
السلطات السعودية تعتقل الحقوقي ياسر العياف
بعد أن فشلت في دفعه للعنف

فتحــت الســلطات الســعودية ملفــا جديــدا باعتقــال الناشــط الحقوقــي ياســر بــن عبــدهللا العيــاف، وذلــك كونــه ضحيــة 
لعــدد مــن االنتهــاكات الجســيمة وشــاهد علــى عــدد مــن القضايــا الحساســة التــي لــم يكشــف عنهــا مــن قبــل، بســبب 

تعهــدات ألتــزم بهــا العيــاف ودفعتــه للصمــت وإيقــاف نشــاطه.

ــكان  ــى م ــه إل ــاف واقتادت ــزل العي ــة من ــن الدول ــوات أم ــت ق ــو 2018، داهم ــاء الماضــي 31 يوني ــوم الثالث ــي ي فف
ــة. ــه تهم ــض أو توجي ــر قب ــراز أم ــول دون إب مجه

ونشــط العيــاف فــي الدفــاع عــن ملفــات حقوقيــة أبرزهــا الدفــاع عــن معتقلــي الــرأي والمعتقلــون الذيــن لــم يحاكمــوا أو 
الذيــن أمضــوا مــدة الحكــم وال زالــوا فــي الســجون، وأبــرز ياســر العيــاف قضيــة والــده عبــدهللا العيــاف الــذي أمضــى 

فــي الســجون الســعودية مــا يزيــد عــن عشــرة أعــوام وتجــاوز مــدة حبســه قبــل أن يفــرج عنــه الحقــا.

ــي األعــوام  ــت ف ــي أنطلق ــات والمســيرات الســلمية الت ــات واالعتصام ــن الحتجاج ــي عــدد م ــاف ف ســاهم ياســر العي
ــرى. ــدن أخ ــاض وم ــدة والري ــا وج ــرقية وأبه ــة الش ــم والمنطق ــي القصي ــزت ف 2011 – 2013 وترك

وفــي 26 فبرايــر 2013 ألقــت الســلطات الســعودية القبــض علــى ياســر العيــاف وعــدد آخــر مــن النشــطاء الذيــن 
شــاركوا فــي االحتجاجــات الســلمية، وتعــرض العيــاف حينهــا إلــى أنــواع متعــددة مــن االنتهــاكات والضــرب والتعذيــب، 
فقــد عمــد العســكر إلــى تثبيتــه مــكان اعتقالــه وضربــه بالهــراوات حتــى كســرت ذراعــه. وفــي الســجن تعــرض العيــاف 
للســحل والجــر بعربــة داخليــة داخــل ممــرات الســجن، وبســبب أن يــده مكســورة ومجبــرة فقــد تــم جــره بالكلبشــات 
مــن قدمــه، وفــي أحــد المنعطفــات التفــت العربــة ســريعا ليلتلــف معهــا جســد العيــاف ممــا ســبب لــه كســر فــي قدمــه 
ــم  ــم جلده ــر االحتجاجــات وت ــن إث ــن الشــبان المعتقلي ــه بعشــرات م ــم جمع ــا ت ــي ذراعــه، كم ــى الكســر ف يضــاف إل

جماعيــا بوحشــية.

عــرض بعدهــا العيــاف علــى القضــاء مــع 18 آخريــن، وســألهم القاضــي عــن ســبب نزولهــم للشــارع، فأجــاب أحــد 
الشــبان أنهــم نزلــوا للشــارع غيــرة علــى النســاء المعتصمــات المطالبــات باإلفــراج عــن ذويهــن المعتقليــن والالتــي 
تعرضــن للضــرب واالعتــداء مــن قبــل قــوات األمــن أثنــاء االعتصــام، فــرد القاضــي بأنــه كان عليهــم “النفيــر إلــى 
ســوريا للدفــاع عــن نســائها” إذا كان دافعهــم الغيــرة، رفــض ياســر العيــاف حينهــا منطــق القاضــي، وأصــر أن هــذا 
دفــع ألماكــن الصــراع وللعنــف لــن يقبلــه، وأنــه لــن يتخلــى عــن ســلميته ومطالبتــه بالطــرق المشــروعة والمدنيــة. 
والجديــر ذكــره أن عــددا مــن المعتقليــن يومهــا توجهــوا إلــى أماكــن الصــراع أو انتهجــوا العنــف كمــا نصحهــم القضــاء 

الســعودي وكمــا تدفعهــم إليــه الســلطات.

