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تحرك عاجل مُشترك

قمع خطير ضد الحقوقيات السعوديات
أكثر من ُ 30منظمة ُحقوقية ُتطالب باإلفراج الفوري عنهن
تدعــو مُنظمــات حقــوق اإلنســان المُوقعــة أدنــاه الســلطات الســعودية إلــى اإلفــراج الفــوري وغيــر المشــروط عــن
جميــع المدافعــات والمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان المُعتقليــن خــال األُســبوعين الماضييــن ،والذيــن اح ُتجــزوا لمجــرد
دعمهــم حقــوق المــرأة أو غيرهــا مــن األنشــطة الحقوقيــة الســلمية فــي الســعودية .كمــا ندعــو الســلطات إلــى الكشــف
الفــوري عــن مكانهــم ،والســماح لهــم باالتصــال بعائالتهــم وبالمحاميــن الذيــن يختارونهــم ،وإجــراء تحقيقــات شــفافة،
وااللتــزام بالمعاييــر القانونيــة الدوليــة للمحاكمــة العادلــة ،مــع أننــا نعتقــد أنــه ينبغــي إســقاط جميــع التهــم المُوجهــة إليهــم
واإلفــراج عنهــم فــورا .نشــعر بالقلــق بشــكل خــاص ألن بعــض المعتقــات والمُعتقليــن يُمكــن أن يُحكــم عليهــم بالســجن
بســبب عملهــم الحقوقــي الســلمي والمشــروع ،بمــا فــي ذلــك حملتهــم المُســتمرة منــذ عقــود لرفــع الحظــر عــن القيــادة –
للمفارقــة ،يأتــي ذلــك قبــل أقــل مــن شــهر مــن القــرار المتوقــع للســلطات ،الــذي طــال انتظــاره ،برفــع الحظــر وتمكيــن
المــرأة فــي البــاد مــن القيــادة بشــكل قانونــي.
تعلــم المُنظمــات المُوقعــة أدنــاه أن مــا ال يقــل عــن  12مُدافعــة عــن حقــوق اإلنســان اعتقلتهــن الســلطات الســعودية فــي
الســعودية منــذ  15مايو/أيــار  .2018مــن بيــن هــؤالء المُدافعــات داعيــات ونصيــرات حمــات “حملــة  26أكتوبــر”
 ،#Oct26drivinggو”الحــق فــي قيــادة الســيارة”  ،#Right2Driveو”أنــا وليــة نفســي”IAmMyOwnGuard�#
 ،ianاللواتــي تجــرأن علــى الحديــث بصراحــة عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي البــاد وانتقــاد التمييــز الرســمي
ضــد المــرأة فــي الســعودية .وصفــت وســائل إعــام رســمية علنــا ســبعة نســاء مُدافعــات عــن حقــوق اإلنســان ومُؤيــدات
لحركــة حقــوق المــرأة بأنهــن خائنــات ،بمــن فيهــن لُجيــن الهذلــول؛ والمُدافعــة المعروفــة عــن حقــوق المــرأة فــي وســائل
التواصــل االجتماعــي التــي اع ُتقلــت فــي  15مايو/أيــار ،الدكتــورة إيمــان آل نجفــان ،مُؤسســة وكاتبــة فــي مُدونــة المــرأة
الســعودية “ ،”Saudiwoman’sWeblogوالتــي احتجــت ســابقا ضــد حظــر القيــادة؛ وعزيــزة اليوســف ،مُدافعــة
بــارزة عــن حقــوق المــرأة؛ والدكتــور إبراهيــم المديميــغ ،مُحــام ومُدافــع عــن حقــوق اإلنســان؛ والكاتــب محمــد الربيعــة؛
وعبــد العزيــز المشــعل ،رجــل أعمــال وعضــو مجلــس إدارة مُنظمــة غيــر حكوميــة لحقــوق المــرأة؛ ورجــل لــم يُذكــر
اســمه .كمــا أعلنــت وســائل إعــام رســمية عــن اعتقــال إبراهيــم فهــد آل نفجــان.
كمــا أكــد حقوقيــون ســعوديون اعتقــال أربعــة مُدافعــات أخريــات عــن حقــوق اإلنســان أطلــق ســراحهن منــذ ذلــك الحيــن،
مــن بينهــن الدكتــورة عائشــة المانــع ،والدكتــورة حصــة آل الشــيخ ،والدكتــور مديحــة العجــروش ،اللواتــي شــاركن فــي
أول حركــة احتجــاج نســائية مــن أجــل الحــق فــي قيــادة الســيارات عــام  .1990فــي ذلــك الوقــت ،تــم اعتقــال  47امــرأة
لقيادتهــن الســيارة وفقــدن جــوازات ســفرهن ووظائفهــن .وشــملت االعتقــاالت واإلفــراج كل مــن والء ال ُ
شــبر ،وهــي
ناشــطة شــابة معروفــة بحملتهــا ضــد نظــام الوصايــة .جميعهــن أكاديميــات وخبيــرات داعمــات لحقــوق المــرأة وقدمــن
المُســاعدة للناجيــات مــن العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس .فــي  23مايو/أيــار ،أُفــرج عــن الدكتــورة عائشــة المانــع
مــن الحجــز ،رُبمــا بســبب المــرض .بعــد ذلــك بيوميــن ،أفرجــت الســلطات الســعودية أيضــا عــن الدكتــورة حصــة آل
