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وّثَقــت القســط خمــس حــاالت مــن االختفــاء القســري فــي الســعودية، تشــمل الضحايــا: 
حــاج ســوري، وداعيــة، وكاتبْيــن صحفييــن وناشــط فــي المجــال اإلنســاني. القســط 
ــن تعرضــوا  ــم مم ــؤالء وغيره ــر ه ــن مصي ــعودية للكشــف ع ــلطات الس ــو الس تدع

لإلخفــاء القســري.
يعّرف االختفاء القسري وفق ما جاء في االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري 1992 بأنه:

االعتقــال أو االحتجــاز أو االختطــاف أو أي شــكل مــن أشــكال الحرمــان مــن الحريــة يتــم علــى أيــدي موظفــي 
ــه  ــة أو بموافقتهــا، ويعقب ــإذن أو دعــم مــن الدول ــون ب ــراد يتصرف ــة، أو أشــخاص أو مجموعــات مــن األف الدول
رفــض االعتــراف بحرمــان الشــخص مــن حريتــه أو إخفــاء مصيــر الشــخص المختفــي أو مــكان وجــوده، ممــا 

يحرمــه مــن حمايــة القانــون.

دائًمــا 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 أيًضــا 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 جــًدا، ممــا يثيــر الشــكوك حــول ســالمة 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 22 أبريــل 2016، بعــد 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 مزيــًدا مــن الثقــة والصالحيــات دون مراقبــة ومحاســبة وإال فانتظــر 
كل يــوٍم فاجعــة تأتيــك منــه حتــى تهــدم بيتــك. محّبتــك البنــك وتــرك محاســبته تنّمــي عنــده شــعوًرا يوصلــه غالًبــا 
إلــى االســتخفاف بــك واالعتــداد بنفســه بحيــث ال يبالــي بخســارتك لمنجزاتــك التــي كنــت تفخــر بهــا. لــن تــالم 
علــى محبتــك الطبيعيــة البنــك لكنــك ســتالم إذا اســتثمرها لممارســة مراهقتــه وعبثــه ولــن تصّنــف إال علــى أنــك 
موافــق لــه أو أنــه ال يأبــه بــك وال يــراك شــيًئا. إيــاك أن يدفعــك حّبــك لبعــض ولــدك الســيما إن كان طائًشــا أن 

تفّضلــه علــى بقيــة إخوتــه فإنــه يدفعهــم لالنتقــام منــه كمــا ويدفعــه للغــرور وعــدم احتــرام ّمــن يكُبــره.

أراد بعدهــا محمــد بــن ســلمان اعتقــال ســليمان الدويــش فلــم يســتطع بســبب رفــض وزيــر الداخليــة وولــي العهــد يومهــا، 
ــاع  ــوزارة الدف ــة ل ــوات تابع ــر ق ــش عب ــال الدوي ــن ســلمان باعتق ــد ب ــام محم ــا ق ــف، حينه ــن ناي ــد ب ــا محم ــال حالًي الُمق
والطيــران والتــي كان وزيــًرا لهــا، ثــم قــام الحقــا بنقــل الدويــش لســجون المباحــث بعــد أن أســقط ابــن عمــه بــن نايــف 
ــرد أي  ــم ت ــش ول ــى الدوي ــى اختف ــاًل حت ــم يطــل األمــر طوي ــة ومنشــآتها، ول ــي الداخلي ــم ف ــى التحك ــادًرا عل ــح ق وأصب
معلومــات عنــه، أو عــن صحتــه أو مــكان تواجــده ليدخــل بذلــك اختفــاء قســري امتــد حتــى وقــت كتابــة هــذا التقريــر.

