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اية حقوق اإلنسان الخاصة بمختلف شعوب العالم. إننا نقف تكرس ھيومن رايتس ووتش جھودھا لحم
إلى جوار الضحايا والنشطاء ونعمل على منع التمييز، وكفالة الحقوق السياسية، وحماية األفراد من 

التعامل الالإنساني أثناء الحروب، وتقديم الجناة للعدالة. نحقق ونكشف انتھاكات حقوق اإلنسان 
ية. كما نواجه الحكومات وأصحاب السلطة كي يكفوا عن الممارسات ونحمل المنتھكين المسؤول

المسيئة ويحترموا القانون الدولي لحقوق اإلنسان. وندعو الجماھير والمجتمع الدولي إلى مساندة كفالة 
 حقوق اإلنسان للجميع.

 
بيروت دولة، ومكاتب في أمستردام و ٤٠ھيومن رايتس ووتش منظمة دولية لھا عاملين في أكثر من 

وبرلين وبروكسل وشيكاغو وجنيف وغوما وجوھانزبرغ ولندن ولوس أنجلس وموسكو ونيروبي 
  ونيويورك وباريس وسان فرانسسكو وطوكيو وتورنتو وتونس وواشنطن وزيورخ.

  
 http://www.hrw.org/arلمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا: 
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  المقدمة
 

يبذل نشطاء المجتمع المدني وحقوق اإلنسان في المملكة العربية السعودية جھوداً مضنية من أجل 
المشاركة السياسية، وإصالح القضاء، وإنھاء التمييز ضد المرأة واألقليات. ولقد ردت توسيع رقعة 

لتسحق دفت المدافعين عن حقوق اإلنسان، بحملة قمعية استھعلى ھذه الجھود السلطات السعودية 
  دعوات التغيير وتمنع تطور حركة المعارضة ونموھا.

  
رزاً من المعنيين بالحقوق االجتماعية والسياسية، ناشطاً سعودياً با ١١يعرض ھذا التقرير حكايات 

وقصة كفاحھم لمقاومة الجھود الحكومية إلسكاتھم. إن الحملة السعودية الواسعة التي تستھدف نشطاء 
حقوق اإلنسان والمجتمع المدني اشتملت على التھديد والترھيب والتحقيقات والمالحقات القضائية 

الذين يتناولھم ھذا التقرير يمثلون بعضاً من النضاالت واالحتجاز. األشخاص اإلحدي عشر 
  واآلخذ في النمو.والنجاحات التي يحرزھا مجتمع النشطاء السعودي الصغير 

  
استخدم العديد من النشطاء المذكورين في ھذا التقرير أدوات التواصل االجتماعي والمنتديات على 

ات المھمة للنشاط الحقوقي في السعودية منذ اإلنترنت لتدشين حمالت وبناء شبكات، وھي من السم
. شارك عشرات اآلالف من المواطنين السعوديين في حمالت على اإلنترنت، مثل حملة ٢٠٠٩عام 

طبقاً لتفسير القاضي للشريعة  عقوق الوالدين"بتھمة "إخالء سبيل سمر بدوي، وھي سيدة تم حبسھا 
لتشجيع السيدات السعوديات على قيادة السيارات اإلسالمية، ومبادرة "من حقي أسوق"، وھي حملة 

في تحٍد للحظر الحكومي على قيادة المرأة. وھناك عدد من منظمات حقوق اإلنسان المنشأة حديثاً، 
وفي األغلب ھي قائمة على اإلنترنت، تصدر بيانات منتظمة بشأن قضايا فردية النتھاكات لحقوق 

في المائة  ٤٩على األقل  –اإلنترنت فإن السعوديين  ورغم جھود السلطات لمنع محتوىاإلنسان. 
  استخدموا المنتديات في االلتفاف حول رقابة الحكومة المشددة على اإلنترنت. –ممن لديھم إنترنت 

  
النشطاء على تجاوز الحمالت على اإلنترنت إلى تنظيم  ٢٠١١لقد شّجعت الثورات العربية عام 

رع. في الرياض والبريدة، بدأ أھالي لمحتجزين منذ سنوات مظاھرات واعتصامات صغيرة في الشوا
دون اتھام، بالتظاھر أمام مقار وزارة الداخلية وأمام مراكز االحتجاز، لمطالبة السلطات إما باإلفراج 
عن ذويھم أو محاكمتھم. وفي مدن القطيف والعوامية بشرق المملكة، خرج متظاھرون يطالبون بقدر 

نية وبإنھاء االنتھاكات المؤسسية ضد األقلية الشيعية. وقام نشطاء من شتى أكبر من الحريات الدي
أنحاء المملكة بتدشين حمالت للمساواة بين الرجل والمرأة، ودعوا السيدات إلى تحدي الممارسات 

وقامت شخصيات سياسية ودينية التمييزية المفروضة عليھن بموجب نظام والية األمر السعودي. 
  ت للمطالبة بتنفيذ الملك عبد هللا إصالحات قضائية واإلفراج عن المعتقلين السياسيين.بتوزيع التماسا

  
قامت السلطات السعودية بمضايقة وترھيب ومحاولة إسكات نشطاء حقوق اإلنسان والمجتمع المدني 

، بما في ٢٠١١على مدار سنوات عديدة، لكن ضاعفت من جھودھا في ھذا االتجاه منذ بدايات عام 
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العمل وحمالت تشويه السمعة، وكذا أعمال االحتجاز  والفصل منفرض حظر السفر  ذلك
والمالحقات القضائية. تستمر وزارة الداخلية السعودية في توقيف واحتجاز نشطاء المجتمع المدني 

  المستقلين لشھور دون اتھامات.
  

سمر سعوديين، مثل  قامت الشرطة السعودية والسلطات القضائية بمضايقة وحبس نشطاء حقوقيين
نظام والية األمر، والذي يُحظر بموجبه على السيدات والفتيات العناصر التقييدية ل، التي تحدت بدوي

 الخضوع لبعض اإلجراءات الطبية إال بموجب السفر للخارج أو إجراء تعامالت وأعمال رسمية أو
  إذن ولي األمر.

  
بل إنھا لجأت إلى الُحكم على مؤسسيھا بأحكام ورفضت السلطات التصريح لمنظمات حقوقية جديدة، 

مطولة بالسجن. وحاكمت السلطات القضائية السعودية وأدانت نشطاء بارزين، منھم عبد هللا الحامد، 
ومحمد القحطاني، وسليمان الرشودي، ومخلف الشمري، على خلفية نشاطھم السلمي المطالب 

عسفية، وھي اتھامات تخرق حقھم في التعبير السلمي باإلصالح، ونسبت إليھم االتھامات بـ "جرائم" ت
ولي  علىومن بين ھذه االتھامات "إنشاء منظمة غير مرخص لھا" و"الخروج وتكوين الجمعيات، 

  " و"محاولة تشويه سمعة المملكة".األمر
  

 الناشط من المنطقة الشرقية –وفاضل المناسف  –المحامي من جدة  –ما زال كل من وليد أبو الخير 
على ذمة المحاكمة بناء على اتھامات من بينھا "إھانة القضاء" و"محاولة تشويه سمعة المملكة"  –

  ضد الدولة".و"تحريض الرأي العام 
  

ال تسمح المملكة العربية السعودية بالتسجيل ألغلب جمعيات الحقوق السياسية وحقوق اإلنسان، أو أن 
والتي  ٢٠٠٤ة الوطنية لحقوق اإلنسان، الُمشكلة عام تعمل بحرية. االستثناءات الوحيدة ھي الجمعي

رفض المسؤولون السعوديون تسجيل منظمات حقوق تتلقى التمويل من وقف الراحل الملك فھد. 
عدالة لحقوق اإلنسان، الاإلنسان المستقلة مثل جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية، أو مركز 

  وق اإلنسان في السعودية، وحجبت مواقعھم اإللكترونية.أو اتحاد حقوق اإلنسان، أو مرصد حق
  

كما حجبت السلطات صفحات على اإلنترنت تدعو إلى اإلصالحات، منھا على سبيل المثال موقع 
، وموقع مرصد حقوق اإلنسان ٢٠٠٣راصد اإلخباري، من المنطقة الشرقية، وھو محجوب منذ عام 

  ت من خارج المملكة.، ومئات الصفحا٢٠٠٨في السعودية، منذ عام 
  

وحافظت وزارة الداخلية على حظرھا القائم منذ مدة طويلة على جميع االحتجاجات واالعتصامات 
واعتصامات صغيرة  ٢٠١١العامة، بما في ذلك مسيرات ومظاھرات في القطيف والعوامية في عام 

. فضالً عن ذلك ٢٠١٢و ٢٠١١من تنظيم أھالي المحتجزين األمنيين في البريدة والرياض عامي 
تقدمت وزارة الداخلية باتھامات جنائية ضد نشطاء حقوقيين بزعم ارتكاب "جرائم" تستند إلى 

ممارستھم السلمية لحقھم في حرية التعبير وحق تكوين الجمعيات، ووصفتھم بالمجرمين بل وحتى 
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إصالحيو جدة، وھم  "إرھابيين". من األمثلة على ھذه المالحقات القضائية، القضية المعروفة بمسمى
بزعم جمع األموال ألنشطة إرھابية.  ٢٠٠٧رجالً تم القبض عليھم في فبراير/شباط  ١٦مجموعة من 

ھؤالء الرجال معروفون بمواقفھم المعلنة، إذ يطالبون بإصالحات بمجال حقوق اإلنسان وإصالحات 
  سياسية في المملكة.

  
مكتوب، مما يترك للقضاة سلطة تقديرية في فرض  جزائيليس في المملكة العربية السعودية قانون 

للقرآن والحديث، وھما المصدران المتفق عليھما  بات على النشطاء بناء على تفسير القضاةالعقو
 الجزائيةللشريعة اإلسالمية. كثيراً ما يُحكم على المدعى عليھم باتھامات سياسية من قبل المحكمة 

ضايا المتعلقة باإلرھاب، والتي تحرم المدعى عليھم بشكل ، التي تم تشكيلھا لنظر القالمتخصصة
ة، بما في ذلك الحق في محامي، وتصدر أحكامھا في لمتكرر من الضمانات األساسية للمحاكمة العاد

جلسات مغلقة. تستمر السلطات في احتجاز نشطاء حقوقيين سعوديين بارزين بمعزل عن العالم 
لكامل عن االتصال بأقاربھم وعن العالم الخارجي. قامت الخارجي لفترات طويلة، مع قطعھم با

سلطات السجون باحتجاز الناشطين سليمان الرشودي وفاضل المناسف بمعزل عن العالم الخارجي 
لمي بمجال حقوق اإلنسان، لفترات طويلة، بعد أن قبضت عليھما الشرطة بسبب نشاطھما الس

  " من بين تھم أخرى.األمر ولي علىبعد ذلك بـ "الخروج  واتھمت كل منھما
  

باإلضافة إلى المحاكمات، تلجأ وزارة الداخلية بشكل منتظم إلى حظر سفر النشطاء إلى دول أخرى 
. ھناك العديد من النشطاء، مثل وليد أبو بهلفترات مطولة ودون إبداء أسباب للحظر أو إخطارھم 

المطار في طريقھم إلى الخارج. بموجب الخير، اكتشفوا أنھم ممنوعون من السفر بعد أن ذھبوا إلى 
من نظام وثائق السفر السعودي، ليس بإمكان السلطات أن تفرض حظراً على السفر غير  ٦المادة 

إال بموجب أسباب محددة على صلة بحكم قضائي أو بقرار من وزير الداخلية. ال يمكن فرض الحظر 
وقد صدقت عليه السعودية في عام  –إلنسان باألمن ولفترة محددة. ورد في الميثاق العربي لحقوق ا

  أنه ال يمكن منع أحد تعسفاً أو بصفة غير قانونية من مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده. – ٢٠٠٩
  

ويمارسون سيطرة واسعة على العديد من الھيئات  –يستمر رجال الدين في المؤسسة الدينية السعودية 
لفتاوى ضد النشطاء الحقوقيين والمنتقدين المطالبين في إصدار ا –الحكومية ومن بينھا القضاء 

بإصالحات اجتماعية، ويدعون إلى إعدامھم بصفتھم مرتدين. وكثيراً ما يصدق على السياسات 
مجلس كبار العلماء، وھو أعلى ھيئة سعودية  –بما في ذلك حظر المظاھرات  –الحكومية القمعية 

  تُعنى بتفسير الشريعة اإلسالمية.
  

ع الدولة والمؤسسة الدينية، يستمر النشطاء السعوديون في تحدي السلطات ويخاطرون رغم قم
  بحريتھم وسبل كسبھم للدخل من أجل الدفع بإصالحات حقيقية واحترام حقوق اإلنسان.

  
إن على المملكة العربية السعودية أن توقف فوراً حملة القمع الجارية التي تستھدف النشطاء السلميين 

عن جميع المحتجزين باتھامات وإدانات نابعة بالكامل من ممارستھم السلمية لحقھم في وأن تفرج 
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حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والمعتقد الديني. يتعين على السلطات أيضاً تفعيل إصالحات 
 قضائية كبرى مثل: 

ير مكتوب يتسق مع معايير حقوق اإلنسان، وال يجّرم حرية التعب جزائيإصدار قانون  •
 وحرية تكوين الجمعيات.

ھا دون إصدار قانون للجمعيات يسمح بتشكيل منظمات المجتمع المدني وممارسة نشاط •
 تدخالت حكومية زائدة.

 إلغاء نظام والية األمر على النساء وجميع القوانين واألنظمة المنبثقة عنه. •
يض ضد أعمال التمييز تفعيل تشريع يحظر التمييز ضد األقليات الدينية والمرأة ويوفر التعو •

 ھذه.
إلغاء جميع القوانين واألنظمة التي تتعارض بشكل زائد مع حرية التعبير، بما في ذلك تلك  •

 الشبكات اإللكترونية. علىالتي تتعارض مع حرية التعبير 
  

ال سيما كبار الحلفاء مثل الواليات المتحدة والمملكة المتحدة والدول  –ويتعين على المجتمع الدولي 
أن تدعو السلطات السعودية علناً إلى وقف جميع االعتقاالت  –األعضاء األخرى باالتحاد األوروبي 

والمحاكمات بحق النشطاء السلميين واإلفراج عن جميع السجناء المحتجزين باتھامات متصلة 
 بنشاطھم السلمي. يجب على المجتمع الدولي أن يضغط على السعودية أيضاً لكي توقف وتصدق على

تشريعات حقوق اإلنسان الدولية الكبرى مثل العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعھد 
الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع 

  أشكال التمييز العنصري.
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 خلفية قانونية
 

الشريعة اإلسالمية بصفتھا قانون الدولة. المادة األولى من النظام تطبق المملكة العربية السعودية 
على النقيض من كل الدول ذات يرفع القرآن والسنة إلى مصاف الدستور. األساسي للُحكم في المملكة 

مكتوب،  جزائي األغلبية اإلسالمية جميعاً تقريباً لم تقم المملكة العربية السعودية مطلقاً بصياغة قانون
. بالتالي، تلعب ٢٠٠١في عام  كانت السلطات قد بدأت العمل بنظام اإلجراءات الجزائيةوإن 

المؤسسة الدينية دوراً مركزياً في الُحكم ولھا تأثير واسع على العديد من عناصر الحياة اليومية. لكن 
ممارسة فقه الشريعة كما يظھر في المملكة ال يحتوي على مجموعة قواعد مقننة وال يقر من حيث ال

بالسوابق القضائية، من أحكام خرجت بھا محاكم أخرى. بالتالي فإن النظام القضائي السعودي يمنح 
سلطة تقديرية مطلقة لالدعاء والقضاة، بإنزال اتھامات وأحكام مبھمة ومتعسفة بحق األفراد 

وتستند  ٢فتنة"الإثارة أو " ١"ولي األمرالمنخرطين في النشاط السلمي؛ تھم من قبيل "الخروج على 
   ٣ھذه االتھامات إلى مبادئ الشريعة غير المقننة.

