٥7
 مرشف 

 مكتب وزير

العدل

 ١2 سبتمرب

20١7

Salem al Daiiniد. سامل أحمد الديني٥٨
 وكيل وزارة

 العمل والشؤون

hاألجتامعية

 ١2 سبتمرب

20١7

مغردKhaled al Alkamiخالد العلكمي٥9
 ١2 سبتمرب

20١7

SأكادمييSenhat al Otaibiصنهات العتيبي60
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 مكان

اإلعتقال
الحالةتاريخ اإلعتقال

مغردMousa al Ganamiنايف الصحفي6١
 ١2 سبتمرب

20١7

Zaid al Banawiزايد البناوي62
 خبري

عسكري
أغسطس 20١7

سامي الغيهب6٣
 ١2 سبتمرب

20١7
مؤكد

يوسف القاسم6٤
 داعية/

أكادميي
مكة املكرمة

 ١2 سبتمرب

20١7

عيل حميد الجهني6٥
 عضو الجمعية

 الوطنية لحقوق

اإلنسان

 ١2 سبتمرب

20١7

داعيةراشد الشهري66
 ١2 سبتمرب

20١7

سامل الديني67
 ١2 سبتمرب

20١7

مؤكد2 يناير 20١٨كاتبصالح الشيحي6٨

Dr. Waleed Fitihiوليد فتيحي١
 طبيب\

كاتب

٥ نوفمرب 20١7

حول للحائر

TRANSFERRED 

to Hair prison
مؤكد

عبدالله سليامن الراجحي2
Abdullah Suleiman 

Al-Rajhi
نوفمرب 20١7رجل أعامل

Miteb bin Abdullahمتعب بن عبدالله٣
 وزير الحرس

الوطني سابقا

٤ نوفمرب

خرج 2٨ نوفمرب
مؤكد

رجل أعاملAl-Waleed bin Talal الوليد بن طالل٤
٤ نوفمرب 20١7

 خرج  26 يناير
مؤكد

Turki Bin Nasserتريك بن نارص٥
نائب قائد

 القوات

الجوية سابقا

٤ نوفمرب 20١7

خرج  26 يناير
مؤكد

Waleed al-Ibrahimالوليد بن إبراهيم6

 رجل أعامل

 ورئيس

MBC

٤ نوفمرب 20١7

خرج  26 يناير
مؤكد

Khalid al-Tuwaijriخالد التويجري7

 رئيس

 الديوان

املليك سابقا

٤ نوفمرب 20١7

خرج  26 يناير
مؤكد

Turki bin Abdullahتريك بن عبدالله٨
 أمري الرياض

سابقا

٤نوفمرب 20١7 

 خرج ديسمرب
مؤكد

Khalid al-Mulheimخالد امللحم9
 رئيس الخطوط

 السعودية

سابقا

٤ نوفمرب 20١7

خرج

 يناير ١6

مؤكد
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الصفةnameإلسمتسلسل
 مكان

