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نظام الحكم

نظــام الحكــم فــي الســعودية نظــام ملكــي ،ينحصــر الحكــم فيهــا علــى أبنــاء الملــك عبــد العزيــز،
وتنعــدم فيهــا المشــاركة الشــعبية فــي الحكــم والرقابــة علــى أعمــال الســلطات ومحاســبتها فــي صناعــة
القــرار .نصــت المــادة الخامســة مــن النظــام االساســي للحكــم علــى :
“نظــام الحكــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية ملكــي .يكــون الحكــم فيهــا ألبنــاء الملــك عبــد العزيــز
بــن عبــد الرحمــن ال ســعود وأبنــاء االبنــاء”.....

القمع في السعودية

تولــى الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز الحكــم بعــد وفــاة الملــك عبــد هللا بتاريــخ  23ينايــر  2015لتبــدأ
مرحلــة غيــر مســبوقة مــن القمــع اتســعت رقعتهــا وتنوعــت اســاليبها لتتجــاوز كل القمــع المعهــود فــي
األزمنــة الســابقة لتنتهــك القوانيــن المحليــة واالتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة وتكســر حواجــز االعــراف
والتقاليــد االجتماعيــة التــي كانــت تحظــى باالحتــرام والقبــول لــدى الشــعب  -وبنســب متفاوتــة -
الســلطات ســابقا ،ولــم تتوقــف عمليــات القمــع علــى الرجــال كمــا كان غال ًبــا ،بــل طــال القمــع الممنهــج
النســاء المدافعــات عــن حقــوق االنســان والمطالبــات بحقــوق المــرأة علــى وجــه التحديــد بحملــة
اعتقــاالت واســعة شــملت أبــرز الناشــطات ،كمــا اســتهدف مؤسســات المجتمــع المدنــي ،وذلك ألســباب
تتعلــق بالتعبيــر عــن الــرأي أو المشــاركة فــي تجمعــات ســلمية وتكويــن الجمعيــات او االنضمــام لهــا.

اتساع القمع

تعــود المجتمــع الســعودي أن يبــدأ مرحلــة قمــع جديــدة تبــدأ مــع كل حاكــم جديــد للســعودية ،وغال ًبــا
مــا تحــاول بشــكل طفيــف التبــرأ مــن القمــع الســابق لتبــدأ بخطــوات اســترضائية للشــعب ،تليهــا
حمــات قمــع بعــد ذلــك ،فبعــد وفــاة أي حاكــم وتولــي خلفــه للحكــم ،جــرت العــادة أن يبــدأ باإلفــراج
عــن معتقلــي الــرأي الســابقين ،ثــم يبــدأ باعتقــاالت جديــدة فــي عهــده ،إال أن عهــد الملــك ســلمان بــن
عبــد العزيــز وابنــه ولــي العهــد محمــد أبقــى جميــع معتقلــي الــرأي الســابقين ،واســتمرت المحاكمــات
الســابقة مــن العهــد الســابق ،وحكــم علــى أولئــك النشــطاء فــي اســتمرار للقمــع الســابق مــع توســع
أكثــر فــي اســتهداف شــرائح أكثــر ،وتوســع أيضــا فــي نوعيــة القمــع ،لنــرى أبشــع أســاليب القمــع
وأوســع التجــاوزات للقوانيــن واألعــراف ،وتنوعــت اســاليب القمــع بيــن التشــديد الملحــوظ والتوســع
الغيــر مبــرر فــي أحــكام االعــدام واالعتقــاالت وتكميــم االفــواه ومالحقــة النشــطاء ومنــع مؤسســات
المجتمــع المدنــي مــن العمــل وتقيــده والســيطرة علــى جميــع وســائل االعــام وتهديــد وتوجيــه الكتــاب
واإلعالمييــن والتمييــز ضــد االقليــات الدينيــة وتجــاوز انتهــاكات الحكومــة حدودهــا ليطــال أطفــال
اليمــن والمدنييــن االبريــاء بعــد شــنها الحــرب علــى اليمــن ،وكذلــك ادى الــى تفريــق بعــض العائــات
وقطــع ارزاق اخريــن بعــد أزمــة قطــر وقطــع العالقــات ،وأجبــرت المواطنيــن المقيميــن فــي كنــدا
علــى انهــاء مشــوارهم التعليــم والمهنــي وحتــى المرضــى اجبرتهــم علــى قطــع عالجاتهــم بعــد قطــع
الشأن الحقوقي في عهد الملك سلمان وابنه ولي العهد محمد بن سلمان
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الســعودية عالقتهــا مــن كنــدا بســبب انتقــاد االخيــرة القمــع فــي الســعودية واعتقــال الناشــطات ،وتغريدة
وزيــرة الخارجيــة الكنديــة التــي طالبــت فيهــا باإلفــراج عــن الناشــطات فوراً.
ومــن صــور القمــع الــذي مارســته الســلطات اســتخدامها للقــوة المفرطــة واســتخدام المدفعيــة فــي احيــاء
ســكنية مكتظــة بالســكان أثنــاء محاولتهــا هــدم حــي المســورة فــي العواميــة واشــتباكها مــع المســلحين،
وشــمل القمــع جميــع شــرائح المجتمــع فــي ازديــاد واضــح لمــا كان معمــول بــه لــدى الســلطات ســاب ًقا،
ليشــمل نســاء وكبــار ســن وقضــاة ونشــطاء وكتــاب وإعالمييــن واقتصادييــن ورجــال ديــن ورجــال
أعمــال ومــن ابنــاء األســرة الحاكمــة.

االعدامات

ارتفعــت أحــكام االعدامــات بصــورة ملحوظــة فــي العــام االول لتولــي الملــك ســلمان الحكــم لتصــل
فــي عــام  2015الــى  158حالــة اعــدام فــي حيــن كانــت  92حالــة اعــدام فــي عــام  ،2014كمــا
أفتتــح عــام  2016بعمليــة اعــدام جماعيــة اعــدم فيهــا  47منهــا  43محكــوم بالقتــل تعزيــراً بتقديــر
القاضــي بينهــم قاصريــن.

