
السلطات السعودية تعتقل الناشطات الحقوقيات سمر بدوي ونسيمة 
السادة وأمل الحربي

ســمر بــدوي الحائــزة علــى الجائــزة الدوليــة للمــرأة الشــجاعة ونســيمة الســادة مدربــة حقــوق اإلنســان وأمــل الحربــي 
زوجــة الناشــط الحقوقــي وعضــو جمعيــة حســم فــوزان الحربــي

ــدوي  ــو 2018، داهمــت الســلطات الســعودية ســمر ب ــوم االثنيــن الموافــق 30 يولي ــاح ي فــي الواحــدة فجــًرا مــن صب
ومــن ثــم اعتقلتهــا وأحالتهــا إلــى أماكــن اعتقــال تابعــة لرئاســة أمــن الدولــة، وذلــك جــراء دفاعهــا الســلمي عــن حقــوق 
اإلنســان، فــي اســتمرار لحملــة اعتقــاالت جديــدة بــدأت فــي مايــو أيــار الماضــي، وطالــت الحملــة ناشــطات وناشــطين 

مدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان وخاصــة حقــوق المــرأة.
وفي ذات األثناء اعتقلت السلطات السعودية المدربة الحقوقية والناشطة البارزة نسيمة السادة.

ــم  ــى شــاطئ جــدة، وت ــة مــع أطفالهــا عل ــة بحري ــي عندمــا كانــت فــي رحل ــال أمــل الحرب كمــا قامــت الســلطات باعتق
ــة  ــي عضــو جمعي ــوزان الحرب ــارز ف ــة الناشــط الب ــي زوج ــول. وه ــكان مجه ــى م ــة إل ــن الدول ــل أم ــن قب ــا م اقتياده
الحقــوق المدنيــة والسياســية حســم، والمعتقــل منــذ 23 صفــر 1435هـــ )26 ديســمبر 2013م(، وهــو فــي ســجن الحائر 

الجنائــي بالريــاض، وقــد حكــم عليــه بالســجن عشــرة أعــوام، ومنــع مــن الســفر خــارج المملكــة مــدة مماثلــة.

وقــد عِرفــت بــدوي والســادة بدفاعهمــا المســتمر عــن حقــوق اإلنســان، وكانتــا فــي 2011 مــن األوائــل الذيــن رفعــوا 
قضيــة تطالــب بالســماح للنســاء بالتصويــت فــي االنتخابــات البلديــة والمشــاركة فيهــا، األمــر الــذي تحقــق فــي الربــع 
األخيــر مــن العــام نفســه. وشــاركتا فــي حمــات المطالبــة بإنهــاء حظــر قيــادة النســاء للســيارة، وعملــت بــدوي علــى 
تفنيــد قوانيــن الواليــة التــي تتيــح لولــي أمــر المــرأة البالغــة أن يقيــد حريتهــا فــي التنقــل والــزواج مــن بيــن أشــياء أخــرى، 

وقامــت الســادة بتدريــب عــدد مــن الشــبان فــي مجــال حقــوق اإلنســان.

حــازت بــدوي علــى “ الجائــزة الدوليــة للمــرأة الشــجاعة “ لعــام 2012 و”جائــزة هرانــت دينــك الدوليــة” لعــام 2015 
لصوتهــا الرائــد فــي مجــال الدفــاع عــن حقــوق المــرأة واضطهــاد المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان.

تعرضــت بــدوي الســتهداف مــن الســلطات الســعودية ومضايقــات علــى مــر الســنوات، حيــث فــرض عليهــا منــع مــن 
الســفر فــي ديســمبر/كانون األول 2014 بعــد أشــهر مــن ذهابهــا إلــى “مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة” 
ــة زوجهــا الســابق  ــد تحدثــت فــي المجلــس عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي الســعودية ومنهــا قضي فــي جنيــف وق
الحقوقــي البــارز وليــد أبــو الخيــر، الــذي يقضــي فــي الســجن حكًمــا لمــدة 15 ســنة بســبب عملــه فــي الدفــاع عــن نشــطاء 
حقــوق اإلنســان فــي الســعودية. وبهــذا المنــع منعــت مــن المشــاركة فــي منتــدى حقوقــي تابــع لاتحــاد األوروبــي فــي 

بروكســل.
وفــي يناير/كانــون الثانــي لعــام 2016 اعتقلــت بــدوي وحقــق معهــا ثــم أطلــق ســراحها بعــد ذلــك بســاعات. اســتمر منــع 
الســفر المفتــوح واســتمرت معــه المضايقــات، حيــث اســتدعيت للتحقيــق فــي فبراير/شــباط 2017، وبقيــت لســاعات ثــم 

أخلــي ســبيلها بعــد ذلــك.
توقــف نشــاُط بــدوي والســادة بســبب المضايقــات وحمــات القمــع األخيــرة، وجــاء االعتقــال األخيــر هــذا كجــزٍء مــن 
موجــة االعتقــاالت المســتمرة التــي اســتهدفت ناشــطات وناشــطين حقــوق اإلنســان ودعــاة اإلصــاح، ذلــك رغــم توقــف 
بــدوي والســادة وقلــة حضورهمــا علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي، إذ يبــدو أن اعتقالهمــا أتــى بأثــر رجعــي رًدا علــى 

نشــاطها الحقوقــي الســلمي علــى مــر الســنوات.
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