اإلعتقال
الحالةتاريخ اإلعتقال

رجل أعاملBakr Bin Ladenبكر بن الدن١0
٤نوفمرب 20١7 

 خرج 26 يناير
مؤكد

رجل أعاملSaleh Kamelصالح كامل١١
٤نوفمرب 20١7 

 خرج ديسمرب
مؤكد

رجل أعاملAbdullah Saleh Kamelعبدالله صالح كامل١2
٤نوفمرب 20١7 

خرج ديسمرب

محيي الدين صالح كامل١٣
Mohy’deen Saleh 

Kamel
رجل أعامل

٤نوفمرب 20١7 

خرج ديسمرب

١٤
 فهد بن عبد الله بن محمد

آل سعود

Fahd bin Abdullah 

bin Mohammed Al 

Saud

 نائب وزير

الدفاع سابقا
مؤكد٤ نوفمرب 20١7

Amr al-Dabbagh عمرو الدباغ١٥
 محافظ هيئة

 االستثامر

السابق

٤ نوفمرب 20١7

محمد الطبييش١6
Mohammed al-

Tobaishi

 رئيس املراسم 

 امللكية يف

 الديوان املليك

سابقا

٤نوفمرب 20١7 

 خرج 26 يناير
مؤكد

Ibrahim al-Asaafإبراهيم العساف١7
 وزير املالية

السابق

٤نوفمرب 20١7 

خرج ديسمرب
مؤكد

Abdullah al-Sultanعبدالله بن سلطان السلطان١٨
 قائد القوات

البحرية سابقا
مؤكد٤ نوفمرب 20١7

Adel Fakiehعادل فقيه١9
 وزير االقتصاد

 والتخطيط

السابق
مؤكد٤ نوفمرب 20١7

محمد العمودي20
Mohammed al 

Amoudi
رجل أعامل

٤ نوفمرب 20١7

 خرج ٣0

 نوفمرب

مؤكد

Saoud al-Daweeshسعود الدويش2١
 الرئيس 

 السابق لرشكة

االتصاالت

٤ نوفمرب 20١7

 خرج ديسمرب
مؤكد

Mansour al-Balawiمنصور البلوي22

 رئيس نادي

 االتحاد

السابق

مؤكد٥ نوفمرب 20١7

مؤكد٥ نوفمرب 20١7رجل أعاملNasser Al Tayyerنارص الطيار2٣

محمد بن حمود املزيد2٤
Mohammed bin 

Homoud Al Mazyed

 مساعد

 وزير املالية

السابق

٤ نوفمرب 20١7

خرج ديسمرب
مؤكد

Turki bin Khalidتريك خالد آل سعود2٥
 رئيس االتحاد

 العريب لكرة

القدم السابق

٤ نوفمرب 20١7

خرج ديسمرب
مؤكد

Abdul Aziz bin Fahdعبدالعزيز بن فهد26
 ١2 سبتمرب

20١7
مؤكد
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 Zuhair Fayezزهري فايز27

 Loai Nasserلؤي ناظر2٨

Abdulrahman Fakiehعبد الرحمن فقيه29
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جدول اإلعدامات:
Crime Place of 

execution Nationality Source Date Sex Arabic Name No

Murder of Jazy 
Alenzy Arar Saudi SPA واس ١٧ JAN M  ممدوح بن سعيد بن

 فرحان العنزي
mamdoh said 
frhan alenzy ١

Drug Smuggling Al hasa Saudi SPA واس 26 JAN M  سيف بن محمد بن يحيى
هزازي

Seif Mohamed 
Yahya Hazazi 2

Murder Of 
Mohamed 

Salem
Asir Saudi SPA واس 3١ JAN M  علي بن محمد بن عيسى

عسيري
Ali Mohamed Esa 

Assiri 3

Murder Of 
Slyman 

Ramadan
Riyadh Saudi SPA واس ١ FEB M  عبدالرحمن بن محمد بن

شالش السبيعي العنزي

Abdulrahman 
mohamed shlash 

Alenzi
4

Murder Of Turki 
Salem Altaif Saudi SPA واس ٥ FEB M  علي بن جازي بن عايض

 البقمي
Ali Jazi Ayed 

Albigimi ٥

Drug Smuggling Damam Pakistani SPA واس 8 FEB M الل محمد عبدالرزاق خان Lal Mohamed 
Abdulrzg Khan 6

Murder Of Abid 
Abdrabalnabi Altaif Saudi SPA واس ١2 FEB M  ضيف هللا بن علي بن

 محمد الغريبي
Daifallah Ali 

MohamedAlgaribi ٧

Murder Of 
Mohamed Sad Asir Saudi SPA واس ١3 FEB M  محمد بن مناحي بن ذيب

األكلبي
Mohamed Monahi 

Deab Alaklabi 8

Murder Of Aliem 
Slyem Tabuk Saudi SPA واس ١6 FEB M  سعود بن ابراهيم بن

ماطر الشمري
Saud Abrahem 
Mater Alshamiri 9

Drug Smuggling Alqatif Pakistani SPA واس ١6 FEB M محمد أكبر محمد شفيق  Mohamed Akbar 
Mohamed Shafiq ١0

Murder Of 
Mobarak Nair Yanbu Saudi SPA واس 20 FEB M  أحمد بن سليم بن ثابت

العنيني الجهني
Ahmed Salem 
Thabit Alanini ١١

Drug Smuggling Damam Pakistani SPA واس 23 FEB M إعتبار خان قل سالخان Etibar Khan Ql 
Slakhan ١2

