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 الملخص
 

بن سلمان إلى السلطة، تعّھد بتبنّي إصالحات "مع صعود ولي العھد األمیر محمد 
اجتماعیة واقتصادیة. وتحدث عن جعل بالدنا أكثر انفتاحا وتسامحا، وتعّھد بأنھ 

سیُعالج األشیاء التي أعاقت تقدمنا، مثل فرض الحظر على قیادة النساء. لكن كل ما 
 أراه ھو الموجة األخیرة من االعتقاالت".

2017شقجي، جمال خا -                 
 

، توفي العاھل السعودي الملك عبد هللا بن عبد العزیز آل سعود عن 2015ینایر/كانون الثاني  23في 
عاما، إثر فترة طویلة من المرض. واجھت المملكة تدھورا في اقتصادھا الذي یعتمد بشكل مفرط  90

 سبل العیشوعلى أسعار النفط المرتفعة، وغیر القادر على تلبیة الطلب المتزاید على فرص العمل 
لدى شباب السعودیة اآلخذین في التزاید. سرعان ما بدأ سلمان بن عبد العزیز، خلیفة العاھل الراحل 

عاما حینئذ)  29ه غیر الشقیق، في التصدي للمحنة االقتصادیة بالمملكة، فعیّن نجلھ محمد (ووأخ
 للدفاع. رئیسا "لمجلس الشؤون االقتصادیة والتنمیة" الذي ُشّكل حدیثا، ووزیرا

 
)، الذي كان أمیرا غیر MBSمحمد بن سلمان (المعروف بحروف اسمھ األولى باإلنغلیزیة: 

، أصبح سریعا واجھة جھود المملكة ملكامعروف نسبیا، وبعیدا عن السلطة قبل أن یصبح والده 
"، وھي خریطة طریق 2030، أطلق "رؤیة 2016الرامیة إلى إصالح االقتصاد. في أبریل/نیسان 

 كومیة طموحة للنمو االقتصادي والتنمیة تھدف إلى تقلیل اعتماد السعودیة على النفط.ح

 
، الملك المقبلجعلھ ما العھد،  االملك سلمان نجلھ ولی عیّن، 2017في العام التالي، في یونیو/حزیران 

اإلیجابیة لصالح النساء والشباب، والحاكم الفعلي المعني باإلدارة الیومیة بالمملكة. ساعدت التغیّرات 
مقترنة بدفعة قویة لالستثمار األجنبي المباشر في أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، وجھود العالقات 

العامة الممّولة بسخاء، في صقل صورة إیجابیة لولي العھد على الساحة السیاسیة الدولیة. أثناء 
، أشاد المسؤولون ورجال 2018متحدة في مارس/آذار زیاراتھ إلى المملكة المتحدة والوالیات ال

 األعمال والمشاھیر على السواء بولي العھد.

 
محمد بن سلمان في الخارج والتقدم الذي  صورةبالمظاھر البّراقة المستجدة التي أحاطت  لكن وراء

حة أي شخص أحرزه لنساء المملكة وشبابھا، تقبع حقیقة ُمظلمة، مع سعي السلطات السعودیة إلى إزا
، في الفترة التي شھدت 2017یجرؤ على الوقوف في طریق صعوده السیاسي. في صیف بالد الفي 

بعدما عزلت كبار المسؤولین السابقین باألمن والمخابرات، السلطات  قامتتعیینھ ولیا للعھد، 
تنظیم أجھزة النیابة العامة واألمن السعودیة، أدوات القمع األساسیة في المملكة، وبھدوء، بإعادة 

ومع خضوع أجھزة األمن بالكامل لسیطرة الدیوان مباشرة. الملكي ووضعتھا تحت إشراف الدیوان 
من حمالت االعتقال، استھدفت فیھا عشرات المنتقدین الحالیین  السلطات سلسلة شنتالملكي، 
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والمحتملین للسیاسات الحكومیة السعودیة، ومنھم رجال دین ومثقفین وأكادیمیین ونشطاء حقوقیین 
، وبعض كبار رجال األعمال وأمراء بالعائلة المالكة المتھمین 2017بارزین في سبتمبر/أیلول 

، باإلضافة إلى مدافعات بارزات عن حقوق المرأة بالمملكة 2017لثاني بالفساد في نوفمبر/تشرین ا
. تزامنت موجات االعتقال غالبا مع حمالت تشھیر بحق المعتقلین في اإلعالم 2018في مایو/أیار 

 الموالي للحكومة بالمملكة.

 
س بالظاھرة اعتقال المواطنین جراء االنتقاد السلمي للسیاسات الحكومیة أو الدفاع عن الحقوق لی

الجدیدة في السعودیة، لكن العدد الھائل والطیف الواسع للمستھدفین خالل فترة زمنیة قصیرة جعل 
ملحوظة ومختلفة، فضال عن إطالق ممارسات قمعیة جدیدة لم تشھدھا  2017موجات اعتقال ما بعد 

 المملكة في العھود السابقة.

 
ي أماكن احتجاز غیر رسمیة، مثل المحتجزین بسبب تضمنت ھذه األسالیب الجدیدة احتجاز األفراد ف

وحتى مطلع  2017بالریاض، من أواخر  الفخم (الریتز) الفساد المزعوم، في فندق "ریتز كارلتون"
، فضال عن اعتقال ناشطات حقوقیات بارزات في "فندق" أو "دار ضیافة" خالل صیف 2018
رت مزاعم تعرض المحتجزین والمحتجزات . أثناء التواجد بمراكز احتجاز غیر رسمیة، كث2018

من  17أفادت "نیویورك تایمز" بأن  2018مارس/آذار  12للتعذیب والمعاملة السیئة. مثال، في 
احتاجوا إلى دخول المستشفى جراء التعرض العتداءات بدنیة، ومنھم رجل توفي  الریتزمحتجزي 

معلومات موثوقة من  2018اخر الحقا في االحتجاز. كما تلقت "ھیومن رایتس ووتش" في أو
ناشطات حقوقیات سعودیات بارزات أثناء تواجدھن بمركز  4مصادر مطلعة بأن السلطات عذبت 

احتجاز غیر رسمي، بما یشمل تعریضھن للصعق بالكھرباء والجلد على األفخاذ، والعناق والتقبیل 
 بشكل قسري.  والمالمسة

 
، دون تھم أو ألكثر من عامینلتعسفي لفترات طویلة، شملت الممارسات المسیئة أیضا االحتجاز ا

محاكمة أو أیة عملیة قانونیة واضحة. مثال، اعتقل بعض المحتجزین بتھم الفساد المزعومة في أواخر 
حتى كتابة ھذه السطور وراء القضبان دون اتھام أو محاكمة، ومنھم تركي بن  نوال یزالو 2017

ورجل عادل الفقیھ،  الوزیر السابقوعبد هللا، نجل الملك الراحل عبد هللا والحاكم السابق للریاض، 
  .بكر بن الدناألعمال البارز بمجال اإلنشاءات 

 
شطاء سعودیین بارزین بما یشمل فرض استھدفت السلطات أیضا أفرادا من عائالت معارضین ون

معارض سعودي مقیم في كندا، إن السلطات  وھو حظر سفر تعسفي علیھم. قال عمر عبد العزیز،
 إسكات نشاطھ اإللكتروني.إلى في مسعى  2018السعودیة احتجزت أخویھ في أغسطس/آب 

 
ھناك ممارسات مسیئة أخرى، منھا ابتزاز األصول المالیة من المحتجزین مقابل إخالء سبیلھم، بعیدا 

. مثال، ترقى إلى جرائم معترف بھاعن أیة عملیة قانونیة، وطلب اإلعدام لمحتجزین على أعمال ال 
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المالكي بتھم السعودیة حالیا بإعدام المفكر الدیني اإلصالحي حسن فرحان  العامةتطالب النیابة 
متصلة بتعبیره عن أفكاره الدینیة السلمیة، وإعدام رجل الدین المعروف سلمان العودة، لتھم ة فضفاض

ناجمة فقط عن تصریحاتھ السیاسیة السلمیة ومعارفھ ومواقفھ. اعتقل كالھما أثناء حملة سبتمبر/أیلول 
2017. 