االعتقاالت

 شــنت الحكومــة حمــات اعتقــاالت جماعيــة متعــددة ،االولــى بتاريــخ  10ســبتمبر  2017وضمــتمجموعــة مــن رجــال الديــن البارزيــن والمؤيديــن للتيــار اإلصالحــي والحقوقــي ،واألكاديمييــن
والمثقفيــن واإلعالمييــن ،كالدكتــور ســلمان العــودة وعبــدهللا المالكــي وآخريــن ،وبــدأت محاكمتهــم
مؤخــراً وتطالــب النيابــة العامــة بإعدامهــم كمــا ضمــت المجموعــة المحلــل االقتصــادي عصــام الزامــل
وغيرهــم مــن الشــخصيات .
 وفــي تاريــخ  4نوفمبــر  2017تبعتهــا بحملــة اعتقــاالت أخــرى تحــت مســمى “مكافحــة الفســاد”واحتجــز عــدد مــن المســئولين واألمــراء ورجــال االعمــال فــي فنــدق الريتــز كارلتــون فــي الريــاض
دون التقيــد وااللتــزام باإلجــراءات القانونيــة والقضائيــة ،وأفرجــت عــن معظمهــم الحقـا ً بعــد تســويات
ماليــة غامضــة فــي عمليــة لــم تلتــزم بمبــدأ الشــفافية ،ولــم تصــل للقضــاء ،وحولــت مــن لــم يقبــل
“التســويات” إلــى ســجن الحائــر بالريــاض ،وتعرضــوا للتعذيــب الشــديد لقبــول “التســويات” ،ومــن
ابــرز المحتجزيــن الديــن أفــرج عنهــم رجــل االعمــال المعــروف االميــر الوليــد بــن طــال واألميــر
متعــب بــن عبــد هللا ومجموعــة مــن كبــار رجــال االعمــال الســعوديون ،ومــن بيــن مــن تبقــوا عمــر
الدبــاغ ووليــد فتيحــي ومحمــد العمــودي.
 وفــي تاريــخ  15مايــو  2018شــنت الحكومــة حملــة اعتقــاالت مســعورة ضــد المدافعــات والمدافعينعــن حقــوق االنســان ورغــم انهــا لــم تكــن االولــى ضــد النشــطاء ولكنهــا االولــى بهــذا الحجــم وهــذه
الطريقــة الوحشــية كمــا انهــا تميــزت فــي اســتهداف الناشــطات بصــورة جماعيــة ،فقامــت باعتقــال
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لجيــن الهذلــول ،عزيــزة اليوســف ،إيمــان النفجــان ،الدكتــور ابراهيــم المديميــغ و محمــد الربيعــة دفعــة
واحــدة بعــد مداهمــة منازلهــم فــي وقــت متأخــر مــن الليــل ،ثــم تبعــت ذلــك باعتقــاالت متالحقــة طالــت
الثــاث :الدكتــور عائشــة المانــع ،الدكتــورة مديحــة العجــروش ،والء آل شــبر والثــاث تــم اإلفــراج
عنهــن الحقــا .ثــم تلــى ذلــك مزيــد مــن االعتقــاالت طالــت :الدكتــورة هتــون الفاســي ،أمــل الحربــي،
نــوف عبــد العزيــز و ميــاء الزهرانــي ونســيمة الســادة وســمر بــدوي.
/https://alqst.org/samar
 هــذا باإلضافــة الــى اعتقــال العشــرات مــن النشــطاء والكتــاب والمثقفيــن علــى انفــراد ألســباب تتعلــقبحريــة الــرأي والتعبيــر او انتقــاد بعــض اجــراءات الدولــة وهــم مــن تبقــى مــن مؤسســي “ حســم” عبــد
العزيــز الشــبيلي وعيســى الحامــد ،ثــم أعــادة اعتقــال النشــطاء المفــرج عنهــم مؤخــرا مثــل الناشــط
البــارز محمــد البجــادي ،وعمــر الســعيد وعيســى النخيفــي وخالــد العميــر واعتقلــت أيضــا الناشــط
عصــام كوشــك وغيرهــم الكثيــر.

الكتاب واإلعالميون:

اعتقلــت الســلطات عــدد كبيــر مــن اإلعالمييــن كان مــن أبرزهــا اعتقــال الكاتــب ورجــل العمــال
جميــل فارســي ،والكاتــب االقتصــادي ورجــل األعمــال عصــام الزامــل الــذي بــدأت محاكمتــه ولــم
يصــدر بحقــه حكــم حتــى كتابــة هــذا التقريــر ،وطالــت الحمــات شــخصيات متنوعــة حتــى مــن
أولئــك الذيــن لــم يكــن لهــم مواقــف بــارزة فــي مناهضــة القمــع واالســتبداد ،فاعتقلــت الكاتــب والمحلــل
طــراد العمــري .واعتقلــت الباحــث الدكتــور حســن فرحــان المالكــي المحكــوم بثــاث ســنوات ســجن
ويحاكــم حالي ـا ً علــى قضيــة اخــرى تتعلــق بكتاباتــه ،الكاتــب نذيــر الماجــد المحكــوم ســبع ســنوات
ســجن ،السينارســت والمخــرج فاضــل الشــعلة المحكــوم اربــع ســنوات ســجن ،الكاتبــة هتــون الفاســي
لــم تحاكــم حتــى االن ،الصحفــي صالــح الشــيحي الــذي صــدر بحقــه حكــم بخمــس ســنوات ســجن.
والكاتــب مصطفــى الحســن الــذي أفــرج عنــه الحقــا بســبب وضعــه الصحــي ،والكاتبتيــن المدونتيــن
ايمــان النفجــان ونــوف عبــد العزيــز .وقــد تجــاوزت قمــع الحكومــة للصحفييــن والكتــاب االعتقــال
والمنــع مــن الكتابــة والمنــع مــن الســفر ووصــل الــى اخطــر مراحــل القمــع باغتيالهــا للكاتــب الصحفــي
البــارز جمــال خاشــقجي فــي القنصليــة الســعودية فــي اســطنبول عندمــا راجعهــم إلنهــاء معاملــة
عائليــة فــي  2اكتوبــر  2018ومازالــت تخفــي جثمانــه حتــى االن  .و كانــت الســعودية قبــل جريمــة
اغتيــال خاشــقجي تحتــل المرتبــة  168فــي التصنيــف العالمــي لحريــة الصحافــة الــذي تنشــره منظمــة
مراســلون بــا حــدود.