Murder Of 
Wife Rasmia 

Mohareb

Hafar 
Albatin Saudi SPA واس 28 FEB M  معجب بن صلفيق بن

عياد الجميلي Mojab Salfeq Ayad ١3

Drug Smuggling Asir Saudi SPA واس 2 MAR M  ساري بن صالح بن هباش
القحطاني

Sari Saleh Habash 
Alqahtani ١4

Murder Of Said 
Mohamed Jeddah Saud SPA واس 3 MAR M  إبراهيم بن محمد بن

عطية هللا الزبيدي

Ibraheem 
Mohamed 

Atiatallah Alzobadi
١٥

Murder Of 
Yousef Naif Riyadh Saudi SPA واس ٥ MAR M  رداد بن ناصر بن رداد

البقمي
Radad Naser 
Radad Albqmi ١6

Murder Of Saleh 
Saad Jeddah Saudi SPA واس ٧ MAR M  سعيد بن حمدان بن حويان

 المالكي
Said Hamdan 

Hwayan Almalki ١٧

Rape Damam Saudi SPA واس 9 MAR M  علي بن عايض بن علي
مداوي Ali Ayed Ali Mdawi ١8

Murder Of 
Mefleh Moady Asir Saudi SPA واس 22 

MAR M  ذيب بن مبارك بن هادي
المهداني القحطاني

Deab Mobark 
Hady Alqahtani ١9

Drug Smuggling Damam Saudi SPA واس 23 
MAR M  ناصر بن صالح بن خاطر

آل حرشان
Naser Saleh 

Khater Alharshan 20

Drug Smuggling Riyadh Pakistani SPA واس 23 
MAR M نعمت هللا خاسته قل Nametallah 

Khastah Qal 2١

Murder Of Ali 
Abdulrahman Jeddah Saudi SPA واس 28 

MAR M  عبدهللا بن محمد بن عبدهللا
 القرني

Abdullah 
Mohamed 

Abdullah AlQarni
22

Drug Smuggling Eastern 
Province Saudi SPA واس 4 APR M خالد خان صدراي Khaled Khan 

Sadari 23

Drug Smuggling Eastern 
Province Pakistani SPA واس 4 APR M آصف علي تاج محمد Asef Ali Taj 

Mohamed 24
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Drug Smuggling Riyadh Syrain SPA واس ٥ APR M
 فواز محجوب

كوركيس
Fawaz Mahjob 

Korkes 2٥

Drug Smuggling Jeddah Pakistani SPA واس 9 APR M محمد أشرف شافي محمد Mohamed Ashraf 
Mohamed 26

Drug Smuggling Jeddah Pakistani SPA واس 9 APR M محمد عارف محمد عنايت Mohamed Aref 
Mohamed Aneat 2٧

Drug Smuggling Jeddah Pakistani SPA واس 9 APR M محمد أفضل أصغر علي Mohamed Afdal 
Asgar Ali 28

Drug Smuggling Riyadh Pakistani SPA واس ١3 APR M راج محمد شهنواز جوكيو Raj Mohamed 
Shehnoaz Jokyo 29

Murder Of 
Abdullah Salem Aljuf Saudi SPA واس 20 APR M  سعود بن خلف بن بركة

العنزي
Saud Khalef 

Baraka Alenezi 30

Murder Of 
Mshabeb 
Mohamed

Riyadh Saudi SPA واس 23 APR M  علي بن عشق بن مناحي
الشيباني

Ali Asheq Monahi 
Alshybani 3١

Murder Of 
Rashed 

Mohamed
Najran Saudi SPA واس 24 APR M  مشعل بن برك بن عمر 

الكثيري
Moshal Bark Omar 

Alkthiri 32

Drug Smuggling Tabuk jordan SPA واس 26 APR M  إبراهيم محمد ناصر
البوشي

Ibrahem Mohamed 
Albloshy 33

Murder Of 
Mohamed 

Hamed
Macca Saudi SPA واس ٧ MAY M  فايز بن علي بن يحيي

يماني
Fayz Ali Yahya 

Yamani 34

Murder Of 
Nawal Abdullah Alqatif Saudi SPA واس 8 MAY M  نور بن علي بن عبدهللا

آل أحمد
Noor Ali Abdullah 

Alhamad 3٥

Rape Tabuk Saudi SPA واس ١١ MAY M  محمد بن سعيد بن جمعان
الزهراني

Mohamed Said 
Jaman Alzahrani 36

Murder Of 
Fahad Faisal Damam Saudi SPA واس ١6 MAY M

 مبخوت بن فهيد بن
 صيتان الحراجين

الدوسري

Mbkot Fhyed 
Sytan Aldawsry 3٧

Murder Of 
Mohamed 
Mobarak

Taif Saudi SPA واس 2١ MAY M  سعيد بن راشد بن عويض
 العضياني الحارثي

Said Rashed 
Awyed Aladayani 38

Drug Smuggling Eastern 
Province Pakistani SPA واس 22 MAY M نيازمين زراين خان Nayazmeen Zarin 