  
  العدالة الجنائية

استخدمت السلطات السعودية نظام العدالة الجنائية كأداة أساسية إلسكات المعارضة، بما في ذلك التھديد 
  المطول. بالمالحقة القضائية، واالتھامات المبھمة والتعسفية، والمحاكمات الجائرة وأحكام السجن

  
في السعودية، يصبح للقضاة سلطة تقديرية واسعة في إدانة النشطاء والُحكم  جزائيمع عدم وجود قانون 

، يبدو أن القضاة في بعض جزائيعليھم بناء على تفسيراتھم للشريعة ال أكثر. وفي غياب القانون ال
يمكنھم بعد ذلك  –مال معينة لجأوا إلى محاولة إثبات أن المدعى عليھم قد انخرطوا في أعالقضايا 

  ٤بدالً من إثبات ارتكاب المدعى عليه لعناصر جريمة محددة ترد في القانون.  –تصنيفھا بصفتھا جرائم 
  

ال تُلزم األحكام القضائية السابقة القضاة السعوديين بمراعاتھا، وال تتوفر أدلة تُذكر على أن القضاة 
النتيجة أن ليس لدى المواطنين والسكان من غير  ٥.يحكمون بشكل متسق في الجرائم المتشابھة

  المواطنين أي سبل لمعرفة ما الذي يعتبر عمالً مجرماً وما ھو ليس كذلك.
                                                           

: ٢٠١٢ديسمبر/كانون األول  ٢٢محرر موقع إلكتروني يواجه عقوبة اإلعدام" بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش،  –"السعودية   ١
http://www.hrw.org/ar/news/2012/12/22   

: ٢٠١٣يونيو/حزيران  ٢٣سنوات لمدافع عن حقوق اإلنسان" بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش،  ٥السجن  –"السعودية   ٢
http://www.hrw.org/ar/news/2013/06/23/5  

ھيومن رايتس ووتش، "عدالة غير آمنة: االحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة في ظل القصور الذي يعتري نظام العدالة الجنائية   ٣
   http://www.hrw.org/ar/reports/2008/03/24-0: ٢٠٠٨السعودي" تقرير، مارس/آذار 

أدانت محكمة سعودية ناشطتي حقوق المرأة البارزتين وجيھة الحويدر وفوزية العيوني  ٢٠١٣نيو/حزيران يو ١٥على سبيل المثال في   ٤
بالحبس عشرة شھور وحظر سفر لمدة عامين بتھمة "تخبيب مرأة على زوجھا". قال النشطاء الذين تحدثت إليھم ھيومن رايتس ووتش إن ال 

ھذه التھمة تحديداً، وقال بعضھم إنھم رجعوا للمعاجم لفھم معنى كلمة "تخبيب". انظر:  علم لديھم بحاالت سابقة استخدمت فيھا السلطات
: ٢٠١٣يونيو/حزيران  ١٨إدانة ناشطتين بسبب تلبيتھما لنداء استغاثة" ھيومن رايتس ووتش بيان صحفي،  –"السعودية 

http://www.hrw.org/ar/news/2013/06/18  
  .٤ – ٣آمنة"، ص ص ھيومن رايتس ووتش، "عدالة غير   ٥
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من قبل وزارة الداخلية،  ٦"كبيرةالجريمة " ما لم تعتبربموجب نظام اإلجراءات الجزائية السعودي 
يع القضايا الجنائية، يمكن للقاضي تغيير يتولى قاضي المحاكمة دور القاضي واالدعاء معاً. في جم

  االتھامات المنسوبة للمدعى عليه في أي وقت.
  

في أغلب القضايا التي وثقتھا ھيومن رايتس ووتش، منع االدعاء المحامين من مساعدة المشتبه بھم أثناء 
المحاكمة.  االستجواب، وأحياناً رفض القضاة السماح للمحامين باستجواب الشھود أو عرض األدلة في

  أو الطعن على أدلة الثبوت. وفي بعض الحاالت حرم القضاة المدعى عليھم ومحاميھم من المقابلة
  

افتراض المحاكم الذنب بدالً من البراءة حتى ثبوت الذنب في القضايا الجنائية، مصحوباً بإبھام وتغير 
لمحامين، ھي عوامل تجتمع في االتھامات، والحرمان من االطالع على األدلة والحرمان من مقابلة ا

  العادة لتھيئ معوقات ال يمكن للمدعى عليھم تجاوزھا أثناء محاولة إثبات براءتھم. 
  

من  المحكمة الجزائية المتخصصة لمحاكمة اآلالف المجلس األعلى للقضاءشّكل  ٢٠٠٨في عام 
ات أو محاكمة، في ن منھم قضوا وراء القضبان سنوات دون اتھامالمشتبھين باإلرھاب، والكثيرو

. لم تعلن السلطات السعودية عن أية أنظمة أو قوانين بإنشاء المحكمة المباحثمراكز احتجاز تديرھا 
أو تحدد واليتھا القضائية. استخدمت السلطات المحكمة في محاكمة معارضين سلميين ونشطاء 

ق الحق في المحاكمة في مداوالت قضائية تخر حقيقيةحقوقيين بموجب اتھامات ال تعتبر جرائم 
العادلة. في القضايا التي وثقتھا ھيومن رايتس ووتش كانت المحاكمات في المحكمة الجزائية 

موصدة في وجه المراقبين وكثيراً ما ُحرم المدعى عليھم من  –مع استثناءات قليلة  –المتخصصة 
 –في اعتقادھم  –كمة اشتكى نشطاء حقوقيون وآخرون من أن المح ٧حق تعيين محاٍم من اختيارھم.

  تعمل تحت تصرف وزارة الداخلية.
  

دشنت المملكة العربية  ٢٠٠١رغم أن لدى القضاة سلطة تقدير الجرائم والعقوبات، ففي عام 
السعودية أول نظام (قانون) لإلجراءات الجزائية، وھو ينظم التوقيف واالحتجاز واالستجواب 

أحكام نظام  متكرراإلشادة، فقد تجاھل القضاة بشكل  بينما يستحق التقنين المذكور ٨والمحاكمة.
  ٩اإلجراءات الجزائية.

  

                                                           
من نظام اإلجراءات الجزائية فإن الجرائم "الكبيرة"، الموجبة للتوقيف، يحددھا وزير الداخلية بناء على توصية رئيس  ١١٢طبقاً للمادة   ٦

مخدرات وجرائم ھيئة التحقيق واالدعاء العام. على حد علم ھيومن رايتس ووتش فإن الجرائم مثل القتل واالغتصاب واإلرھاب واإلتجار بال
  أخرى، عوملت جميعاً بصفتھا "كبيرة" من وزارة الداخلية.

: ٢٠١٢أبريل/نيسان  ٢٧"السعودية: يجب إلغاء محكمة اإلرھاب" بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش،   ٧
http://www.hrw.org/ar/news/2012/04/27  

: ٢٠٠١، ٣٨٦٧نشر بجريدة أم القرى في عددھا رقم ) و٣٩نظام اإلجراءات الجزائية، صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/  ٨
http://www.saudiembassy.net/about/country-information/laws/CriminalProcedures2001-

1of3.aspx ٢٠١٣أبريل/نيسان  ٤ة في (تمت الزيار.(  
  .٤ھيومن رايتس ووتش، "عدالة غير آمنة"، ص   ٩
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أن نظام اإلجراءات الجزائية ال يستوعب المعايير الدولية الخاصة بالحقوق األساسية للمحتجزين كما 
والمدعى عليھم، ويخرق حقوق أخرى بوضوح. على سبيل المثال ال يقر النظام بحق المحتجز في 

قانونية احتجازه أمام محكمة، وال يضمن للمحتجز المشاورة القانونية في الوقت الطعن على 
المناسب، وال يحتوي على مواد بالمساعدة القانونية المجانية لمن يحتاجونھا. يضمن النظام لالدعاء 

سلطة احتجاز المشتبه بھم دون الوفاء بمعيار واضح التعريف باألدلة على احتمال أن المشتبه به 
ب، وبإصدار أوامر توقيف واالحتجاز لفترة على ذمة المحاكمة، حدھا األقصى ستة أشھر، دون مذن

مراجعة قضائية. وال ينص نظام اإلجراءات الجزائية على مبدأ افتراض البراءة أو حماية حق 
  المدعى عليھم في أال يضطر لتجريم نفسه.

  
لة غير الكريمة، فليس به ما يحظر استخدام في حين يحظر نظام اإلجراءات الجزائية التعذيب والمعام

األقوال المنتزعة عبر اإلساءات في المحكمة. كما أن النظام ال ينص على عقوبات للمسؤولين الذين 
  يكرھون المدعى عليھم على اإلدالء بأقوال.

  
ى غير أن المدافعين عن حقوق اإلنسان سعوا إلى استخدام نظام اإلجراءات الجزائية في الطعن عل
االحتجاز التعسفي. ھناك عدد من النشطاء التابعين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية 

قاضوا الحكومة في المحاكم اإلدارية على مخالفة أحكام نظام اإلجراءات الجزائية. في بعض القضايا 
لمدافع عن ومنھا قضية ا –حكمت المحاكم بأن عمليات االحتجاز كانت تعسفية، وفي قضايا أخرى 

طلبت تعويضات للضحايا. لكن حتى في ھذه القضايا، ال تلتزم  –حقوق اإلنسان مخلف الشمري 
وزارة الداخلية دائماً بأحكام المحاكم وتُفرج عمن تبين التعسف في احتجازھم أو تصرف التعويض 

  التي حكمت بھا المحاكم.
  

 االنتھاكات في مرحلة التوقيف وما قبل المحاكمة
انون السعودي على بعض الضمانات الرسمية ضد التوقيف التعسفي، لكن كثيراً ما ينتھك رجال ينص الق

الشرطة ھذه القواعد ثم يفلتون من العقاب. في مخالفة للقانون السعودي، كثيراً ما ينفذ رجال الشرطة 
يل محامين، وال بھم بأسباب التوقيف أو حقھم في توك توقيفات دون أوامر توقيف، ثم ال يخبرون المشتبه

  ١٠يمنحون المحتجزين الحق في االتصال بالعالم الخارجي، وال يتھم االدعاء المشتبه بھم بجرائم.
يعّرض المسؤولون في مراكز االحتجاز والحبس المحتجزين لالنتھاكات أحياناً. تلقت ھيومن رايتس 

. ھذه المنشآت تتراوح بين ووتش مزاعم بالمعاملة السيئة في منشآت احتجاز تديرھا المباحث العامة
لسجون الكبيرة مثل سجن تديره المباحث في زنازين الحجز في مكاتب المباحث المحلية، ومجمعات ا

  ١١الحائر قرب الرياض.
  

                                                           
  .٣٠ – ٢٦ھيومن رايتس ووتش، "عدالة غير آمنة"، ص ص   ١٠
  .١١٥ – ١٠٨ھيومن رايتس ووتش، "عدالة غير آمنة"، ص ص   ١١
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تقول ھيئة حقوق اإلنسان الحكومية، والجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان، غير الحكومية، إن وقائع 
قد انحسرت بشكل ملحوظ منذ بدأت زيارات السجون المنتظمة التعذيب والمعاملة السيئة في السجون 

وقد أمضى محتجزون في منشآت  ٢٠٠٤.١٢وإنشاء مكاتب لھا داخل السجون لتلقي الشكاوى منذ عام 
تستمر ھيومن رايتس ووتش في تلقي  ١٣احتجاز المباحث سنوات طويلة دون اتھامات أو محاكمات.

عاملة السيئة في السجون ومراكز االحتجاز. ادعى الناشطان تقارير بالتعذيب وغير ذلك من ضروب الم
الحقوقيان مخلف الشمري وفاضل المناسف بالتعرض للتعذيب وغير ذلك من أوجه المعاملة السيئة 

  أثناء احتجازھما، واشتمل ذلك على الضرب والصعق بالكھرباء وسكب مواد كيماوية في الفم.
  

الحاالت، المشتبھين وھددوھم من أجل انتزاع اعترافات وقام رجال شرطة ورجال ادعاء في بعض 
وبناء على حاالت  ١٤في مراكز الشرطة، ال سيما في فروع المباحث الجنائية التابعة لوزارة الداخلية.

للتيقن من  –إن كانوا قد سعوا من األساس  –ما سعى القضاة  تابعتھا ھيومن رايتس ووتش فنادراً 
  ١٥وات لضمان أنھا ليست منتزعة باإلكراه.صحة االعترافات أو اتخاذ خط

  
كما منحت السعودية سلطات توقيف واحتجاز لھيئات أخرى. ھيئة األمر بالمعروف والنھي عن 

المنكر (المطوعين) ھي جھة إنفاذ قانون. الھيئة مكلفة بإنفاذ "السلوك األخالقي" في المجتمع، وھي 
ارة، إلى متابعة مراعاة الملبس المالئم وحضور معنية بأمور من بينھا المخدرات والشعوذة والدع

صالة الجماعة. لم تقم ھيئة األمر بالمعروف بمراعاة نظام اإلجراءات الجزائية في الماضي، عندما 
تعھد الملك عبد هللا وبعض كبار المسؤولين اآلخرين  ١٦أوقفت واحتجزت واستجوبت مشتبه بھم.

 ١٧بوقف ھذه االنتھاكات.
  

  لفضاء اإللكتروني ومنظمات حقوق اإلنسانالتشريع الحاكم ل
رداً على تزايد استخدام السعوديين للمنتديات والمدونات والمواقع اإلخبارية والشبكات االجتماعية 

  ٢٠١١يناير/كانون الثاني  ١فقد أصدرت وزارة الثقافة واإلعالم في  ١٨مثل الفيس بوك وتويتر،

                                                           
  .٢٠١٣يوليو/تموز  ١٠و ٩الرياض،  مقابالت ھيومن رايتس ووتش مع ھيئة حقوق اإلنسان والجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان،  ١٢
. انظر أيضاً: ھيومن رايتس ووتش، حقوق اإلنسان وسياسات مكافحة اإلرھاب ١٢٥ھيومن رايتس ووتش، "عدالة غير آمنة"، ص   ١٣

  http://www.hrw.org/ar/reports/2009/08/10-0: ٢٠٠٩أغسطس/آب  ١٠السعودية، 
  .١١١ھيومن رايتس ووتش، "عدالة غير آمنة"، ص   ١٤
. وانظر أيضاً: "إدانة سبعة أشخاص في السعودية بسبب تعليقات عن مظاھرات على ٧ھيومن رايتس ووتش، "عدالة غير آمنة"، ص   ١٥

  http://www.hrw.org/ar/news/2013/07/01/7: ٢٠١٣يونيو/حزيران  ٣٠فيسبوك" بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش، 
  .٥٩ة"، ص ھيومن رايتس ووتش، "عدالة غير آمن  ١٦
  انظر:   ١٧

“With youth pounding at kingdom's gates, Saudi Arabia begins religious police reform,” Christian 
Science Monitor, May 23, 2013, http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2013/0523/With-
youth-pounding-at-kingdom-s-gates-Saudi-Arabia-begins-religious-police-reform تمت الزيارة في ١٣) 

) ٢٠١٣يوليو/تموز   
  في المائة من إجمالي عدد السكان. انظر:  ١٠نحو  –ثة ماليين مستخدم لتويتر في السعودية طبقاً لشبكة "آراب نيوز" فإن ھناك ثال  ١٨

Fadia Jiffry, “#Saudi Arabia world’s 2nd most twitter-happy nation,” Arab News, May 20, 2013, 
http://www.arabnews.com/news/452204 ) ٢٠١٣أغسطس/آب  ١٥(تمت الزيارة في   
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ھذه الالئحة التنفيذية تُخضع جميع األنباء والمعلومات  ١٩.الالئحة التنفيذية لنشاط النشر اإللكتروني
، بما في ذلك مطالبة ٢٠٠٣اإللكترونية ألحكام فضفاضة من نظام المطبوعات والنشر لعام 

المطبوعات بترويج اإلسالم وعدم اإلضرار باألمن الوطني أو المصالح االقتصادية أو الصحة أو 
  ٢٠األفراد. المساس بكرامة وحريةالنظام العام أو 

  
فإن مشغلي المواقع اإلخبارية والمنتديات والمدونات والمواقع  ٢٠١١بموجب الالئحة الصادرة عام 

الشخصية، ومن ينشرون األخبار عبر الھواتف النقالة بالرسائل النصية أو رسائل البريد اإللكتروني 
مكافحة  نظامتفاقم من  الجماعية عليھم الحصول على ترخيص أو تسجيل من الوزارة. ھذه األحكام

مثل السجن ، الذي يفرض عقوبات جنائية مغلظة، ٢٠٠٧الصادر عام السعودي  المعلوماتيةجرائم 
من يتبين قيامھم بالتشھير بآخرين على اإلنترنت أو إصدارھم مواد  بحد أقصى خمسة أعوام، على

  ٢١.على اإلنترنت تضر بالنظام العام أو القيم الدينية أو اآلداب العامة
  

جرائم المعلوماتية كأساس لمالحقة عدة نشطاء، منھم رائف مكافحة استخدم االدعاء السعودي نظام 
بدوي ومخلف الشمري. كما صّعدت السلطات من مراقبة اإلنترنت والمالحقات القضائية على نشر 

  ٢٢معلومات على شبكات التواصل االجتماعي.
  