 
 لقرصنة وبرمجیات للمراقبة اإللكترونیة، متوفرة تجاریاتناقلت التقاریر استخدام المملكة لتقنیات 

وھو مركز بحثي  ،الحسابات اإللكترونیة لمنتقدین ومعارضین للحكومة. توصل "سیتیزن الب"
الھاتف الخلوي الخاص بناشط سعودي كان مصابا "ثقة كبیرة"، إلى أن  بـأكادیمي مقره كندا، و

 .تجسسبنفس برجمیة ال استُھدفوا أنھمن ونشطاء آخروأعلن ، 2018في تجسس ببرمجیة 

 
، یتحمل أیضا المسؤولیة 2015محمد بن سلمان، الذي ُعیّن وزیرا للدفاع في ینایر/كانون الثاني 

 أربعالمطلقة عن األسالیب المسیئة التي اعتمدتھا السعودیة في تدخلھا العسكري في الیمن خالل 
سنوات. فرض التحالف بقیادة السعودیة الذي یشن عملیات عسكریة ضد القوات الحوثیة في الیمن، 

حصارا جویا وبحریا على تدفق السلع المنقذة لألرواح، ففاقم من األزمة اإلنسانیة الحادة القائمة 
فت أسواق . نفّذت طائرات التحالف بقیادة السعودیة على ما یبدو ھجمات غیر قانونیة استھدأصال

 بل وحتى حافلة مدرسیة ممتلئة باألطفال. ،ومستشفیات ومدارس وجنازات

 
إال أن الجانب القمعي لسجل محمد بن سلمان داخل المملكة لم یخضع للتدقیق الدولي الذي یستحقھ 

"واشنطن بوست" جمال  في كاتبال، عندما قُتل الصحفي و2018حتى أكتوبر/تشرین األول 
بالقنصلیة السعودیة في إسطنبول، ما صدم الرأي العام العالمي وأدى إلى خاشقجي بشكل وحشي 

 تدقیق أوسع في وضع حقوق اإلنسان بالمملكة.

 
حظي مقتل خاشقجي بتغطیة ھائلة في اإلعالم العالمي، ال سیما بعدما تبیّن أن أعوان رسمیین للمملكة 

ودیة. انسحب العشرات من قادة األعمال ھم من قتلوه. صاحب ھذا إدانة غیر مسبوقة لالنتھاكات السع
والمسؤولین من "مبادرة مستقبل االستثمار" المعروفة أیضا بـ"دافوس الصحراء"، والتي عقدت في 

، فرضت الوالیات 2018نوفمبر/تشرین الثاني  15. في 2018الریاض أواخر أكتوبر/تشرین األول 
سعودیا بسبب دورھم  17ل، بحق المتحدة عقوبات، اشتملت على حظر السفر وتجمید األصو

 المزعوم في الجریمة.

 
كما طالبت دول وقادة من أنحاء العالم بتسلیط الضوء على استمرار االحتجاز التعسفي للمعارضین 

 2019فبرایر/شباط  14والناشطین البارزین، ال سیما المدافعات عن حقوق المرأة الُمحتجزات. في 
قرارا یطالب السعودیة باإلفراج الفوري ودون شروط عن  مثال، اعتمد "البرلمان األوروبي"

"المدافعات عن حقوق المرأة وكافة المدافعین عن حقوق اإلنسان والمحامین والصحفیین وغیرھم من 
سجناء الضمیر الذین ُسجنوا وعوقبوا مجرد ممارستھم لحقھم في حریة التعبیر، وجراء عملھم 
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"االتحاد األوروبي" بحظر تصدیر معدات ونظم المراقبة إلى  السلمي بحقوق اإلنسان". طالب القرار
المملكة، مع التأكید على أن مبیعات األسلحة إلى السعودیة تخرق موقف االتحاد األوروبي المشترك 

من صادرات األسلحة، مع المطالبة بـ "تدابیر تقییدیة ضد السعودیة ردا على انتھاكات حقوق 
 صول ومنع إصدار التأشیرات".اإلنسان، بما یشمل تجمید األ

 
دولة في "مجلس حقوق اإلنسان" التابع لـ "األمم المتحدة"  36، أصدرت 2019مارس/آذار  7في 

أول بیان مشترك على اإلطالق حول االنتھاكات الحقوقیة السعودیة، وطالبت المملكة بـ "إخالء سبیل 
یزة الیوسف، ونسیمة السادة، وسمر بدوي، جمیع األفراد، ومنھم لجین الھذلول، وإیمان النفجان، وعز

ونوف عبد العزیز، وھتون الفاسي، ومحمد البجادي، وأمل الحربي وشدن العنزي، الذین احتُجزوا 
 بسبب ممارستھم لحریاتھم األساسیة".

 
"الكونغرس" األمریكي من الحزبین، بقیادة  أعضاء، أصدرت مجموعة من 2019في فبرایر/شباط 
انكل، قرارا یطالب السعودیة باإلفراج الفوري غیر المشروط عن ناشطات حقوق النائبة لویس فر

المرأة المحتجزات، ومحاسبة المسؤولین عن االنتھاكات. وطرحت مجموعة من الحزبین من أعضاء 
"مجلس الشیوخ" بقیادة السیناتور ماركو روبیو قرارا مماثال في مجلس الشیوخ األمریكي. حتى 

كانت ھناك مشاریع قوانین ومسودات قرارات أخرى قید الدرس لمطالبة  ،كتابة ھذه السطور
 السعودیة بالمساءلة على قتل خاشجقي.

 
رغم اإلدانة العالمیة لتصعید السعودیة للقمع داخلیا، استمر محمد بن سلمان في التمتع بدعم ثابت من 

، 2017نوفمبر/تشرین الثاني  6عدد من أبرز قادة العالم، منھم الرئیس األمریكي دونالد ترامب. في 
إثر اعتقاالت "الفساد" في السعودیة، نشر ترامب تغریدة داعمة قال فیھا: "لدي ثقة كبیرة في الملك 
سلمان وولي عھد السعودیة، إذ إنھما یعرفان بالضبط ما یقومان بھ.... بعض أولئك األشخاص الذین 

 20ولتھم على مدى سنوات!!". في یتعرضون لمعاملة قاسیة منھما قد كانوا یستنزفون د
، أثناء فترة تفشي االنتقادات جراء اغتیال خاشقجي، أصدرت إدارة 2018نوفمبر/تشرین الثاني 

ترامب بیانا یبدأ بعبارة: "العالم مكان خطر!" وأشارت إلى جمال خاشقجي كـ"عدو للدولة" وعضو 
دة أن تستمر في بیعھا األسلحة للسعودیة، اإلخوان المسلمین". ذكر البیان أن على الوالیات المتحـ"ب

 ألن إلغاء الصفقات یعني أن "روسیا والصین سیكونان أكبر المستفیدین".

 
، بینما كان عشرات المعارضین وراء القضبان في انتظار المحاكمة ودون محاسبة 2019في أواسط 

السعودیة جھودھا الرامیة إلى على ادعاءات تعذیب المحتجزین أو قتل خاشقجي، استأنفت السلطات 
تحسین سمعة المملكة وتحویر الخطاب الدولي عن مقتل خاشقجي، وذلك جزئیا عبر إعالن 

، بعد أسابیع من احتجاز مدافعات 2019إصالحات كبرى بمجال حقوق المرأة. في یونیو/حزیران 
أواخر یولیو/تموز،  السعودیة الحظر على قیادة النساء. في تحقوقیات بارزات في السعودیة، رفع

جوازات السفر  استصدارعاما سیصبح بإمكانھن  21أعلنت السعودیة أن النساء السعودیات فوق 
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دون موافقة ولي األمر الذكر، وتسجیل والدة أطفالھن، واالستفادة من تدابیر حمایة جدیدة ضد التمییز 
لى أنظمة تسمح للنساء في العمل. في مطلع أغسطس/آب، أعلنت السعودیة عن تغییرات أخرى ع

 عاما بالسفر إلى الخارج بحریة دون إذن من ولي األمر. 21فوق 

 
رغم أوجھ التقدم الكبرى للنساء، تُبیّن الممارسات التعسفیة والمسیئة بحق المعارضین والنشطاء منذ 

أن  ، والغیاب الكامل للمحاسبة، أن سیادة القانون بالمملكة ال تزال ضعیفة، ویمكن2017أواسط 
 2017تتقّوض متى شاءت القیادة السیاسیة بالمملكة. بموجب "نظام جرائم اإلرھاب وتمویلھ" لعام 

الملك أو ولي العھد بأي  –بصورة مباشرة أو غیر مباشرة  -في السعودیة، یعاقب كل من " وصف 
 سنوات.  10و 5وصف یطعن في الدین أو العدالة" بالسجن بین 

 
فعلیا بإصالحات، على الملك سلمان وولي عھده األمیر محمد بن سلمان أن  إلظھار أن السعودیة تقوم

األساسیة بما فیھا حریات التعبیر  ھمیقدما إصالحات جدیدة لضمان تمتع المواطنین السعودیین بحقوق
وتكوین الجمعیات والتجمع، وضمان استقاللیة القضاء وسالمة إجراءات التقاضي. یمكن للسلطات 

امھا ھذا فورا عبر اإلفراج عن جمیع المحتجزین تعسفا أو لتھم تستند فقط إلى أفكارھم أن تبیّن التز
السلمیة أو تعبیرھم سلمیا عن الرأي، مع إسقاط كافة االتھامات غیر المستندة إلى جرائم معروفة، 
 ي.والمنسوبة إلى معارضین قید المحاكمة، ومحاسبة مرتكبي انتھاكات مثل التعذیب والعقاب التعسف
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 التوصيات
 

 إلى الحكومة السعودية

اإلفراج فورا عن جمیع المحتجزین المسجونین لمجرد ممارستھم سلمیا لحقوقھم في حریة  •
التعبیر وتكوین الجمعیات، ومنھم السجناء الُمدانین في جرائم مزعومة والخاضعین حالیا 

