دعوة للتكاتف ضد الظلم بتخليد أسماء أبطال حقوق اإلنسان
إن األسوء واألخطر من الظلم نفسه ،هو تطبيع ذلك الظلم ،وجعله أمرا مقبوال ومستساغا ،وجعل
ر
وينتش ويتجذر ،ويحصل ذلك بعدم مواجهة الظلم بالطرق الكافية ،أو بعدم
البيئة قابلة له ليستمر
المعرفة بوقوعه أو بحجمه الحقي يق ،وهذا بالضبط ما يحصل يف المملكة العربية السعودية.
يعلم الجميع أن السلطات السعودية مستبدة بشكل كامل ،وأنه ال يوجد أي طريقة للمشاركة
للتعبي عن الرأي ،وال حرية
السياسية ،وال حت لمراقبة أداء السلطة ومساءلتها ،وال يوجد أي سماح
ر
المدن المستقل ،وفوق هذا ،ال يوجد استقالل للقضاء
للتجمع ،وال يسمح إطالقا بمؤسسات المجتمع
ي
ر
شء بإرادة الملك وحده ومن يخوله ،وال يوجد دستور وال برلمان أو أي
وال فصل ربي السلطات ،فكل ي
مؤسسة تمثل الشعب ،وال بنية قانونية وال مؤسسية تحفظ للناس أمنهم ،ويعرفون وفقها حقوقهم
يبي
ومالهم وما عليهم ،وال إعالم حر ومستقل ينقل الواقع ،ومن يحاول بشكل مستقل أن ينتقد أو ر
فقي
الحقيقة فهو يضع نفسه يف مواجهة أجهزة السلطة ،ومن ال ترض عليه السلطات ،قد يحال إىل ر
مشغول بلقمته ومصاريف أرسته ،حيث الفصل من العمل ،والحرمان من التكسب ،والتضييق يف
فقي تماما ،أو يدفع إىل نفاق السلطة واليوي ج لها ليستطيع العيش ،وب هذا
التجارة ،حت يحال إىل ر
استطاعت السلطات قمع الداخل وترهيبه ،وصناعة رأي يمجد السلطات ويؤيد أي قرار تتخذه مهما
كان مضا ،واستطاعت خداع العالم يف الخارج ،وتقديم صورة لهم مغايرة عما يحدث يف الداخل ،من
االجتماع بزراعة التطرف والكراهية والعنضية
وتدمي للمكون
قمع واستبداد وفقر وبطالة وفساد
ر
ي
والطائفية ،وقد كتب عن هذا جهات عدة ،بعد تواصل مع الداخل بحذر ومخاطرة ،ولكنها جهود
أكي ررسكات
الت تروج لها السلطات بمليارات الدوالرات ،وبمعونة ر
متواضعة مقارنة بالدعاية العظيمة ي
العالقات العامة.
إن نشطاء حقوق اإلنسان هم الصوت الذي ال ينحاز لطرف دون طرف ،وهمه اإلنسان وحقوقه،
ووجودهم مصلحة للجميع ،فوجودهم يمنح فرصة لكل أبناء المجتمع ،فهم يرصدون االنتهاك
التعبي للجميع ،فهم صمام األمان لكل مجتمع ،وب هذا كان
ويرفضونها ضد أي طرف ،ويطالبون بحرية
ر
قمع السلطات السعودية عليهم مضاعفا ،وكان واجبنا تجاههم مضاعفا أيضا ،ولذا نخصص هذه
الحملة لهم.
فعمل نشطاء حقوق اإلنسان هام وضوري للغاية ،حيث أصبحوا النافذة الوحيدة لكشف الحقيقة،
بتواصلهم مع المنظمات واإلعالم بمصداقية وبعيدا عن إمالءات السلطات ،ولكن السلطات مدركة
فه تضب بيد من حديد كل من تكتشف عمله ،وتقوم بتشويه سمعته ،وتحكم عليه
لذلك ،ولهذا ي
بقسوة ،وتستخدم ضده قانون مكافحة اإلرهاب ،ومحكمة كان من المفيض أن تختص بشؤون
اإلرهاب (المحكمة الجزائية المتخصصة).