Khan 39

Drug Smuggling Damam Saudi SPA واس 22 MAY M  مفرح بن مسفر بن علي
اليامي

Mofreh Mesfer Ali 
Alyami 40

Drug Smuggling Damam Saudi SPA واس 22 MAY M  ناصر بن مسفر بن علي
اليامي

Naser Mesfer Ali 
Alyami 4١

Murder of 
Qaramallah 
solayman & 

Norah alzahrani

Albaha Yemen SPA واس 3 JUL M شاهر أحمد قايد حسين Shaher Ahmed 
qayed Hessen 42

Drug Smuggling Asir Saudi SPA واس 4 JUL M  علي بن مسفر بن علي
 البيشي

Ali Mosfer Ali 
Albushi 43

Murder Of Ali 
Hadi Najran Saudi SPA واس ١0 JUL M  حويدر بن حصين بن

علي اليامي
Hwayder Hasen 

Alymi 44

Murder Of 
Abdulmoaen 

Hamza
Albaha Saudi SPA واس ١0 JUL M  بركات بن محمد بن راجح

الغامدي
Barakat Mohamed 

Alqamdi 4٥

Murder Of Ali 
Abdullah Asir Saudi SPA واس ١0 JUL M  نايف بن مهدي بن عبدهللا

األسمري
Naif Mahdy 

Abdullah Alasmary 46

Murder Of Ayed 
Abdulaziz Asir Saudi SPA واس ١0 JUL M  دعيج بن شاجع بن فيصل

القحطاني
Dayj Shoja Faisal 

Alqahtani
4٧
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Murder Of Ali 
Muslim Najran Saudi SPA واس ١0 JUL M  عبدهللا بن محمد بن صالح

الصيعري

Abdullah 
Mohamed Saleh 

Alsyari
48

Drug Smuggling Riyadh Pakistani SPA واس ١0 JUL M محمد ولي قوالن Mohamed Waly 
Golan 49

Murder Of 
Loulwa 

Mohamed
Damam Canada SPA واس ١١ JUL F إليزابيث نيامبورا غاتشاو

Elizabith 
Neambora 
Gatchaw 

٥0

Damam Saudi SPA واس ١١ JUL M  زاهر عبد الرحيم حسين
البصري

Zaher Abdulrahem 
Hesan Albusry ٥١

Damam Saudi SPA واس ١١ JUL M  يوسف علي عبدهللا
المشيخص

Yousef Ali Abdullah 
Almoshekes ٥2

Damam Saudi SPA واس ١١ JUL M مهدي محمد حسن الصايغ Mahdy Mohamed 
Hasan Alsayq ٥3

Damam Saudi SPA واس ١١ JUL M  أمجد ناجي حسن آل
 امعيبد

Amjd Naji Hasan 
Almabid ٥4

Drug Smuggling Tabuk Yemen SPA واس ١2 JUL M أيمن أحمد قوبان  Aymen Ahmed 
Qoban ٥٥

Murder Of 
Salem Hessan Najran Saudi SPA واس ١2 JUL M  ناصر بن يحيى بن 

دعيريم آل الحارث
Naser Yahya 

Darem Alharth ٥6

Murder Of 
Shbieb Sear Damam Saudi SPA واس ١3 JUL M  عبدهللا بن مسفر بن غنام

العجمي
Abdullah Mosfir 
Qanam Alajmi ٥٧

Murder Of 
Naser Ameesh Riyadh Saudi SPA واس ١3 JUL M  زايد بن محمد بن هليل 

الشمري
Zaid Mohamed 

Alshamiry ٥8

Murder Of 
Mohamed Said Asir Saudi SPA واس ١8 JUL M  عبدالرحمن بن عوض بن

سعد األحمري
Abdurahman Awad 

Sad Alahmari ٥9

Murder Of 
Qasim hesen Asir Saudi SPA واس ١8 JUL M  أحمد بن موسى بن محمد

عسيري
Ahmed Mosa 

Mohamed Assiri 60

Drug Smuggling Tabuk Saudi SPA واس ١9 JUL M  حامد بن سالم سليمان
الحويطي

Hamed Salem 
Sleman Alhoti 6١

Drug Smuggling Tabuk Syrain SPA واس ١9 JUL M سليمان حسين حسين Slyman Hesan 
Hesan 62