 للمحاكمة والمحتجزین تعسفا؛

وضمان محاسبة جمیع  ،المعاملة من قبل ھیئة مستقلةالتحقیق في مزاعم التعذیب وسوء  •
 وتحقیق االنتصاف للضحایا؛ ،المرتكبین

 السماح للمراقبین الدولیین بدخول البالد وإتاحة وصولھم دون عرقلة إلى المحتجزین؛ •

شخصا اتھموا بقتل الصحفي جمال  11نشر جمیع المعلومات حول المحاكمة الجاریة لـ •
خارج  بحاالت اإلعداممقررة األمم المتحدة الخاصة المعنیة خاشقجي وتنفیذ توصیات 

 ؛2019القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، ضمن تقریرھا الصادر في یونیو/حزیران 

إیقاف جمیع أعمال التھدید والمضایقات وحمالت التشھیر ضد النشطاء الحقوقیین وأفراد  •
 ؛م سلطة دینیة أو من یدعون ذلكعائالتھم، ومنھا الحمالت بحق األفراد المناطة بھ

حظر السفر التعسفي دون مبرر أو إخطار، وتفعیل التغییرات على "نظام فرض إیقاف  •
وثائق السفر" بما یضمن إمكانیة الطعن أمام المحاكم بقرارات حظر السفر الصادرة عن 

 ؛وزارة الداخلیة

ولیة الجنائیة، بما قانون عقوبات یعّرف بوضوح األعمال التي ترقى لمصاف المسؤ سنّ  •
یتسق مع المعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان. ینبغي أن یجرم قانون العقوبات استخدام التعذیب 

 ؛والمعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة

"، التي تُستخدم بشكل منتظم 2007من "نظام مكافحة جرائم المعلوماتیة لعام  6إلغاء المادة  •
 ؛ضین جراء انتقاداتھم السلمیةلسجن المعار

والمستخدمة  2017لعام  "نظام مكافحة جرائم اإلرھاب وتمویلھ"إلغاء المواد الفضفاضة في  •
، باإلضافة إلى األحكام التي تسمح 30لتقیید حریة التعبیر بشكل غیر قانوني، ومنھا المادة 

 ؛باحتجاز المشتبھ فیھم ألجل غیر مسمى واالحتجاز السري المؤقت

لسماح للمحتجزین بالطعن في قانونیة احتجازھم أمام المحاكم، وضمان مثولھم فورا أمام ا •
محكمة لمراجعة قانونیة احتجازھم أو ضرورتھا، وضمان حصولھم على المساعدة القانونیة 

والتمثیل القانوني في وقت مناسب، وجعل التصریحات المأخوذة منھم تحت اإلكراه أو 
 ؛المحاكم التعذیب غیر مقبولة في



 

 
2019 الثاني نوفمبر/تش�ين ووتش| رايتس هيومن   7 

السماح للمحتجزین فورا وقبل التحقیق بالتواصل مع محام من اختیارھم، وإخطارھم بحقھم  •
ھذا في مراكز الشرطة أو مكاتب المباحث، وغیر ذلك من مراكز االحتجاز التابعة لمختلف 

 ؛ھیئات إنفاذ القانون، التزاما بـ"نظام اإلجراءات الجزائیة"

دیو، وتوفیر محتوى ھذه األشرطة بالكامل للمحتجزین تسجیل جمیع االستجوابات بالفی •
 ؛ومحامیھم

بالقیام إیقاف الممارسات التي تطالب المحتجزین بالتعھد باالمتناع عن أعمال معینة أو   •
من اتفاق رسمي قضائي  ا، كشرط إلخالء سبیلھم، ما لم یكن ھذا التعھد جزءأخرىأعمال ب

  وال یتعارض مع ممارسة المحتجزین لحقوقھم.

 

 إلى الحلفاء األساسيين للسعودية

الذین لعبوا أدوارا في مقتل  على أعلى المستویاتفرض عقوبات على المسؤولین السعودیین  •
 ؛جمال خاشقجي أو ارتكبوا أعمال تعذیب

 ؛تقیید تصدیر تراخیص تكنولوجیا المراقبة إلى السعودیة •
التدقیق بشدة في صفقات األسلحة التي یمكن استخدامھا في تقیید الحقوق األساسیة، مثل  •

 ؛حریة التجمع
ین لمجرد انتقادھم سلمیا للسلطات المطالبة بإخالء سبیل المعارضین والنشطاء المحتجز •

 السعودیة.
 

 إلى شركات التكنولوجيا

العقود الحالیة التي تقدم التدریب والدعم التقني  ووقفوقف بیع تقنیات المراقبة إلى السعودیة  •
 ؛المستمرین، لضمان عدم مساھمة ھذه األنشطة في انتھاكات الحقوق

 ؛لتقنیات المراقبة إلى المملكةإتاحة الشفافیة حول المبیعات السابقة  •
التحقیق فیما إذا كانت تقنیات المراقبة التي بیعت للسعودیة قد استُخدمت للتجسس على  •

ولمعاییر حقوق اإلنسان  المعارضین داخل المملكة وخارجھا، في خرق لشروط استخدامھا
 ؛المنطبقة

قادھم السلمي للسلطات المطالبة بإخالء سبیل المعارضین والنشطاء المحتجزین لمجرد انت •
 السعودیة.
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 يةمنهجال
 

ووتش الدخول بحریة إلى البالد إلجراء بحوث میدانیة،  رایتس لم تتح السلطات السعودیة لـ ھیومن
 السعودیة ووتش رایتس . زار باحثون من ھیومن2006في  المملكة إلىمنذ رحلة بحثیة للمنظمة 

 مشددة. لقیود خضعت الزیارات تلك أغلب لكن ،2006 منذ مرات ست
 

 حكومیة بیانات وإلى ،2017 ذمن  سعودیین ومعارضین نشطاء مع ھاتفیة مقابالت إلى التقریر یستند
 التواصل ومواقع لوسائل اإلعالم مستفیضة باإلضافة إلى مراجعة محاكم، عن صادرة ووثائق

 أسماء واستخدمنا األسماء حجبنا المحتمل، االنتقام من قابلناھم من لحمایة. السعودیة االجتماعي
 أخبر. التقریر في أسمائھم لذكر استعدادھم قابلناھم من یُبدِ  لم ما الحاالت، بعض في مستعارة
 على منھم أي یحصل ولم المعلومات، استخدام وبسبل ذلك من بالغرض الذین قابلوھم جمیع الباحثون

 . ووتش رایتس ھیومن مع للحدیث أخرى محفزات أو مالیة حوافز
 

 ومنھا المتوفرة، المصادر من الرابع الفصل في المحتجزین وائمق ووتش رایتس ھیومن جمعت
.  اإلعالمیة والتقاریر الرسمیة، والتصریحات البیانات ومن سعودیین، حقوقیین نشطاء مع المقابالت

 أن إلى تشیر المتوفرة المعلومات أحدث فإن ،ما لم نُِشر إلى خالف ذلك. لیست شاملة القوائم ھذه
 .االحتجاز رھن نیزالو ال القوائم في المذكورین األفراد

 

 فیھا تشرح السعودیة الحكومة إلى رسالة ووتش رایتس ھیومن وّجھت ،األول تشرین/أكتوبر 21 في
ووتش أي تستلم ھیومن رایتس  لم ،الثاني تشرین/نوفمبر مطلع حتى. بحثنا لنتائج العریضة الخطوط

 .السعودیة الحكومیة السلطات رد من
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I السعودية تحت قيادة جديدة . 
 

، كانت المملكة خاضعة للملكیة المطلقة، أوال 1932منذ تأسیس المملكة العربیة السعودیة الحدیثة في 
القادة تحت حكم مؤسسھا الملك عبد العزیز آل سعود، ثم ومن بعد وفاتھ، من قبل أبنائھ. بینما ھیمن 

السعودیون تاریخیا على السلطة المطلقة على صناعة القرار، مارسوا ھذه السلطة بالتنسیق مع 
مجموعات مصالح غیر رسمیة، وإن كانت نافذة، ما حافظ على إمكانیة التأثیر على القرارات. ضمت 

ستقلین، وأعضاء ھذه المجموعات المؤسسة الدینیة السنیة المحافظة التابعة للدولة، ورجال الدین الم
  1آخرین بالعائلة المالكة، وأجھزة األمن، واألعضاء النافذین بمجتمع األعمال السعودي.

 
بدایة لتغیّر ھذا الوضع القائم. انتقلت السلطات باتجاه  2015كان صعود محمد بن سلمان في مطلع 

، صادر 2016ریل/نیسان التقیید الممنھج لنفوذ ھذه المجموعات وقدرتھا على إمالء القرارات. في أب
مجلس الوزراء السعودي سلطات التوقیف من "ھیئة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر" المسیئة. 

، ضمن حملة قمعیة شاملة على المعارضین السعودیین، اعتقلت السلطات رجال 2017في أواخر 
أوقفت السلطات  ،2017في أواخر   2دین مستقلین بارزین كانوا معارضین للسیاسات الحكومیة.