توجــه العيــاف إلــى وزيــر الداخليــة وتوجــه لــه بالشــكوى وأخبــره بمــا واجهــه مــن تعذيــب ومــن دفــع نحــو العنــف 
ومــن تحريــض واضــح مــن القضــاء الســعودي، ليتفاجــئ العيــاف بــأن وزيــر الداخليــة يهــدده فــي حــال تــم نشــر أيــا 
ممــا حــدث لــه، ويعــده فقــط بــأن يــدرس اإلفــراج عــن والــده عبــدهللا العيــاف المنتهــي حكمــه حينهــا دون أن يأمــر 

صراحــة باإلفــراج عنــه، وإضافــة إلــى ذلــك فقــد تمــت ترقيــة القاضــي وترقيــة مــن مارســوا التعذيــب.
ــي  ــل المدن ــوا يشــاركونه العم ــن كان ــرى م ــاف وهــو ي ــت العي ــا لســنوات، وصم ــاف مغلق ــف ياســر العي ــد ظــل مل لق
الســلمي وهــم يتجهــون للعنــف، ولــم يتحــدث عــن ظــروف اعتقالــه وتعذيبــه، كل ذلــك إمتثــاال لمــا أمضــى عليــه مــن 
تعهــدات، بــل إن مــن رافقــوا العيــاف فــي الســجن ورأوا كل مــا حــل بــه مــن تعذيــب وانتهــاكات، ومــن رافقــوه فــي 
زيارتــه لوزيــر الداخليــة الســابق، حرصــوا جميعــا علــى عــدم الحديــث عمــا حــدث نــزوال عنــد رغبــة ياســر العيــاف، 

وخوفــا عليــه مــن بطــش الســلطات فــي حــال فتــح ذلــك الملــف.

إن الســلطات الســعودية باعتقالهــا ياســر العيــاف، والــذي تلــى إعتقــال الناشــطات ســمر بــدوي ونســيمة الســادة وأمــل 
الحربــي، وقبلــه حمــالت اعتقــال طالــت نشــطاء وإصالحييــن، إن ذلــك يوضــح بشــكل قاطــع أن جهــاز أمــن الدولــة 
يعتقــل كل مــن لديهــم ملفــات وقضايــا ســابقة مــع جهــاز المباحــث، وكل مــن كانــوا تحــت المتابعــة، بمــن فيهــم مــن 
أمضــوا حكمــا بالســجن كالناشــط البــارز محمــد البجــادي، ومــن وقعــوا تعهــدات وتوقفــوا كالدكتــورة عزيــزة اليوســف 

والدكتــور إبراهيــم المديميــغ.

كمــا أن الســلطات أثبتــت أن الصمــت علــى انتهاكاتهــا وتجاوزاتهــا يوفــر لهــا بيئــة مناســبة لمزيــد مــن االنتهــاك، وأنــه 
البــد مــن كشــف االنتهــاكات والتجــاوزات والضغــط علــى الســلطات الســعودية للحــد مــن هــذه االنتهــاكات.

وتدعــوا القســط للضغــط علــى الســلطات الســعودية للتوقــف عــن هــذه الحمــالت القمعيــة، واإلفــراج الفــوري وغيــر 
ــاطهم  ــم أو نش ــبب آرائه ــلطات بس ــم الس ــن تعتقله ــرأي الذي ــي ال ــن معتقل ــالت م ــذه الحم ــا ه ــن ضحاي المشــروط ع
الســلمي والمشــروع، وتدعــوا القســط إلــى التحــرك العاجــل لحمايــة ياســر العيــاف، وتعويضــه عمــا لحــق بــه مــن أذى 

هــو وكل ضحايــا التعذيــب واالعتقــال التعســفي.
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