الكثي خلف القضبان،
فأرعبت كل من يحاول أن يسلك هذا المسلك النبيل ،وقل عدد النشطاء ،وغاب
ر
وتحول بعضهم خوفا من القمع ،وأصبح من الصعب علينا استقطاب مزيد من الشباب لدعم الحقوق
والحريات ،وب هذا تغيب الحقيقة يف الداخل ،ليتكرس القمع واالستبداد ،وليتطبع الناس عىل ذلك يف
ويختق كل صوت عدا صوت السلطة ،ومؤيد للسلطة ،وخائف من
ظل عدم وجود نقد مستقل،
ي
وتختق الحقيقة.
السلطة،
ي

ويتم نسيان األبطال الذين دفعوا ثمنا غاليا للدفاع عن الحقوق ،ينسون خلف القضبان ،وقد يصدق
ومشوه سمعة
ومعطىل عجلة التنمية وعمالء الغرب
باإلرهابيي
البعض رواية السلطة ،فيصفهم
ر
ي
ي
البالد ،كما تتهم السلطات دا ً
ئما.
الت يقاوم فيها األبطال للظلم
إن بيئة العمل يف السعودية ليست بيئة صانعة لألبطال مثل بلدان أخرى ي
وف ظل وجود إعالم وتغطية تفيهم حقهم ،فيكونون رموزا وأبطاال
يف وسط وجود حاضنة اجتماعية ،ي
الكثي ،ويضحون كث ريا ،يف ظل ضعف للحاضنة
بما قدموا وبذلوا .ولكن األبطال يف السعودية ،يبذلون
ر
الشعبية ،وضعف للتغطية العالمية ،لتقتل تضحياتهم ،وقد تقتل شخصياتهم كرموز لألجيال،
ويقمعون ثم يتم نسيانهم.
فعند اعتقال ناشط أو ناشطة فإننا كمنظمات ،نطالب باإلفراج ،وكأننا نطالب السلطة عن التوقف عن
الخطأ فقط ،دون أن نطالب برد االعتبار لهؤالء األبطال ،ومعنا اإلعالم والمؤسسات والدول تتفاعل
ونتفاعل يف أول أيام االعتقال ،ثم يخف العمل بعد أن تصدر السلطات حكما قضائيا جائرا ضد
الناشط ،ثم قد يتحول ضغطنا إىل طلب تسهيل زيارة للمعتقل ،والتوقف عن التعذيب وسوء
وتحسي ظروف االعتقال ،وكأن أمر االعتقال قد بات مقبوال ،فنياجع نحن يف ضغطنا
المعاملة،
ر
الدوىل إال فية االعتقال ،ثم يغيب الضغط،
تعان السلطات الضغط
وتتقدم السلطات يف قمعها ،وال ي
ي
وتتخلص السلطات من النشطاء خلف القضبان دون أن تدفع ثمن فعلتها ،ثم تحسن صورتها يف
الخارج باألموال والصفقات.
ولهذا ،ترى القسط أنه أصبح الزما أن نعمل بطريقة مختلفة ،وأال يكون تحركنا لألخبار العاجلة
والطارئة فقط ،وننىس االنتهاكات المتقادمة ،وأال تكون مطالبنا متواضعة ،وأال نسمح للسلطات
باالستمرار يف هذا النهج ،ولن يكون ذلك إال بتقديم هؤالء النشطاء كرموز وأبطال يعرفهم العالم
وتقتدي بهم األجيال ،لنكرس يف األجيال رفض الظلم ،ودعم الحقوق ،وحب العدالة ،ولذا البد أن
تكون رسالتنا إىل كل المنصات لتكريم أبطال حقوق اإلنسان يف السعودية ،وتخليد أسمائهم ،ليخلد
أيضا سوء فعل من قمعهم ،فيعرف العالم من يمارس القمع عىل حقيقته ،وال تسيه حمالته الدعائية
وال عالقاته السياسية المختبئة خلف صفقات النفط والسالح.