أیضا عشرات األعضاء البارزین بالعائلة المالكة، ومسؤولین حكومیین حالیین وسابقین، وأعضاء 
  3من مجتمع األعمال، ضمن حملة ضد الفساد.

 
إلى جانب االعتقاالت، وإثر تعیینھ ولیا للعھد، تحرك محمد بن سلمان ووالده أیضا بدقة شدیدة إلعادة 

رسمیة بالمملكة، وھي أجھزة األمن الداخلي والنیابة، فأبعدا ھذه األجھزة عن ھیكلة أدوات القمع ال
إشراف وزارة الداخلیة وأخضعاھا لسلطة الملك مباشرة، ما أعطى الدیوان الملكي إشرافا حصریا 

، 2015منذ تعیینھ وزیرا الدفاع في  4على األجھزة التي تنفذ عملیات التوقیف والمالحقة القضائیة.
، عزل 2017ي العھد قبضتھ على المؤسسة العسكریة السعودیة. في نوفمبر/تشرین الثاني أحكم ول

الملك سلمان ونجلھ محمد بن سلمان األمیر متعب نجل الملك الراحل عبد هللا من رئاسة "الحرس 

                                                           
1(Ithaca, NY: Cornell University Press,  ArabiaBrokers, and Bureaucrats: Oil and the State in Saudi Steffen Hertog, Princes,  

2010).; Nabil Mouline, The Clerics of Islam: Religious Authority and Political Power in Saudi Arabia (New Haven, CT: Yale 
University Press, 2014). 

، 2016أبریل/نیسان  18ان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش، "السعودیة تتحرك نحو تقیید انتھاكات "ھیئة األمر بالمعروف""، بی 2
https://www.hrw.org/ar/news/2016/04/18/288953 ،؛ "السعودیة: اعتقال رجال دین بارزین"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش

  .https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/15/309019، 2017سبتمبر/أیلول  15
نوفمبر/تشرین الثاني  8بتھم فساد تثیر مخاوف حول اإلجراءات القانونیة"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش، "السعودیة: اعتقاالت  3

2017 ،https://www.hrw.org/ar/news/2017/11/08/311155.  
، 2017تموز /یولیو 18آدم كوغل، "قضیة عصام كوشك ستختبر "إصالح" ھیئة االدعاء السعودیة"، تعلیق لـ ھیومن رایتس ووتش،  4

https://www.hrw.org/ar/news/2017/07/18/306834 ؛“Saudi Arabia creates new security authority,” Saudi Gazette, July 20, 

2017, http://saudigazette.com.sa/article/513421  2019سبتمبر/أیلول  16(تم االطالع في.( 



 

 
  لتغييرل الفادح منالث 10 

الوطني السعودي"، وھي قوة عسكریة مستقلة، وأمرا بحبسھ بتھمة الفساد المزعوم، ما جعل جمیع 
  5لقوات المسلحة السعودیة خاضعة فعلیا لسیطرة الدیوان الملكي.أفرع ا

 
حول حمالت االعتقاالت الجماعیة في  2018في مقابلة مع "بلومبرغ" في أكتوبر/تشرین األول 

السعودیة، بّرر محمد بن سلمان ھذه االعتقاالت بأنھا ضروریة لتطبیق اإلصالحات في السعودیة، 
 فقال: 

... أعتقد أنھ یوجد ثمن لكثیر من الحركات التي تحدث في جمیع أنحاء العالم. على 
سبیل المثال، إذا نظرِت إلى الوالیات المتحدة األمریكیة مثال فقد أرادوا تحریر 

العبید، وماذا كان ثمن ذلك؟ حربا أھلیة قسمت أمریكا لبضع سنوات، قتل على إثرھا 
اآلالف، بل عشرات اآلالف في سبیل الظفر بحریة العبید...لذلك إذا كان ھناك ثمن 

 6بسیط لھذا، فإنھ أفضل من تكبد خسائر یستمر أثرھا طویال...
 

 ترسيخ السلطة وإعادة هيكلة جهاز األمن

 ،، كان األمیر محمد2015لسعودیة في ینایر/كانون الثاني ملكا لسلمان بن عبد العزیز  أصبحعندما 
نسبیا. بعكس بعض إخوتھ األكبر سنا، وبینھم األمیر  غیر معروف، أول أبنائھ من زیجتھ الثالثة

سلطان بن سلمان وھو أول عربي ومسلم على اإلطالق یصعد إلى الفضاء الخارجي، أو عبد العزیز 
بن سلمان وھو شخصیة بارزة بصناعة النفط السعودیة، لم یكن األمیر محمد بن سلمان شخصیة 

  7ة مثل العدید من أعضاء العائلة المالكة البارزین.، ولم یدرس خارج المملك2015عامة مھمة قبل 

كان یخدم والده بھدوء، باألساس كمستشار لسلمان عندما كان وزیرا للدفاع وحاكما للریاض. بحسب 
كارین إلیوت ھاوس، أصبح األمیر محمد مقربا من والده عندما وقف بجانبھ أثناء حداده على وفاة 

  8على التوالي. 2002و 2001جراء أمراض في القلب في أكبر وثالث أكبر أبنائھ 

 
 
 

                                                           
5om National Guard, once seen as throne contender,” November 5, 2017, Katie Paul, “Saudi prince, relieved fr 

https://www.reuters.com/article/us-saudi-government-defence-newsmaker/saudi-prince-relieved-from-national-guard-

once-seen-as-throne-contender-idUSKBN1D40VG   2019 سبتمبر/أیلول 17(تم االطالع في.( 
6Nasr, Nayla Razzouk, Alaa Shahine and Riad Hamade, “Saudi Crown Prince -Stephanie Flanders, Vivian Nereim, Donna Abu 

Discusses Trump, Aramco, Arrests: Transcript,” Bloomberg, October 5, 2018, 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-05/saudi-crown-prince-discusses-trump-aramco-arrests-transcript  تم)

 ).2019سبتمبر/أیلول  16االطالع في 
7, April 12, The Wall Street Journal Karen Elliott House, “The Making of Saudi Arabia’s Energetic, Ruthless Crown Prince,” 

2019, https://www.wsj.com/articles/the-making-of-saudi-arabias-energetic-ruthless-crown-prince-11555082281  تم االطالع)
 ).2019أغسطس/آب  30في 
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عندما عیّنھ والده فور تولیھ  2015برز محمد بن سلمان على الساحة الدولیة في ینایر/كانون الثاني 
كوزیر الدفاع، سرعان ما رّسخ نفسھ كصانع قرار   9العرش وزیرا للدفاع (منصب سلمان السابق).

ن تحالف من الدول لعملیات عسكریة كبرى في الیمن في مارس/آذار أقل حذرا من سابقیھ، فیّسر ش
. ھدفت الحملة العسكریة إلى صد تقدم جماعة "أنصار هللا" المسلحة (تُعرف بـ "الحوثیین")، 2015

وھي مجموعة شیعیة زیدیة سیطرت على أغلب مناطق الیمن، ومنھا العاصمة صنعاء، وطردت 
 سة عبد ربھ منصور ھادي.الحكومة المعترف بھا دولیا برئا

 
محمد بن نایف، ابن عم محمد بن سلمان، ووزیر الداخلیة  رقّىعندما تولى الملك سلمان الحكم، 

، إلى منصب ولي ولي العھد من 2004السابق الذي قاد بنجاح جھود مكافحة التمرد السعودیة بعد 
أشھر، بدّل الملك سلمان من  3بعد ولي العھد األمیر مقرن، عم محمد بن سلمان. لكن في ظرف 

ورفع محمد بن نایف إلى منصب ولي العھد، وجعل محمد بن ترتیب والیة العھد، فتخلّص من مقرن 
  10سلمان ولیا لولي العھد.

 
، كان تقسیم السلطة بین محمد بن سلمان ومحمد بن 2017ویونیو/حزیران  2015بین أبریل/نیسان 

األمن  شؤون نایف واضحا، فسیطر بن سلمان على االقتصاد والجیش، وسیطر بن نایف على
 الداخلي.