 ً على جميع منظمات حقوق اإلنسان والمنظمات  تفرض السلطات السعودية حظراً فعلياً تقريبا
السياسية، وقد منعت الحكومة التراخيص عن منظمات مشكلة حديثاً على اإلنترنت. أقرت بمنظمة 

. طبقاً لتقرير حقوق ٢٠٠٤حقوقية واحدة ھي الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان، التي تم تأسيسھا عام 
فإن الجمعية الوطنية تتلقى دعماً نقدياً من صندوق  عن السعودية، ٢٠١٢اإلنسان األمريكي لعام 

الذي يؤدي بعض مھام  –وافق مجلس الشورى الُمعيّن  ٢٣بتمويل من وقف الملك الراحل فھد.
، لكن مجلس الوزراء ٢٠٠٨على مشروع قانون ينظم منظمات المجتمع المدني في عام  –البرلمان 

  ٢٤لم يمرر ھذا القانون بعد.
  
 
 

                                                           
(تمت  www.info.gov.sa/Files/activities.docحة التنفيذية لنشاط النشر اإللكتروني، وزارة الثقافة واإلعالم، على: الالئ  ١٩

  ). ٢٠١٣يوليو/تموز  ١٨الزيارة في 
-http://www.saudiembassy.net/about/country، على: ٢٠٠٣، قانون المطبوعات والنشر لعام ٩و ٣المادتان   ٢٠

information/laws/Law_of_Printing_and_Publication.aspx  ٢٠١٣يوليو/تموز  ١٨(تمت الزيارة في.(  
  جرائم المعلوماتية. مكافحة ، نظام٦المادة   ٢١
انظر على سبيل المثال: إدانة سبعة أشخاص في السعودية بسبب تعليقات عن مظاھرات على فيسبوك. بيان صحفي لـ ھيومن رايتس   ٢٢

  http://www.hrw.org/ar/news/2013/07/01/7: ٢٠١٣يونيو/حزيران  ٣٠ووتش، 
تقرير حقوق اإلنسان األمريكي، السعودية:   ٢٣

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper.  
نظام الجمعيات والمؤسسات األھلية السعودي:   ٢٤

http://www.imamu.edu.sa/colleg_instt/institute/justice_institute/assembly_judiciary/Pages/2.as
px  ٢٠١٣يوليو/تموز  ١٩(تمت الزيارة في .(  
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  حقوق المرأة
وجب نظام والية األمر السعودي التمييزي، فإن الفتيات والسيدات محرومات من إجراء تعامالت بم

رسمية أو السفر أو الزواج أو دخول التعليم العالي أو الخضوع لبعض اإلجراءات الطبية، من دون 
تُعامل  إذن ولي األمر، وھو األب أو الزوج أو األخ أو العم أو حتى االبن. بموجب نظام ولي األمر

السيدات كقاصرات من وجھة نظر القانون، ويصبحن مستحقات لقدر ضئيل من السيطرة على 
حياتھن وسالمتھن وحياة وسالمة أطفالھن، ويُجبرن كثيراً على الخضوع إلرادة وتفضيالت ولي 

ت يقترن بھذا حظر قيادة المرأة للسيارة والفصل الصارم بين الجنسين، ما يزيد من معوقا ٢٥األمر.
  قدرة المرأة على المشاركة الكاملة في الحياة العامة.

  
تواجه السيدات مزيداً من التمييز فيما يخص اللجوء إلى نظام القضاء. ال يمكنھن تمثيل أنفسھن في 

المحكمة، والبد من استصدار أمر من المحكمة من أجل نقل الوالية من قريب إلى آخر في حال 
زوج. ويبقى إلغاء الوالية من اختصاص القضاة، بحسب رأي كل التعرض إلساءات من األب أو ال

قاٍض في كل قضية على حدة، حتى في حال التعرض إلساءات. أصدر مجلس الوزراء نظاماً للحماية 
من اإلساءات يجرم للمرة األولى العنف األسري. لكنه في الوقت الحالي ال يتمتع بآليات إنفاذ لضمان 

ات التعرض إلساءات أو مالحقة من ارتكبوا اإلساءات. في غياب ھذا التحقيق الفوري في ادعاء
ون السيدات يحتجن اإلجراء تبقى المرأة عرضة للخطر. فعالية القانون بدورھا ما زالت قاصرة لك

للدعم فيما يخص االنتقال بعيداً عن أقاربھن الذكور الذين يكونون في العادة ھم من أساءوا إليھن، من 
تبرر السلطات السعودية  ٢٦ن اإلساءات أو للفرار من مواقف تنطوي على إساءات.أجل اإلبالغ ع

يعد ھذا  ٢٧.مفتوحة على تأويالت عدةنظام الوالية باإلحالة إلى تفسيرات متشددة لنصوص قرآنية 
  ٢٨النظام العائق األكبر لكفالة حقوق المرأة في المملكة.

  
ة ضد من يعيلون من ذكور أو إناث، بتھمة "عقوق شكاوى بالمالحقات الجنائيكما يمكن لآلباء رفع 

الوالدين". يؤثر ھذا على السيدات بشكل غير متناسب، ال سيما من قيمن بالفرار أو محاولة تغيير ولي 
األمر إلى قريب ذكر آخر. التھمة فضفاضة وغير مقننة، من ثم فإن القضاة في أغلب القضايا، لديھم 

  ٢٩واختيار األحكام. ھناك مئات القضايا من ھذا النوع تنظرھا المحاكم. سلطة تقديرية كاملة في اإلدانة
 

  

                                                           
ھيومن رايتس ووتش "قاصرات إلى األبد: انتھاكات حقوق اإلنسان الناجمة عن نظام الوالية والفصل بين الجنسين في المملكة العربية   ٢٥

  http://www.hrw.org/ar/reports/2008/04/19-0: ٢٠٠٨أبريل/نيسان  ٢٠السعودية" 
: ٢٠١٣سبتمبر/أيلول  ٣قانون جديد يجرم العنف األسري"، بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش  –"السعودية   ٢٦

https://www.hrw.org/ar/news/2013/09/03-0   
  .١٠ألبد"، ص ھيومن رايتس ووتش، "قاصرات إلى ا  ٢٧
 ٢٠١٣: المملكة العربية السعودية"، يناير/كانون الثاني ٢٠١٣ھيومن رايتس ووتش "التقرير العالمي   ٢٨

http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/112530  
: ٢٠١٣أبريل/نيسان  ٢قضية"،  ٩٠سبيل المثال: "جدة تسجل أعلى قضايا عقوق الوالدين في السعودية بـ  انظر على  ٢٩

http://sabq.org/Ad0fde  
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  سمر بدوي: التقاضي على حقوق المرأة
  

عاماً ھي ناشطة معنية بحقوق المرأة طعنت على القوانين السعودية  ٣٣سمر بدوي البالغة من العمر 
اج، حتى في حال كان ولي األمر التي تسمح لولي األمر بتقييد حرية تنقل المرأة وقدرتھا على الزو

مسؤوالً عن إساءات بحق المرأة. تقدمت بشكوى للمطالبة بإنھاء حظر قدرة المرأة على القيادة وأن 
بعد أن عانت  ٢٠١١يُسمح للمرأة بالتصويت والترشح لالنتخابات. أصبحت ناشطة حقوقية في عام 

بما في ذلك ُحكماً بحبسھا سبعة ييزية، على مدار عشر سنوات من قوانين "الوالية" السعودية التم
  شھور بتھمة عقوق الوالدين.

  
قام والد سمر بدوي باالعتداء بدنياً عليھا وھي في سن المراھقة، وقد 

عاماً، على حد  ١٦عاماً ثم في سن  ١٣حاولت الفرار من البيت في سن 
انت بدوي تبلغ من ك ٢٠٠٨قولھا لـ ھيومن رايتس ووتش. في عام 

عندما وجدت أخيراً المالذ اآلمن في مأوى للسيدات عاماً،  ٢٦العمر 
 المعنفات في جدة.

  
ثم اتخذت خطوة غير عادية للغاية عندما بدأت في إجراءات قضية في 

لتجريد والدھا من والية أمرھا، وھي الوالية المحكمة العامة في جدة 
ھمة من حياتھا، بما في ذلك التي تسمح له بالسيطرة على عناصر م

  شؤونھا المالية.
  

قالت بدوي، إن والدھا انتقاماً منھا استخدم وضعه كولي أمرھا ورفع 
  .٢٠٠٩جدة عام المحكمة الجزائية في قضية عليھا يتھمھا بـ "عقوق الوالدين" في 

  
بدعوى أن أصدر قاضي القضية، عبد هللا العثيم، ُحكماً بتوقيف بدوي  ٢٠٠٩في يونيو/حزيران 

لعام  ١٩٠٠التوقيف" مقتبساً من قرار وزارة الداخلية رقم  تستوجب"العقوق من الجرائم الكبيرة التي 
" وتتعلق ٢٠٠٧أغسطس/آب  ١٤لكن الجريمة الوحيدة المذكورة في القرار بتاريخ  ٢٠٠٧.٣٠

 ١٤الكبيرة الـ بالعالقة بين األب واألبناء، ھي "االعتداء على أحد الوالدين بالضرب"، والجرائم 
  ٣١"عقوق" الوالدين.ال تتضمن األخرى التي تتطلب التوقيف على ذمة المحاكمة 

  

                                                           
جرماً كبيراً تستوجب التوقيف وتتضمن القتل واإلرھاب والمخدرات واالختالس واالعتداء على الوالدين،  ١٥قرار لوزير الداخلية يحدد   ٣٠

  ). ٢٠١٣يوليو/تموز  ١٥(تمت الزيارة في  http://www.alriyadh.com/2007/08/12/article272066.htmlالرياض، 
: ٢٠١٠أكتوبر/تشرين األول  ١٨"السعودية: اآلباء يحكمون والمحاكم تنفذ"، بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش،   ٣١

http://www.hrw.org/ar/news/2010/10/18  
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 محافظلتعيش مع شقيقھا بإذن من  ٢٠٠٩خرجت سمر بدوي من مأوى السيدات في يوليو/تموز 
جدة، األمير مشعل بن عبد الماجد. تعتقد أن اتخاذ ھذا اإلجراء حماھا من التوقيف والحبس على ذمة 

قضية العقوق، على حد قولھا لـ ھيومن رايتس ووتش. بعد أن رفض والدھا السماح لھا بالزواج، 
بتھمة التعسف في منع إذن الزواج عنھا،  ضده ٣٢"العضلباتھام إضافي بـ " ٢٠١٠تقدمت بدوي في 

  ٣٣بموجب أحكام الشريعة.
  

لحضور جلستھا األولى  المحكمة العامة في جدةعندما ذھبت بدوي إلى  ٢٠١٠أبريل/نيسان  ٤في 
والدھا، أوقفتھا السلطات على خلفية أمر توقيف "عقوق الوالدين"، على حد قول وليد في القضية ضد 

أبو الخير محامي بدوي لـ ھيومن رايتس ووتش. طبقاً لوليد أبو الخير فقد أمضت بدوي سبعة أشھر 
  في قضيتھا ضد والدھا.رھن االحتجاز في سجن بريمان في جدة، في حين استمر في السعي 

  
بعد أن أطلع أبو الخير اإلعالم المحلي والدولي على تفاصيل قضية بدوي، دشن سكان من جدة حملة 

على اإلنترنت للتوعية باحتجازھا المجحف. أدت الحمالت الشعبية ضد إساءة معاملة سمر بدوي 
سليط األضواء الدولية بشكل باإلعالم المحلي والعربي والدولي إلى تغطية قضيتھا، ما أدى إلى ت

  مستمر على نظام والية األمر السعودي التمييزي.
  

لصالحھا في القضية ضد والدھا، إذ رأت المحكمة المحكمة العامة في جدة   ٢٠١٠في يونيو/حزيران 
أنه يظلمھا في حرمانھا من حقھا في الزواج. أمرت المحكمة بنقل والية أمرھا إلى خالھا، رغم ذلك 

في  المجلس األعلى للقضاءتدخل  ٢٠١٠أكتوبر/تشرين األول  ٢٥ر بدوي في السجن. في ظلت سم
قضية العقوق وأسقط جميع االتھامات عنھا، ليتم إطالق سراحھا بأوامر من حاكم مكة، الحاكم خالد 

  تزوجت سمر بدوي محاميھا وليد أبو الخير. ٢٠١١أبريل/نيسان  ١٩بن فيصل آل سعود. في 
  

بيلھا استمرت بدوي في الحمالت من أجل العدالة االجتماعية وحقوق المرأة. في عام منذ إخالء س
أصبحت أول سيدة ترفع قضية لتصويت السيدات في المملكة، إذ رفعت قضية بالمحكمة  ٢٠١١

، بعد أن رفضت مراكز تسجيل الناخبين طلبھا بالتسجيل الشؤون البلديةاإلدارية ضد وزارة 
ات المقبلة. قالت بدوي في قضيتھا إنه ال يوجد في القانون االنتخابي الصادر للتصويت في االنتخاب

الشؤون البلدية، يمنع المرأة من التسجيل كناخبة أو كمرشحة. حكم المحكمة النھائي عن وزارة 
حكم ضد طلبھا على أساس أن قضيتھا "سابقة ألوانھا" على ما يبدو  ٢٠١١الصادر في مايو/أيار 

في وقت قريب قراراً على صلة بھذا األمر. قع بأن الملك أو مجلس الوزراء سيصدرون بناء على التو
أعلن الملك عب هللا أنه مسموح للسيدات التصويت والترشح في  ٢٠١١سبتمبر/أيلول  ٢٥في 

، وأنه سيتم تعيين سيدات في مجلس الشورى، وھو ھيئة استشارية ٢٠١٥االنتخابات البلدية عام 
                                                           

العضل ھو عندما يقوم ولي األمر دون وجه حق بمنع من يتولى أمرھا ، عادة ما تكون االبنة، من الزواج. ھذه الممارسة مذكورة ضمن   ٣٢
  أحكام الشريعة اإلسالمية.

  انظر:   ٣٣
Khaled al-Jabri, “Madina Court to Look Into three Adhl Cases”, Saudi Gazette, September 17, 2010 
http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentid=2010091783225 
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سيدة في مجلس الشورى وعّدل نظام  ٣٠عيّن الملك  ٢٠١٣ناير/كانون الثاني ي ١١في  ٣٤للملك.
  ٣٥مجلس الشورى بما يضمن تمثيل المرأة.

  
انضّمت سمر بدوي إلى حملة "من حقي أسوق" التي تطالب فيھا  ٢٠١١يونيو/حزيران  ١٧في 

لى حظر القيادة في السيدات بإنھاء حظر قيادة المرأة للسيارة (انظر "منال الشريف"). كما طعنت ع
تطالب  المحكمة اإلدارية في جدةتقدمت سمر بدعوى قضائية في  ٢٠١٢فبراير/شباط  ٤المحاكم. في 

بإتاحتھا لھا. بعد شھور،  –بعد أن رفضت طلبھا بالحصول على رخصة قيادة  –وزارة الداخلية 
م يتم اإلعالن عن نتائج أعلنت المحكمة تحويل القضية إلى طلب إداري للجنة في وزارة الداخلية. ل

  التحقيق في الطلب.
  

تتمم  ٣٦التكريم الدولي مرات عديدة على التزامھا وإخالصھا لقضية حقوق المرأة.نالت سمر بدوي 
  حالياً تعليمھا بالمدرسة الثانوية، الذي قطعه عنھا والدھا وھي في سن المراھقة.

 
 
 
 

  

                                                           
  انظر:   ٣٤

“Saudi king gives women right to vote”, Reuters, Sep 25, 2011 at 
http://www.reuters.com/article/2011/09/25/us-saudi-king-women-idUSTRE78O10Y20110925 

  انظر:   ٣٥
“Saudi Arabia's king appoints women to Shura Council” January 11, 2013 at 
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-20986428  ٢٠١٣أغسطس/آب  ١٥(تمت الزيارة في .(  

ھا في تحسين حالة حقوق المرأة في أقرت بھا وزارة الخارجية األمريكية "سيدة دولية شجاعة" على إسھامات ٢٠١٢مارس/آذار  ٨في   ٣٦
  السعودية. انظر: 

Office of Global Women’s Affairs, United States Department of State, “2012 International Women of 
Courage Award Winners”, http://www.state.gov/s/gwi/programs/iwoc/2012/bio/ 
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  نوليد أبو الخير: محاكمة ُمدافع عن حقوق اإلنسا
 

، وھي منظمة حقوقية رفضت وليد أبو الخير محامي ومؤسس لمرصد حقوق اإلنسان في السعودية
  ٣٧السلطات تسجيلھا.