خالد محمد عبد العزيز
فــي 26 أغســطس 2017 ســافر خالــد محمــد عبــد العزيــز، ذو 41 
ــا مــن تركيــا برفقــة والدتــه خديجــة  عــام، إلــى مكــة المكرمــة قادًم
ــه  ــد ووالدت ــافر خال ــج س ــم الح ــاء مراس ــد انته ــج، وبع ــد الح بقص
ــوم 11 ســبتمبر  ــورة، وفــي ي ــة المن ــارة المدين ــى زي ــة إل مــع الحمل
2017 أخبــر خالــد والدتــه برغبتــه العــودة إلــى مكــة لزيــارة الحــرم 
المكــي مــرة أخــرى، وفــي اليــوم التالــي 12 فقــدت خديجــة االتصال 
بابنهــا وقامــت بإبــالغ مشــرف الحملــة ليؤكــد لهــا بــأن خالــد بخيــر 
ــد  ــان موع ــى ح ــا حت ــتجب لبالغاته ــم يس ــق، ول ــا أال تقل وأن عليه
مغــادرة الســعودية فــي 15 ســبتمبر 2017، وفــي مطــار المدينــة 
المنــورة قامــت الجهــات الســعودية المســؤولة بتأخيــر الحملــة بســبب 
تغيــب خالــد، حينهــا حــاول المشــرف إقنــاع الجهــات المســؤولة فــي 
ــؤولة  ــات المس ــليمه للجه ــام بتس ــم ق ــض ث ــد مري ــأن خال ــار ب المط
فــي المطــار لتغــادر الحملــة مــن المدينــة المنــورة إلــى تركيــا بمــا 
ــد مــع  ــد، وقــد تواصلــت أســرة خال ــدة خال فيهــا الســيدة خديجــة وال
الســلطات الســعودية عــدة مــرات عبــر ســفارة الســعودية فــي تركيــا، 

ــوى  ــي لق ــالف الوطن ــة لالئت ــر شــؤون الحجــاج التابع ــة، وعب ــوزارة الحــج ووزارة الداخلي ــدن، وباالتصــال ب ــي لن وف
ــة  ــارة منزلي ــد، باســتثناء زي ــم يســمعوا أي شــيء عــن خال الثــورة الذيــن راســلوا بدورهــم وزارة الحــج الســعودية، ول
ــد حــي  ــة “خال ــال للعائل ــذي ق ــي اســطنبول وال ــة الســعودية ف ــي القنصلي ــل أحــد موظف ــن قب ــي اســطنبول م ألســرته ف
يــرزق، عايــش ويــاكل ويشــرب”، دون أن يعطــي أي معلومــات إضافيــة، ليكــون بهــذا يــوم 12 ســبتمبر 2017 هــو 

آخــر يــوم يعلــم فيــه عــن خالــد.
 

مروان المريسي
بتاريــخ 1 يونيــو 2018 اعتقلــت قــوات األمــن مــروان المريســي 
مــن منزلــه ونقلتــه إلــى مــكان ٍمجهــول وبمعــزل عــن العالــم 
ــن  ــي ع ــروان المريس ــة م ــت عائل ــى اآلن، ُحرم ــي. وحت الخارج
ــه  ــوا مــن رؤيت ــم يتمكن ــة بمــروان، ول ــات متعلق ــة أي معلوم معرف
ــره.  ــن مصي ــيء ع ــة أي ش ــه أو معرف ــال ب ــه أو االتص أو زيارت
ــى  ــن إل ــن اليم ــام 1982 م ــود ع ــي، المول ــروان المريس ــل م انتق
المملكــة العربيــة الســعودية فــي عــام 2003 وبــدأ مســيرته المهنيــة 
فــي الصحافــة خــالل الســنة التاليــة. وعمــل فــي العديــد مــن وســائل 
اإلعــالم الســعودية، بمــا فــي ذلــك قناتــي المجــد والرســالة. ويتابــع 
ــز  ــث ترك ــع، حي ــف متاب ــة أل ــن مائ ــر م ــر أكث ــى تويت ــابه عل حس
تغريداتــه علــى مجــاالت تخصصــه، بمــا فــي ذلــك اإلعــالم الرقمــي 
والتنميــة البشــرية. وقــام المريســي بإعــداد أكثــر مــن ٣٠ برنامجــا 
ً تلفزيونًيــا، وكان ضيًفــا علــى عــدٍد مــن البرامــج التلفزيونيــة 
االجتماعــي.  التواصــل  ووســائل  التكنولوجيــا  تناولــت  التــي 
ــن  ــوان “لب ــام 2014 بعن ــدر ع ــًدا ص ــا واح ــي كتاًب ــب المريس كت

ــى اآلن. ــه حت ــذ اعتقال ــيء من ــه أي ش ــرف عن ــي ال يع ــور”. المريس العصف