 
حدث أول انقسام كبیر في الترتیب الھّش، عندما أصدر الملك ، 2017یونیو/حزیران  17لكن في 
أمرا ملكیا بعزل عثمان المھرج من منصبھ كمدیر لألمن العام (الشرطة)، وھي ھیئة كبرى سلمان 

بقطع صلة "ھیئة التحقیق واالدعاء العام" بوزارة  وفي الیوم نفسھ أمر الملك 11بوزارة الداخلیة.
خلیة، وتغییر اسمھا إلى "النیابة العامة"، التي أصبحت ھیئة "مستقلة" تتبع الدیوان الملكي الدا

مباشرة، یشرف علیھا رئیس جدید لالدعاء یُعَرف بـ"النائب العام". ذكر األمر الملكي أن التغییر 

                                                           
9“Saudi Prince Mohammad bin Salman named defense minister,” Al Arabiya, January 23, 2015,  

https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/01/23/Saudi-Prince-Mohammad-bin-Salman-appointed-defense-

minister-head-of-Royal-Court.html  2019أغسطس/آب  30(تم االطالع في.(  
10Justin Vela, “Saudi Arabia’s King Salman changes line of succession,” The National, April 25, 2019,  

https://www.thenational.ae/world/saudi-arabia-s-king-salman-changes-line-of-succession-1.69077  30(تم االطالع في 
 ).2019أغسطس/آب 

ر الملك.. إنھاء خدم مدیر األمن العام وتعدیل اسم ھیئة التحقیق واالدعاء إلى النیابة العامة وإعفاءات وتعیینات"، عبد هللا البرقاوي، "بأم  11
: 2017یونیو/حزیران  17سبق، 

https://sabq.org/%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A5%D8%B9%
D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D
8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%88%D
8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85?t=1497671988 

 ).2019أكتوبر/تشرین األول  30(تم االطالع في 



 

 
2019 الثاني نوفمبر/تش�ين ووتش| رايتس هيومن   13 

ع "ضرورة "تمشیا مع القواعد والمبادئ النظامیة المتبعة في العدید من دول العالم" وبما یتفق م
 12الفصل بین السلطة التنفیذیة في الدولة والھیئة وأعمالھا باعتبارھا جزءا من السلطة القضائیة".

 
النیابة العامة السعودیة ھي أداة مھمة للقمع في السعودیة، واستُخدمت لترھیب المعارضین السعودیین 

واالستدعاءات المتكررة لالستجواب، واالحتجاز ، بطرق مختلفة، بما یشمل المضایقات 1988منذ 
تسارعت  13التعسفي، والمالحقة القضائیة في محاكمات جائرة بشكل سافر بناء على اتھامات واھیة.

 .2017إعادة التنظیم في  بعدھذه الممارسات وتزایدت 

 
تحرك  یونیو/حزیران، وفي غضون أیام من سحب ھیئة االدعاء من سیطرة محمد بن نایف، 21في 

الملك سلمان بحزم فجّرده من مناصبھ الرسمیة جمیعا، وعیّن نجلھ محمد بن سلمان ولیا للعھد، 
لضمان ھذا الصعود، نال محمد بن سلمان بحسب تقاریر أصوات جمیع أعضاء   14والملك القادم.

 34نة من الھیئة في أمور والیة العھد، والمكوّ  ھذه . تفصلأصوات 3ھیئة البیعة بالمملكة باستثناء 
  15عضوا من العائلة المالكة، ھم أبناء وممثلي أسر أبناء الملك عبد العزیز مؤسس المملكة.

 
مسؤولین باالستخبارات لنقال عن تصریحات  2017یونیو/حزیران  28قالت نیویورك تایمز في 

اإلقامة الجبریة األمریكیة، إن األمر لم یقتصر على عزل محمد بن نایف، بل ُوِضع أیضا رھن 
قال مصدر ُمطلع لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ وإضافة   16بقصره في جدة، وُمنِع من مغادرة البالد.

السلطات العدید من المسؤولین الموالین لھ من  زاحت، أقید اإلقامة الجبریةإلى وضع محمد بن نایف 
وزارة الداخلیة. ھناك مسؤول احتجاز اثنین من كبار المسؤولین ب عبراألجھزة األمنیة، بما یشمل 

تصال مع أجھزة االستخبارات الغربیة، فّر من االأمني آخر مقّرب من محمد بن نایف كان  مسؤول 
لمحمد بن نایف وأقارب  فورا أفراد األسرة المباشرةقال المصدر إن السلطات منعت  17المملكة.

                                                           
 30(تم االطالع في  804https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1640، متاح على: 240أمر ملكي رقم  12

 ).2019أغسطس/آب 
، 2013دیسمبر/كانون األول  17ھیومن رایتس ووتش، "تحدي الخطوط الحمراء: حكایات نشطاء حقوقیین في السعودیة"،  13

https://www.hrw.org/ar/report/2013/12/17/256503. 
، 2017یونیو/حزیران  22یومن رایتس ووتش، "السعودیة: تغییر القیادة ینبغي أن یحسن الحقوق"، بیان صحفي لـ ھ 14

https://www.hrw.org/ar/news/2017/06/22/305612.  
15Naser Al Wasmi, “Saudi Arabia’s Allegiance Council gives Prince Mohammed bin Salman vote of confidence,” The  

National, June 21, 2019, https://www.thenational.ae/world/saudi-arabia-s-allegiance-council-gives-prince-mohammed-bin-

salman-vote-of-confidence-1.92347  2019أغسطس/آب  30(تم االطالع في.( 
16 ,New York TimesPalace,” Mark Mazzetti, “Deposed Saudi Prince Is Said to Be Confined to  and Eric Schmitt Ben Hubbard, 

June 28, 2017, https://www.nytimes.com/2017/06/28/world/middleeast/deposed-saudi-prince-mohammed-bin-nayef.html 
 27)؛ "على السعودیة توضیح وضع ولي العھد السابق"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش، 2019أغسطس/آب  30(تم االطالع في 

 .https://www.hrw.org/ar/news/2017/07/27/307213، 2017وز یولیو/تم
 .2019أكتوبر/تشرین األول  29مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع مصدر مطلع،   17
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محمد بن إزاحة  18ل أخرى.المسؤولین المذكورین من السفر وجمدت حساباتھم المصرفیة وأصو
 فعلیا المنافس الملكي األقوى لمحمد بن سلمان. تأزالوالموالین لھ نایف 

 
، تحرك الملك سلمان وولي العھد محمد بن سلمان ضد األفراد الذین قد 2017خالل ما تبقى من 

مكافحة الفساد برئاسة ولي العھد والتي لسلطتھم، وبلغ ھذا التحرك ذروتھ مع إنشاء لجنة  قیّدونی
، عندما احتُِجزت شخصیات 2017نوفمبر/تشرین الثاني  4اعتقاالت الفساد في بانفّذت ما یُعرف 

عزیز قویة في العائلة المالكة وسعودیون نافذون، مثل الولید بن طالل رجل األعمال البارز، وعبد ال
بن فھد، الوزیر السابق، وتركي بن عبد هللا، الحاكم السابق للریاض، وفھد بن عبد هللا، وزیر الدفاع 

السابق، ومتعب بن عبد هللا، وزیر الحرس الوطني آنذاك، وتسعة أمراء أخرین على األقل. ُجرد 
اعتقاالت الفساد  یبدو أن  19ھؤالء من مناصبھم وأُجبِروا على تسلیم أصول مالیة مقابل حریتھم.

استھدفت تحدیدا أبناء الملك الراحل عبد هللا. بعض األمراء المحتجزین، وبینھم األمیر تركي بن عبد 
 هللا، ال یزالون وراء القضبان دون تھم، حتى كتابة ھذه السطور.

 
 2017ونجلھ بدءا من منتصف  سلمانبغیة ترسیخ مكانة محمد بن سلمان كولي للعھد، سعى الملك 

 لى تغییر البنیة التحتیة األمنیة للمملكة وتقلیل دور وزیر الداخلیة الذي كان كبیرا قبل ذلك.إ

 
إضافة إلى وضع النیابة العامة بتصرف الدیوان الملكي، أنشأ الملك سلمان أیضا ھیئة جدیدة، ھي 

كانت وزارة الداخلیة "رئاسة أمن الدولة"، التي استوعبت مھام االستخبارات ومكافحة اإلرھاب التي 
تتوالھا. تضم الھیئة الجدیدة "المدیریة العامة للمباحث" (تُعَرف بـ"المباحث"، جھاز األمن الداخلي 
سیئ السمعة) فضال عن قوات مكافحة اإلرھاب الخاصة في السعودیة، التي یرأسھا مسؤول وزارة 

قا على التغییرات، قالت "آراب نیوز": الداخلیة عبد العزیز بن محمد الھویریني منذ فترة طویلة. تعلی
"... بعد صعود خطر اإلرھاب [في مطلع األلفیة]، ركزت وزارة الداخلیة معظم جھودھا على 

محاربة ھذا التھدید، ما أدى إلى إضافة عدد كبیر من المسؤولیات، وأثر على أجھزة الوزارة 
 20األخرى، مثل الشرطة وشرطة السیر وإدارة الجوازات".