Kidnapping Asir Saudi SPA واس 20 JUL M  سعيد بن علي بن سعيد
الزهراني

Said Ali Said 
Alzahrani 6٣

Murder Of Awad 
Freq Asir Saudi SPA واس 20 JUL M  عوض بن هادي بن سعيد

آل غراب القحطاني
Awad Hadi Saad 
Alqrab Alghtani 6٤

Murder Of Riyad 
Alden Ali Khan Riyadh Ethiopia SPA واس 24 JUL M تولدي هيلو غبوا سيالسي Toldy Helo Qalbo 

Sylasi 6٥

Murder Of Riyad 
Alden Ali Khan Riyadh Ethiopia SPA واس 24 JUL M برهي منغشا بيني Berhi Migasha Bini 66

Murder Of 
Abdullah Samhi Riyadh Saudi SPA واس 24 JUL M  عائض بن علي بن محمد

القحطاني
Ayed Ali Mohamed 

Alqahtani 6٧

Drug Smuggling Tabuk Saudi SPA واس 26 JUL M سعود بن فريج العميري Saud Freah 
Alamiri 68

Drug Smuggling Tabuk jordan SPA واس 26 JUL M حمزة محمد داود الخطيب Hamza Mohamed 
Dawad Al Khatib 69

Murder Of Maikl 
Homod Riyadh Saudi SPA واس 26 JUL M  فهد بن مبارك بن فهاد

 النتيفات
Fahad Mobarak 
Fahad Alntifat ٧0

Murder Of 
Ayman Naser Macca Saudi SPA واس 2٧ JUL M  عبدالعزيز بن مسعود بن

رداد المسعودي
Abdulaziz Msod 
Radad Almsody ٧١

Murder Of 
Mohamed Shafi Riyadh Saudi SPA واس ١ AUG M  نايف بن لمعان بن محمد 

الهويشلي

Naif Lman 
Mohamed 
Alhoishali

٧2

Drug Smuggling Eastern 
Province Pakistani SPA واس ١ AUG M زبير أحمد محمد أفضل  Zaber Ahmed 

Mohamed Afdal ٧3
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Drug Smuggling Aljuf jordan SPA واس 2 AUG M  عامر حسين ابراهيم
القريني

Amer Hesen 
Ibrahem Alqrini ٧4

Murder Of 

Majri Jameh
Riyadh Saudi SPA واس 3 AUG M  متعب بن حمود بن شليل

آل جابر القحطاني
Motib Hmod Shlyel 
Aljaber Alqahtani ٧٥

Murder Of His 
Son Osama Riyadh Saudi SPA واس 8 AUG M  جمال بن محمد بن حاوي

الجيزاني
Jamal Mohamed 

Hawi Aljyzani ٧6

Murder Of 
Mohamed Ayed Riyadh Saudi SPA واس ١2 AUG M  عايض بن ناصر بن فهاد

آل فاضل القحطاني
Ayed Naser Fahad 

Alfadil Alqhtani ٧٧

Murder Of 
Soltan Saad almadina Saudi SPA واس ١4 AUG M  سلطان بن سليم بن سالمة

اللقماني
Soltan Salem 

Salama Alogmani ٧8

Drug Smuggling Asir Yemen SPA واس ١٥ AUG M يحيى علي موسى عاتي Yahya Ali Mosa 
Atey ٧9

Drug Smuggling Asir Yemen SPA واس ١٥ AUG M علي إبراهيم جبران أحمد Ali Ibrahem Jobran 
Ahmed 80

Drug Smuggling Asir Yemen SPA واس ١٥ AUG M  شوعي عيسى يوسف
حجاجي

Shoey Eysa 
Yousef Hjaji 8١

Drug Smuggling Tabuk Saudi SPA واس 2١ AUG M  زياد بن عطية بن سليمان
العمراني

Ziyad Atiya 
Solyman Alomrani 82

Drug Smuggling Tabuk Saudi SPA واس 2١ AUG M  سلطان بن سريع بن
 لويفي العمراني

Soltan Sarya Loufi 
Alomrani 83

Drug Smuggling Asir Yemen SPA واس 24 AUG M فواز عبدهللا سالم إبراهيم Fawaz Abdullah 
Salem Ibrahem 84