  
 في السعوديةالسماح بإنشاء مرصد حقوق اإلنسان  ٢٠٠٧التمس أبو الخير من الملك عبد هللا في عام 

 ً بمنحة حكومية للدراسة في الخارج  لكنه لم يتلق رداً. بعد أسابيع رفضت وزارة التعليم السعودية طلبا
  كان أبو الخير قد ربحھا، دون إبداء تفسير. أتّم أبو الخير دراساته على نفقته الخاصة.

  
كذلك رفض مسؤولو وزارة الشؤون االجتماعية محاوالت وليد أبو 

في كجمعية أھلية في السعودية الخير بتسجيل مرصد حقوق اإلنسان 
جدة، مما اضطره لتسجيل المنظمة في كندا. تم حجب موقعھا في 

السعودية، لكن صفحة الفيس بوك الخاصة بالمرصد فيھا أكثر من 
  متابع. ٥٦٠٠

  
أحد أعضاء قام أبو الخير بالدفاع كمحامي عن  ٢٠٠٩في عام 

رجالً بينھم نشطاء  ١٦مجموعة إصالحيو جدة، وھي مجموعة من 
احتجزتھم الشرطة بعد أن اجتمعوا إلنشاء منظمة حقوقيين وسياسيين، 

ھدد مسؤولو وزارة الداخلية بحبس أبو الخير إذا استمر في  ٣٨حقوقية.
  ٣٩عمله وحذروا والده وشقيقه من أن عليه إيقاف أنشطته.

  
وقّع أبو الخير عريضتين مرفوعتين للملك عبد هللا، تطالبان باإلصالح السياسي.  ٢٠١١في عام 

تين بعنوان "أحداث القطيف والتوقيفات في جدة" طالبت باإلفراج عن المحتجزين إحدى الوثيق
السياسيين في جدة وبالتحقيق في أعمال القتل التي وقعت مؤخراً بحق متظاھرين من قبل قوات األمن 
في المنطقة الشرقية. استجوب االدعاء العديد من الموقعين على العريضة، ومنھم أبو الخير. تم إلزام 

  إثر تھديدات من االدعاء بالتوقيع على أوراق تفيد بتراجعھم عن العريضة.لبعض ا
  

                                                           
رفضت وزارة العدل السعودية طلبات أبو الخير بترخيص للمحاماة، لكنه على ذلك يمثل موكلين في المحكمة بصفة "وكيل" (ممثل   ٣٧

  قانوني) ويخضع ذلك لقبول القضاة في كل قضية على حدة.
  انظر:   ٣٨

Saudi Arabia - Increasing Threats and Harassment Against Human Rights Defender, Mr Waleed Sami 
Abu al-Khair”, Front Line Defenders, July 14 2009, http://www.frontlinedefenders.org/node/2095 

سبتمبر/أيلول  ١١محامي حقوق اإلنسان"، بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش،  "السعودية: يجب إسقاط االتھامات المنسوبة إلى  ٣٩
٢٠١١ :http://www.hrw.org/ar/news/2011/09/11  

 
 خاص ©2013 وليد أبو الخير
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. لدى عودته إلى السعودية في شھر ٢٠١١بدأ أبو الخير دراسات الدكتوراه في المملكة المتحدة عام 
في جدة في شھر  المحكمة الجزائيةواالدعاء العام للمثول أمام  ھيئة التحقيقرمضان، استدعاه 

/أيلول. أخبرته المحكمة باتھامات جنائية بحقه بـ "إھانة القضاء" و"محاولة تشويه سمعة سبتمبر
فيھا المملكة"، باالقتباس من دعواته بإنشاء ملكية دستورية، وظھوره في قنوات إعالمية أجنبية تحدث 

وفي جلسات الحقة استجوبه االدعاء  ٤٠عن وضع حقوق اإلنسان في السعودية وقضية سمر بدوي.
  واتھمه بتوفير معلومات لـ ھيومن رايتس ووتش. ما زالت القضية قائمة حتى كتابة ھذه السطور.

  
فرضت وزارة الداخلية حظر سفر على وليد أبو الخير، فمنعته من السفر  ٢٠١٢مارس/آذار في 

  القانون. للمملكة المتحدة إلتمام دراسته. لم تقدم الوزارة أسباباً لحظر السفر أو مدته، حسب ما يقتضي
  

تلقى أبو الخير مكالمة من مسؤول يعمل لصالح برنامج تأھيل األمير  ٢٠١٣سبتمبر/أيلول  ١٢في 
محمد بن نايف، وھو برنامج برعاية وزارة الداخلية لدمج الجھاديين في المجتمع السعودي، 

 جزائيةالالستدعائه لحضور جلسات في المركز بالرياض، وذكر أنه يواجه اتھامات في المحكمة 
أكتوبر/تشرين األول، وتشتمل على ست اتھامات  ٦تلقى أبو الخير الئحة االتھام في  ٤١المتخصصة.

على األقل مرتبطة بنشاطه السلمي بمجال حقوق اإلنسان، وتشمل "إنشاء منظمة غير مرخصة" 
  ".ولي األمرالخروج على و"
  

قضية جنائية ثالثة ضده، بأنه على صلة أكتوبر/تشرين األول أوقفت الشرطة أبو الخير وتم فتح  ٢في 
أفرجت  ٤٢بنشطاء مطالبين باإلصالح وقيامه باستضافتھم في بيته في ديوانيات أسبوعية للمناقشة.

  أكتوبر/تشرين األول. ٤السلطات عنه بكفالة يوم 
  

على جائزة أولوف بالمى على "كفاحه المستمر  ٢٠١٣حصل أبو الخير في يناير/كانون الثاني 
من أجل تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحقوق المدنية للرجال والنساء في  ي المضحي بالذاتوالقو

المملكة العربية السعودية". بعد أن منعته السلطات من السفر لمراسم االحتفال في ستوكھولم، قبلت 
  ٢٠١٣.٤٣يناير/كانون الثاني  ٢٥زوجته سمر بدوي الجائزة بالنيابة عنه في 

  
  

                                                           
  انظر مركز الخليج لحقوق اإلنسان:   ٤٠

Gulf Center for Human Rights, “The Saudi Government Continues to Target Human Rights Lawyer 
Waleed Abu Alkhair”, February 4, 2012, http://www.gc4hr.org/news/view/64 

  .٢٠١٣سبتمبر/أيلول  ١٢مراسلة إلكترونية بين ھيومن رايتس ووتش ووليد أبو الخير،   ٤١
: ٢٠١٣أكتوبر/تشرين األول  ٤ة: السجن لشخص استضاف حلقة نقاش" بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش، "السعودي  ٤٢

http://www.hrw.org/ar/news/2013/10/05  
  انظر:   ٤٣

Front Line Defenders, “Saudi Arabia - Increasing Threats and Harassment Against Human Rights 
Defender, Mr Waleed Sami Abu-alkhair”, July 14 2009, 
http://www.frontlinedefenders.org/node/2095 
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  ف: قوة تقود على طريق التغييرمنال الشري
 

وجھاً ممثالً لحملة حق المرأة السعودية في  –عاماً  ٣٤ –أصبحت منال الشريف  ٢٠١١في عام 
القيادة التي بُعثت من جديد: شاھد مئات اآلالف مقطع فيديو لھا وھي تقود سيارة في مدينة الخبر 

  ٤٤بالمنطقة الشرقية، في ظرف أيام من نشر المقطع.
  

در وزارة الداخلية ال تص
السعودية رخص قيادة 

للسيدات، مما يجعل قيادة 
المرأة غير قانونية من حيث 

الممارسة. حتى في حال توفر 
رخص قيادة دولية مع 

السيدات، فإن الشرطة توقفھن 
أو توبخھن، أو تجبر أقاربھن 

من الرجال على توقيع تعھدات 
بعدم تكرر القيادة مرة أخرى. 

ية على قيادة أجبر حظر السعود
المرأة السيدات على االعتماد 

على أقاربھن من الرجال 
وسائقين، من أجل إتمام 

تعامالت حياتية يومية مثل الذھاب إلى العمل أو الخروج لقضاء حاجات. اشتكت السيدات من أن 
فية، رواتب السائقين مكلفة. لم تسع السلطات لتطبيق الحظر على قيادة المرأة في بعض المناطق الري

 ٤٥حيث تقود السيدات بعيداً عن أنظار السلطات.
 

 ٦قامت ناشطات سعوديات على مدار عشرات السنين بحمالت إلنھاء حظر قيادة المرأة. في 
جنديات أمريكيات في السعودية يقدن سيارات في المملكة، ، بعد رؤية ١٩٩٠نوفمبر/تشرين الثاني 

سيدة سعودية بقيادة سيارات في مسيرة بالرياض في خرق لألعراف الخاصة بمنع قيادة  ٤٧ قامت
المرأة، من أجل الضغط على الحكومة للتراجع عن ھذه السياسة. أوقفت قوات األمن عدداً غير 

معروف من السيدات لمدة يوم وفرضت عليھن حظراً على العمل والسفر دام عشرين عاماً بالنسبة 
  ٤٦سيدات.لبعض ال

                                                           
(تمت  http://www.youtube.com/watch?v=sowNSH_W2r0الفيديو الخاص بقيادة منال الشريف متوفر على رابط:   ٤٤

  ).٢٠١٣ يوليو/تموز ١٢الزيارة في 
  .٢٩ – ٢٨ھيومن رايتس ووتش، "قاصرات إلى األبد"، ص ص   ٤٥
  انظر:   ٤٦

  أسوشيتد برس ©2012 . منال الشريف 
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بينھم بعض أعضاء مجلس كبار العلماء وھو ھيئة دينية من تعيين  –سعت شخصيات دينية محافظة 
إلى تصوير الحركة كونھا جزء من مؤامرة غربية تسعى لفرض التقاليد الغربية على  –الملك 

عبد قام المفتي ورئيس مجلس كبار العلماء الشيخ  ١٩٩٠نوفمبر/تشرين الثاني  ٧في  ٤٧المملكة.
بإصدار فتوى تعلن رفض قيادة المرأة للسيارة، لكون قيادة المرأة  ٤٨العزيز بن عبد هللا بن باز،

تعرضھا لإلغواء وقد تؤدي إلى فوضى اجتماعية. بعد ذلك بقليل أصدر وزير الداخلية بياناً يؤكد 
  ٤٩على حظر قيادة المرأة من واقع الفتوى.

  
وھي جمعية حقوقية  –ع عن حقوق المرأة في السعودية تقدمت جمعية حماية والدفا ٢٠٠٨في عام 

 ١٠٠٠طلباً بأكثر من  –معنية بحقوق المرأة أسستھا الناشطتان وجيھة الحويدر وفوزية العيوني 
توقيع إلى الملك عبد هللا، اللتماس التراجع عن حظر القيادة. كما نشرت الحويدر مقطع فيديو على 

  ٥٠عالمي للمرأة. اجتذب المقطع مئات اآلالف من المشاھدات.يوتيوب لھا وھي تقود في اليوم ال
  

 ٣قامت مجموعة سيدات سعوديات بإحياء الفكرة، ومعھن منال الشريف. في  ٢٠١١في عام 
على الفيسبوك تحت  ”Women2Drive“دشنت السيدات حملة "من حقي أسوق"  ٢٠١١مايو/أيار 

ءاً من حركة أعرض ھي "الحق في الكرامة" شعار "علمني القيادة ألحمي نفسي". تعد الحملة جز
“Right2Dignity”.٥١، تھدف إلى إنھاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة السعودية  

  
تلقي حملة "من حقي أسوق" الضوء على الضرورات العملية التي تستوجب إتاحة القيادة، وعلى 

ل قريب مريض إلى مخاطر الحرمان من القيادة في حاالت الطوارئ، على سبيل المثال لنق
دعت صفحة الفيسبوك السيدات الالئي لديھن رخص قيادة دولية إلى تحدي الحظر بدءاً  ٥٢المستشفى.

  يونيو/حزيران. ١٧من يوم 

                                                                                                                                                                             
Faiza Saleh Ambah, “Saudi Women Recall a Day of Driving,” Christian Science Monitor, December 7, 
2005, http://www.csmonitor.com/2005/1207/p06s02-wome.html ).٢٠١٣يوليو/تموز  ١٣(تمت الزيارة في   

  انظر:   ٤٧
“Saudi Driving-Ban Challenge Revs Up as Women Take the Wheel,” The Star, June 18, 2011, 
http://www.thestar.com/news/world/2011/06/18/saudi_drivingban_challenge_revs_up_as_wome
n_take_the_wheel.html 

  ).٢٠١٣يوليو/تموز  ١٣(تمت الزيارة في 
بوابة الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء، فتاوى بن باز:   ٤٨

http://alifta.com/Fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=1324&PageNo=1&BookID=14 
  ، تاريخ النشر مجھول.٣٩٨صفحة  ٩الجزء 

  انظر:   ٤٩
My Right to Dignity Campaign, “The Legality of Women Driving in Saudi Arabia”, 
http://right2dignity.wordpress.com/2011/09/25/allahemlegalresponse/, September 25, 2011 

يوليو/تموز  ١(تمت الزيارة في  http://www.youtube.com/watch?v=q8GiTnb33wE: الفيديو متوفر على رابط  ٥٠
٢٠١٣.(  

  ظر: ان  ٥١
My Right to Dignity Campaign, “Lawsuit Filed Against the General Directorate of Traffic”, 
http://right2dignity.wordpress.com/, February 4 2012 

  انظر:   ٥٢
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مايو/أيار ساعدت الحويدر في تصوير فيديو لمنال الشريف وھي تقود في مدينة الخبر  ١٩في 
أن للسيدات جميعاً الحق في الكرامة، وأن ھذا بالمنطقة الشرقية. في مقطع الفيديو تؤكد الشريف 

على حد قولھا  –يشمل الحق في القدرة على التنقل بحرية، وروت حكاية "فرح" وھي سيدة أُجبرت 
على إنفاق ثلث راتبھا على استخدام سائق خاص يقود لھا ولسيدات أخريات في العمل. طبقاً  –

بيتھا قبل ساعتين على موعدھا، من أجل للشريف فإن "فرح" مضطرة أيضاً على الخروج من 
الوصول للعمل مع بداية موعد الدوام بما أن السائق عليه أن يقل سيدات أخريات إلى أماكن 

  ٥٣عملھن.
  

قالت الشريف لـ ھيومن رايتس ووتش أن مسؤولي شرطة السير واألمر بالمعروف أوقفوھا وھي 
ست ساعات لكن تم توقيفھا مرة أخرى من بيتھا . تم اإلفراج عنھا بعد ٢٠١١مايو/أيار  ٢١تقود في 

قام مسؤولو وزارة الداخلية باحتجاز الشريف تسعة أيام في سجن الدمام للنساء.  ٥٤في اليوم التالي.
أثناء احتجازھا أفادت وسائل إعالم سعودية أنھا أقرت بتلقيھا تمويل من مصادر خارجيھا وأنھا 

  متورطة في مؤامرة لقلب نظام الحكم.
  
مايو/أيار قال متحدث باسم السجون السعودية لصحيفة عكاظ إن الشريف متھمة بقيادة سيارة  ٢٣ي ف

وتعمدھا وھي تقود،  وتمكين صحفية من إجراء مقابلة معھاوتحريض سيدات أخريات على القيادة، 
اليوم في  ٥٥، واتھامات أخرى. قال إنھا ستحتجز خمسة أيام على ذمة التحقيق.التسجيل إعالمياً نشر 

الثامن على توقيفھا، كتب والد الشريف إلى الملك عبد هللا طالباً عفوه عن ابنته. أفرجت سلطات السجن 
  يونيو/حزيران. ١٧بعد أن واقفت على توقيع تعھد باالنسحاب من حملة  ٢٠١١مايو/أيار  ٣٠عنھا في 

  
ات يطالبون بحق المرأة ومنذ اإلفراج عنھا تلقى مجلس الشورى عريضتين على األقل من رجال وسيد

قيل إنھا قد صدق عليھا  –زعمت دراسة أكاديمية ُمسربة  ٢٠١١في القيادة. في ديسمبر/كانون األول 
لكن في مارس/آذار  ٥٦أن قيادة المرأة قد تؤدي إلى االنحالل األخالقي. –عضو بمجلس الشورى 

في مسألة القيادة، وأكد على أفادت شبكة "آراب نيوز" أن مجلس الشورى تبنى عريضة للبحث  ٢٠١٣
  لم يتخذ مجلس الشورى أي إجراءات إلى اآلن في ھذه المسألة. ٥٧أنھا على جدول المناقشات.