                                                           
 .2019أكتوبر/تشرین األول  29مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع مصدر مطلع،   18
19udi king tightens grip on power with arrests including Prince Alwaleed,” Stephen Kalin and Katie Paul, “Future Sa 

November 5, 2017, https://www.reuters.com/article/us-saudi-arrests/future-saudi-king-tightens-grip-on-power-with-arrests-

including-prince-alwaleed-idUSKBN1D506P  ؛ "السعودیة: اعتقاالت بتھم فساد تثیر مخاوف 2019س/آب أغسط 30(تم االطالع في(
، 2017نوفمبر/تشرین الثاني  8حول اإلجراءات القانونیة"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش، 

https://www.hrw.org/ar/news/2017/11/08/311155. 
2021, 2017,  “Saudi Arabia forms new apparatus of state security,” Arab News, July 

https://www.arabnews.com/node/1132466/saudi-arabia ( 2019أغسطس/آب  30تم االطالع في).  
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قلیل مسؤولیات وزارة الداخلیة، عیّن الملك سلمان وزیرا جدیدا، ھو األمیر عبد العزیز بن بعد ت
أبقى تعیین   21محمد بن سلمان ونجل حاكم المنطقة الشرقیة. قریبعاما)،   34(عمره آنذاك  سعود

المنصب بشكل احتفظ باألمیر عبد العزیز حقیبة الداخلیة مع فصیل نایف من العائلة المالكة، الذي 
 ، لكن تقلصت كثیرا سلطات ووجاھة المنصب.1975شبھ مستمر منذ 

 
، 2017كذلك امتد تركیز السلطة في ید الملك وولي العھد إلى الجیش. في نوفمبر/تشرین الثاني 

وھو قوة  –سحب الملك سلمان ونجلھ محمد بن سلمان السیطرة على الحرس الوطني السعودي 
عب نجل الملك الراحل عبد هللا، وسجنھ بتھمة الفساد، فأصبحت جمیع أفرع من مت –عسكریة مستقلة 

  22القوات المسلحة تابعة للدیوان الملكي.

 
منذ تعیینھ ولیا للعھد، ترأس محمد بن سلمان اللجنتین الفرعیتین لمجلس الوزراء، فأصبح مسؤوال 

 عن الشؤون االقتصادیة، إضافة إلى الشؤون السیاسیة واألمنیة.

 

طة لتغيير االقتصادخ  

ترسیخ محمد بن سلمان لمكانتھ في السلطة واالعتقاالت الجماعیة، التي وصفھا بأنھا "ثمن زھید" 
مقارنة بـ "التحركات األخرى حول العالم"، سمح لھ بطرح حلولھ الخاصة لألزمة االقتصادیة 

 لتقلیدیة.السعودیة القائمة، دون عرقلة أو إعاقة من مجموعات المصالح السعودیة ا

 
، واجھت المملكة أزمة اقتصادیة كبیرة مع 2015عندما توفي الملك عبد هللا في ینایر/كانون الثاني 

للبرمیل في یونیو/حزیران  أمریكي دوالر 115االنخفاض السریع ألسعار النفط العالمیة، من 
بالمئة من  88إلى  77، ما أدى إلى فقدان 2016دوالر للبرمیل في فبرایر/شباط  35، إلى 2014

، حذر "صندوق النقد الدولي" من أن المملكة سوف تواجھ 2014في سبتمبر/أیلول  23دخل المملكة.
ذا لم تخفّض اإلنفاق ، مع خطر استنفاد االحتیاطي النقدي، إ2015عجزا في المیزانیة في 

، أعلنت السعودیة عن عجز في 2015كان تنبؤ صندوق النقد الدولي دقیقا. في أواخر  24الحكومي.
                                                           

21“PROFILE: New Saudi Interior Minister Prince Abdulaziz bin Saud bin Nayef,” Al Arabiya, June 21, 2017,  

https://english.alarabiya.net/en/features/2017/06/21/PROFILE-The-new-Saudi-Interior-Minister.html  30(تم االطالع في 
 ).2019أغسطس/آب 

22November 5, 2017, , Reuters, Katie Paul, “Saudi prince, relieved from National Guard, once seen as throne contender,” 
https://www.reuters.com/article/us-saudi-government-defence-newsmaker/saudi-prince-relieved-from-national-guard-

once-seen-as-throne-contender-idUSKBN1D40VG  2019سبتمبر/أیلول  17(تم االطالع في.( 
23Kenneth Rogoff, “What’s behind the drop in oil prices?” World Economic Forum, March 2, 2016,  

https://www.weforum.org/agenda/2016/03/what-s-behind-the-drop-in-oil-prices/  2019أغسطس/آب  28(تم االطالع في.( 
24IMF,” Reuters, September 24, 2014, -Martin Dokoupil, “Saudi could see budget deficit next year, risks draining reserves  

https://www.reuters.com/article/imf-saudi-budget/saudi-could-see-budget-deficit-next-year-risks-draining-reserves-imf-

idUSL6N0RP47K20140924  2019أغسطس/آب  28(تم االطالع في.( 



 

 
  لتغييرل الفادح منالث 16 

رغم أعوام من السیاسات الرامیة إلى   25ملیار دوالر). 97.9ملیار لایر ( 367المیزانیة بواقع 
عودیین مقارنة بالعمال تطویر القطاع الخاص السعودي لضمان مزید من فرص العمل للمواطنین الس

بالمئة، وھي نسبة مقلقة  30نحو  2015و 2014األجانب، بقیت نسبة بطالة الشباب في السعودیة في 
، حذر مقال نشره "معھد بروكینغز" من 2015في أواخر   26عاما. 30سكان تحت النظرا ألن ثلثي 

لھا آثار حادة ال رجعة عنھا  أن السعودیة "تواجھ قنبلة زمنیة اقتصادیة، إذا انفجرت، فسوف تكون
 27ربما، على المستویین الوطني والدولي".

 
بعد تعیین والده لھ كرئیس للمجلس االقتصادي، سرعان ما أصبح األمیر محمد بن سلمان واجھة 
الجھود السعودیة لمحاربة المصاعب االقتصادیة وتطویر اقتصاد المملكة لجعلھ أقل تأثرا بتقلبات 

، وردا على سؤال للـ "إیكونومیست" حول ما إذا كانت السعودیة 2016ول مطلع أسعار النفط. بحل
 تواجھ أزمة اقتصادیة، قال األمیر محمد: 

 

نحن بعیدون تماما عن ذلك، نحن أفضل حاال مما كنا علیھ في الثمانینیات 
والتسعینیات، نملك اآلن ثالث أكبر احتیاط [للنفط] في العالم، كما أننا قد تمكنا ھذه 

السنة فقط من زیادة عائداتنا غیر النفطیة بنسبة 29%. تمكنا على رؤیة أمور 
إیجابیة أكثر مما یعتقده معظم الناس حیال اقتصاد السعودیة والعجز واإلنفاق. لدینا 
برامج واضحة للخمس سنوات المقبلة، وقد أعلنّا بعضھا وسنعلن ما تبقى منھا في 

 28المستقبل القریب.
 

، أوفى محمد بن سلمان بوعده فأعلن عن خطة اإلصالح االقتصادي الرئیسیة 2016في أبریل/نیسان 
قوة استثماریة "، وھي برنامج تنمیة متكامل یھدف إلى تنویع االقتصاد وخلق "2030للمملكة، "رؤیة 

واالجتماعي، مصحوبة بجملة  تضع الخطة أھدافا استراتیجیة كبرى للتغییر االقتصادي 29عالمیة".
من البرامج للتصدي لقضایا مثل اإلسكان، وجودة الحیاة، واالستثمار بالخدمات العامة، وتطویر 

                                                           
25“Saudi plans spending cuts, revenue push to shrink 2016 budget deficit,” Reuters, December 28, 2015,  

https://www.reuters.com/article/saudi-budget/saudi-plans-spending-cuts-revenue-push-to-shrink-2016-budget-deficit-

idUSnD5N0V80020151228  2019أغسطس/آب  28(تم االطالع في.( 
26Saudi Arabia,”  –24) (modeled ILO estimate) -The World Bank, “Unemployment, youth total (% of total labor force ages 15 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS?locations=SA  ؛ 2019أغسطس/آب  28(تم االطالع في(Ismaeel Naar, 
“Saudi Arabia launches committee to tackle unemployment,” Al Arabiya, October 15, 2015, 

https://english.alarabiya.net/en/business/economy/2015/10/15/Saudi-Arabia-launches-committee-to-tackle-

unemployment.html  2019أغسطس/آب  28(تم االطالع في.( 
27December 30, 2015,  “Saudi Arabia’s economic time bomb,” The Brookings Institution, Khatteeb,-Luay Al 

https://www.brookings.edu/opinions/saudi-arabias-economic-time-bomb/  2019أغسطس/آب  28(تم االطالع في.( 
28nuary 6, 2016, “Transcript: Interview with Muhammad bin Salman,” The Economist, Ja 

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2016/01/06/transcript-interview-with-muhammad-bin-salman  تم)
 ).2019أغسطس/آب  29االطالع في 

 ).2019أغسطس/آب  29(تم االطالع في  https://vision2030.gov.sa/en، متوفرة على رابط: 2030رؤیة  29
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القطاع المالي وتحسین األداء الحكومي، وكل من البرامج مصحوب بأھداف محددة ومستھدفات 
 30سنوات). 5مرحلیة خمسیة (بجدول زمني 

 
ترفیھ محلي. في مایو/أیار  قطاعالسعودیة بقوة أیضا في تھیئة ، استثمرت 2030بموجب رؤیة 

، أنشأت السلطات "الھیئة العامة للترفیھ"، وھي ھیئة جدیدة لدیھا خطط الستثمار ملیارات 2016
في  31ت في مجاالت الموسیقي والترفیھ والریاضة والفنون واألفالم، من بین برامج أخرى.االدوالر
، سمحت السلطات بافتتاح دور للسینما، فافتتحت سلسلة دور السینما األمریكیة "أیھ إم سي" 2018

، أعلنت السعودیة عن خطط الستثمار 2019عاما في الریاض. في  35أول سینما في المملكة منذ 
ھذه  وقت كتابة 2020.32شاشة سینما في أنحاء المملكة، بحلول  2,500ملیار دوالر في بناء  35

السطور، كانت المملكة قد استضافت حفالت موسیقیة لفنانین عالمیین مثل ماریا كیري، وینّي، 
الترفیھ استفز ردود فعل  قطاعلكن تأسیس  33وأندریا بوتشیلي، وجانیت جاكسون وفیفتي سینت.