آلية القمع

مارســت الســلطات الســعودية فــي عهــد الملــك ســلمان وولــي عهــده محمــد بــن ســلمان آليــات وحشــية
لقمــع أي حــراك وطنــي إصالحــي أو حقوقــي أو سياســي مســتخدمة فــي ذلــك عــدة اســاليب وآليــات.
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 قامــت ببــث الرعــب بتنظيــم حمــات تخويــف وترهيــب ألفــراد المجتمــع وتشــويه ســمعة أي شــخصلــه اهتمــام حقوقــي أو سياســي ،بــل وصــل األمــر إلــى حــد اإلعــدام فعليـا ً واالغتيــال كاغتيال خاشــقجي
كجــزء مــن عمليــة الترهيــب والتخويــف واالنتقــام كمــا فعــل مــع المعارضيــن الذيــن اعدمــوا فــي
مطلــع عــام  2016ولــم يكــن بعضهــم يمــارس أي عمــل عنفــي أو نشــاط ارهابــي وكان مــن بينهــم
قاصريــن مثــل علــي الربــح ومصطفــى أبكــر ومشــعل الفــراج وأميــن الغامــدي والذيــن اعدمــوا علــى
اعمــال اتهمــوا بهــا عندمــا كانــوا فــي ســن دون الثامنــة عشــر علــى أعمــال ال تعتبــر مــن الجرائــم
االشــد خطــورة ومــع ذلــك قامــت الســلطات الســعودية باتهامهــم باإلرهــاب ،بعــد محاكمــة معيبــة
لتشــويه ســمعتهم والتغطيــة علــى اعدامهــم ،لــم تســلم الحكومــة جثاميــن المعدوميــن بــل قامــت بإخفــاء
الجثــث ولــم تســليمها لذويهــم إلقامــة مراســيم العــزاء والتشــييع والدفــن حســب طريقتهــم الدينيــة
والثقافيــة .وهــذا أســلوب عقابــي لألهالــي تريــد منــه الســلطات تقديــم رســالة للجميــع بــأن المــوت
واختطــاف الجثــة مصيــر كل مــن يعــارض سياســتها ويواصــل الحــراك ،ولــم يقتصــر هــذا االجــراء
علــى المعدوميــن القصــر بــل شــمل الجميــع ومنهــم رجــل الديــن الشــيعي المعــارض نمــر النمــر .فــي
مخالفــة وتحـ ٍد صريــح لالتفاقيــات والعهــود الدوليــة ومنهــا المــادة السادســة مــن العهــد الدولــي الخــاص
بالحقــوق المدنيــة والسياســية التــي تنــص علــى:
المادة 6
 .1الحــق فــي الحيــاة حــق مــازم لــكل إنســان .وعلــى القانــون أن يحمــى هــذا الحــق .وال يجــوز
حرمــان أحــد مــن حياتــه تعســفا.
 .2ال يجــوز فــي البلــدان التــي لــم تلــغ عقوبــة اإلعــدام ،أن يحكــم بهــذه العقوبــة إال جــزاء علــى
أشــد الجرائــم خطــورة وفقــا للتشــريع النافــذ وقــت ارتــكاب الجريمــة وغيــر المخالــف ألحــكام هــذا
العهــد والتفاقيــة منــع جريمــة اإلبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا .وال يجــوز تطبيــق هــذه العقوبــة
إال بمقتضــى حكــم نهائــي صــادر عــن محكمــة مختصــة.
 .3حيــن يكــون الحرمــان مــن الحيــاة جريمــة مــن جرائــم اإلبــادة الجماعيــة ،يكــون مــن المفهــوم
بداهــة أنــه ليــس فــي هــذه المــادة أي نــص يجيــز أليــة دولــة طــرف فــي هــذا العهــد أن تعفــى نفســها
علــى أيــة صــورة مــن أي التــزام يكــون مترتبــا عليهــا بمقتضــى أحــكام اتفاقيــة منــع جريمــة اإلبــادة
الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا.
 .4ألي شــخص حكــم عليــه باإلعــدام حــق التمــاس العفــو الخــاص أو إبــدال العقوبــة .ويجــوز منــح
العفــو العــام أو العفــو الخــاص أو إبــدال عقوبــة اإلعــدام فــي جميــع الحــاالت.
 .5ال يجــوز الحكــم بعقوبــة اإلعــدام علــى جرائــم ارتكبهــا أشــخاص دون الثامنــة عشــرة مــن العمــر،
وال تنفيــذ هــذه العقوبــة بالحوامــل.
 .6ليــس فــي هــذه المــادة أي حكــم يجــوز التــذرع بــه لتأخيــر أو منــع إلغــاء عقوبــة اإلعــدام مــن قبــل
أيــة دولــة طــرف فــي هــذا العهــد.
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وعدم تصديق السعودية عليه ال يخليها من المسئولية الن سلوكها يتعارض مع القانون الدولي.
والقســط تصــر بشــكل دائــم ومتكــرر أن علــى الســلطات الســعودية التوقيــع علــى العهديــن الدولييــن
والبرتوكــوالت التابعــة لهمــا.
 تمــارس الســعودية أســلوب الخطــف مــن أي مــكان وفــي أي وقــت وبــدون مذكــرة توقيــف دونمراعــاة لحرمــة الشــخص أو المــكان ،فهنــاك مــن تــم القبــض عليــه مــن علــى مقاعــد الدراســة أو مــن
مــكان العمــل أو مــن الطــرق أو االســواق العامــة أو بالهجــوم واقتحــام المنــازل دون اذن تفتيــش وفــي
أوقــات متأخــرة مــن الليــل كمــا حــدث عنــد اعتقــال الناشــطات الحقوقيــات ونقلهــم لمــكان مجهــول
وعزلهــم عــن العالــم الخارجــي بــدون أمــر مكتــوب مــن النيابــة ودون الســماح بحضــور محامــي معهــم
فــي مرحلــة التحقيــق.