                                                                                                                                                                             
John Sutter, “The Woman Who Defied Saudi’s Driving Ban and Put it on YouTube”, June 10 2012, 
http://edition.cnn.com/2012/06/10/world/meast/sharif-saudi-women-drive 

مايو/أيار  ٢٧تم تحميله في  http://www.youtube.com/watch?v=sowNSH_W2r0فيديو قيادة منال الشريف على رابط:   ٥٣
٢٠١١.  

  .٢٠١٣يناير/كانون الثاني  ١٥مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع منال الشريف،   ٥٤
أيام على ذمة التحقيق" عكاظ:  ٥"سجن منال الشريف   ٥٥

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110523/Con20110523421621.htm  أغسطس/آب  ٢٤(تمت الزيارة في
٢٠١٣.(  

  انظر:   ٥٦
“The Saudi 'study' that finds all women drivers on the road to immorality”, The Guardian, 6 December 
2011 at http://www.theguardian.com/commentisfree/2011/dec/06/saudi-study-women-drivers 

  ).٢٠١٣أغسطس/آب  ١٥(تمت الزيارة في 
  انظر:   ٥٧
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وعلى موقع "من حقي أسوق" تدعو منال الشريف السيدات إلى االستمرار في تحدي حظر القيادة من 
  .٢٠١١مبر/تشرين الثاني نوف ١٥خالل تقديم شكاوى إلى المحاكم اإلدارية، كما فعلت ھي في 

  
رغم أن منال الشريف معروفة بمطالبتھا بإنھاء حظر القيادة، إال أنھا بذلت الجھود بمجاالت أخرى 

على مسار حقوق اإلنسان. بعد حبسھا لمدة تسعة أيام حيث قابلت العديد من عامالت المنازل في 
سعودية باإلفراج عن العامالت السجن، أطلقت حملة "فرج" على تويتر، تطالب فيھا السلطات ال

المنزليات الوافدات المحتجزات بسبب االستدانة. إن رسوم االستقدام للعمل المبالغ فيھا مقترنة 
بعناصر غير قانونية من نظام الكفيل السعودي تخلف العامالت الوافدات في المملكة أحياناً مستدانات 

كما سلطت األضواء على العنف  ٥٨جاز.ألصحاب عملھن وتعرضھن ھذه الديون للتوقيف واالحت
  ٥٩األسري واإلساءات بنطاق األسرة.

  
فصلت شركة أرامكو النفطية السعودية منال  ٢٠١٢لقد دفعت الشريف ثمن نشاطھا. في مايو/أيار 

الشريف عن منصبھا كاستشارية أمن إنترنت، وھي الوظيفة التي تعمل بھا منذ أكثر من عشر 
أصدر الشيخ عبد  ٦٠عن نشاطھا، على حد قولھا لوسائل اإلعالم الدولية.سنوات، إثر رفضھا التوقف 

العزيز الطريفي وھو رجل دين سعودي بارز، فتوى أعلنت أن الشريف "منافقة"، وھو اصطالح 
  ٦١يستخدم للتنديد بمن يخفي عدم إيمانه.

  
رتھا، غادرت إثر فصلھا من العمل وتھديدات القتل والتھديدات األخرى الكثيرة بحقھا وبحق أس

. تستمر منال الشريف في مطالبتھا باحترام حقوق المرأة في في الخارجالسعودية وھي تقيم حالياً 
  السعودية.

 ١٠٠تلقت منال الشريف عدة جوائز دولية على نشاطھا. ذكرتھا مجلة فورين بوليسي ضمن أھم 
التي نالتھا في  –ة المبتكرة وفي احتفالية جائزة فاتسالف ھافيل للمعارض. ٢٠١١مفكر عالمي لعام 

 ٦٢دشنت حملتھا "يبدأ المطر بقطرة واحدة". – ٢٠١٢مايو/أيار 

                                                                                                                                                                             
Ghazanfar Ali Khan, “Shoura May Discuss Women Driving Issue,” Arab News, March 18, 2013 
http://www.arabnews.com/news/445244 ).٢٠١٣أغسطس/آب  ١٥(تمت الزيارة في   

  انظر ھيومن رايتس ووتش:   ٥٨
“Bad Dreams”: Exploitation and Abuse of Migrant Workers in Saudi Arabia, July 2004, 
http://www.hrw.org/reports/2004/07/13/bad-dreams-0 

(تمت الزيارة في  http://sabq.org/lfYede: ٢٠١١ يونيو/حزيران ٢"منال الشريف تطلق حملة لإلفراج عن سجينات الدمام"، سبق،   ٥٩
  ).٢٠١٣ يوليو/تموز ١

  انظر:   ٦٠
Guy Adams, “Manal al-Sherif: They Just Messed with the Wrong Woman,” The Independent, May 23, 
2012, http://www.independent.co.uk/news/people/profiles/manal-alsharif-they-just-messed-with-
the-wrong-woman-7778800.html ).٢٠١٣يوليو/تموز  ١(تمت الزيارة في   

  انظر:   ٦١
Guy Adams, “Saudi regime protester Manal al-Sharif cancels US trip over death threats,” The 
Independent, June 8, 2012, http://www.independent.co.uk/news/world/americas/saudi-regime-
protester-manal-alsharif-cancels-us-trip-over-death-threats-7827902.html ).٢٠١٣يوليو/تموز  ١(تمت الزيارة في   

  انظر:   ٦٢
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  التقريب بين المذاهبمخلف الشمري: 
 

سعى الستغالل  –عاماً والناشط الحقوقي  ٥٩الصحفي البالغ من العمر  –مخلف بن دھام الشمري 
بيلة سنية كبيرة من وسط نجد لتحسين العالقات بين السنة والسكان دوره في المنطقة الشرقية كممثل لق

  الشيعة المحليين.
  

أوقفت قوات األمن الشمري ثالث مرات منذ عام 
أدانته المحكمة  ٢٠١٣يونيو/حزيران  ١٧، وفي ٢٠٠٧
المشكلة للنظر في قضايا  –المتخصصة  الجزائية

ت الفتنة" واتھامات أخرى وحكمإثارة بـ " –اإلرھاب 
عليه بالسجن خمس سنوات تليھا فترة حظر سفر عشر 

سنوات. تستند االتھامات فقط إلى كتاباته ومحاوالته 
كشف انتھاكات حقوق اإلنسان في المملكة. طعن 

 ٢٠١٣.٦٣الشمري على الُحكم في يوليو/تموز 
  

الشمري ناشط في عدد من المنظمات غير الھادفة للربح، 
ومنھا برنامج سالمة العائلة، وھي منظمة تعمل على 

مكافحة العنف األسري. قام الشمري بالمشاركة في 
حمالت من أجل حقوق أكبر لألقلية الشيعية في السعودية، 

التي تعاني من التمييز الممنھج ضدھا من قبل الحكومة، 
بما في ذلك الحرمان من المساحات الدينية والثقافية إلقامة 

ظھر الشمري في صفحات الصحف  ٦٤ئر، والتمييز في التعليم، وإدارة العدالة، والتوظيف.الشعا
عندما زار مسجداً شيعياً في القطيف وصلّى إلى جوار قيادي شيعي  ٢٠٠٨السعودية األولى عام 

  إظھاراً للتضامن.
  

لشيعي ، إثر زيارته لبيت رجل الدين ا٢٠٠٧بدأت األجھزة األمنية في مضايقة الشمري عام 
 ٤قال إن في  ٦٥المعروف حسن الصفار، على حد قول الشمري لـ ھيومن رايتس ووتش.

                                                                                                                                                                             
Katherine Maher, “Ceremony: Václav Havel Prize for Creative Dissent,” Oslo Freedom Forum, May 9, 
2012, http://www.oslofreedomforum.com/blog/2012/05/09/ceremony-vaclav-havel-prize-for-
creative-dissent/ 

  ).٢٠١٣يوليو/تموز  ١(تمت الزيارة في 
: ٢٠١٣يونيو/حزيران  ٢٣قوق اإلنسان" بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش، السجن خمس سنوات لمدافع عن ح –"السعودية   ٦٣

http://www.hrw.org/ar/news/2013/06/23/5  
واطنين السعوديين من الشيعة"، ھيومن رايتس ووتش، "الحرمان من الكرامة: التمييز المنھجي والمعاملة المتسمة بالعدوانية بحق الم  ٦٤

  http://www.hrw.org/ar/reports/2009/09/03-0: ٢٠٠٩سبتمبر/أيلول 

  
 خاص. © 2013 مخلف الشمري
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داھم رجال مباحث في ثياب مدنية بيته وأوقفوه. احتجزته السلطات السعودية في  ٢٠٠٧فبراير/شباط 
  دون اتھامات. ٢٠٠٧مايو/أيار  ٢١سجن الدمام حتى 

ھيئة حقوق اإلنسان السعودية، وھي منظمة حقوقية ولدى اإلفراج عنه، بدأ الشمري في التطوع في 
  ٦٦وطنية تتبع مجلس الوزراء.

  
، واستجوبوه ٢٠١٠مايو/أيار  ١٥قام رجال المباحث في الخبر باحتجاز الشمري لفترة قصيرة في 

حول عدة مقاالت نشرھا يھاجم فيھا آراء دينية متشددة، على حد قوله لـ ھيومن رايتس ووتش. في 
أوقفه عناصر من المباحث الجنائية مرة أخرى واحتجزوه في مركز  ٢٠١٠ران يونيو/حزي ١٥

  ٦٧شرطة الخبر.
  

قام المحققون باستجوابه ثالث مرات، وتركز التحقيق على ست مقاالت نشرھا في مواقع سعودية، 
 ٢٨ينتقد فيھا المؤسسة الدينية السعودية والحكومة، على حد قول الشمري. ھناك مقال منشور بتاريخ 

وفي  ٦٨على سبيل المثال انتقد فيه مشروعات السياحة الموعودة التي لم تتحقق. ٢٠٠٩مارس/آذار 
حاول حماية أطفال ي توھ تقُتل ةمسيحي ةأشاد الشمري بأمريكي ٢٠٠٩أبريل/نيسان  ١٨مقال بتاريخ 

تي قال مع المؤسسات الخيرية السعودية ال اما ألقى الضوء على تناقض أفعالھفلسطينيين مسلمين، 
  ٦٩إنھا تشرط مساعداتھا باتباع من يتلقون المساعدات للسلوك اإلسالمي القويم.

  
التي  2029/255/31التحقيق واالدعاء العام قضية رقم  ھيئة تسّجل ٢٠١٠يونيو/حزيران  ٢٠في 

اتھمت الشمري بـ "إزعاج اآلخرين" طبقاً لملفه في سجن الدمام العام، الذي انتقل إليه في مطلع 
من االتھامات األخرى بحقه "االتصال بمنظمات دولية لحقوق اإلنسان" و"الظھور  ٧٠يو/تموز.يول

  في قنوات فضائية".
  

شھراً دون تقديمه للمحاكمة. وھو في السجن، بدأ حملة  ٢١احتجزت السلطات السعودية الشمري 
لى حد قوله لـ لتحسين أوضاع المحتجزين، وطالب السلطات باإلفراج عمن انتھت مدد أحكامھم، ع

  ٧١ھيومن رايتس ووتش.

                                                                                                                                                                             
: ٢٠١٠يوليو/تموز  ١٤"السعودية: اتھامات واھية بحق ناشط حقوقي"، بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش،   ٦٥

http://www.hrw.org/ar/news/2010/07/14-1  
  انظر الشرق األوسط الطبعة اإلنجليزية:   ٦٦

Asharq Al-Awsat, “Saudi Human Rights Commission Calls on Friday Sermons to Support Women’s 
Rights”, June 09 2011, http://www.aawsat.net/2011/06/article55246206 

: ٢٠١٠يوليو/تموز  ١٤"السعودية: اتھامات واھية بحق ناشط حقوقي"، بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش،   ٦٧
http://www.hrw.org/ar/news/2010/07/14-1  

  السابق.  ٦٨
 http://mikhlif.com/m/index.php/en/articles/168-79: ٢٠٠٩أبريل/نيسان  ١٩مخلف الشمري "حبيبتي المسيحية"،   ٦٩

  ).٢٠١٣أغسطس/آب  ١٥(تمت الزيارة في 
: ٢٠١٠يوليو/تموز  ١٤عودية: اتھامات واھية بحق ناشط حقوقي"، بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش، "الس  ٧٠

http://www.hrw.org/ar/news/2010/07/14-1  
  .٢٠١٣يوليو/تموز  ١٢مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مخلف الشمري، الخبر،   ٧١
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أخرجه حراس السجن من زنزانته وقالوا له إنه سيخضع لفحص طبي  ٢٠١١يوليو/تموز  ٢٧في 
 ٤روتيني، طبقاً لتصريحات منه ورد ذكرھا في بيان صحفي لمنظمة "مدافعو الخط األمامي" بتاريخ 

وضعه الحراس في  ٧٢وتش.، وقد كرر نفس ھذه األقوال لـ ھيومن رايتس و٢٠١١أغسطس/آب 
حجرة انتظار بالسجن حيث اقترب منه مالزم شرطة برفقة سبعة جنود. أمر المالزم الجنود بتقييد 
الشمري باألصفاد وتقييد قدميه. سحب الجنود الشمري إلى حجرة ثانية دون معدات تسجيل فيديو، 

ه، قال الشمري إنه شعر حيث قام المالزم والجنود بضربه حتى فقد الوعي. بعد أن استعاد وعي
بإحساس حارق في فمه وأدرك أن المالزم جلس على صدره وسكب مواد مطھرة في حلقه وھو 

  يصيح: "يا قذر.. مت.. وسأقول أنك انتحرت".
  

أخذ الجنود الشمري إلى مركز الدمام الطبي، حيث قال إنه سمعھم يخبرون العاملين بالمستشفى كذباً 
قائالً إن الجنود حاولوا قتله، ونقلته سلطات السجن بعد ذلك من المستشفى بأنه حاول االنتحار. صاح 

  ٧٣إلى السجن، فأودعته الحبس االنفرادي دون الحصول على المزيد من الرعاية الطبية.
  

تم اإلفراج عن الشمري بناء على أوامر وزير الداخلية السابق األمير  ٢٠١٢فبراير/شباط  ٢٥في 
المتخصصة بالرياض. في اليوم نفسه،  الجزائيةكمة في المحكمة نايف، بشرط أن يحضر محا

  أصدرت وزارة الداخلية حظراً بحقه على السفر إلى الخارج.
  

 الجزائيةمثل الشمري أمام قاضي في محاكمة مغلقة بالمحكمة  ٢٠١٢مارس/آذار  ١٢في 
الفتنة" ثارة إالمتخصصة في الرياض بناء على اتھامات منھا "اإلضرار بسمعة المملكة" و"

و"االتصال بمنظمات سيئة السمعة" و"الظھور في محطات تلفزيونية أجنبية" و"اتھام مؤسسات 
حكومية بالفساد" و"انتقاد مجلس كبار العلماء". قال لـ ھيومن رايتس ووتش إن المحكمة سمحت 

  جلسة. ١٤لمحاميه بحضور جلسة واحدة من بين 
  

د، على حد قول الشمري لـ ھيومن رايتس ووتش. أدين من وصفه قاضي المحاكمة عدة مرات بالمرت
بالسجن خمس سنوات وحظر سفر عشر سنوات  ٢٠١٣يونيو/حزيران  ١٧قبل نفس القاضي في 

  أخرى بعد انتھاء مدته.
  

نظام من  ٦قال الشمري لـ ھيومن رايتس ووتش إن واحدة من التھم ضده وجھت إليه بموجب المادة 
حقق في مزاعم فتاتين بإجبار والدھما  ٢٠١٠. قال إنه في عام ٢٠٠٧ية لعام جرائم المعلوماتمكافحة 

لھما على العمل الجنسي في مدينة تبوك بالشمال الغربي. قال إنه حقق في المزاعم بموافقة من 
  منظمته، وھو برنامج سالمة االسرة الوطني التابع للحكومة، وسّجل أدلة بالفيديو على ھاتفه الجوال.