فصل ، ثم 2017غاضبة وجدل، مع تندید المفتي السعودي بالترفیھ العلني وبدور السینما في مطلع 
على أثر عرض للسیرك الروسي  2018رئیس الھیئة العامة للترفیھ من منصبھ في یونیو/حزیران 

أثار الخالف في الریاض، ظھرت خاللھ على المسرح نساء یرتدین ثیابا ضیقة، وانسحاب مغنیة 
من حفل "جدة وورلد فیست" بعد ضغوط من جماعات  2019الراب نیكي میناج في یولیو/تموز 

 34حقوقیة.

 
العنصر الرئیسي في خطة التطویر االقتصادي لمحمد بن سلمان ھو تولید الدخل من خالل فتح 

المملوكة للدولة "أرامكو"،  عمالقةمن أسھم شركة النفط السعودیة ال نسبة محدودةاالكتتاب العام في 
بدایة أنھا في سوق البورصة العالمیة. في حین اعتُبِرت بورصات نیویورك ولندن وھونغ كونغ في ال

أكتوبر/تشرین األول بأن السلطات  29أفادت رویترز في  بورصات محتملة لطرح أسھم أرامكو، 

                                                           
 .السابق 30

Michelle Cioffoletti, “The Restructuring of Saudi Arts and Entertainment,” The Arab Gulf States Institute, August 8, 2019, 
entertainment/-and-arts-saudi-of-restructuring-https://agsiw.org/the  31).2019أغسطس/آب  30(تم االطالع في  

32rabia Says It Will Invest $35 Billion in Movie Theaters by 2020,” Variety, April 4, 2019, Nick Vivarelli, “Saudi A 
https://variety.com/2019/film/news/saudi-arabia-movie-theaters-invest-35-billion-dollars-1203180529/  30(تم االطالع في 

 ).2019أغسطس/آب 
33structuring of Saudi Arts and Entertainment,” The Arab Gulf States Institute, August 8, 2019, Michelle Cioffoletti, “The Re 

https://agsiw.org/the-restructuring-of-saudi-arts-and-entertainment/  2019أغسطس/آب  30(تم االطالع في.( 
34ncerts harmful,” Reuters, January 17, 2017, “Saudi Arabia's religious authority says cinemas, song co 

https://www.reuters.com/article/uk-saudi-entertainment-idUSKBN1511LL  ؛ 2019مایو/أیار  30(تم االطالع في(Bethan 
McKernan, “Saudi Arabia's entertainment chief fired after conservative backlash over Russian circus ‘nudity'” The 

Independent, June 19, 2018, https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-arabia-russia-circus-nudity-
catsuit-entertainment-minister-ahmed-al-khatib-fired-a8406501.html  ؛ 2019أغسطس/آب  30(تم االطالع في(“Nicki Minaj 

pulls out of Saudi Arabia concert after backlash,” The Guardian, July 9, 2019, 
https://www.theguardian.com/music/2019/jul/09/nicki-minaj-pulls-out-of-saudi-arabia-concert-after-backlash  تم االطالع)

 ).2019أغسطس/آب  30في 
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مع طرح واحد إلى اثنین  2019السعودیة ستعلن عن بدء االكتتاب في مطلع نوفمبر/تشرین الثاني 
 35بالمئة من أسھم الشركة في السوق المالیة السعودیة "تداول".

 
األمیر محمد بن سلمان لجذب استثمارات دولیة مؤقتا، جراء مقتل الصحفي السعودي تعرقلت جھود 

، إذ ألغى الكثیر من المستثمرین والممولین الدولیین 2018جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرین األول 
، فضال 2018وقادة األعمال مشاركتھم في مبادرة مستقبل االستثمار في أواخر أكتوبر/تشرین األول 

، أفادت  2019لكن بحلول أبریل/نیسان  36ب المستثمرین أموالھم من سوق األسھم السعودیة.عن سح
مع  37"فاینانشال تایمز" ونیویورك تایمز بأن الكثیر من الشركات عادت لالستثمار في السعودیة.

ذلك، لم یتضح بعد ما إذا كانت المملكة ستتمكن من جذب رؤوس أموال كافیة عبر استثمارات دولیة 
 لتطویر اقتصاد البالد وتلبیة احتیاجات المجتمع السعودي الذي ینمو بصورة متسارعة.

 

  

                                                           
35  Saudi Aramco aims to begin planned IPO on November 3: “, Saeed Azharand  ,Davide Barbuscia ,Hadeel Al Sayegh

sources,” Reuters, October 29, 2019, https://www.reuters.com/article/us-saudi-aramco-ipo/saudi-aramco-aims-to-begin-
planned-ipo-on-nov-3-sources-idUSKBN1X80JH   2019أكتوبر/تشرین األول  31(تم االطالع في.( 

36Dominic Dudley, “International Investors Are Pulling Out Of The Saudi Stock Market In The Wake Of Khashoggi Murder,”  
Forbes, November 30, 2018, https://www.forbes.com/sites/dominicdudley/2018/11/30/investors-shun-saudi-stock-market-

khashoggi/#7ca394f65085  2019أغسطس/آب  30(تم االطالع في.( 
37, Ahmed Al Omran, “Saudi Arabia attracts financiers again as Khashoggi outrage fades,” April 24 and Andrew England 

2019, https://www.ft.com/content/615e2ff6-6678-11e9-9adc-98bf1d35a056   ؛ 2019أغسطس/آب  30(تم االطالع في(
Michael J. de la Merced, Stanley Reed, and Daisuke Wakabayashi, “Business Quietly Returns to Saudi Arabia After 

Khashoggi’s Murder,” April 17, 2019, https://www.nytimes.com/2019/04/17/business/saudi-arabia-business.html  تم)
 ).2019أغسطس/آب  30االطالع في 
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II انتهاكات اإلجراءات القانونية الواجبة . 
 

فترة خالل بكثرة أعداد األفراد المستھدفین باالعتقال  2017اتسمت حمالت االعتقال السعودیة منذ 
تُعد  بلدزمنیة قصیرة، واالستعانة بممارسات جدیدة مسیئة ارتجالیة والتي تمثل تدھورا ملحوظا في 

یة، وابتزاز باألصل. شملت الممارسات استخدام أماكن احتجاز غیر رسم ضعیفةسیادة القانون فیھ 
األفراد لتسلیم أصول مالیة أو لإلدالء بتصریحات مقابل إخالء سبیلھم، وطلب عقوبة اإلعدام على 

 "جرائم" تستند إلى تعبیر سلمي عن الرأي وأنشطة سلمیة، من بین أمور أخرى.

 
محمد بن بمستشار  2017تتصل بعض ھذه الممارسات االرتجالیة المسیئة التي بدأ العمل بھا منذ 

لدوره  2018سلمان السابق، سعود القحطاني، الذي عزلھ الملك سلمان في أكتوبر/تشرین األول 
قالت نیویورك تایمز نقال عن مصادر استخباراتیة أمریكیة، إن  38المزعوم في مقتل جمال خاشقجي.

مستشاره  ولي العھد أمر بحملة سریة ضد المعارضین السعودیین قبل عام من مقتل خاشقجي، ومّكن
ذ ما ال یقل عن ي "مجموعة التدخل السریع"، الذي نفّ مّ حینئذ، القحطاني، من اإلشراف على فریق سُ 

ذكر تقریر الصحیفة استھداف  2018.39عملیة قبیل استھداف خاشقجي في أكتوبر/تشرین األول  12
ا مع بدایة حمالت ناشطات حقوق المرأة السعودیات، وأفاد بأن تاریخ تشكیل المجموعة یتزامن تقریب

، قبل بدایة االعتقاالت مباشرة، 2017في أواسط أغسطس/آب  2017.40االعتقال في سبتمبر/أیلول 
القحطاني التغریدة التالیة على تویتر: "وتعتقد أني أقدح من رأسي دون توجیھ؟ أنا موظف ومنفذ  نشر

 41أمین ألوامر سیدي الملك وسمو سیدي ولي العھد األمین".