Drug Smuggling Asir Yemen SPA واس 24 AUG M عبدهللا جابر سالم بيدر Abdullah Jaber 
Salem Bayder 8٥

Drug Smuggling Asir Yemen SPA واس 24 AUG M عيسى ميتان محمد اجيبي Eisa Mytan 
Mohamed Ajebi 86

Murder Of Faraj 
Mohamed Najran Saudi SPA واس ١3 SEP M  سعيد بن مبخوت بن عون

آل محمد الصيعري
Said Mabkot Own 
Mohamed Alsyari 8٧

Murder Of Hesa 
Abdullah Riyadh Ethiopia SPA واس ١4 SEP F برهاني تسفاني Berhani Tsafani 88

Drug Smuggling Asir Yemen SPA واس ١4 SEP M إبراهيم علي سعيد عباس Ibrahem Ali Said 
Abas 89

Drug Smuggling Asir Yemen SPA واس ١4 SEP M محمد علي يحيى سالم Mohamed Ali 
Yahya Salem 90

Drug Smuggling Asir Yemen SPA واس ١4 SEP M علي محمد عبدهللا حسن Ali Mohamed 
Abdullah Hasan 9١

Murder Of 
Mahdy Salem Najran Saudi SPA واس ١9 SEP M  غريب بن محمد بن

رفعان آل فطيح
Qarib Mohamed 

Rafan Alftiyh 92

Rape mecca Mali SPA واس 20 SEP M عبده موسى كالي صالح Abda Mosa Kaly 
Saleh 93

Drug Smuggling Almadina Nigerian SPA واس 2١ SEP M يوسف يقيني أجي بوي Yousef Yaqini Ajey 
Boy 94

Murder Of Abid 
Mohamed Mecca Saudi SPA واس 24 SEP M  أحمد بن محمد بن أحمد

الشريف
Ahmed Mohamed 

Ahmed Alsherif 9٥

Murder Of 
Rmeyh Rthey Almadina Saudi SPA واس 26 SEP M  خالد بن عليثة بن الرثيع

السحيمي الحربي

Khaled Alytha 
Alrthya Alhahimi 

Alharbi
96

Drug Smuggling Tabuk Saudi SPA واس 2٧ SEP M  فيصل بن سالمه بن علي
البلوي

Faisal Salama Ali 
Alblwey 9٧

Murder Of 
Mohamed 

Salem
Aljuf Saudi SPA واس 2٧ SEP M  عبدهللا بن عيد بن عبدهللا

السليمان

Abdullah Eid 
Abdullah 

Alsolyman
98

Murder Of Atiya 
Ashwey Aljuf Saudi SPA واس 29 SEP M  حمدان بن سمر بن

عجران الرويلي
Hamdan Samer 
Ajran Alrwayli 99
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Drug Smuggling Jeddah Pakistani SPA واس ١ OCT M رحيم شاه خوشحال خان Raheem Shah 
Koshal Khan ١00

Murder Of Ayed 
Mosfer Riyadh Saudi SPA واس 2 OCT M  معجب بن جبهان بن علي

آل عاطف القحطاني
Mojab Jabhan Ali 

Alatif Alqhtani ١0١

Drug Smuggling Tabuk jordan SPA واس 3 OCT M  حمدان عطيش عطية
الربايعه

Hamdan Atysh 
Atiya Alrbyah ١02

Murder Of Babol 
Hosan Riyadh Indian SPA واس ١2 OCT M كومار بشقار نام Komar Bishqar 

Nam ١03

Murder Of Babol 
Hosan Riyadh Indian SPA واس ١2 OCT M لياقت على خان رحمن Liyqat Ali Khan 

Rahman ١04

Drug Smuggling Aljuf Palestinian SPA واس ١2 OCT M محمد جمعه أحمد عنبر Mohamed Jomah 
Ahmed Anber ١0٥

