السلطة تعد لنشر مقاطع متلفزة تقول أنها عن ثالثة خاليا تسعى إلسقاط النظام
محاوالت حثيثة للسلطة لقتل العمل الحقوقي أو إصالحي،
وتجريم كل عمل معارض.
ال زالــت الســلطات الســعودية مســتمرة فــي حمــات اعتقــاالت طالــت شــرائح مختلفــة مــن المجتمــع ،وركــزت علــى
نشــطاء حقــوق اإلنســان ودعــاة اإلصــاح ،واألشــخاص الذيــن تتوقــع الســلطات أنهــم قــد يتجــرأون فــي نقــد انتهــاكات
وتجــاوزات الســلطات ،وكان واضحــا بمــا الشــك فيــه أن هــذه االعتقــاالت تأتــي بهــدف اســكات المجتمــع الســعودي،
وضمــان عــدم وجــود أصــوات ناقــدة ألخطــاء النظــام ،وخاصــة أن هــذه الحمــات جــاءت متوازيــة مــع حمــات دعائيــة
تــروج لولــي العهــد الســعودي بأنــه إصالحــي ويســعى للتطويــر واالنفتــاح فــي البــاد ،والســماح بالحريــات وإعطــاء
الحقــوق ،ولكــن وفــي الوقــت ذاتــه فــإن الممارســة علــى األرض مختلفــة تمامــا ،حيــث تزايــد القمــع بشــكل غيــر مســبوق.
واألخطــر مــن ذلــك أن الســلطات الســعودية وفــي محاولــة لتجــاوز الضغــوط الدوليــة ،وفــي محاولــة لتبريــر حمــات
القمــع الرهيبــة ،فــإن الســلطات قامــت بحملــة تحــاول فيهــا تشــويه ســمعة المعتقليــن ،ووعــدت  -فــي عــدة مــرات  -بنشــر
فيديوهــات اعترافــات للمعتقليــن ،وســربت الســلطات عبــر منافــذ متعــددة ،وورد للقســط مــن عــدد مــن الجهــات الدوليــة
التــي تواصلــت بهــا الســلطات ،أن الســلطات تعــد لنشــر عــدد مــن المقاطــع المتلفــزة لضحايــا االعتقــال التعســفي ،وذلــك
بهــدف ترويــع المجتمــع ،وخــداع النــاس بادعــاء وجــود خاليــا وتنظيمــات ســرية ينتمــي إليهــا المعتقليــن.

وتســرب الســلطات أن إحــدى المجموعــات لهــا عالقــات بمنظمــات حقوقيــة ودول مجــاورة وتهــدف إلســقاط النظــام،
ومجموعــة أخــرى مرتبطــة بجماعــة اإلخــوان المســلمين وتهــدف لالســتيالء علــى الحكــم ،ومجموعــة ثالثــة تســرب
الســلطات أنهــا تحمــل مخططــا النفصــال واســتقالل منطقــة الحجــاز.
وقامــت الســلطات بجمــع عــدد مــن التغريــدات والمقــاالت والمواقــف الســابقة لعــدد مــن المعتقليــن لتســتخدمها فــي دعــم
ادعائهــا ،مــع إجابــات للمعتقليــن مجتــزأة مــن التحقيقــات ،وقــد يكــون معهــا أقــوال منتزعــة باإلكــراه ،لتقــوم الســلطات
باســتخدام ذلــك كلــه وانتاجــه فــي وثائقــي يهــدف للتخويــف مــن النشــطاء ،وتبريــر حمــات القمــع الرهيبــة ،وتخويــف
المجتمــع واســكاته ،واصمــات الخــارج ايضــا.
وبهــذا تســتخدم الســلطات المواقــف الداعمــة لحقــوق اإلنســان ،أو الرافضــة لتوتيــر العالقــات مــع دول الجــوار ،لتصنــف
أصحــاب هــذه المواقــف بأنهــم ينتمــون للمجموعــة األولــى ،التــي لهــا عالقــات وصــات بــدول ومنظمــات وإعــام
خارجــي ،وتقــول أن هدفهــا هــو إســقاط النظــام وخلــق نظــام بديــل باســم الديموقراطيــة.
كمــا اســتخدمت الســلطات مواقــف الرافضيــن النقــاب مصــر ،والمتعاطفيــن مــع ضحايــا مجزرتــي رابعــة والنهضــة،
والمتعاطفيــن مــع المقاومــة الفلســطينية ،حتــى بعــض مــن رفعــوا شــعار رابعــة إبــان المجــزرة الرهيبــة التــي قــام بهــا
نظــام السيســي فــي مصــر بدعــم ســعودي ،لتحشــرهم فــي المجموعــة الثانيــة التــي تدعــي الســلطات أنهــا تتآمــر مــع
جماعــة اإلخــوان لالســتيالء علــى الحكــم فــي الســعودية.

وقامــت الســلطات أيضــا بجمــع المواقــف التــي ترفــض مركزيــة الســلطة فــي الوســط ،وتهميــش األطــراف أو إهمــال
مكــة والمدينــة ،وترفــض فــرض نمــط واحدعلــى شــرائح مختلفــة مــن المجتمــع ،أو ترفــض تهميــش ثقافــة وإرث
الحجــاز ،وصنفــت الســلطات مواقفهــم بأنهــا دليــل علــى انتمائهــم للمجموعــة الثالثــة التــي تســعى لالنفصــال بالحجــاز
عــن الوســط.