ومــن أســاليب القمــع لــدى الســلطات الســعودية للنشــطاء والمعارضيــن توجيــه تهــم خطيــرة التتناســب حتــى مــع نشــاطهم ،مثــل خيانــة الوطــن ووصفهــم بالعمــاء وربطهــا بأمــن الدولــة لكــي
تصمهــم باإلرهــاب وتتمكــن مــن تطبيــق العقوبــات الــواردة فــي نظــام مكافحــة االرهــاب عليهــم وتشــدد
العقوبــة ،فــي حــرب علــى الحريــات باســم الحــرب علــى اإلرهــاب.
https://alqst.org/un-expert-saudi-government-must-stop-using-coun/ter-terrorism-laws-to-stifle-peaceful-dissent
وتســتخدم الســلطات أســاليب مختلفــة مــن التعذيــب والحبــس االنفــرادي ومنــع االتصــال والزيــارةواإلذالل فــي مراكــز الشــرطة وســجون المباحــث بطريقــة ممنهجــة حيــث وثقــت المنظمــات العديــد
مــن حــاالت التعذيــب والــذي ادى فــي بعــض الحــاالت الــى قتــل بعــض المعتقليــن تحــت أيــدي
العســاكر والمحققيــن.
ونشــرت القســط مؤخــرا مــع منظمــات أخــرى عــن تعذيــب تعــرض لــه عــدد مــن النشــطاء فــي
الســجون ،منهــن ناشــطات حقــوق المــرأة ،وتأكــد للقســط تعــرض عــدد منهــن للشــد مــن الشــعر علــى
األرض ،والضــرب باألســاك ،وجلــد األقــدام ،والصعــق الكهربائــي والحرمــان مــن النــوم ،والتهديــد
باســتهداف أســرهم وأطفالهــم ،والتعذيــب النفســي بإعطائهــم معلومــات كاذبــة عــن وفــاة أفــراد مــن
أســرهن.
ولغايــة اآلن لــم يقــم النظــام الســعودي بمحاســبة أي مســئول عــن جرائــم القتــل تحــت التعذيــب وتنكــر
الحكومــة انتهاجهــا لمنهــج التعذيــب واإلكــراه اثنــاء التحقيــق فــي المحافــل الدوليــة رغــم تزايــد حــاالت
التعذيــب والوفيــات داخــل الســجون.
 الســعودية ال تقبــل بالنقــد وال بالنصــح وال ابــداء الــرأي ،بــل االعتقــال التعســفي والســجن واإلعــدامهــو مصيــر كل مــن يقــول أو يكتــب كلمــة نقــد ،وذلــك بعــد توجيــه تهمــة اإلرهــاب أو الخيانــة والعمالــة
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لــه كمــا حــدث مــع النشــطاء والكتــاب واإلعالمييــن والمثقفيــن ورجــال الديــن ،وتكــرس تكميــم
أفواههــم وإجبارهــم علــى مــدح وتأييــد المســئولين ،وإظهــار دعمهــم لــكل مواقــف الســلطات وتســخير
المنابــر االعالميــة والدراســية والدينيــة والثقافيــة لخدمــة النظام ،ومــن ال يقوم بذلك يتعــرض لالعتقال،
ويتــم إدانــة بعضهــم بســبب صمتهــم وعــدم تأييــد الموقــف الســعودي تجــاه قطــر ،ويواجهــون اآلن
تهمــة “عــدم الوقــوف مــع البــاد فــي األوقــات الحرجــة”.
اســتخدام افــراد المجتمــع فــي التخويــف والتبليــغ علــى بعــض وزرع حالــة مــن الشــك فــي االخــروتشــجيع ذلــك وإنشــاء قنــوات خاصــة لمراقبــة المواطنيــن بعضهــم والتبليــغ عــن بعــض كتطبيــق “كلنــا
أمــن” والتبليــغ عــن طريــق “نظــام ابشــر” او بالتبليــغ المباشــر فــي مراكــز الشــرط والنيابــة او عــن
اشــعارهم بذلــك عبــر مواقــع التواصــل االجتماعيــة ،الســلطات الســعودية اســتطاعت ترهيــب وتخويــف
المجتمــع بأســاليبها القمعيــة ،وتريــد مــن كل مواطــن أو مقيــم ان يكــون فــي خدمتهــا وأن يتبنــى مواقفهــا
وسياســتها ،ولهــذا شــاهد العالــم الــزج بالشــعب فــي المملكــة فــي الخالفــات السياســية كالتــي حدثــت
مــع قطــر أو مــع اليمــن أو مــع إيــران بــأن يعبــر ضــد تلــك الــدول وان يمــدح سياســة الحكومــة عبــر
برامــج التواصــل ،والتشــهير والتبليــغ  -أي التجســس علــى بقيــة المواطنيــن -ضــد كل مــن ال يدعــم
سياســة الســلطة ولــو بالصمــت ،ولهــذا تــم اعتقــال بعــض الشــخصيات بســبب الصمــت وعــدم مــدح
الســلطة فــي الخــاف مــع الــدول االخــرى
الجيــش االلكترونــي وتســتخدمه الحكومــة فــي ارهــاب المواطنيــن وتقيــد حريــة التعبيــر باســتخداماســاليب التهديــد باالعتقــال والتبليــغ او الشــتم واإلهانــة والتشــهير كمــا تســتخدمه إلغــراق الهاشــتاقات
وحــرف الــرأي العــام وتوجيهــه لقضايــا أخــرى
 ســيطرة واســتحواذ واســتفراد ولــي العهــد بالســلطة والجمــع بيــن الســلطات وانفــراده بالقــرار حيــثجمــع عــدد مــن المناصــب ليقضــي حتــى علــى تــوازن الســلطات ومراكــز القــوة حتــى بيــن أفــراد
األســرة ،والــذي كان شــكل مــن االســتبداد المــوزع األخــف مــن االســتبداد المركــز.
 وســائل االعــام ،توجــد ســيطرة تامــة مطلقــة للســلطات علــى عملهــا وكيفيــة اســتغاللها لتكــونجميعهــا التجاريــة والحكوميــة تســير فــي ذات التيــار بشــكل مطلــق.