Drug Smuggling Aljuf Saudi SPA واس ١2 OCT M  فلحان بن محمد فلحان
السبيعي

Flhan Mohamed 
Falhan Alsbye ١06

Drug Smuggling Damam Saudi SPA واس ١6 OCT M  سعود بن نايف بن مفلح
الشمري

Saud Naif Moflh 
Alshamiry ١0٧

Drug Smuggling Eastern 
Province Pakistani SPA واس ١8 OCT M سفدار إقبال باتي خان Sefdar Eqbal Bati 

Khan ١08

Drug Smuggling Tabuk Saudi SPA واس 24 OCT M  سليم بن زايد بن سليم
الحويطي

Slayem Zaid 
Slayem Alhwayti ١09

Drug Smuggling Tabuk Saudi SPA واس 24 OCT M  عطا هللا بن عطيه بن
سويلم الحويطي

Atallah Atiya 
Swaylm Alhwety ١١0

Murder Of 
Naser Abdullah Riyadh Saudi SPA واس 26 OCT M  شيبان بن عبدهللا بن 

شيبان آل سويلم الدوسري
Shyban Abdullah 
Shyban Aldowsri ١١١

Murder Of 
Naser Mohamed Damam Saudi SPA واس 3١ OCT M  محمد بن عبدهللا بن فهد

القحطاني

Mohamed 
Abdullah Fahad 

Alqahtani
١١2

Murder Of Fada 
Monahey Asir Saudi SPA واس 3١ OCT M  ناصر بن محمد بن سعيد

الشهراني
Naser Mohamed 
Said Alshahrani ١١3

Drug Smuggling Aljuf Syrain SPA واس ١ NOV M حمدي أكرم السمحان Hamedy Akram 
Alsmhan ١١4

Murder Of 
Shuaa Batal Riyadh Saudi SPA واس 2 NOV M  شافي بن حطاب بن فيحان

آل بريك الدوسري
Shafi Hatab Fyhan 

Albrek Aldowsri ١١٥

Drug Smuggling Tabuk Saudi SPA واس 2 NOV M  سليمان بن عطاهلل بن
عوده العطوي

Slyman Atallah 
Awda Alatawi ١١6

Drug Smuggling Almadina Pakistani SPA واس ٧ NOV M شفاقت علي لياقت Shafqat Ali Liqat ١١٧

Drug Smuggling Tabuk Saudi SPA واس 8 NOV M  سليمان بن سويلم بن
شاهين الحويطي

Slyman Swlum 
Shahn Alhawiti ١١8

Murder Of Salah 
Nasser Taif Yemen SPA واس ١4 NOV M حاتم صالح علي العبدلي Hatim Saleh Ali 

Alabdily ١١9

Murder Of 
Mostafa 

Mohamed

Eastern 
Province Saudi SPA واس ١4 NOV M  محمود بن عيسى بن تقي

أبو أديب
Mohamed Aisa 
Taqi Abo Adeb ١20

Drug Smuggling Tabuk Saudi SPA واس ١٥ NOV M  منصور بن عوض بن
سلمان العمراني

Manswr Awad 
Salman Alamrani ١2١

Drug Smuggling Tabuk jordan SPA واس ١٥ NOV M  درويش خليل أحمد
درويش

Darwish Khalil 
Ahmed Darwish ١22

Drug Smuggling Abha Yemen SPA واس 2١ NOV M حسن محمد علي هادي Hasan Mohamed 
Ali Hadi ١23

Murder Of Sami 
Saad Mohamed Asir Saudi SPA واس 2١ NOV M  حامد بن علي بن محنش

الحارثي
Hamid Ali Monish 

Alharthi ١24

Drug Smuggling Tabuk Saudi SPA واس 22 NOV M  سامي بن صبحي بن سعيد
العطوي

Sami Sobhi Saed 
Alatwi ١2٥

Murder Of 
Sultan Abdalali

wadi al 
dawasir Saudi SPA واس 23 NOV M  محمد بن فاهد بن محماس

الدوسري
Mohamed Fahid 

Aldwsri ١26
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Murder and 
Robbery Asir Yemen SPA واس 28 NOV M علي علي أحمد السفلي Ali Ali Ahmed 