الشــيخ ،والدكتــورة مديحــة العجــروش ،ووالء آل شــبر .ال تــزال شــروط إطــاق ســراحهن مجهولــة .ومنــذ ذلــك الحيــن،
اعتقلــت الســلطات الســعودية محمــد البجــادي ،وهــو مدافــع عــن حقــوق اإلنســان وعضــو مُؤســس فــي “جمعيــة الحقــوق
المدنيــة والسياســية فــي الســعودية”.
فــي  19مايو/أيــار  ،2018أعلنــت وكالــة األنبــاء الســعودية الرســمية عــن اعتقــال ســبعة مُدافعــات عــن حقــوق اإلنســان
واتهمتهــن بالخيانــة والتآمــر ضــد الدولــة ،مُشــيرة إلــى أنهــن متهمــات “بعمــل منظــم للتجــاوز علــى الثوابــت الدينيــة
والوطنيــة” ،و”التواصــل المشــبوه مــع جهــات خارجيــة” ،و”تجنيــد أشــخاص يعملــون بمواقــع حكوميــة حساســة”،
و”تقديــم الدعــم المالــي للعناصــر المُعاديــة فــي الخــارج بهــدف النيــل مــن أمــن واســتقرار المملكــة وســلمها االجتماعــي
والمســاس باللحمــة الوطنيــة”.
بعــد فتــرة وجيــزة ،بــدأت وســائل إعــام رســمية وشــبه رســمية بتســمية وفضــح المُدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان المعتقلين
علــى صفحاتهــا األولــى وحســاباتها علــى وســائل التواصــل االجتماعــي ووصفهــم بـــ “الخونــة” و”#عمالء_الســفارات”.
ويُعتقــد أن بيــان وكالــة األنبــاء الســعودية يُشــير مُباشــرة إلــى الحقوقييــن الذيــن ســمتهم وســائل اإلعــام الســعودية.
أفــادت وكالــة األنبــاء الســعودية مُؤخــرا أن  17شــخصا تــم اعتقالهــم منــذ  15مايو/أيــار ،وتــم اإلفــراج عــن ثمانيــة
منهــم ،واالحتفــاظ بخمســة رجــال وأربــع نســاء يُواجهــون ُتهمــا.
الحملــة الحاليــة علــى الحقوقيــات ،والتــي بــدأت فــي يناير/كانــون الثانــي  2018عندمــا تحقــق “مركــز الخليــج لحقــوق
اإلنســان” و ُ
شــركاء محلييــن مــن اعتقــال مُدافعتيــن عــن حقــوق اإلنســان علــى األقــل ،بمــن فيهــن ُنهــى البلولــي وماريــا
ناجــي ،هــي ُجــزء مــن حملــة قمــع أوســع ضــد الحقوقييــن تصاعــدت خــال الســنوات الماضيــة .فــي  10نوفمبر/تشــرين
الثانــي  ،2017حكمــت المحكمــة الجزائيــة المُتخصصــة فــي الريــاض علــى الحقوقيــة نعيمــة المطــرود بالســجن ســت
ســنوات .تأتــي هــذه االعتقــاالت األخيــرة بعــد وعــود بإصالحــات أُعلــن عنهــا فــي  2017كجــزء مــن خطــة رؤيــة
 2030فــي الســعودية ،التــي روج لهــا بحمــاس ولــي العهــد محمــد بــن ســلمان.
إننــا قلقــون للغايــة بشــأن ظــروف ومصيــر الحقوقيــات والحقوقييــن المُعتقليــن ،خصوصــا مــع عــدم معرفــة أماكنهــم،
بمــن فيهــم لُجيــن الهذلــول ،وإيمــان آل نفجــان ،وعزيــزة اليوســف ،اللواتــي ال يزلــن رهــن االعتقــال بمعــزل عــن العالــم
الخارجــي .تقــول مصــادر ســعودية مُقربــة مــن لُجيــن الهذلــول إن اعتقالهــا انتقــام منهــا بســبب انخراطهــا فــي اآلليــات
الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،بمــا فيهــا هيئــات حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم المُتحــدة.
خــال الــدورة الـــ  69لـــ “اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة” (ســيداو) ،قدمــت ثــاث
منظمــات حقوقيــة غيــر حكوميــة تقريــرا خلــص إلــى أن التقــدم المُحــرز غيــر كاف فــي مجــال حقــوق المــرأة فــي
الســعودية ،وأنــه ينبغــي علــى ســلطات البــاد مُعالجــة االنتهــاكات المُســتمرة لحقــوق المــرأة علــى نحــو أكثــر شــموال.
أصــدرت الســعودية مرســوما ملكيــا فــي ســبتمبر/أيلول  2017لإلعــان عــن الســماح للمــرأة بالقيــادة اعتبــارا مــن 24
يونيو/حزيــران  ،2018وتقديــم صــورة ُتــروج لهــا شــركات العالقــات العامــة المُمولــة مــن الســعودية بــأن ولــي العهــد
الســعودي محمــد بــن ســلمان مُصلــح .مــع ذلــك ،وفــي أعقــاب اإلعــان ،أمــر مســؤولون فــي الديــوان الملكــي بشــكل
خــاص المُدافعــات عــن حقــوق اإلنســان بالتــزام الصمــت ،وعــدم إجــراء مُقابــات مــع وســائل اإلعــام أو النشــر علــى
وســائل التواصــل االجتماعــي.