النيابة العامة والقضاء

قبــل تولــي الملــك ســلمان الحكــم كانــت هيئــة التحقيــق االدعــاء العــام هــي الجهــة المســئولة عــن مهمــة
التحقيــق واالدعــاء وكانــت تحــت مظلــة وزارة الداخليــة ورغــم تغيــر مســمى هيئــة التحقيــق واالدعــاء
العــام الــى النيابــة العامــة وســلخها مــن التبعيــة لــوزارة الداخليــة بتاريــخ  18يونيــو  2017ليكــون
مرجعهــا الملــك مباشــرة اال انهــا اســتمرت علــى نهجهــا الســابق فــي القمــع وتتبــع ومالحقــة النشــطاء
والمعارضيــن وزادت شراســة بارتفــاع مهــول فــي االعتقــاالت وتشــديد المطالبــات بعقوبــات مشــددة
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كمطالبتهــا بعقوبــة القتــل تعزيــراً للمتهميــن فــي قضايــا غيــر عنفيــة ،ومطالبتهــا بالعقوبــات الــواردة
فــي نظــام مكافحــة االرهــاب لغيــر المتهميــن بالقيــام بأعمــال عنــف ،واســتمرار حبــس المعتقليــن لمــدد
زمنيــة طويلــة بــدون محاكمــة ،مســتغلة فــي ذلــك المــادة رقــم  114مــن نظــام االجــراءات الجزائيــة
التــي تــم تعديلهــا لكــي تطلــق لهــا العنــان دون ســقف زمنــي أعلــى يحــدد المــدة الزمنيــة بعدمــا كانــت
هــذه المــادة تحددهــا بمــدة ســتة االشــهر يلزمهــا بعــد ذلــك احالــة المعتقــل الــى المحاكمــة او االفــراج
عنــه وتنــص المــادة علــى :
“ينتهــي التوقيــف بمضــي خمســة أيــام ،اال اذا رأى المحقــق تمديــد مــدة التوقيــف ،فيجــب  -قبــل ا
نقضائهــا  -أن يقــوم بعــرض االوراق علــى رئــس فــرع هيئــى التحقيــق واالدعــاء العــام ،أو مــن
ينيببــه مــن رؤســاء الدوائــر الداخلــة فــي نطــاق اختصاصــه ،ليصــدر أمــرا أمــر باالفــراج عــن المتهــم
او تمديــد مــدة توقيفــه لمــدة أو لمــدد متعاقبــة ،علــى اال تزيــد فــي مجموعهــا علــى اربعيــن يومــا مــن
تاريــخ القبــض عليــه  .وفــي الحــاالت التــي تتطلــب التوقيــف مــدة أطــول يرفــع االمــر الــى رئيــس
هيئــة التحقيــق واالدعــاء او مــن يفوضــه مــن نوابــه ليصــدر امــر بالتمديــد لمــدة او مــدد متعاقبــة ال
تزيــد اي منهــا عــن ثالثيــن يومــا وال يزيــد مجموعهــا عــن مائــة وثمانــون يوم ـا ً مــن تاريــخ القبــض
علــى المتهــم يتعيــن بعدهــا مباشــرة احالتــه الــى المحكمــة المختصــة او االفــراج عنــه .وفــي الحــاالت
االســتثنائية التــي تتطلــب توقيــف مــدة اطــول للمحكمــة الموافقــة علــى طلــب تمديــد لمــدة او مــدد
متعاقبــة بحســب مــا تــراه وان تصــدر امــرا قضائيــا مســببا ً بذلــك”.
ورغــم ان مــدة المائــة وثمانــون يومــا تعبــر مــدة طويلــة وكانــت هنــاك مطالبــات حقوقيــة لتعديــل هــذه
المــادة وتقليــل هــذه المــدة التــي لــم تكــن الجهــات االمنيــة والقضائيــة ملتزمــة بهــا مــن االســاس اال ان
هــذه المطالبــات وجهــت بالرفــض وكان التعديــل معاكــس لهــا بحيــث اضيفــت الفقــرة االخيــرة والتــي
لــم تضــع مــدة زمنيــة لبقــاء المعتقــل فــي الســجن بــا محاكمــة وهــذا يتنافــى مــع معاييــر المحاكمــات
العادلــة التــي اعتبــر ســرعة المحاكمــة احــدى هــذه المعاييــر.
القســط تصــر علــى وجــوب تعديــل هــذه المــادة بمــا يتناســب مــع معاييــر المحاكمــة العادلــة .كمــا تصــر
علــى اســتقالل تــام للنيابــة العامــة باعتبارهــا جهــة قضائيــة مســتقلة لكــي ال تؤثــر مرجعيتهــا الــى
الملــك علــى هــذا االســتقالل وتكــون احــدى ادوات القمــع لــدى الديــوان الملكــي كمــا هــو الحــال اآلن.

القضاء:

النظــام القضائــي فــي الســعودية هــو غيــر مســتقل علــى اإلطــاق ،وبــه كثيــر مــن العيــوب القانونيــة
تبــدأ بعــدم اســتقالله ،وتمــر بعــدم تقنيــن األحــكام ،وبإعطــاء القضــاة حــق االجتهــاد دون نــص فــي
عقوبــة التعزيــر ،حتــى إنشــاء محاكــم غيــر شــرعية مثــل المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة المختصــة
فــي شــؤون اإلرهــاب والتــي تحاكــم نشــطاء حقــوق اإلنســان واإلصالحييــن ،والتــي غالبــا تســتخدم
ضدهــم تهــم فضفاضــة غيــر منضبطــة قانونيــا وتســمح للســلطات بالتالعــب بهــا واســتخدامها بشــكل
واســع ضــد معارضيهــا.
الشأن الحقوقي في عهد الملك سلمان وابنه ولي العهد محمد بن سلمان
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االتهامات المستخدمة :

الخروج على ولي االمر
اثارة الفتن
شق وحدة الصف
تأليب الرأي العام
العمالة
التواصل مع االعالم والمنظمات الدولية لتشويه سمعة السلطات
التشكيك في نزاهة وعدالة االجهزة االمنية وجهة التحقيق والقضاء

استغالل الشرع وتطويع القوانين

قامــت المنظمــة بدراســات عــدد مــن االحــكام الصــادرة ضــد النشــطاء وتبيــن لهــا أن القضــاء يســتخدم
نصــوص دينيــة منتقــاة مســتعينة بتفاســير فقهيــة معينــة معروفــة بالتشــدد فــي الفهــم لتجريــم منتقديــن
الســلطة وتنحصــر هــذه النصــوص فــي مفهــوم الخــروج علــى ولــي االمــر وشــق عصــى الطاعــة
وإثــارة الفتــن وتأليــب الــرأي العــام علــى والة األمــر ،مســتغلة التفســير الضيــق المتناغــم مــع توجهــات
الســلطة وقــد اســتخدمت ذات النصــوص فــي محاكمــة مختلــف النشــطاء ،فــي محاولــة الســتخدام الديــن
لتبريــر انتهــاكات الســلطات ،وتســتخدم بعــض النصــوص فــي غيــر محلهــا علــى اإلطــاق ،وفــي
ســياق غيــر مــا نزلــت لــه تلــك النصــوص ،وتغفــل النصــوص األخــرى التــي توضــح المقصــود،
وتعــزز قيــم الحريــات والعدالــة ،ومــن النصــوص المنتقــاة المتكــررة فــي صكــوك األحــكام:
 1اآليات القرآنية:(ان الذيــن فرقــوا دينهــم وكانــوا شــيعا لســت منهــم فــي شــيء انمــا امرهــم الــى هللا ثــم ينبؤهــم بمــا
كانــوا يفعلــون)
( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولوا األمر منكم)
 2االحاديث النبوية: عــن ابــن عمــر عــن النبــي قــال  :علــى المــرء المســلم الســمع والطاعــة فيمــا احــب وكــره ،اال انيؤمــر بمعصيــة فــا ســمع وال طاعــة.
 وعنــه قــال  :ســمعت رســول هللا يقــول مــن خلــع يــدا مــن طاعــة لقــى هللا يــوم القيامــة وال حجــة لــه،ومــن مــات وليــس فــي عنقــه بيعــة مــات ميتــة الجاهليــة
 عــن ابــي هريــرة قــال  :قــال رســول هللا  :عليــك الســمع والطاعــة فــي عســرك ويســرك ومنشــطكومكرهــك واتــرة عليــك.
عن ابي هنيدة وائل ابن حجر قال  :سأل سلمة بن يزيد لجعفي رسول هللا فقال :يانبي هللا،
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أرأيــت ان قامــت علينــا أمــراء يســألونا حقهــم ،ويمنعــون حقنــا ،فمــا تأمرنــا فأعــرض عنــه ،ثــم ســأله،
فقــال رســول هللا اســمعوا واطيعــوا ،فانمــا عليهــم مــا حملــوا وعليكــم مــا حملتــم
 3القوانين: المــادة  12مــن النظــام االساســي للحكــم  (( :تعزيــز الوحــدة الوطنيــة واجــب وتمنــع الدولــة كل مــايــؤدي للفرقــة والفتنــة واالنقســام))
 االمر الملكي رقم /44أ الصادر بتاريخ : 3/4/1435(( يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن ثــاث ســنوات ،وال تزيــد علــى  20ســنة ،كل مــن ارتكــب ،كائنـا ً
مــن كان ،أيـا ً مــن األفعــال اآلتيــة 1:المشــاركة فــي أعمــال قتاليــة خــارج المملكــة ،بــأي صــورة كانــت،
محمولــة علــى التوصيــف المشــار إليــه فــي ديباجــة هــذا األمــر .االنتمــاء للتيــارات أو الجماعــات -
ومــا فــي حكمهــا  -الدينيــة أو الفكريــة المتطرفــة أو المصنفــة كمنظمــات إرهابيــة داخليـا ً أو إقليميـا ً أو
دوليـاً ،أو تأييدهــا أو تبنــي فكرهــا أو منهجهــا بــأي صــورة كانــت ،أو اإلفصــاح عــن التعاطــف معهــا
بــأي وســيلة كانــت ،أو تقديــم أي مــن أشــكال الدعــم المــادي أو المعنــوي لهــا ،أو التحريــض علــى
شــيء مــن ذلــك أو التشــجيع عليــه أو الترويــج لــه بالقــول أو الكتابــة بــأي طريقــة .وإذا كان مرتكــب أي
مــن األفعــال المشــار إليهــا فــي هــذا البنــد مــن ضبــاط القــوات العســكرية ،أو أفرادهــا ،فتكــون العقوبــة
الســجن مــدة ال تقــل عــن خمــس ســنوات ،وال تزيــد عــن ثالثيــن ســنة)).

 -المادة  6من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية:

(( يعاقــب بالســجن مــدة ال تزيــد علــى خمــس ســنوات وبغرامــة ال تزيــد عــن ثالثــة مليــون لاير او
بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل شــخص يرتكــب ايــا مــن الجرائــم المعلوماتيــة االتيــة  :انتــاج مــا مــن
شــأنه المســاس بالنظــام العــام او القيــم الدينيــة او االداب العامــة او حرمــة الحيــاة الخاصــة او اعــداده
او او ارســاله او تخزينــة عــن طريــة الشــبكة المعلوماتيــة او احــد اجهــزة الحاســب االلــي))
المنع من السفر المادة  6من نظام وثائق السفر -:
((ال تجــوز مغــادرة المملكــة إال لمــن يحمــل وثيقــة ســفر ســارية المفعــول ،كمــا ال تجــوز مغــادرة
المملكــة أو الدخــول إليهــا إال مــن المنافــذ التــي يحددهــا وزيــر الداخلية،وتبيــن الالئحــة التنفيذيــة
إجــراءات الدخــول والمغــادرة .ال يجــوز المنــع مــن الســفر إال بحكــم قضائــي أو بقــرار يصــدره
وزيــر الداخليــة ألســباب محــددة تتعلــق باألمــن ولمــدة معلومــة ،وفــي كلتــا الحالتيــن يبلــغ الممنــوع
مــن الســفر فــي فتــرة ال تتجــاوز أســبوعا مــن تاريــخ صــدور الحكــم أو القــرار بمنعــه مــن الســفر)).

 -المادة  114من نظام االجراءات الجزائية :

تســتند عليهــا لتبريــر بقــاء المعتقــل لمــدة طويلــة فــي الســجن دون محاكمــة والتــي تنــص ( :ينتهــي
التوقيــف بمضــي خمســة أيــام ،اال اذا رأى المحقــق تمديــد مــدة التوقيــف ،فيجــب  -قبــل ا نقضائهــا
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 أن يقــوم بعــرض االوراق علــى رئــس فــرع هيئــى التحقيــق واالدعــاء العــام ،أو مــن ينيببــه مــنرؤســاء الدوائــر الداخلــة فــي نطــاق اختصاصــه ،ليصــدر أمــرا أمــر باالفــراج عــن المتهــم او تمديــد
مــدة توقيفــه لمــدة أو لمــدد متعاقبــة ،علــى اال تزيــد فــي مجموعهــا علــى اربعيــن يومــا مــن تاريــخ
القبــض عليــه  .وفــي الحــاالت التــي تتطلــب التوقيــف مــدة أطــول يرفــع االمــر الــى رئيــس هيئــة
التحقيــق واالدعــاء او مــن يفوضــه مــن نوابــه ليصــدر امــر بالتمديــد لمــدة او مــدد متعاقبــة ال تزيــد اي
منهــا عــن ثالثيــن يومــا وال يزيــد مجموعهــا عــن مائــة وثمانــون يومـا ً مــن تاريــخ القبــض علــى المتهــم
يتعيــن بعدهــا مباشــرة احالتــه الــى المحكمــة المختصــة او االفــراج عنــه .وفــي الحــاالت االســتثنائية
التــي تتطلــب توقيــف مــدة اطــول للمحكمــة الموافقــة علــى طلــب تمديــد لمــدة او مــدد متعاقبــة بحســب
مــا تــراه وان تصــدر امــرا قضائيــا مســببا ً بذلــك).
التعزيــر :وهــو عقوبــة تأديبيــة فــي الجرائــم التــي لــم يــرد فــي الشــرع او االنظمــة نــص يحــدد العقوبــة
فيهــا وللقاضــي ســلطة تقديريــة واســعة فــي تحديــد العقوبــة وهــي مــن أخطــر العقوبــات التــي يســتعملها
القضــاة والقســط تصــر علــى وجــوب بتقييــد هــذه الصالحيــات وتقنيــن العقوبات.

قمع مؤسسات المجتمع المدني:

مازالــت الحكومــة الســعودية تمنــع انشــاء منظمــات حقوقيــة وتقيــد بشــكل كبيــر جــداً عمــل مؤسســات
المجتمــع المدنــي بالكثيــر مــن القيــود وتضعهــا تحــت رقابــة دقيقــة ،فبعــد ســنوات مــن منــع الســعودية
مؤسســات المجتمــع المدنــي بحجــة عــدم وجــود قانــون ينظــم عملهــا وحبس النظــام الخــاص بالجمعيات
والمؤسســات األهليــة فــي االدراج ألكثــر مــن خمــس ســنوات ،بعــد موافقــة مجلــس الشــورى عليــه،
أقــر النظــام فــي تاريــخ  ،18-2-1437وظننــا أن النظــام ســيكون نافــذة للعمــل المدنــي ،فــكان جــدارا
فــي طريــق العمــل المدنــي ،فلــم توافــق حتــى االن علــى انشــاء اي منظمــة حقوقيــة و جــاء النظــام
بقيــود علــى تأســيس الجمعيــات كمــا انــه يتعــارض فــي أكثــر مــواده مــع الحــق فــي حريــة تكويــن
الجمعيــات .وصيغــت بعــض مــواده بغمــوض وبصياغــة عامــة غيــر دقيقــة ،كمــا أن بعضهــا يتعــارض
مــع مبــادئ حقــوق االنســان ولــم تحــدد الجهــة المعنيــة باإلشــراف عليــه.
“ 1الجهــة المشــرفة” تكــرر فــي العديــد مــن مــواد النظــام االشــارة اليهــا ولكــن لــم يحــدد النظــاموال الالئحــة التنفيذيــة هــذه الجهــة رغــم أهميتهــا وقدرتهــا علــى اتخــاذ قــرار رفــض تأســيس الجمعية او
الموافقــة عليهــا ،وقدرتهــا علــى حضــور اجتماعــات الجمعيــة ،إال أنهــا غيــر محــددة ،وعــدم تحديــد هذه
الجهــة علــى وجــه الدقــة يؤكــد تدخــل الجهــات االمنيــة فــي اعاقــة تأســيس الجمعيــات وهــذا يعنــي عــدم
مصداقيــة وجديــة التعامــل مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي ويؤشــر الــى اســتخدام نظــام الجمعيــات
كغطــاء أقــوى علــى اســتمرار منــع تكويــن الجمعيــات.
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 ”2تقييــد األهــداف “ قيــد النظــام االهــداف المســموح بهــا للجمعيــات فيمــا وردت بــه فقــط،ليكــون النظــام بمثابــة تنظيــم العمــل اإلغاثــة والتبرعــات تحــت غطــاء الدولــة ،وهــذا تقيــد وتضيــق
علــى مبــدأ حريــة تكويــن الجمعيــات وحصرهــا فــي نطــاق محــدود ،كمــا ان اشــتراط موافقــة الــوزارة
علــى تأســيس الجمعيــات تدخــل حكومــي غيــر مبــرر طالمــا ان االهــداف قانونيــة والجمعيــة اســتوفت
كامــل المتطلبــات القانونيــة.
“ 3الرقابــة الحكوميــة” النظــام يعطــي وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ســلطة مفرطــة فــيالرقابــة واإلشــراف علــى الجمعيــات وقــد تعــددت المــواد التــي تمنــح الــوزارة ســلطة واســعة حتــى فــي
التدخــل فــي القــرارات الداخليــة للجمعيــات .وفــي هــذا مخالفــة للميثــاق العربــي للحقــوق االنســان الــذي
نــص فــي المــادة  24لــكل مواطــن الحــق :حريــة تكويــن الجمعيــات مــع االخريــن واالنضمــام اليهــا
وقــد جــاء فــي الفقــرة  7مــن نفــس المــادة نــص يؤكــد علــى حمايــة هــذه الحقــوق مــن التقييــد والتضييــق
ونصــت علــى “ال يجــوز تقييــد هــذه الحقــوق بــأي قيــود غيــر القيــود المفروضــة طبقـا ً للقانــون والتــي
تقتنصهــا الضــرورة فــي مجتمــع يحتــرم الحريــات وحقــوق االنســان لصيانــة األمــن الوطنــي أو النظــام
العــام أو الســامة العامــة او الصحــة العامــة او االداب العامــة او لحمايــة حقــوق الغيــر وحرياتهــم”.
ومــن هــذه المــواد التــي تمنــح الــوزارة ســلطة واســعة هــي المــادة الثالثــة عشــر التــي منحــت الــوزارة
والجهــة المشــرفة (التــي لــم تحــدد) حــق حضــور اجتماعــات مجلــس ادارة الجمعيــة واجتماعــات
الجمعيــة العموميــة العاديــة والغيــر عاديــة.
وتنــص المــادة عشــرون مــن الالئحــة التنفيذيــة علــى اقــرار كافــة محاضــر اجتماعــات الجمعيــة
العموميــة الغيــر عاديــة مــن قبــل الــوزارة ،وكذلــك المــادة الثالثــة والعشــرون التــي نصــت علــى
وجــوب رفــع صــورة مــن محاضــر فــرز االصــوات فــي كافــة اجتماعــات الجمعيــة العموميــة الــى
الــوزارة خــال خمســة عشــر يومــاً.
وكثير من المواد تمنح الحكومة سلطة مفرطة في التدخل في الشئون الداخلية للجمعية.
“ 4حــل الجمعيــة” نظــام الجمعيــات اعطــى الــوزارة ســلطة غيــر مبــررة فــي حــل الجمعيــةتجــاوزاً علــى الســلطة القضائيــة حيــث جــاء فــي المــادة  23ان للــوزارة الحــق فــي حــل الجمعيــة اذا
خالفــت الشــريعة او االداب او القانــون او الالئحــة التنفيذيــة او الالئحــة الداخليــة للجمعيــة  .ولــم ينــص
النظــام علــى حــق الجمعيــة فــي التظلــم االداري او االســتئناف القضائــي علــى هــذا القــرار ،كمــا انهــا
لــم تطلــب ان يكــون قــرار الحــل تحــت اشــراف قضائــي وال حتــى رقابــة جهــة اداريــة أخــرى ،ممــا
يثيــر مخــاوف مــن ســوء اســتعمال الــوزارة لهــذه الســلطة الخطيــرة والواســعة .كمــا تمنــح الوزيــر
ســلطة تعليــق نشــاط الجمعيــة او حلهــا او دمجهــا.
 5-انتهاك الخصوصية :تمنح المواد الوزارة والجهة المشرفة (الغير محددة) سلطة ان تقوم
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باإلطــاع علــى الوثائــق والمكاتبــات والســجالت الخاصــة بهــا ،ولهــا الحصــول علــى صــورة منهــا أو
ســحب االصــل ويلــزم الجمعيــات التعــاون التــام مــع الــوزارة ،وهــذه االجــراءات تمــس خصوصيــة
الجمعيــات ومنتســبيها ويجــب إال يكــون ذلــك إال تحــت اشــراف قضائــي لضمــان عــدم اســاءة اســتعمال
السلطة.
 6المنظمــات الحقوقيــة :قبــل صــدور نظــام الجمعيــات كانــت الحكومــة ترفــض عمــل المنظمــاتالحقوقيــة وقــد اغلقتهــا بالقــوة واعتقلــت مؤسســيها بحجــة عــدم صــدور قانــون ينظــم عمــل المؤسســات
المدنيــة ،فقــد حلــت جمعيــة حســم واعتقلــت جميــع منتســيبها ولــم ترخــص لمرصــد حقــوق االنســان
بالعمــل رغــم رفعــه خطــاب للملــك واعتقــل مؤسســه وقــد صــدر حكــم قضائــي مــن المحكمــة االداريــة
برفــض دعــوى مركــز العدالــة لحقــوق االنســان الغــاء قــرار وزارة الشــئون االجتماعيــة تســجيله ،و
قــد حاكمــت علــى نشــطاء لمحاولتهــم تأسيســهم جمعيــة االتحــاد لحقــوق االنســان .
/https://alqst.org/itthad
والى اليوم لم يتم الترخيص ألي منظمة حقوقية او سياسية او حتى اقتصادية.