وداعم الحقوق حول العالم أفرادا
وتدعو القسط المنظمات الصديقة ،والمؤسسات ،والدول،
ي
وجماعات ،إىل العمل معا وفق حمالت منظمة لتقديم هؤالء األبطال للجوائز العالمية ،كجائزة نوبل
وغيهما ،وتسمية الشوارع بأسمائهم ،وكتابة قصصهم كروايات ،وتخليدها
للسالم ،وسخاروف للفكر ،ر
كأفالم ،وفيها ما يبهر العالم ويعزز قيم العدالة ويحد من تغول االستبداد والظلم ،وقد بذلوا أعمارهم
يف سبيل قيم يؤمنون بها ،ومن أجلها هم يقبعون اآلن خلف القضبان ،كأعضاء جمعية حسم ،الدكتور
وف كل مرة يخرج من السجن يعود مجددا للمطالبة
عبدهللا الحامد الذي دخل السجن عدة مرات ،ي
القحطان الذي عمل يف منصب رفيع لم يغره
بالدستور وبحقوق اإلنسان ،ورفيقه الدكتور محمد
ي
فعمل مع حسم وطالب بوقف االنتهاكات والحد من تغول السلطات ،ومحمد البجادي الذي سجن
عدة مرات ،وعندما سألته السلطات إذا كان له معتقل من أهله ،فأجاب بأن كل مظلوم هو أهله،
وعبدالعزيز الشبيىل وفوزان الحرن اللذان ترافعا أمام المحاكم عن ر
أكي من مئة ضحية لم يكن أحد
ري
ي
.
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ومعتقىل الرأي يف السعودية ،واألستاذة عزيزة اليوسف االسم
المدافع عن أبرز نشطاء حقوق اإلنسان
ي
وه أحد أبرز
األبرز يف الدفاع عن حقوق المرأة ،واألستاذة إيمان النفجان الناشطة والكاتبة البارزة ي
ولجي الهذلول البارزة جدا يف ملف قيادة المرأة للسيارة
المنظرات للنشاط النسوي يف السعودية،
ر
والت استغلت شهرتها ووظفتها يف الدفاع عن حقوق اإلنسان ،واألستاذ محمد الربيعة .إن هؤالء
ي
محاوالت
المدن ،وحاولوا تأسيس أعمال منظمة تدفع نحو
المجتمع
لمؤسسات
التأسيس
يمثلون
ي
الكثي ،فيعرف العالم الحال عىل
يتغي ر
والت كان يمكن بوجودها أن ر
دولة الحقوق والمؤسسات ،ي
ر
للتعبي لكل الشائح ،ويبدأ النقد لالنتهاكات حت يتم الحد منها ،وتزيد
حقيقته ،وتفتح النوافذ
ر
المطالب الحقوقية ويفتح لها الباب ،ولكن السلطات قمعتهم بشدة ،وحكمت عىل بعضهم بأحكام
قاسية جدا ،وتعمدت بشكل ملحوظ من محاولة تشويه سمعتهم يف الداخل والخارج ،ولمقاومة فعل
السلطات هذا ،فإن واجبنا اآلن هو:
تقديمهم للعالم كأبطال ،ليعرف قصصهم ،ويعرف حجم الظلم والمعاناة يف الداخل السعودي،
ويخلد التاري خ نضال األبطال وظلم وبؤس االستبداد.
القسط لحقوق اإلنسان
فولهام ،لندن
أبلغ عن شكوى
تابع القسط عىل تويت:
@ALQST_ORG