وبهــذا تجــد الســلطات مبــررا لهــا أن تأخــذ المعتقليــن تعســفيًا إلــى المحاكــم لتحاكمهــم علــى أفعــال مدنيــة ســلمية
ال تســتحق العقوبــة ،فــي ظــل قبــول ربمــا محلــي وربمــا عالمــي ،وربمــا تأخذهــم للمحكمــة الجزائيــة المتخصصــة
والمختصــة بشــؤون اإلرهــاب ،وتحكــم عليهــم بالســجن لســنوات طويلــة كمــا فعلــت مــع نشــطاء وإصالحييــن ســابقين،
وكمــا اختلقــت خاليــا تجســس ال وجــود لهــا حقيقــة مــن قبــل.
إن القســط إذ تنشــر هــذا لتحــذر مــن قبــول ادعــاءات الســلطة ،وقبــل أن تمضــي الســلطات قدمــا فــي اســتهداف األبريــاء،
فــإن القســط تذكــر أنهــم معتقلــون تعســفيا ،وأنــه يجــب اإلفــراج الفــوري وغيــر المشــروط عنهــم ،حيــث جمــع اعتقالهــم
كل الصفــات التــي تجعلنــا نقــول أن اعتقالهــم اعتقــال تعســفي ،بحيــث يعتبــر الفريــق التابــع لألمــم المتحــدة العامــل
المعنــي باالحتجــاز التعســفي بــأن االعتقــال تعســفيا:
إذا كان االعتقال بال سند قانوني ،أو
.1
إذا كان سبب االعتقال ممارسة المعتقل ألحد حقوقه الطبيعية ،أو
.2
إذا كانت المحاكمة ال ترقى لشروط المحاكمات العادلة ،أو
.3
ونذكــر أن معتقلــي حملــة ســبتمبر ،ومنهــم دعــاة اإلصــاح :الدكتــور ســلمان العــودة ،والدكتــور علــي العمــري ،والدكتور
مبــارك بــن زعيــر ،واالقتصــادي عصــام الزامــل ،والباحــث اإلصالحــي البــارز عبــدهللا المالكــي ،جميعهــم تــم اعتقالهــم
تعســفيا دون أي مبــرر قانونــي ،وبســبب ممارســتهم لحقوقهــم الطبيعيــة ،وال زالــوا دون محاكمــة ودون محامــاة منــذ
أكثــر مــن عشــرة أشــهر حتــى هــذه اللحظــة منــذ اعتقالهــم فــي ســبتمبر الماضــي.
كمــا أن الســلطات قامــت باعتقــال عــدد مــن ناشــطات ونشــطاء حقــوق اإلنســان ،ومنهــم الدكتــور عزيــزة اليوســف،
وإيمــان النفجــان ،ولجيــن الهذلــول ،وإبراهيــم المديميــغ ،ومحمــد الربيعــة ،ومحمــد البجــادي ،ونــوف عبدالعزيــز
الدوســري ،وميــاء الزهرانــي وذلــك بســبب نشــاطهم الحقوقــي ،وادعــت الســلطات أن التواصــل بالمنظمــات واإلعــام
بأنــه خيانــة وطنيــة ،وشــنت حملــة تشــويه رهيبــة ضــد النشــطاء ،مــع أن كل مــا قامــوا بــه هــو عمــل مشــروع ال يجــوز
المعاقبــة عليــه ،والزال الضغــط علــى النشــطاء والتضييــق عليهــم متواصــا حتــى اللحظــة ،ولــم تســمح لهــم بالزيــارة
وال بوجــود محــام ولــم تكشــف عــن أماكــن تواجدهــم حتــى هــذه اللحظــة .هــذا باإلضافــة إلــى اســتحالة توكيــل محاميــن
عــن المعتقليــن حتــى وإن ادعــت الســلطات الســماح بتوكيــل المحاميــن وذلــك بســبب التضييــق الشــديد الــذي مارســته
الســلطات علــى المحاميــن ،واســتهدفت جميــع المحاميــن الذيــن يدافعــون عــن معتقلــي الــرأي ،وكان مــن أبرزهــم
المعتقــل حديثــا الدكتــور إبراهيــم المديميــغ ،الــذي كان ذنبــه األكبــر أنــه المدافــع األبــرز عــن معتقلــي الــرأي ،باإلضافــة
للتضييــق الــذي طــال النشــطاء الحقوقيــون وليــد أبوالخيــر وعبدالعزيــز الشــبيلي وفــوزان الحربــي ،المعتقلــون حاليــا
والذيــن كانــوا يتوكلــون عــن المعتقليــن الحقوقييــن قبــل اعتقالهــم ،باإلضافــة إلــى جميــع المحاميــن الذيــن توكلــوا عــن
معتقلــي الــرأي والذيــن انتهــى بهــم المطــاف للعيــش فــي المهجــر أو االعتــزال.
القســط تحــذر مــن االنجــرار خلــف محــاوالت الســلطات تبريــر قمعهــا ،ومحاوالتهــا تشــويه ســمعة معتقلــي الــرأي،
وتدعــوا فــي اســتمرار الضغــط علــى الســلطات حتــى اإلفــراج عــن جميــع معتقلــي الــرأي.
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