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يجب عىل السلطات السعودية اإلفراج عن الطبيب السعودي األمرييك 

وليد فتيحي املعتقل منذ نوفمرب 2017

5 مــارس 2019: تعــر القســط عــن قلقهــا عــا وردهــا مــن تقاريــر موثوقة تفيــد بأن الســلطات الســعودية 
قامــت بتعذيــب الطبيــب الســعودي األمريــي وليــد فتحــي، 54 عاًمــا. فتيحــي محتجــز منــذ نوفمــر 2017 

بــدون توجيــه أي تهــم إليــه وبــدون محاكمــة.

عــذب مســؤولون ســعوديون الطبيــب وليــد فتيحــي عــدة مــرّات منــذ اعتقالــه يف 2017، بالصفــع والــرب 
ــَل  والتعريــة وتعريضــه للصعقــات الكهربائيــة. انهــارت صحتــه الجســدية والنفســانية نتيجــة لذلــك، ونُِق

ملستشــفى ســجن ذهبــان قــرب جــدة يف ينايــر 2019.

اعتقلــت الســلطات الســعودية الطبيــب وليــد فتيحــي يف 5 نوفمــر 2017 ضمــن حملــة اعتقــاالت، واحتجز 
مــع غــره يف فنــدق الريتــز كارلتــون يف الريــاض. يف ينايــر 2018 نُقــَل فتيحــي إىل ســجن الحايــر يف الريــاض، 

ويف ينايــر 2019 نقلتــه الســلطات إىل ســجن ذهبــان، ومــا زال هنــاك حتــى وقــت كتابــة هــذا البيــان.

ــية  ــة األساس ــادئ الدولي ــع املب ــف م ــا يتخال ــازه، مب ــباب احتج ــن يف أس مل يعطــى فتيحــي الحــق يف الطع
للمحاكــات العادلــة، حيــث منعتــه الســلطات مــن الحصــول عــى محــاٍم مــن اختيــاره ومــن اإلفــراج قبــل 

املحاكمــة، مبــا يتــاىش مــع مبــدأ افــراض الــراءة، ومل توجــه الســلطات لفتيحــي أي تهــم حتــى اآلن.
ــة يف  ــعة واملتعاظم ــع املتوس ــة القم ــن درج ــد يب ــه ولي ــر ب ــا مي ــط: “م ــر القس ــري مدي ــى عس ــال يحي ق
الســعودية، فالســلطات مل تكتفــي باســتهداف النشــطاء واملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان، بــل اســتهدفت 
أيًضــا أطبــاًء ليســوا بنشــطاء سياســين. تبــن االدعــاءات القائلــة بتعرضــه للتعذيــب، وهــي تتوافــق مــع 
غرهــا مــن التقاريــر الخارجــة مــن املعتقــات الســعودية، أن الســلطات طبَّعــت اســتخدام التعذيــب، رغــم 
أنَّ الســعودية دولــة طــرف إىل اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب لألمــم املتحــدة، وهــي معاهــدة ُملزِمــة قانونيًّــا. 

وليــد واحــٌد مــن عــرات ســجناء الــرأي يف الســعودية، ويجــب اإلفــراج عنــه حــااًل ودون رشوط”.

ــث  ــب، ونح ــي للتعذي ــب فتيح ــرض الطبي ــة بتع ــاءات القائل ــتقل يف االدع ــٍق مس ــط بتحقي ــادي القس تن
الــركاء الدوليــن للســلطات الســعودية، بالخصــوص الحكومــة األمريكيــة، نظــرًا إىل كونــه مواطًنــا أمريكيًّــا، 

باملنــاداة باإلفــراج العاجــل وغــر املــروط عــن وليــد فتيحــي.

خلفية

ــنطن  ــورج واش ــة ج ــن جامع ــة م ــهادة طبي ــوس وش ــهادة البكالوري ــرَّج بش ــي تخ ــد فتيح ــب ولي الطبي
ــون. ــعوديون أمريكي ــون س ــم مواطن ــاء، كله ــبعة أبن ــه س ــزوج ولدي ــو مت ــة، وه األمريكي

عــاَد الدكتــور فتيحــي إىل الســعودية عــام 2006، وأســس مستشــفى خــاص، املركــز الطبــي الــدويل يف جــدة، 
وكان لديــه برنامجــه التلفزيــوين، “محيــاي”، الــذي تطــرق فيــه ملســائل نفســانية واجتاعيــة وطبيــة.

ــن يف  ــرات آخري ــع ع ــَل م ــفر، واعتق ــع س ــعودية من ــلطات الس ــه الس ــت علي ــر 2017، فرض يف 5 أكتوب
ــدًدا  ــت تحــت اســم مكافحــة الفســاد، وشــملت ع ــاالت أجري ــة اعتق ــن حمل 5 نوفمــر 2017، كجــزٍء م
كبــرًا مــن املســؤولن الحكوميــن واألمــراء ورجــال األعــال، اعتقلــوا يف فنــدق الريتــز كارلتــون يف الريــاض، 
ــا بعــد الوصــول إىل  ــاٍر للعمليــات القانونيــة أو القضائيــة. أفــرج عــن أغلــب املعتقلــن الحًق دون أي اعتب
ــة وأجريــت دون أدىن مقــدار مــن الشــفافية أو  مــا ســمي بتســويات ماليــة، كانــت تلــك التســويات رسيّ
ــا  ــوا عــى هــذه التســويات، وأم ــٍب شــديد ليوافق ــن تعرضــوا لتعذي ــل إن املحتجزي ــم القضــايئ؛ ب التحكي
الذيــن مل يوافقــوا عــى هــذه التســويات فُنِقلــوا إىل ســجن الحايــر بالريــاض. مــن ضمــن األســاء املعروفــة 
مــن املحتجزيــن كان رجــل األعــال الســعودي املعــروف األمــر الوليــد بــن طــال، واألمــر متعــب بــن عبــد 

اللــه، ومجموعــة مــن كبــار رجــال األعــال الســعودين.

يف يونيــو 2016، رصَّحــت لجنــة مناهضــة التعذيــب التابعــة لألمــم املتحــدة، وهــي هيئــة مســتقلة ترصــد 
تنفيــذ االتفاقيــة مــن قبــل الــدول األطراف، بــأن الــدول األطراف يجــب أن تكفــل “يف القانون ويف املارســة، 
حصــول جميــع األشــخاص املســلوبة حريتهــم، يف أقــرب اآلجــال، عــى محــاٍم يختارونــه، وأن يتشــاوروا معــه 

رًسا...وأن تعاقــب أو تحاكــم املســؤولن الذيــن ال يتيحــون عمليًــا هــذه الضانــات للمحتجزيــن”.