نحن ،ال ُمنظمات الموقعة أدناه ،نحث السلطات السعودية على:

 -1اإلفــراج عــن جميــع األشــخاص المُحتجزيــن لمُجــرد مُمارســتهم الســلمية لحقوقهــم فــي حريــة التعبيــر،
وتكويــن الجمعيــات ،والتجمــع الســلمي فــورا ودون قيــد أو شــرط ،وإســقاط جميــع التهــم المُوجهــة إليهــم؛
 -2الكشــف فــورا عــن مــكان لُجيــن الهذلــول ،إيمــان آل نفجــان ،عزيــزة اليوســف ،محمــد البجــادي ،عبــد
العزيــز المشــعل ،إبراهيــم المديميــغ ،ومحمــد الربيعــة ،والســماح لهــم باالتصــال الفــوري بعائالتهــم ومحاميــن
مــن اختيارهــم؛
 -3ضمان السالمة الجسدية والنفسية لجميع الحقوقيين في السعودية في جميع األحوال؛

 -4الوقــف الفــوري لمُضايقــة الحقوقيــات ،بمــن فيهــن اللواتــي يُناضلــن بنشــاط وشــجاعة مــن أجــل حقــوق
المــرأة؛
 -5الســماح لجميــع أفــراد المُجتمــع الســعودي ،بمــن فيهــم النســاء ،بممارســة حقوقهــم ،بمــا فيهــا حقهــم فــي
حُريــة التعبيــر ،والتجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات ،دون أي مضايقــات قضائيــة أو أعمــال انتقاميــة أخــرى؛
 -6ضمــان أن يكــون جميــع الحقوقييــن ،فــي جميــع الظــروف ،بمــن فيهــم المدافعــات والمدافعيــن عــن حقــوق
المــرأة ،قادريــن علــى القيــام بأنشــطتهم الحقوقيــة المشــروعة دون خــوف مــن االنتقــام.

بادروا بالتحرك اآلن!
نطلــب مــن جميــع المؤيديــن كتابــة رســالة ،أو بريــد إلكترونــي ،أو ُمكالمــة هاتفيــة ،أو فاكــس،
أو تغريــدة علــى تويتــر باســتخدام هاشــتاغ  #ReleaseSaudiWHRDsلحــث الســلطات
الســعودية علــى العمــل علــى التوصيــات المذكــورة أعــاه.
اتصلوا بالمسؤولين التاليين:
الملك ورئيس الوزراء
جاللة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
خادم الحرمين الشريفين
مكتب جاللة الملك
الديوان الملكي ،الرياض
المملكة العربية السعودية
الفاكس( :عن طريق وزارة الداخلية)
)يُرجى المُحاولة عدة مرات( +966 11 403 3125
تويتر @KingSalman
السفير األمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز
سفارة المملكة العربية السعودية
601 New Hampshire Ave. NW, Washington DC 20037
الهاتف ،342-3800 )202( :فاكس3625 295 202 :
: info@saudiembassy.netالبريد اإللكتروني
: https://www.saudiembassy.net/contactعبر الموقع اإللكتروني
: @SaudiEmbassyUSAتويتر

ال ُموقعون:
1 .1القسط لدعم حقوق اإلنسان
2 .2منظمة العفو الدولية
3 .3هيومن رايتس ووتش
4 .4التحالف اإلقليمي للمدافعات عن حقوق اإلنسان في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
5 .5الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
6 .6الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
7 .7الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان
8 .8الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان
9 .9الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان
1010الرابطة التونسية لحقوق اإلنسان
 1111سيفيكوس :التحالف العالمي لمشاركة المواطنين
1212الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان
1313صندوق التمويل الطارئ لحقوق المرأة
1414العلمانية قضية نسائية
1515فرونت الين ديفندرز
1616الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان ،في إطار شبكة مرصد حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان
1717اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق اإلنسان في تونس
1818محامون من أجل العدالة في ليبيا
1919المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية
2020المرصد  -المركز العربي لحقوق اإلنسان في الجوالن
2121المركز األوروبي للديمقراطية وحقوق اإلنسان
2222مركز تونس لحرية الصحافة
2323مركز الخليج لحقوق اإلنسان
2424مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان
2525منتدى الشقائق العربي لحقوق اإلنسان
2626المنظمة األوروبية السعودية لحقوق اإلنسان
2727المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
2828المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ،في إطار شبكة مرصد حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان
2929منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين
 3030مؤسسة مهارات
3131نادي القلم اإلنغليزي
3232نادي القلم الدولي
3333اليقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية

