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و ّث َقــت القســط خمــس حــاالت مــن االختفــاء القســري فــي الســعودية ،تشــمل الضحايــا:
حــاج ســوري ،وداعيــة ،وكاتب ْيــن صحفييــن وناشــط فــي المجــال اإلنســاني .القســط
تدعــو الســلطات الســعودية للكشــف عــن مصيــر هــؤالء وغيرهــم ممــن تعرضــوا
لإلخفــاء القســري.
يعرّ ف االختفاء القسري وفق ما جاء في االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري  1992بأنه:
االعتقــال أو االحتجــاز أو االختطــاف أو أي شــكل مــن أشــكال الحرمــان مــن الحريــة يتــم علــى أيــدي موظفــي
الدولــة ،أو أشــخاص أو مجموعــات مــن األفــراد يتصرفــون بــإذن أو دعــم مــن الدولــة أو بموافقتهــا ،ويعقبــه
رفــض االعتــراف بحرمــان الشــخص مــن حريتــه أو إخفــاء مصيــر الشــخص المختفــي أو مــكان وجــوده ،ممــا
يحرمــه مــن حمايــة القانــون.
دائ ًمــا مــا يتعــرض المعتقليــن فــي الســعودية لالختفــاء القســري أولــى أيــام اعتقالهــم ،وقــد تتفــاوت مــدة االختفــاء القســري
بنــاء علــى مطالبــات األســر واألهالــي وســؤالهم عــن الضحيــة أو عدمهــا ،وبنــاء أي ً
ضــا علــى تــردد اســم الضحيــة إعالميا
أو عبــر المنظمــات وهيئــات األمــم المتحــدة ،وغالبــا مــا يكــون االختفــاء أطــول إذا لــم يتــم الســؤال عــن الضحيــة.
إال أن بعــض الحــاالت امتــدت لمــدد طويلــة جـ ًدا ،ممــا يثيــر الشــكوك حــول ســامة ومصيــر الضحايــا ،ولعــل مــن بيــن
تلــك األســماء حــاج ســوري يدعــى خالــد محمــد عبــد العزيــز ،والداعيــة ســليمان الدويــش ،والكاتبيــن الصحفييــن مــروان
المريســي وتركــي الجاســر ،والناشــط فــي المجــال اإلنســاني عبــد الرحمــن الســدحان.
سليمان الدويش
اعتقــل ســلمان الدويــش فــي  22أبريــل  ،2016بعــد تغريــدات لــه ألمــح فيهــا إلــى انتقــاد للملــك ســلمان بســبب تمكينــه
البنــه محمــد بــن ســلمان وتوليتــه واليــة العهــد ووزارة الدفــاع ،وقــال الدويــش فــي تغريداتــه:
ال تفــرط فــي منــح ابنــك المراهــق المدلــل مزي ـ ًدا مــن الثقــة والصالحيــات دون مراقبــة ومحاســبة وإال فانتظــر
ـوم فاجعــة تأتيــك منــه حتــى تهــدم بيتــك .محبّتــك البنــك وتــرك محاســبته تن ّمــي عنــده شــعورً ا يوصلــه غال ًبــا
كل يـ ٍ
إلــى االســتخفاف بــك واالعتــداد بنفســه بحيــث ال يبالــي بخســارتك لمنجزاتــك التــي كنــت تفخــر بهــا .لــن تــام
علــى محبتــك الطبيعيــة البنــك لكنــك ســتالم إذا اســتثمرها لممارســة مراهقتــه وعبثــه ولــن تص ّنــف إال علــى أنــك
موافــق لــه أو أنــه ال يأبــه بــك وال يــراك شــي ًئا .إيــاك أن يدفعــك ح ّبــك لبعــض ولــدك الســيما إن كان طائ ًشــا أن
تفضّلــه علــى بقيــة إخوتــه فإنــه يدفعهــم لالنتقــام منــه كمــا ويدفعــه للغــرور وعــدم احتــرام ّمــن يك ُبــره.
أراد بعدهــا محمــد بــن ســلمان اعتقــال ســليمان الدويــش فلــم يســتطع بســبب رفــض وزيــر الداخليــة وولــي العهــد يومهــا،
المُقــال حال ًيــا محمــد بــن نايــف ،حينهــا قــام محمــد بــن ســلمان باعتقــال الدويــش عبــر قــوات تابعــة لــوزارة الدفــاع
والطيــران والتــي كان وزيــرً ا لهــا ،ثــم قــام الحقــا بنقــل الدويــش لســجون المباحــث بعــد أن أســقط ابــن عمــه بــن نايــف
وأصبــح قــادرً ا علــى التحكــم فــي الداخليــة ومنشــآتها ،ولــم يطــل األمــر طويـ ًـا حتــى اختفــى الدويــش ولــم تــرد أي
معلومــات عنــه ،أو عــن صحتــه أو مــكان تواجــده ليدخــل بذلــك اختفــاء قســري امتــد حتــى وقــت كتابــة هــذا التقريــر.
خالد محمد عبد العزيز
فــي  26أغســطس  2017ســافر خالــد محمــد عبــد العزيــز ،ذو 41
عــام ،إلــى مكــة المكرمــة قاد ًمــا مــن تركيــا برفقــة والدتــه خديجــة
بقصــد الحــج ،وبعــد انتهــاء مراســم الحــج ســافر خالــد ووالدتــه
مــع الحملــة إلــى زيــارة المدينــة المنــورة ،وفــي يــوم  11ســبتمبر
 2017أخبــر خالــد والدتــه برغبتــه العــودة إلــى مكــة لزيــارة الحــرم
المكــي مــرة أخــرى ،وفــي اليــوم التالــي  12فقــدت خديجــة االتصال
بابنهــا وقامــت بإبــاغ مشــرف الحملــة ليؤكــد لهــا بــأن خالــد بخيــر
وأن عليهــا أال تقلــق ،ولــم يســتجب لبالغاتهــا حتــى حــان موعــد
مغــادرة الســعودية فــي  15ســبتمبر  ،2017وفــي مطــار المدينــة
المنــورة قامــت الجهــات الســعودية المســؤولة بتأخيــر الحملــة بســبب
تغيــب خالــد ،حينهــا حــاول المشــرف إقنــاع الجهــات المســؤولة فــي
المطــار بــأن خالــد مريــض ثــم قــام بتســليمه للجهــات المســؤولة
فــي المطــار لتغــادر الحملــة مــن المدينــة المنــورة إلــى تركيــا بمــا
فيهــا الســيدة خديجــة والــدة خالــد ،وقــد تواصلــت أســرة خالــد مــع
الســلطات الســعودية عــدة مــرات عبــر ســفارة الســعودية فــي تركيــا،
وفــي لنــدن ،وباالتصــال بــوزارة الحــج ووزارة الداخليــة ،وعبــر شــؤون الحجــاج التابعــة لالئتــاف الوطنــي لقــوى
الثــورة الذيــن راســلوا بدورهــم وزارة الحــج الســعودية ،ولــم يســمعوا أي شــيء عــن خالــد ،باســتثناء زيــارة منزليــة
ألســرته فــي اســطنبول مــن قبــل أحــد موظفــي القنصليــة الســعودية فــي اســطنبول والــذي قــال للعائلــة “خالــد حــي
يــرزق ،عايــش ويــاكل ويشــرب” ،دون أن يعطــي أي معلومــات إضافيــة ،ليكــون بهــذا يــوم  12ســبتمبر  2017هــو
آخــر يــوم يعلــم فيــه عــن خالــد.
مروان المريسي
بتاريــخ  1يونيــو  2018اعتقلــت قــوات األمــن مــروان المريســي
مــن منزلــه ونقلتــه إلــى مــكان ٍمجهــول وبمعــزل عــن العالــم
الخارجــي .وحتــى اآلن ،حُرمــت عائلــة مــروان المريســي عــن
معرفــة أي معلومــات متعلقــة بمــروان ،ولــم يتمكنــوا مــن رؤيتــه
أو زيارتــه أو االتصــال بــه أو معرفــة أي شــيء عــن مصيــره.
انتقــل مــروان المريســي ،المولــود عــام  1982مــن اليمــن إلــى
المملكــة العربيــة الســعودية فــي عــام  2003وبــدأ مســيرته المهنيــة
فــي الصحافــة خــال الســنة التاليــة .وعمــل فــي العديــد مــن وســائل
اإلعــام الســعودية ،بمــا فــي ذلــك قناتــي المجــد والرســالة .ويتابــع
حســابه علــى تويتــر أكثــر مــن مائــة ألــف متابــع ،حيــث تركــز
تغريداتــه علــى مجــاالت تخصصــه ،بمــا فــي ذلــك اإلعــام الرقمــي
والتنميــة البشــرية .وقــام المريســي بإعــداد أكثــر مــن  ٣٠برنامجــا
ً تلفزيونيًــا ،وكان ضي ًفــا علــى عــد ٍد مــن البرامــج التلفزيونيــة
التــي تناولــت التكنولوجيــا ووســائل التواصــل االجتماعــي.
كتــب المريســي كتابًــا واحــ ًدا صــدر عــام  2014بعنــوان “لبــن
العصفــور” .المريســي ال يعــرف عنــه أي شــيء منــذ اعتقالــه حتــى اآلن.
عبد الرحمن السدحان
فــي  12مــارس  ،2018اعتقـ َل رســميّون يرتــدون مالبــس مدنيــة يعت َقــد أ ّنهــم ينتمــون لجهــاز المباحــث الســعودي عبــد
الرحمــن الســدحان مــن مــكان عملــه فــي مركــز هيئــة الهــال األحمــر الســعودي فــي الريــاض .صــادر الرســميّون هاتفــه
قبــل اقتيــاده بالقــوّ ة وأخــذه إلــى مــكان مجهــول .لــم يقــدم الرســميّون مذ ِّكــرة اعتقــال ولــم يق ِّدمــوا ســببًا العتقالــه ،وفــي
اليــوم التالــي لالعتقــال اقتح َمــت مجموعــة رجــال ترتــدي زي الشــرطة مــكان ســكنه ،وأفــادت مصــادر برؤيتهــا هــؤالء
الرجــال يأخــذون حاســبه المحمــول ،هاتفــه الجــوال ،وغيرهــا مــن
الممتلــكات الشــخصية أثنــاء ترددهــم مــكان الســكن كمــا صــادرت
المجموعــة ســيار َته أي ً
ضــا .وبعــد اعتقالــه ،فــي أبريــل لعــام ،2018
لــم تحتــوي قاعــدة بيانــات الســجون التابعــة لــوزارة الداخليــة أي
دليــل علــى احتجــازه.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،قــال مركــز البالغــات األمنيــة فــي قســم األمــن
التابــع لــوزارة الداخليــة إنــه ال توجــد لديهــم أي معلومــات عــن
مصيــر الســدحان أو مكانــه .فــي النهايــة ،أ َّكــد موظــف إداري أن
اســمه مذكــور فــي سـ ّ
ـجلتهم وأ ّنــه قــد اع ُت ِقــل ،ولــم يوفــر الموظــف
اإلداري أي معلومــات عــن مــكان احتجــازه ،وأ َّكــد الموظــف أن
الســدحان تحــت التحقيــق ،وأنــه لــم يســمح ألحــد بالتواصــل معــه أو
زيارتــه ،وقــال إ ّنــه لــن يســمح بزيــارة شــخصية لــه ،متب ًعــا بأ ّنــه قــد
يســمح بهــا بعــد “ســنوات ،وليــس شــهور”.
لقــد رُفعـ ْ
ـت ثــاث طلبــات لزيــارة الســدحان فــي أبريــل وأغســطس
وأكتوبــر مــن عــام  ،2018وتــم رفــض كافــة الطلبــات ،إذ قالــت
الســلطات إنهــا لــن تقبــل أي طلبــات مســتقبلية وإنهــا بـ ً
ـدل مــن ذلــك
ســتخطرْ أســرته حــال الســماح لهــم بزيارتــه .وفــي  1نوفمبــر  ،2018رفعــت شــكوى إلــى وكالتــي حقــوق إنســان فــي
الســعودية ،هيئــة حقــوق اإلنســان ،والجمعيــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ،وأقــر مســؤو ٌل مــن هيئــة حقــوق اإلنســان تلقيهــم
الشــكوى ،وفــي  25نوفمبــر  ،2018قالــت الجمعيــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان إن الســلطات نقلــت الســدحان إلــى ســجن
الحائــر ،وفــي  14نوفمبــر .2018
ق َّدمــت القســط وم ّنــا لحقــوق اإلنســان قضيــة الســدحان إلــى الفريــق العامــل المعنــي بحــاالت اإلخفــاء القســري أو غيــر
الطوعــي التابــع لألمــم المتحــدة ،وقــد شــوهد الســدحان آخــر مــرة فــي  28أكتوبــر  2018مــن قِبــل أحــد المســاجين فــي
ض الســدحان للتعذيــب ،ولــم يعــرف مصيــره بعدهــا.
ســجن ذهبــان فــي جــدة حيــث تعــرّ َ
تركي بن عبد العزيز الجاسر
تركــي بــن عبــد العزيــز الجاســر صحفــي ســعودي وســجين ســابق ،تمــت مداهمــة منزلــه فــي  15مــارس 2017
واعتقــل الجاســر وصــودرت أجهزتــه مــن منزلــه ليختفــي الجاســر بعدهــا بشــكل كامــل ،الجاســر لــم يســمح لــه بالزيــارة
وال باالتصــال وال تجيــب الســلطات عــن جميــع االستفســارات عــن الجاســر.
ـورا عــن حــال جميــع المختفيــن قســر ًيا ،واإلفــراج الفــوري وغيــر المشــروط عــن
علــى الســلطات الســعودية الكشــف فـ ً
جميــع مــن تعتقلهــم تعســف ًيا مــن أجــل آرائهــم ،وعليهــا االلتــزام بمــا جــاء االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص
مــن االختفــاء القســري  ،1992واالنضمــام لالتفاقيــة حيــث أنهــا لــم تنضــم لهــا مــن قبــل.
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