                                                           
  انظر:   ٧٢

“Torture of Imprisoned Human Rights Defender Mikhlif al-Shimmari”, Front Line Defenders, August 4, 
2011, http://www.frontlinedefenders.org/node/15867# ).٢٠١٣يوليو/تموز  ١(تمت الزيارة في   

  السابق.  ٧٣
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مته اتھمته السلطات باإلضرار بالنظام العام بنشر تسجيالت على يوتيوب يبدو أنھا تُظھر في محاك
  الشقيق وھو يھدد الفتاتين. قال الشمري إن ال صلة له بالفيديو وال يعرف من سجله ونشره.

  
رفع الشمري دعوى قضائية على المباحث ونجح في الحصول على حكم لصالحه، بشأن احتجازه 

دوالر في  ٤٢٤٠٠وُحكم لصالحه بمبلغ تعويض  ٢٠٠٧ي بين فبراير/شباط ومايو/أيار غير القانون
لكن وزارة الداخلية طعنت على الُحكم. قضت المحكمة اإلدارية في  ٢٠١٢ديسمبر/كانون األول  ٥

الدمام بأنه ال يمكن للمباحث الخروج بدليل على أن الشمري "اتصل بأطراف معادية للبالد" وھي 
  تي تسببت في توقيفه. طعنت المباحث على الحكم.التھمة ال

  
قال الشمري لـ ھيومن رايتس ووتش إن عمله بمجال حقوق اإلنسان أضر بوضعه المالي وبعالقاته 

أطلق عليه النار أربع مرات.  ٢٠١٢األسرية. فقد انتقده ابنه علناً على نشاطه، وفي يونيو/حزيران 
ري في المطالبة باحترام حقوق اإلنسان أثناء نظر الطعن أمضى شھوراً في المستشفى. يستمر الشم

  على ُحكمه.
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  رائف بدوي: المحاكمة على تشجيع النقاش على اإلنترنت
 

محرر الشبكة الليبرالية السعودية الحرة وأحد مؤسسيھا،  عاماً ھو ٣١رائف بدوي البالغ من العمر 
النقاش حول المسائل الدينية والسياسية  للتشجيع على ٢٠٠٨وھي منصة على اإلنترنت أسسھا عام 

ھو "يوم  ٢٠١٢مايو/أيار  ٧في المملكة العربية السعودية. أعلن بدوي وآخرون على الموقع أن يوم 
الليبراليين السعوديين"، أمالً في حشد االھتمام بالمناقشات الحرة حول االختالفات بين الدين 

  ٧٤ي مديرة الموقع لـ ھيومن رايتس ووتش."الشعبي" و"المسيس"، على حد قول سعاد الشمر
  

 ٢٩. في ٢٠١٢يونيو/حزيران  ١٧أوقفت الشرطة بدوي في جدة يوم 
بإھانة اإلسالم عبر  ة في جدةيالمحكمة الجزائأدانته  ٢٠١٣يوليو/تموز 

جرائم المعلوماتية. مكافحة  نظامإنشاء موقع ليبرالي وخرق أحكام 
 ٧٥وستمائة جلدة. حكمت عليه المحكمة بالسجن سبع سنوات

  
عندما  ٢٠٠٨في البداية قبضت السلطات السعودية على بدوي في عام 

 ٢٠٠٩استجوبه االدعاء لمدة يوم حول إنشاء الموقع الليبرالي. في عام 
  منعته الحكومة من السفر إلى الخارج وجمدت أصوله الخاصة بالعمل.

  
، بأن موقعه ٢٠٠٧ي بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة اتھم االدعاء بدو ٢٠١١في عام 

"يخالف القيم الدينية". اشتملت أدلة االدعاء على خمس مشاركات منشورة على الموقع من قبل بدوي 
وأعضاء مجھولين في الموقع ينتقدون السلطات الدينية السعودية، ومشاركتين بشأن مسائل دينية، 

  طبقاً لالئحة االتھام.
  

منع  ٢٠١٢ديسمبر/كانون األول  ١٧في المحكمة الجزائية في جدة أثناء جلسة قضية رائف بدوي 
القاضي محمد المرسوم محامي بدوي من تمثيل موكله، على حد قول أحد أقارب بدوي لـ ھيومن 
قداته رايتس ووتش. أخطر القاضي بدوي بأنه قد يواجه عقوبة اإلعدام إذا لم "يتب إلى هللا" وينبذ معت

المحكمة العامة في الليبرالية، على حد قول أقاربه. رفض بدوي. أحال القاضي المرسوم القضية إلى 
  ٧٦، وأوصى بمحاكمة بدوي بتھمة الردة، التي يُعاقب عليھا باإلعدام.جدة

  

                                                           
يويو/تموز  ١٧" بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش، أن تفرج عن الصحفي المحتجز بموجب قانون الجرائم اإللكترونية"على السعودية   ٧٤

٢٠١٢: http://www.hrw.org/ar/news/2012/07/16-2   
: ٢٠١٣يوليو/تموز  ٣١" بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش، شط بستمائة جلدة والسجن سبع سنواتعلى ناالحكم  –"السعودية   ٧٥

http://www.hrw.org/ar/news/2013/07/30-0  
يويو/تموز  ١٧" بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش، أن تفرج عن الصحفي المحتجز بموجب قانون الجرائم اإللكترونيةعلى السعودية   ٧٦

٢٠١٢ :http://www.hrw.org/ar/news/2012/07/16-2   
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اتھام بدوي بالردة، وأحالت  المحكمة العامة في جدةرفضت  ٢٠١٣يناير/كانون الثاني  ٢٢في 
يوليو/تموز. طبقاً لمحامي  ٢٩التي أصدرت حكمھا في  المحكمة الجزائيةأخرى إلى قضيته مرة 

  ٧٧بدوي، فقد أسقط القاضي تھمة الردة بعد أن أكد بدوي للمحكمة أنه مسلم وتلى الشھادة.
  

 ١٨كما تعرض بدوي النتقادات علنية من بعض األعضاء النافذين في المؤسسة الدينية السعودية. في 
تعلن فتوى  –وھو رجل دين محافظ معروف  –أصدر الشيخ عبد الرحمن البراك  ٢٠١٢مارس/آذار 

ارتأت الفتوى أنه من  ٧٨".بدوي "كافر... [و]مرتد، فيجب أن يحاكم ويحكم عليه بما تقتضيه أقواله
المسلم واليھودي  المقبول أن يقوم مسلٌم بقتل بدوي بصفته مرتد. زعم البراك أن بدوي قال إن "

لو جاءت مثل ھذه "ي والملحد كلھم سواء" وأن حتى إن لم تكن ھذه آراء بدوي بل "والنصران
لم يجز ذلك إال مع اإلنكار لھا، وإالّ كان الناقل  -حكاية أقوال الغير–العبارات عن طريق الحكاية 

على حد علم ھيومن رايتس ووتش لم تتخذ السلطات السعودية إجراءات  ٧٩".مروجاً للكفر واإللحاد
  على فتوى البراك. رداً 

  
ولم يعودوا، خشية ما قد يتعرضون له في  ٢٠١٢عام في ه إلى الخارج زوجة بدوي وأبناؤانتقلت 

 السعودية.
  

                                                           
: ٢٠١٣يوليو/تموز  ٣١" بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش، على ناشط بستمائة جلدة والسجن سبع سنواتالحكم  –"السعودية   ٧٧

http://www.hrw.org/ar/news/2013/07/30-0  
: ٢٠١٢مارس/آذار  ١٨الشيخ البراك: ما ينقله رائف بدوي من كفريات ترويج للكفر واإللحاد، المسلم.نت،   ٧٨

http://almoslim.net/node/162191  ٢٠١٣يوليو/تموز  ١(تمت الزيارة في.(  
  السابق.  ٧٩
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  فاضل المناسف: احتجاز المدافع عن المحتجزين
 

عدالة لحقوق اإلنسان العاماً ھو مصور وعضو في مركز  ٢٦فاضل مكي المناسف البالغ من العمر 
الة) وھي منظمة حقوقية في المنطقة الشرقية. قامت قوات األمن بتوقيف المناسف ثالث عدال(مركز 

الفتنة" و"تحريض الرأي العام إثارة . ھو محتجز حالياً ويواجه اتھامات بـ "٢٠٠٩مرات منذ عام 
ودعوة اإلعالم الدولي إلى المظاھرات وكذلك المشاركة في جمع معلومات حول  ضد الدولة"
  ٨٠.المظاھرات

  
بصفته عضو في مركز العدالة لعب المناسف دوراً 

رائداً في توثيق االنتھاكات بحق المتظاھرين في 
. نظم ورش عمل تدريبية ٢٠١١المنطقة الشرقية عام 

لحقوق اإلنسان في القطيف وكان الوسيط بين عائالت 
المحتجزين والسلطات، وتواصل مع مسؤولين من 

لشرقية، بالنيابة عن الشرطة مرات عديدة في المنطقة ا
  عائالت للسؤال عن أحوال أقاربھم المفقودين.

  
أوقفت قوات األمن المناسف في بلدته العوامية في 

، واحتجزته دون اتھامات ٢٠٠٩أبريل/نيسان  ١٥
ثالثة شھور في سجن الدمام العام. اتھمه المسؤولون 

ظاھرات، وھي آخرين بالمشاركة في م ٢٠برفقة 
محظورة بموجب قرار وزارة الداخلية، وتم اإلفراج 

عنه في يونيو/حزيران بعد أن وقع تعھد بعدم 
  ٨١المشاركة في تجمعات.

  
أوقفت الشرطة المناسف مرة أخرى في مايو/أيار 

، بعد يومين من توصيله معلومات لمنافذ ٢٠١١
افة واالحتجاجات في المنطقة الشرقية. إعالمية دولية ومنظمات حقوقية حول تعديالت قانون الصح

رداً على االستدعاء، مثل المناسف أمام مكتب التحقيق الجنائي بالعوامية، فقامت قوات األمن على 
 ٨٢الفور باحتجازه.

  

                                                           
  ).٢٠١٣يوليو/تموز  ١(تمت الزيارة في  ,Freedom in Shackles,” May 2012“مركز العدالة لحقوق اإلنسان:   ٨٠
  السابق.  ٨١
المفوض السامي لحقوق اإلنسان، تقرير  مجلس حقوق اإلنسان، التقرير السنوي لمفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان ومكتب  ٨٢

  .A/HRC/18/19، ٢٠١١يوليو/ـموز  ٢١األمين العام، 

 
  خاص. © 2013 فاضل المناسف
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نقلت قوات األمن المناسف إلى الحبس االنفرادي في سجن المباحث  ٢٠١١يونيو/حزيران  ٤في 
بسلسلة من الجرائم على صلة بتوقيفه للمرة األولى في النيابة  متهيونيو/حزيران اتھ ٦بالدمام. في 

الفتنة" و"تحريض الرأي العام ضد الدولة" و"اإلضرار بممتلكات عامة إثارة ، ومنھا "٢٠٠٩عام 
، ودعوة اإلعالم الدولي إلى المظاھرات وكذلك المشاركة من خالل تنظيم مظاھرات والدعوة إليھا

، بعد أن ٢٠١١أغسطس/آب  ٢٢أفرجت عنه قوات األمن في مظاھرات. في جمع معلومات حول ال
  وقّع تعھداً باالمتناع عن المشاركة في مظاھرات مرة أخرى.

  
ذھب المناسف إلى مركز شرطة العوامية ليتحدث إلى  ٢٠١١أكتوبر/تشرين األول  ٢يوم  مساء

لى المشاركة في احتجاجات. الشرطة حول احتجاز اثنين من المسنين، وكان أبناء لھما مطلوبون ع
احتجزت السلطات الرجلين من أجل إجبار األبناء على تسليم أنفسھم، على حد قول مركز العدالة 

تحرك المناسف في سيارة وراء سيارة اإلسعاف لحقوق اإلنسان. عندما انھار أحد الرجلين المسنين، 
طة تفتيش. نقلته قوات األمن إلى سجن التي تقل الرجل إلى المستشفى، ثم تم إيقافه واحتجازه من نق

المباحث في الدمام، وتم وضعه رھن الحبس االنفرادي أربعة شھور، مع حرمانه من تلقي الزيارات 
  يوماً من توقيفه. ما زال رھن االحتجاز إلى اآلن. ٣١٤، بعد ٢٠١٣أغسطس/آب  ١١من أسرته حتى 

  
أصدر عدد من المقررين الخاصين باألمم المتحدة دعوة عاجلة لصالح  ٢٠١١مايو/أيار  ١٢في 

كما أعرب األمين  ٨٣المناسف، أعربوا فيھا عن القلق لكون القبض عليه يخالف حقه في حرية التعبير.
عن قلقه من أن يكون ھذا الوضع "على صلة بعمله  ٢٠١١يوليو/تموز  ٢١العام لألمم المتحدة في 
إلنسان، ال سيما مشاركته في توثيق ونشر المعلومات حول انتھاكات حقوق في الدفاع عن حقوق ا

  ٨٤اإلنسان، وكذلك تواصله مع آليات األمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى معنية بحقوق اإلنسان".
  

وقت كتابة ھذه السطور كان المناسف ما زال على ذمة المحاكمة أمام المحكمة السعودية الجزائية 
  المتخصصة.

  
اً لمركز العدالة فإن المناسف يدعي بأن السلطات عرضته لمختلف أشكال التعذيب أثناء احتجازه، طبق

بما في ذلك الضرب على يديه وقدميه، وتعصيب عينيه لفترات طويلة، وإجباره على الوقوف لفترات 
  ٨٥مطولة والصعق بالكھرباء.

  

                                                           
  مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان:   ٨٣

United Nations Human Rights Council, “Communications Report of Special Procedures”, Office of 
the High Commissioner for Human Rights A/HRC/18/51,September 9, 2011, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/18session/A.HRC.18.51_en.pdf 

   http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/18session/A-HRC-18-19_en.pdfانظر:   ٨٤
 ,Freedom in Shackles,” May 2012“ : مركز العدالة لحقوق اإلنسان  ٨٥

http://www.adalacenter.net/index.php?act=artc&id=666  
  ).٢٠١٣يوليو/تموز  ١(تمت الزيارة في  
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العدالة لـ ھيومن رايتس ووتش، أثناء جلسات االستجواب، على حد قول زميل للمناسف في مركز 
سأله المسؤولون حول نشاطه الحقوقي وأقر بأنه على اتصال بمنظمات دولية معنية بحقوق اإلنسان 
منھا العفو الدولية وھيومن رايتس ووتش. يرى زميله أن المحاكم قد تضيف اتھامات إضافية بحقه 

  ٨٦جراء التواصل مع ھذه المنظمات.
 

  

                                                           
  .٢٠١٣أبريل/نيسان  ٣مقابلة ھاتفية مع عضو بمركز العدالة لحقوق اإلنسان،   ٨٦
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  حمد القحطاني: رموز للحركة الحقوقيةعبد الله الحامد وم
 

عاماً، ومحمد فھد القحطاني، أستاذ  ٦٦عبد هللا الحامد، اإلصالحي السياسي البالغ من العمر 
عاماً، ھما ناشطان حقوقيان سعوديان معروفان وشاركا في تأسيس  ٤٨االقتصاد البالغ من العمر 

  الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية.
  

قام برفقة خمسة  ١٩٩٣عاماً. في عام  ٢٠مد ناشط منذ أكثر من الحا
، وھي الحقوق الشرعيةأكاديميين وعلماء دين بتأسيس لجنة الدفاع عن 

منظمة مناصرة سياسية اشتملت أھدافھا المعلنة على اإلفراج عن 
المحتجزين السياسيين والمحاسبة على انتھاكات أعضاء العائلة الحاكمة. 