عبد الرحمن السدحان
فــي 12 مــارس 2018، اعتقــَل رســمّيون يرتــدون مالبــس مدنيــة يعتَقــد أّنهــم ينتمــون لجهــاز المباحــث الســعودي عبــد 
الرحمــن الســدحان مــن مــكان عملــه فــي مركــز هيئــة الهــالل األحمــر الســعودي فــي الريــاض. صــادر الرســمّيون هاتفــه 
مــوا ســبًبا العتقالــه، وفــي  ــرة اعتقــال ولــم يقدِّ قبــل اقتيــاده بالقــّوة وأخــذه إلــى مــكان مجهــول. لــم يقــدم الرســمّيون مذكِّ
اليــوم التالــي لالعتقــال اقتحَمــت مجموعــة رجــال ترتــدي زي الشــرطة مــكان ســكنه، وأفــادت مصــادر برؤيتهــا هــؤالء 

الرجــال يأخــذون حاســبه المحمــول، هاتفــه الجــوال، وغيرهــا مــن 
ــاء ترددهــم مــكان الســكن كمــا صــادرت  ــكات الشــخصية أثن الممتل
المجموعــة ســيارَته أيًضــا. وبعــد اعتقالــه، فــي أبريــل لعــام 2018، 
ــة أي  ــوزارة الداخلي ــة ل ــجون التابع ــات الس ــدة بيان ــوي قاع ــم تحت ل

دليــل علــى احتجــازه.
باإلضافــة إلــى ذلــك، قــال مركــز البالغــات األمنيــة فــي قســم األمــن 
ــه ال توجــد لديهــم أي معلومــات عــن  التابــع لــوزارة الداخليــة إن
ــد موظــف إداري أن  ــة، أكَّ ــي النهاي ــه. ف ــر الســدحان أو مكان مصي
اســمه مذكــور فــي ســجاّلتهم وأّنــه قــد اعُتِقــل، ولــم يوفــر الموظــف 
ــف أن  ــد الموظ ــازه، وأكَّ ــكان احتج ــن م ــات ع اإلداري أي معلوم
الســدحان تحــت التحقيــق، وأنــه لــم يســمح ألحــد بالتواصــل معــه أو 
زيارتــه، وقــال إّنــه لــن يســمح بزيــارة شــخصية لــه، متبًعــا بأّنــه قــد 

يســمح بهــا بعــد “ســنوات، وليــس شــهور”.
لقــد ُرفعــْت ثــالث طلبــات لزيــارة الســدحان فــي أبريــل وأغســطس 
ــت  ــات، إذ قال ــة الطلب ــم رفــض كاف ــر مــن عــام 2018، وت وأكتوب
الســلطات إنهــا لــن تقبــل أي طلبــات مســتقبلية وإنهــا بــداًل مــن ذلــك 

ســتخطْر أســرته حــال الســماح لهــم بزيارتــه. وفــي 1 نوفمبــر 2018، رفعــت شــكوى إلــى وكالتــي حقــوق إنســان فــي 
الســعودية، هيئــة حقــوق اإلنســان، والجمعيــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، وأقــر مســؤوٌل مــن هيئــة حقــوق اإلنســان تلقيهــم 
الشــكوى، وفــي 25 نوفمبــر 2018، قالــت الجمعيــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان إن الســلطات نقلــت الســدحان إلــى ســجن 

الحائــر، وفــي 14 نوفمبــر 2018.
مــت القســط ومّنــا لحقــوق اإلنســان قضيــة الســدحان إلــى الفريــق العامــل المعنــي بحــاالت اإلخفــاء القســري أو غيــر  قدَّ
الطوعــي التابــع لألمــم المتحــدة، وقــد شــوهد الســدحان آخــر مــرة فــي 28 أكتوبــر 2018 مــن ِقبــل أحــد المســاجين فــي 

ســجن ذهبــان فــي جــدة حيــث تعــّرَض الســدحان للتعذيــب، ولــم يعــرف مصيــره بعدهــا.

تركي بن عبد العزيز الجاسر
ــارس 2017  ــي 15 م ــه ف ــة منزل ــت مداهم ــابق، تم ــي ســعودي وســجين س ــز الجاســر صحف ــد العزي ــن عب ــي ب ترك
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.

علــى الســلطات الســعودية الكشــف فــوًرا عــن حــال جميــع المختفيــن قســرًيا، واإلفــراج الفــوري وغيــر المشــروط عــن 
جميــع مــن تعتقلهــم تعســفًيا مــن أجــل آرائهــم، وعليهــا االلتــزام بمــا جــاء االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص 

مــن االختفــاء القســري 1992، واالنضمــام لالتفاقيــة حيــث أنهــا لــم تنضــم لهــا مــن قبــل.

فولهام، لندن
لإلبالغ عن شكوى
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