Alsalafy ١2٧

Murder and 
Robbery Asir Yemen SPA واس 28 NOV M  صادق أحمد صغير

القطافي
Sadiq Ahmed 
Saqer Alqatafi ١28

Murder and 
Robbery Asir Yemen SPA واس 28 NOV M محمد محمد حسن السفلي

Mohamed 
Mohamed Hasan 

Alsalafi
١29

Murder and 
Robbery Asir Yemen SPA واس 28 NOV M صالح محمد حسن ملضي Salh Mohamed 

Hasan Mlty ١30

Murder and 
Robbery Asir Yemen SPA واس 28 NOV M زيد مجدر أحمد عشي Zayed Mjader 

Ahmed Ashy ١3١

Murder and 
Robbery Asir Yemen SPA واس 28 NOV M  عبدهللا شوعي حسن

ملضي
Abdullah Shwey 

Hasan Moldy ١32

Drug Smuggling Tabuk Saudi SPA واس 28 NOV M  لويفي بن فرحان بن فالح 
البلوي

Lawifi Farhan 
Falah Alblwi ١33

Murder Of 
Abdulkhani Sief Riyadh Yemen SPA واس 4 DEC M  عادل بن عبدالكريم بن

علي الغنام
Adil Abdulkarem 

Ali Khanam ١34

Murder Of 
Motheb 

Mohamed
Taif Saudi SPA واس ٥ DEC M

 مثيب بن محمد بن

عبدالله السبيعي
Motheb Mohamed 

Abdullah ١3٥

Murder Of Said 
Salem Aldamam Saudi SPA واس ٥ DEC M

 خالد بن عوض بن

فهد العتيبي
Khald Awad Fahad ١36

Murder Of 
Hasna Hesen Jeddah Saudi SPA واس 6 DEC M  سعود بن سعد بن

عبدالجبار البردي
Saud Saed 
Abduljabar ١3٧

Murder Of 
Homod Yarkhan Mecca Pakistani SPA واس ٧ DEC M  محمد بادل خان عثمان

 جعفر علي
Mohamed Badil 

Khan ١38

Murder Of Ali 
and Mohamed

Khamis 
Mushait Saudi SPA واس ١4 DEC M  خزام بن عائض بن

مبارك الشهراني
Khazam Ayed 

Mobark ١39

Murder Of 
Seham, Raid, 

Lames
Taif Saudi SPA واس ١٧ DEC M  سعد بن سعيد بن ظافر

الشهري
Sad Said Dafer 

Alshehri ١40

Murder Of Jaber 
Behsh Abha Yemen SPA واس ١9 DEC M  خالد بن عبدهللا بن حمود

العمراني
Khaled Abdullah 

Homod ١4١

Murder Of 
Hiyder Nabi 

Bakhash 
Taif Saudi SPA واس 20 DEC M  خالد بن معيض بن حجيل

Khaled Moaid Hajil القثامي ١42

Drug Smuggling Tabuk jordan SPA واس 20 DEC M  حسن أحمد مسعود
عساسفه

Hasan Ahmed 
Mahmod Asasifa ١43

Murder Of Omar 
Homod Taif Saudi SPA واس 2١ DEC M  حامد بن مطير بن محمد

 المالكي
Hamd Moter 

Mohamed Almalky ١44

Murder Of 
Abdulmalik, 
Hesa, Nada, 
Nora,Noha, 

Abeer

Riyadh Saudi SPA واس 26 DEC M  محمد بن عبدهللا بن محمد
القحطاني

Mohamed 
Abdullah 

Mohamed Alqhtani
١4٥

Drug Smuggling Eastern 
Province Saudi SPA واس 2٧ DEC M  عمار بن أحمد بن سعيد

الغامدي
Amar Ahmed Said 

Alqamdi ١46
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   Crime الجريمة No
   Murder )and any other crimes(  قتل 83
   Drug related offences مخدرات ٥9
   Kidnapping, torture and rape خطف / اغتصاب 4
   Witchcraft and sorcery and adultery سحر
   Armed robbery سرقة مسلحة
   Total المجموع ١46

   Nationality الجنسية Male ذكر Female أنثى

   Saudi سعودي 9١

   Pakistani باكستاني ١6

  jordan أردني 6

  Indian هندي 2

  Yemen يمني 2١

  Ethiopia أثيوبي 2 ١

  Syrain سوري 3

  Canadian كندي ١

  Nigerian نيجيري ١

  Palestinian فلسطيني ١

  Mali مالي ١

  Total المجموع ١44 2

عدد اإلعدامات حسب الجريمة

عدد اإلعدامات حسب الجنسية
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