ت المجموعة بأن ثمة صالت تربطھا بعناصر إسالمية اتھمت السلطا
متطرفة، وقامت بسجن ونفي أعضاء المجموعة. قامت جامعة اإلمام محمد 

بن سعود اإلسالمية في الرياض بفصل الحامد عن عمله كُمحاضر. 
 .٢٠٠٨و ١٩٩٣واحتجزته السلطات ست مرات منفصلة بين عامي 

  
لقحطاني أستاذاً لالقتصاد في معھد الدراسات الدبلوماسية بالرياض، كان ا

قام القحطاني  ٢٠٠٩وھي وحدة بوزارة الخارجية السعودية. في عام 
والحامد برفقة ثمانية أكاديميين ونشطاء حقوقيين آخرين بتأسيس الجمعية السعودية للحقوق المدنية 

في المملكة. تدعو الجمعية إلى تنفيذ مبادئ اإلعالن  والسياسية رداً على تدھور حالة حقوق اإلنسان
العالمي لحقوق اإلنسان، وإلى تأسيس ملكية دستورية ببرلمان منتخب، وإنشاء مؤسسات قانونية 
شفافة وخاضعة للمحاسبة. ساعدت الجمعية العديد من العائالت في مقاضاة وزارة الداخلية على 

  تجاز تعسفي.خروقات للقوانين السعودية في قضايا اح
 

رفض السلطات السعودية منح ترخيص للجمعية، استمر القحطاني والحامد في نشاط الجمعية حتى بعد 
وبعد قيامھا بمضايقة واستجواب أعضائھا، وإدانة المحاكم السعودية لمؤسسي الجمعية وأعضائھا 

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على محمد  ٢٠١٢ل/نيسان باتھامات سياسية الدوافع. في أبري
البجادي، العضو في الجمعية، بالسجن أربع سنوات وحظر سفر خمس سنوات من بعد انتھاء حكم 

السجن، بتھمة المشاركة في إنشاء منظمة غير مرخص لھا، والتحريض على المظاھرات، واإلضرار 
استقالل القضاء وتوزيع كتب محظورة. رئيس الجمعية بصورة الدولة في اإلعالم، والتشكيك في 

عاماً بعد أن أدانته  ١٥عاماً ويليه حظر سفر لمدة  ١٥الحالي، سليمان الرشودي، يمضي ُحكماً بالسجن 
  ".ولي األمرالمحكمة الجزائية المتخصصة باتھامات من بينھا "الخروج على 

 © 2013.عبد هللا الحامد
  خاص
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عة من اإلصالحيين اآلخرين بتوقيع عريضة قام القحطاني والحامد ومجمو ٢٠١٢في أبريل/نيسان 
 ٨٧األمير نايف عن منصب ولي العھد بدعوى أنه ليس كفؤاً ألن يكون الملك القادم. بإقصاءتطالب 

ورد في العريضة أن عشرات اآلالف من المحتجزين قد تعرضوا لسوء المعاملة أثناء تولي األمير 
  ٨٨جالوزة إلرھاب الشعب".مباحث إلى "نايف لمنصب وزير الداخلية إذ ساعد على تحويل ال

  
تعرض القحطاني والحامد 
للتحقيق الرسمي في مطلع 

ومعھما د. عبد  ٢٠١٢عام 
الكريم الخضر، وھو 
مؤسس آخر، واتھم 

االدعاء القحطاني والحامد 
في يونيو/حزيران. طبقاً 
لبيان صادر عن الجمعية 
السعودية للحقوق المدنية 

والسياسية، فقد أخبر 
قون القحطاني المحق

والحامد بأن الحكومة 
مستعدة إلسقاط االتھامات عنھما إذا وافقا على الكف عن نشاطھما. أثناء جلسة المحكمة حين كانت 
الئحة االتھام تُقرأ على الحامد، أخبر القاضي محمد القحطاني الذي تصادف وجوده، أنه بدوره قيد 

  ٨٩رى.المحاكمة وسوف تُقرأ عليه اتھاماته في جلسة أخ
  

مارس/آذار أدانت محكمة الرياض الجزائية الحامد والقحطاني بالسجن لفترات مطولة بناء  ٩في 
الفوضى وزعزعة النظام العام" و"إنشاء إثارة " و"ولي األمرعلى اتھامات شملت "الخروج على 

لجھات  غير صحيحةمنظمة غير مرخصة" و"التشكيك في نزاھة المسؤولين" و"بث معلومات 
عاماً في السجن: حكم جديد بالسجن خمسة  ١١". حكم القاضي على الحامد بما مجموعه ةخارجي

بموجب عفو ملكي مشروط عام منه أعوام، باإلضافة إلى حكماً سابقاً بست سنوات تم اإلفراج عنه 
                                                           

  انظر:   ٨٧
Thomas Lippman, “Saudi Professor Faces Charges After Fighting for Free Speech,” Al-Monitor, June 
29, 2011, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2012/al-monitor/mohammad-al-qahtani-
pushes-the-l.html  

  ).٢٠١٣يوليو/تموز  ٢٠ت الزيارة في (تم
 ٢٦"بيان من نشطاء سعوديين: ننادي ببطالن مبايعة األمير نايف ملكاً، كيف يكون األصلح من ھو أكثر األمراء استبداداً"، الوطن،   ٨٨

يوليو/تموز  ٢٠(تمت الزيارة في  http://www.watan.com/news/world-news/2012-04-26/7964: ٢٠١٢أبريل/نيسان 
٢٠١٣ .(  
  انظر:   ٨٩

“Saudi Arabia: Trial of human rights defender Dr Mohammad Al-Qahtani,” FrontLine Defenders, July 
7, 2012, http://www.frontlinedefenders.org/node/18818 

  ).٢٠١٣أكتوبر/تشرين األول  ١٥(تمت الزيارة في 

  أسوشيتد برس © 2008  .محمد القحطاني
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. كان العفو مشروطاً بأن يكف عن نشاطه الحقوقي. فرض القاضي حظر سفر لمدة خمسة ٢٠٠٦
حكمت المحكمة على القحطاني بالسجن عشر سنوات وحظر  ٩٠ھاء فترة الُحكم بالسجن.أعوام بعد انت

  سفر لعشر سنوات أخرى.
  

النشطاء باإلرھابيين، إذ قالوا إن  القضاة قارنفي جلسة المحاكمة األخيرة، بحسب صحيفة سبق، 
كم المحكمة بأنھما حُ وصفھما  ٩١"المطالبة بتغيير اسم المملكة، وھذا ال يمكن أن يكون من اإلصالح".

وقارنھما بالقاعدة من حيث سعيھما والقاعدة إلى تغيير النظام، لكن ذكر أن القحطاني  خارجان
والحامد يسعيان إلى ھذا من خالل سبل سلمية. بعد أن انتقد الحامد المحكمة على عدم استقالليتھا، 

القاضي يمكن "األحكام، وأن  أال يشكك في نزاھةحسبما أفادت الصحيفة، حذره القاضي حماد العمر 
  ٩٢".له أن يضيف ما يراه وال يلتزم بالدعوى فقط

  
أمر القاضي بإيقاف الحامد والقحطاني اللذان لم يكونا محتجزين أثناء المحاكمة، وبحل جمعية حسم 

ومصادرة أصولھا، وإغالق جميع حسابات شبكات التواصل االجتماعية المتصلة بالجمعية. طعن 
  ٩٣مايو/أيار. ٢٨طاني على الحكم في الحامد والقح

  
في تقريره إلى مجلس حقوق اإلنسان بشأن أعمال االنتقام من األفراد جراء التعاون مع آليات األمم 

المتحدة، أشار األمين العام بان كي مون إلى قضية محمد القحطاني قائالً: "تناقلت التقارير أن 
عمله كمدافع عن حقوق اإلنسان وتم اتھامه بتوفير  االتھامات اشتملت على اإلشارة بشكل محدد إلى

معلومات غير صحيحة آلليات دولية، من واقع البيانات ونشر المعلومات حول الشكاوى الفردية ضد 
  ٩٤بما يتعارض مع الواقع والحقيقة الموثقة في األوراق الرسمية".الحكومة السعودية، 

 
  

                                                           
: ٢٠١٣مارس/آذار  ١١"على السعودية اإلفراج عن نشطاء حقوق اإلنسان السجناء" بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش،   ٩٠

http://www.hrw.org/ar/news/2013/03/11  
  http://sabq.org/onyfde: ٢٠١٣مارس/آذار  ٩للحامد في قضية جمعية حسم"، سبق،  ١١وسنوات للقحطاني  ١٠"السجن   ٩١
  السابق.  ٩٢
  انظر:   ٩٣

“Saudi Activists Appeal Lengthy Jail Sentences,” Riyadh Bureau, May 28, 2013, 
http://riyadhbureau.com/blog/2013/5/activists-appeal.(تمت الزيارة في ١ يوليو/تموز ٢٠١٣)  

 UN Docبمجال حقوق اإلنسان"، وثيقة رقم:  الجمعية العامة لألمم المتحدة، "التعاون مع األمم المتحدة وممثليھا وآلياتھا  ٩٤
A/HRC/21/18 ٢٠١٢أغسطس/آب  ١٣ :

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-
18_en.pdf   ٢٠١٣أغسطس/آب  ١٥(تمت الزيارة في.(  
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  ى الشريعة اإلسالميةبمقتضالرشودي: تعزيز حقوق اإلنسان سليمان 
 

عاماً ھو الرئيس الحالي للجمعية السعودية للحقوق  ٧٦سليمان الرشودي القاضي البالغ من العمر 
المدنية والسياسية (حسم). وقف الرشودي على الخطوط األمامية لتعزيز المجتمع المدني وانتقاد 

جعلته أنشطته ھدفاً دائماً عاماً.  ٢٠السلطات على إخفاقاتھا بمجال حقوق اإلنسان ألكثر من 
 لمحاوالت السلطات السعودية إسكات المعارضين.

  
ساعد في إنشاء واحدة من أولى جمعيات المجتمع المدني المستقلة في السعودية،  ١٩٩٣في عام 

لسلطات لمدة جراء دوره في إنشاء ھذه الجمعية سجنته ا. الشرعيةوھي لجنة الدفاع عن الحقوق 
شھرين، ومنعته من السفر خمسة أعوام، وفي محاولة ظاھرة لحرمانه من سبل كسب الرزق، 

  ٩٥سحبت رخصة مزاولته لمھنة المحاماة.
  

تزعم الرشودي أول احتجاج  ١٩٩٥في عام 
ُعرف عنه بمنطقة نجد المحافظة بالمملكة، وھي 

الموطن التاريخي للعائلة المالكة السعودية 
وھابية. جزاًء لذلك ألقته السلطات في وللحركة ال

السجن لثالثة أعوام ونصف العام دون اتھامات أو 
  ٩٦محاكمة.

  
 ٢٠٠٤قامت السلطات بتوقيفه مرة أخرى في عام 

وتم احتجازه لمدة أسبوعين جراء توقيع رسالة 
مشتركة إلى ولي العھد وقتھا األمير عبد هللا، 
  ٩٧وكانت الرسالة تطالب بإصالحات دستورية.

  
آخرين من النشطاء واألكاديميين  ١٥، مع ٢٠٠٧احتجزت الشرطة الرشودي مرة أخرى عام 

والمحامين الذين اجتمعوا إلنشاء جمعية حقوقية في جدة. زعمت الشرطة أن الرجال جزء من "خلية 
" إرھابية. تم احتجاز الرشودي دون اتھامات لمدة أربعة أعوام تقريباً. وفي يوليو/تموز استراحة
  تم اتھامه وأُفرج عنه بكفالة بشرط أال يكشف عن تفاصيل توقيفه أو احتجازه. ٢٠١١

  
حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على الرشودي بالسجن  ٢٠١١نوفمبر/تشرين الثاني  ١١في 
منظمات خارجية" واتھامات أخرى تنبع " و"التعاون مع ولي األمرعاماً بتھمة "الخروج على  ١٥

                                                           
  .٢٠١٣يوليو/تموز  ٢٨مقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع محامي سعودي (تم حجب االسم)،   ٩٥
  السابق.  ٩٦
  السابق.  ٩٧

  
  خاص © 2013 .سليمان الرشودي
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ارسته السلمية لحقه في حرية التعبير وحقه في حرية تكوين الجمعيات، من قبيل بالكامل من مم
"المشاركة في إنشاء جمعية تُدعى توسع من أجل بث الفوضى تحت غطاء النصح واإلصالح" 

الوطني السلمي العام"، و"انتقاد علماء دين منتمين للدولة". توسع ھو االختصار العربي لـ "التجمع 
حقوق اإلنسان التي كان الرجال يخططون إلنشائھا. بغض النظر عن ُحكمه، ظل  وھو مسمى جمعية

، بعد أن ألقى ٢٠١٢ديسمبر/كانون األول  ١٢طليقاً إلى أن قبضت عليه الشرطة مرة أخرى في 
  ٩٨محاضرة عامة في الرياض حول مشروعية المظاھرات في الشريعة اإلسالمية.

  
جن الحائر قرب الرياض، وقد منعه مسؤولو السجن من منذ توقيفه يمضي الرشودي الُحكم في س

  ٢٠١٣.٩٩االتصال بأسرته لمدة ثالثة شھور، حتى فبراير/شباط 
  

أدانت أيضاً خمسة أعضاء  ٢٠١١المحكمة التي حكمت على الرشودي في نوفمبر/تشرين الثاني 
ما زال ستة رھن آخرين من مجموعة إصالحيو جدة بنفس االتھامات أثناء نفس المحاكمة الجماعية. 

عاماً ثم  ٣٠االحتجاز. يمضي سعود الھاشمي األستاذ الجامعي والناشط االجتماعي ُحكماً بالسجن 
دوالر أمريكي). موسى القرني األستاذ  ٥٣٤٠٠٠عاماً إضافية وغرامة مليوني لایر ( ٣٠حظر سفر 

ر السفر لمدة مماثلة. عاماً في السجن وعقوبة بحظ ٢٠الجامعي وعبد الرحمن خان الباحث، يمضيان 
عاماً والترحيل الفوري إلى سوريا  ١٥حكماً بالسجن  –سوري الجنسية  –يمضي عبد هللا الرفاعي 

عاماً وأستاذ جامعي ألقى عدة محاضرات تدعو  ٥٩ –بعد انتھاء مدته. يمضي عبد الرحمن الشميري 
ما زال األخرون  ١٠٠ثلة.أعوام وحظر سفر لمدة مما ١٠حكماً بالسجن  –لإلصالحات الدستورية 

وقد وقعوا بموجبه على تعھد  ٢٠١٣طلقاء بموجب عفو ملكي مشروط صدر في يناير/كانون الثاني 
  بعدم العودة إلى تكرار ھذه الجرائم أو االنخراط في أنشطة علنية، مع تقديم الشكر للملك.

  

                                                           
 ١٣ن رايتس ووتش، سنة"، بيان صحفي لـ ھيوم ١٥"يجب على السعودية اإلفراج عن القاضي السابق المحكوم عليه بالسجن   ٩٨

  http://www.hrw.org/ar/news/2013/02/12/15: ٢٠١٣فبراير/شباط 
  .٢٠١٣يونيو/حزيران  ٢٨مقابلة ھيومن رايتس ووتش ھاتفياً مع أحد األقارب،   ٩٩
: ٢٠١٣يناير/كانون الثاني  ١٢في السجن"، سبق،  ٦احة" وبقاء من المحكوم عليھم في "خلية االستر ١٠"اإلفراج عن   ١٠٠

sabq.org/Kuufde/http:/  ٢٠١٣يوليو/تموز  ١(تمت الزيارة في .(  
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  الحمد: "تحريك المشهد" تركي
 

ھو روائي ومحلل سياسي كتب حول موضوعات تعتبر بمثابة عاماً  ٥٨تركي الحمد البالغ من العمر 
تابو محرم في المملكة العربية السورية، واشتملت على الحريات الدينية والجنسانية والمنطق 

  ١٠١العلمي.
  

استخدم الحمد حسابه على تويتر في نشر سلسلة من التغريدات  ٢٠١٢ديسمبر/كانون األول  ٢١في 
جاء رسولنا الكريم تفسيرات السعودية الرسمية للفكر اإلسالمي. ذكر أن: "اإلسالمويين والينتقد فيھا 

ليصحح عقيدة إبراھيم الخليل، وجاء زمن نحتاج فيه إلى من يصحح عقيدة محمد بن عبد هللا". وفي 
أشغلونا [اإلسالمويون] بسفاسف األمور، ونسينا عظائمھا". وفي تغريدته تغريدته التالية كتب: "

زمن النازية ولى... د بشكل ضمني المؤسسة اإلسالمية األصولية التي ترعاھا الدولة: "التالية انتق
  ١٠٢وستشرق الشمس من جديد".

  
ديسمبر/كانون األول. في مطلع يناير/كانون الثاني وّجھت  ٢٤أوقفت الشرطة السعودية الحمد في 

مدني عريضة إلى ولي مجموعة قوامھا أكثر من خمسمائة كاتب وأكاديمي وشخصيات من المجتمع ال
العھد األمير سلمان بن عبد العزيز، مطالبين فيھا باإلفراج الفوري غير المشروط عن الحمد وأشاروا 

وصفوا اعتقاله بأنه "اعتداء على حرية  ١٠٣الفكر والثقافة".إليه بصفته "علم بارز من أعالم 
ور دون اتھامات حتى احتجزت السلطات السعودية تركي الحمد ألكثر من ستة شھ ١٠٤التعبير".