-االحصائيات.

ال يوجــد احصائيــة دقيقــة يمكــن ان تشــمل كل مــن تعــرض للقمــع فــي فتــرة حكــم الملــك ســلمان ،الن
اســاليب القمــع متنوعــة ولــم تقتصــر علــى االعتقــال بــل شــملت المنــع مــن الكتابــة والمنــع مــن الســفر
ومصــادرة ممتلــكات واإلجبــار علــى اظهــار التأييــد التــام والمطلــق لــكل خطــوات ولــي العهــد ،وعــدم
القبــول بالحيــاد او االنعــزال واالســتقالة عــن الشــأن العــام ،بــل هنــاك مخــاوف جــادة بــأن الموضــوع
وصــل الــى القتــل وحرمــان الناقديــن او الناشــطين والمعارضيــن مــن حقهــم فــي الحيــاة ،وبســبب
حالــة الخــوف والرعــب فــي نفــوس المواطنيــن فهنــاك العديــد ممــن يتكتمــون علــى حــاالت متنوعــة
تعرضــوا لهــا هــم شــخصيا ً او أحــد اقاربهــم خوفــا ً مــن بطــش النظــام .وعندمــا كنــا نتحــدث عــن
اعتقــال قرابــة  150شــخص فــي الحمــات األخيــرة صــرح ولــي العهــد فــي لقائــه مــع بلومبيــرغ أنــه
اعتقــل قرابــة  1500شــخص فــي تلــك الحمــات ،ممــا يعنــي أننــا كمنظمــات لهــا امتــداد وحضــور
علــى األرض ال نعلــم إال عــن قرابــة  10٪فقــط مــن انتهــاكات الســلطات ،وهــذا دليــل حجــم الترهيــب
الــذي تمارســه الســلطات علــى أســر الضحايــا ،حتــى تــورط بعضهــم فــي إعطائنــا معلومــات مكذوبــة
للتســتر علــى انتهــاكات الســلطات ،فتواصــل عــدد مــن األهالــي ليؤكــدوا خــروج معتقلهــم ليتبيــن الحقــا
كــذب ذلــك ،بــل وتــم اعتقــال الدكتــور خالــد العــودة بســبب نشــره خبــر اعتقــال شــقيقه الدكتــور ســلمان
العــودة ،واعتقــل العبــاس المالكــي بســبب نشــره خبــر اعتقــال والــده الدكتــور حســن بــن فرحــان
المالكــي ،واألمثلــة فــي ذلــك كثيــرة .وبهــذا يتضــح أن الســؤال عــن أرقــام وإحصائيــات أو عــن رأي
الشــارع غيــر ممكــن وال منطقــي فــي بيئــة قمعيــة شــديدة وفــي ظــل انعــدام تــام لمؤسســات المجتمــع
المدنــي وقتــل لحريــة التعبيــر.
الشأن الحقوقي في عهد الملك سلمان وابنه ولي العهد محمد بن سلمان
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