  ٢٠١٣.١٠٥يونيو/حزيران  ٥اإلفراج عنه في 
  

الحمد معروف بثالثيته "أطياف األزقة المھجورة" التي تدور حول مراھق سعودي يجادل ويفكر في 
. وفي ١٩٩٨تم نشر الجزء األول "العدامة" في عام الجنة والنار والفلسفة والقيود االجتماعية. 

أن هللا والشيطان وجھان  –الذي تعرض للسجن  –ية يخطر لبطل الرواية الرواية األخيرة من الثالث
                                                           

  انظر:   ١٠١
Angelo Young, “Who is Turki al-Hamad?”, International Business Times, December 25, 2012, 
http://www.ibtimes.com/saudi-arabias-own-salman-rushdie-arrested-mohammad-tweets-968536 

  انظر:   ١٠٢
“Saudi Arabia Arrests Another Writer Over Tweets,” Al Jazeera, December 25, 2012, 
http://stream.aljazeera.com/story/201212250316-0022449  ٢٠١٣يوليو/تموز  ١(تمت الزيارة في.(  

: ٢٠١٣كانون الثاني يناير/ ٣"عريضة تطالب باإلفراج عن الكاتب تركي الحمد"، الحياة،   ١٠٣
http://alhayat.com/Details/468777  

: ٢٠١٣يناير/كانون الثاني  ٢"نشطاء يوجھون خطابا إلى ولي العھد السعودي لإلفراج عن تركي الحمد"، المسلة،   ١٠٤
http://almasalah.com/index.php/world-3/4937-تركي- عن- لإلفراج-السعودي- العھد- ولي-إلى- خطاباً - ھونيوجّ - نشطاء -
  html.الحمد
  انظر:   ١٠٥

“Detained Saudi Writer Turki al-Hamad Freed,” Gulf News, June 5, 2013, 
http://gulfnews.com/news/gulf/saudi-arabia/detained-saudi-writer-turki-al-hamad-freed-
1.1193165 ).٢٠١٣يوليو/تموز  ٣الزيارة في  (تمت  
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. في مقابلة حول الثالثية ذكر الحمد أنه "توجد حيث أعيش ثالثة تابوھات: الدين لعملة واحدة
والسياسة والجنس. من المحرم الحديث عن أي من ھذه القضايا. الوضع جامد وراكد منذ زمن طويل، 

  ١٠٦ية من أجل تحريك المشھد".وقد كتبت ھذه الثالث
  

حظرت السلطات السعودية الروايات الثالث وأصدر علماء سعوديون فتاوى ضدھا ووصفوا الحمد 
بالمرتد، وھي جريمة يُعاقب عليھا باإلعدام. كما ظھر اسمه على بيان للقاعدة بصفته مرتد يجب 

وفّر ولي العھد األمير عبد هللا (الذي رداً على تھديدات القتل التي تلقاھا الحمد،  ١٠٧توقيفه ومحاكمته.
  ١٠٨) الحماية األمنية لتركي الحمد.٢٠٠٥تبوأ مقعد خادم الحرمين الشريفين في عام 

  
كما نشر الحمد عدة كتب أكاديمية منھا "الثقافة العربية أمام تحديات التغيير" و"السياسة بين الحالل 

نال درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من  ١٩٨٥نشأ تركي الحمد في الدمام وفي عام  والحرام".
  جامعة جنوب كاليفورنيا.

 
 

  

                                                           
  انظر:   ١٠٦

Margaret Obank, “A Young Saudi’s Thirst for Knowledge,” Banipal, No. 19 Spring 2004, 
http://www.banipal.co.uk/book_reviews/25/adama/.(تمت الزيارة في ١ يوليو/تموز ٢٠١٣)  

  انظر:   ١٠٧
Malu Halasa, “Triumphant Trilogy,” Time Magazine, January 9, 2013, 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,901050117-1015836,00.html  ١٤(تمت الزيارة في 

).٢٠١٣يوليو/تموز   
  السابق.  ١٠٨
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  عادل علي اللباد: "شاعر الثورة"
 

ھو ناشط سياسي وشاعر من مدينة العوامية بالمنطقة الشرقية. أوقفته  –عاماً  ٤٥ –عادل علي اللباد 
  ذيب على حد قوله.قوات األمن أربع مرات على مدار السنوات العشر الماضية، وتعرض للتع

  
بعد وفاة وزير الداخلية األمير نايف بن عبد العزيز، نشر  ٢٠١٢في عام 

لھذا... لن أغفر لك"، التي تنتقد اعتقاالت وزارة الداخلية اللباد قصيدة "
الموسعة وإساءة معاملتھا للمعارضين. ثم في وقت الحق من العام نفسه 

تظاھر خالد اللباد، الذي قُتل كتب "رقص على الدماء" رداً على وفاة الم
بعنوان  ٢٠١٢برصاصة أمام بيته بالمنطقة الشرقية. ديوانه الصادر عام 

"انقالب" يحتوي على مجموعة قصائد حول االنتفاضة الشعبية في 
البحرين وسقوط الرئيس المصري حسني مبارك. أكسبته كتاباته لقب 

  ."شاعر الثورة" في أوساط الشيعة بالمنطقة الشرقية
بالفرار من السعودية إلى إيران والھند وسوريا  –وھو شيعي  –قام اللباد 

في الثمانينيات، حيث كان عضواً في عدة جمعيات شيعية سياسية 
محظورة في المنفى. لم تتھمه السلطات السعودية قطّ بالتورط في أعمال 

  ١٩٩٣.١٠٩عام للمعارضين الشيعة أصدره الملك فھد في عام عنف، وقد عاد إلى المملكة بعد عفو 
  

، بعد يومين من نشر صحيفة االقتصادية ٢٠١٢تم توقيف اللباد مؤخراً في أكتوبر/تشرين األول 
"يمارس اللباد اليوم حياته السعودية اليومية مقاالً يشيد بكتاباته. المدھش أن المقال أشار إلى أن 

  ١١٠.و يزج به في السجون مدى الحياة"الطبيعية، لم يطارده أحد أ
  

 ١٠طبقاً لعائلته كان اللباد في سيارة في طريقه للبيت عائداً من العمل بوزارة المياه والكھرباء يوم 
أكتوبر/تشرين األول عندما أجبرته سيارتان على التوقف. فحص رجال األمن بطاقة ھويته واصطحبوه 

شرطة سيارته وعثرت على نسخ من "انقالب". قال إلى مركز الشرطة في القطيف، حيث فتشت ال
أقاربه لـ ھيومن رايتس ووتش إنھم عندما ذھبوا إلى مركز الشرطة، أنكر رجال األمن في البداية أنه 

لديھم، إلى أن رأى أحد األقارب سيارة اللباد متوقفة في ساحة االنتظار. بعد إقرار الضباط بأنھم 
مرات إلى مركز الشرطة وطلبوا اإلذن بمقابلته. ھدد ضابط أمن أحد  يحتجزونه، عاد أقارب اللباد عدة

  ١١١ظللت تأتي ھنا لتسأل نفس السؤال فسوف تنضم إليه قريباً".األقارب قائالً: "إذا 
  

                                                           
  ).٢٠٠٦تب الساقي، (لندن، كشيعة السعودية، انظر فؤاد إبراھيم،   ١٠٩
: ٢٠١٢أكتوبر/تشرين األول  ١٠فھد العيلي "شباب القطيف.. عفواً ھل قرأتم تجربة اللباد؟" االقتصادية،   ١١٠

http://www.aleqt.com/2012/10/10/article_700190.html  ٢٠١٣أبريل/نيسان  ١١(تمت الزيارة في.(  
  .٢٠١٣أبريل/نيسان  ١١مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع أحد أقارب عادل اللباد،   ١١١

 
 2013 .عادل علي اللباد

  خاص ©
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بعد القبض عليه، استجوبت قوات األمن اللباد عشرين يوماً أثناء احتجازه في الحبس االنفرادي، على 
  ١١٢حد قول أقاربه.

  
ك أحالت السلطات اللباد إلى قاٍض، لكن لم يتمكن األقارب من العثور على محامي يوافق على وبعد ذل

تمثيله. يرون أن اللباد يواجه اتھامات سببھا كتاباته ونشاطه على اإلنترنت على شبكات التواصل 
 االجتماعي، فيس بوك وتويتر. رفضت السلطات القضائية اإلفراج عن وثائق المحكمة الخاصة به

  ١١٣المتعلقة باالتھامات المحددة الموجھة إليه.
  

تحتجز السلطات اللباد حالياً في سجن المباحث بالدمام، ورفضت طلبات أسرته باإلفراج عن بطاقة 
ھويته أو بطاقاته االئتمانية المصرفية، ليصبحوا في موقف مالي معقد ألنھم بدون ھذه األوراق ال 

  ١١٤يمكنھم الوصول إلى حسابه المصرفي.
 
 
 

  

                                                           
  السابق.  ١١٢
  السابق.  ١١٣
  السابق.  ١١٤
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  التوصيات
 

  إلى الحكومة السعودية
يجب على سلطات القضاء الجزائي السعودية أن تكف عن الحملة القمعية الحالية التي تستھدف 

  نشطاء حقوق اإلنسان والمجتمع المدني، بما في ذلك من خالل: 

وين اإلفراج عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستھم سلمياً لحقھم في حرية التعبير وحرية تك •
الجمعيات، بمن فيھم السجناء المدانين في جرائم مزعومة، والخاضعين للمحاكمة حالياً 

 والمحتجزين بشكل تعسفي.
وقف جميع أعمال التھديد والمضايقات وحمالت تشويه السمعة التي تستھدف النشطاء  •

يزعمون الحقوقيين، بما في ذلك المضايقات وحمالت التشويه من أفراد لديھم سلطة دينية أو 
 أن لديھم سلطة دينية.

 وقف إجراءات حظر السفر التعسفية المفروضة دون مبرر أو إخطار. •
  

يجب على الديوان الملكي السعودي ومجلس الوزراء تفعيل اإلصالحات القانونية الضرورية بما في 
  ذلك من خالل:

جنائية بما  يعّرف بوضوح ما ھي األعمال التي تحّمل مرتكبھا مسؤولية جزائيوضع قانون  •
أيضاً استخدام  جزائييتفق مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان. يجب أن يجرم القانون ال

 التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المھينة.
، على وضع قانون للجمعيات يمّكن منظمات المجتمع المدني من العمل في حرية واستقاللية •

 حكومي في القانون ضرورياً ومتناسباً بوضوح.أن يكون اإلشراف ال
 وضع قانون للتجمع يضمن لألفراد والجماعات الحق في التجمع السلمي. •
إلغاء الالئحة التنفيذية لنشاط النشر اإللكتروني التي تعّرض جميع أشكال األخبار اإللكترونية  •

والتي تعيق  ٢٠٠٠والمعلومات لمواد مبھمة وفضفاضة من نظام المطبوعات والنشر لعام 
 إلى حد بعيد حرية التعبير.

تعديل نظام اإلجراءات الجزائية بما يسمح للمحتجزين بالطعن على قانونية احتجازھم أمام  •
مع جعل األقوال الُمدلى المحكمة، وضمان حقھم في المشورة القانونية بشكل مناسب زمنياً، 

 بھا تحت اإلكراه أو التعذيب غير مقبولة في المحكمة.
المساواة في جميع مجاالت  –ومنھا األقلية الشيعية  –تفعيل قوانين تضمن لألقليات الدينية  •

الحياة العامة، بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي، والتوظيف، والوصول لمؤسسات الدولة، 
ومنھا األجھزة األمنية والمناصب الوزارية العليا، والمجالس اإلقليمية والمحلية، ومجلس 

 ى والكليات العسكرية.الشور
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تفعيل تعديالت على نظام وثائق السفر تضمن إمكانية الطعن أمام المحاكم على قرارات  •
 حظر السفر الصادرة عن وزارة الداخلية.

تحسين الحماية لحرية العبادة لألقليات الدينية، بما في ذلك حرية بناء دور العبادة واالحتفاظ  •
 امة االحتفاالت الدينية.بھا، وتوزيع المواد الدينية، وإق

  
على وزارة الداخلية وھيئة التحقيق واالدعاء العام ضمان قدراً أكبر من الشفافية ومنع المعاملة السيئة 

  للمحتجزين، بما في ذلك من خالل:

السماح سريعاً وقبل بدء التحقيق للمحتجز بالتواصل مع محاميه الذي يختاره وإخباره بحقه  •
األخرى التابعة لھيئات إنفاذ  االحتجاز منشآتو مقار المباحث أو ھذا في مركز الشرطة أ

 القانون، بما يتفق مع نظام اإلجراءات الجزائية.
على وجه  التصوير بالفيديو وتأريخ وأرشفة جميع االستجوابات وتوفير ھذا المحتوى كامالً  •

 أو محاميه.للمحتجز  السرعة
اع عن أعمال معينة أو القيام عن االمتنوقف الممارسات التي تطالب المحتجز بالتعھد  •

بأعمال معينة كشرط لإلفراج، ما لم يكن ھذا التعھد جزءاً من اتفاق رسمي أجازه القضاء ال 
 يثبط بأي شكل من األشكال ممارسة المحتجز لحقوقه اإلنسانية.

  
اكمات على وزارة العدل والمجلس األعلى للقضاء تعزيز حقوق المدعى عليھم بما يكفل لھم مح

  عادلة، بما في ذلك من خالل: 

إنھاء محاكمات المتظاھرين والنشطاء في المحكمة الجزائية المتخصصة، وضمان كفالة  •
 المشورة القانونية لجميع المدعى عليھم، وأن تكون المحاكمات علنية ومفتوحة للجمھور.

 السماح للمدعى عليھم بالطعن بشكل حقيقي في األدلة الثبوتية بحقھم. •
طرح ان مثول شھود االدعاء وشھود الدفاع في المحكمة بما يسمح للمدعى عليھم بضم •

 األسئلة عليھم حول شھاداتھم.
 إصدار أدلة إرشادية رسمية خاصة باألدلة. •
إصدار أدلة إرشادية حول األحكام واإلدانات، تشتمل على تعريف لثبات الذنب بما يتجاوز  •

 .الشبھة المعقولة في األحكام التقديرية
  

المطبق على جميع السيدات، وكفالة المساواة في  يجب على الحكومة السعودية إلغاء نظام ولي األمر
  الحقوق للمرأة في جميع مجاالت الحياة العامة والخاصة، بما في ذلك من خالل:

إنشاء آلية لإلشراف لضمان عدم مطالبة الھيئات الحكومية بإذن ولي األمر في شؤون تخص  •
أو سفرھن أو زواجھن أو دراستھن أو حصولھن على الخدمات العامة،  عمل السيدات

 ومتابعة قدرتھن على المشاركة في جميع األنشطة المكفولة للرجال.
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إصدار توجيھات واضحة وصريحة من وزارات التعليم العالي والداخلية والعمل للعاملين بھا  •
 رأة بالحصول على أية خدمة.تحظر عليھم طلب حضور ولي األمر أو إذنه قبل السماح للم

صياغة لوائح تنفيذية تذكر بوضوح المسؤوليات المترتبة على ھيئات حكومية بعينھا في تنفيذ  •
 من اإليذاء. وتطبيق نظام الحماية

السماح للسيدات بالوصول إلى القضاء والمحاكم بما في ذلك من خالل ضمان حق المرأة في  •
 تقديم الشھادة دون تمييز.
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  تنويهو شكر
 

قام بكتابة ھذا التقرير باحثة من ھيومن رايتس ووتش وآدم كوغل، الباحث في قسم الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، مع إسھامات من كريستوف ويلكه، باحث أول سابق في قسم الشرق األوسط. قام 

شرق األوسط بمراجعة التقرير كل من بيل فان إسفلد، القائم بأعمال نائب المدير التنفيذي لقسم ال
وشمال أفريقيا، وروثنا بيغم، باحثة حقوق المرأة، وتوم بورتيوس، نائب مدير قسم البرامج. قدم 

ساعد في إنتاج التقرير وفي تحرير المراجعة القانونية كاليف بالدوين، استشاري قانوني أول. 
ساندي الخوري. جيليان سلوتزكر وبقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا مسودته كل من المنسقتان 

حّضر التقرير للنشر كل من غرايس تشوي مديرة المطبوعات وكاثي ميلز، أخصائية المطبوعات، 
  وأنا لوبريور، مديرة القسم اإلبداعي، وفيتزروي ھوبكنز المدير اإلداري.

  
 نتوجه بجزيل الشكر إلى نشطاء داخل السعودية وخارجھا اختاروا أال نذكر أسمائھم.
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