 
النیابة العامة في بیان لھا أن القحطاني كان متورطا في عملیة خاشقجي، لم یكن بحسب رغم زعم 

شخصا قید المحاكمة بسبب الجریمة، وذكرت وول ستریت جورنال في  11تقاریر ضمن الـ 
بصورة غیر رسمیة كمستشار لولي العھد محمد  أن القحطاني مستمر في العمل 2019فبرایر/شباط 

، قال خالد بن بندر، السفیر السعودي في المملكة 2019في أكتوبر/تشرین األول  42بن سلمان.

                                                           
أكتوبر/تشرین  19"عام / أمر ملكي بإعفاء سعود بن عبدهللا القحطاني المستشار بالدیوان الملكي من منصبھ"، وكالة األنباء السعودیة،   38

 ).2019أغسطس/آب  31(تم االطالع في  https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1830333، 2018األول 
39  New York  ”s Brutal Drive to Crush Dissent,’t Just Khashoggi: A Saudi Prince’It Wasn“Ben Hubbard,  and Mark Mazzetti

Times, March 17, 2019, https://www.nytimes.com/2019/03/17/world/middleeast/khashoggi-crown-prince-saudi.html  تم)
 ).2019أغسطس/آب  31االطالع في 

 السابق.  40
، 2017أغسطس/آب  17تویتر ،  على   )saud1978@(سعود القحطانيتغریدة   41

https://www.arab48.com/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/20
18/10/20/%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3
%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-

%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%82
%D8%AA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A   2019 أكتوبر/تشرین األول 30(تم االطالع في.( 

42  , Arab News” Full text: Saudi Arabia's public prosecution briefing on the Jamal Khashoggi murder investigation,“
November 15, 2018, https://www.arabnews.com/node/1405526  ؛ 2019أغسطس/آب  31(تم االطالع في(Dion Nissenbaum, 

Warren P. Strobel, and Summer Said, “U.S. Seeks Accountability for Former Saudi Aide in Khashoggi Killing,” Wall Street 
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المتحدة إن القحطاني ال یزال قید التحقیق وإنھ "في منزلھ" ولكن لم تظھر "أدلة ملموسة" بخصوص 
 43توّرطھ في الجریمة.

 

ألجل دون تهماالحتجاز التعسفي طويل ا  

سیئ السمعة في احتجاز المشتبھین الجنائیین دون تھم أو محاكمة ألشھر وللسعودیة سجل طویل 
مثال، حللت ھیومن رایتس ووتش معلومات من قاعدة بیانات حول  2018وسنوات. في مایو/أیار 

السلطات  المسجونین متاحة على اإلنترنت، أصدرتھا وزارة الداخلیة السعودیة. كشف التحلیل أن
أشھر، دون إحالتھم إلى قضاة، وكان  6شخصا قید التحقیق، ألكثر من  2,305كانت تحتجز حینئذ 

 44أعوام قید التحقیق. 3شخصا محتجزین ألكثر من  251محتجزا منذ أكثر من عام، و 1,875ھناك 

 
د أیام، ویُجدَ  5ینص نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي على أن یُحتجز األفراد دون تھم بحد أقصى 

أشھر بأوامر من ھیئة التحقیق واالدعاء (النیابة العامة حالیا). بحسب النظام  6االحتجاز بحد أقصى 
 45المذكور، "یتعین بعدھا مباشرة إحالتھ [المحتجز] إلى المحكمة المختصة أو اإلفراج عنھ".

 
 2017النظام، احتُِجز الكثیر من األفراد المستھدفین بحمالت االعتقال منذ  ما ینص علیھ  لكن رغم

لعام دون تھم، وال یزال الوضع القانوني لمحتجزین آخرین غیر واضح، ال سیما بعض من اعتُقلوا 
. ومن بین من ال یزالوا وراء القضبان 2017في حملة مكافحة "الفساد" في نوفمبر/تشرین الثاني 

عھم القانوني حتى كتابة ھذه السطور األمیر تركي بن عبد هللا، الحاكم السابق دون وضوح وض
للریاض ونجل الملك الراحل عبد هللا، وفیصل الجربا، ُمساعد األمیر تركي، واألمیر سلمان بن عبد 

العزیز بن سلمان ووالده األمیر عبد العزیز بن سلمان بن محمد، ووزیر التخطیط السابق عادل 
 46.ورجل األعمال البارز بمجال اإلنشاءات بكر بن الدن، الفقیھ

 

                                                           
Journal, February 12, 2019, https://www.wsj.com/articles/u-s-seeks-accountability-for-former-saudi-aide-in-khashoggi-

killing-11549920938  2019أغسطس/آب  31(تم االطالع في.( 
43(RUSI), “A Conversation with HRH Prince Khalid bin Bandar Al Saud, Ambassador of the  Royal United Services Institute 

Kingdom of Saudi Arabia to the United Kingdom,” October 14, 2019, https://www.rusi.org/event/conversation-hrh-prince-
khalid-bin-bandar-al-saud-ambassador-kingdom-saudi-arabia-united  مقطع   ;2019أكتوبر/تشرین األول  14(تم االطالع في

أكتوبر/تشرین  23تم االطالع في ( https://www.youtube.com/watch?time_continue=945&v=QbUaaspPKww فیدیو على یوتیوب:
 )2019األول 

، 2018مایو/أیار  6ودیة"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش، "االحتجاز التعسفي یطال اآلالف في السع  44
https://www.hrw.org/ar/news/2018/05/06/317568  2019أغسطس/آب  31(تم االطالع في.( 

(تم  https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sa/sa045ar.pdf: متاح على، 114نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي، مادة   45
 ).2019أغسطس/آب  31االطالع في 

، 2019فبرایر/شباط  18"على السعودیة توضیح وضع معتقلي "الفساد""، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،   46
https://www.hrw.org/ar/news/2019/02/18/327572. 
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 –ووالده  بن سلمان قال مصدر ُمّطلع لـ ھیومن رایتس ووتش إن األمیر سلمان بن عبد العزیز
ظال رھن االحتجاز دون تھم أو محاكمة منذ اعتقالھما في ینایر/كانون  –كالھما من رجال األعمال 

. قال المصدر إن األمیر سلمان یعتقد أنھ محتجز انتقاما منھ على مطالبتھ بإخالء سبیل 2018الثاني 
مذكور، لم تُجمد السلطات بعض أقاربھ بعد اعتقاالت نوفمبر/تشرین الثاني. على حد علم المصدر ال

طلب منھما تسویات مالیة. ھما في سجن أصول األمیر سلمان بن عبد العزیز أو أصول والده ولم تُ 
 47الحائر، جنوبّي الریاض. األمیر سلمان بن عبد العزیز متزوج من ابنة الملك عبد هللا.

 
ألمیر تركي بن عبد المقّرب من اقال مصدر ُمّطلع آخر لـ ھیومن رایتس ووتش إن فیصل الجربا، 

أفادت واشنطن بوست بأنھ في یونیو/حزیران أوقفت السلطات  48هللا، ال یزال محتجزا دون تھم.
السلطات  فر التماسا لألمان، ثم نقلتھ إلى الحدود السعودیة وسلمتھ إلى حیث األردنیة الجربا في عمان

 49ھناك. أما األمیر تركي فھو محتجز بدوره إلى اآلن دون تھم، بحسب المصدر.

 
شھرا  21احتجزت السلطات أیضا الطبیب السعودي األمریكي واإلعالمي الشھیر ولید الفتیحي لـ 

دون تھم أو محاكمة. قال أحد أقاربھ لـ ھیومن رایتس ووتش إن السلطات اعتقلت الفتیحي في البدایة 
في أواخر ینایر/كانون الثاني  50في الریتز لمدة شھرین، قبل نقلھ إلى سجن الحائر جنوبّي الریاض.

، نقلتھ السلطات مرة أخرى إلى سجن ذھبان شمالّي جدة. قال قریبھ إن في مطلع مارس/آذار 2019
فتیحي األسرة في جدة إثر صدور مقالة في نیویورك تایمز تزعم أن ال منزلداھمت السلطات  2019

رجال دخلوا البیت وقد جلبوا معھم  16إلى  15قال إن  51تعرض إلساءة المعاملة في االحتجاز.
األصفاد في الیدین والقدمین، وأخذوا جمیع الحواسب اآللیة والھواتف الخلویة مكبال بالفتیحي نفسھ 

 2019آب أغسطس/ 1من البیت. قال قریبھ إنھ ال یعرف سبب استھداف الفتیحي باالعتقال. في 
 52أفرجت السلطات السعودیة عن الفتیحي بانتظار نتیجة محاكمتھ.

 
، ھناك سلمان العودة، وحسن فرحان الملیكي، وعلي 2017من بین المعتقلین في حملة سبتمبر/أیلول 

العمري، وعوض القرني، وظلوا رھن االحتجاز دون محاكمة لعام تقریبا قبل أن تتھمھم السلطات 

                                                           
 .2019فبرایر/شباط  8مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع مصدر مطلع،   47
 .2019ینایر/كانون الثاني  24ر مطلع، مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع مصد  48
49  ” Saudi campaign to abduct and silence rivals abroad goes back decades,“Karim Faheem and Loveday Morris, 

Washington Post, November 4, 2018, https://beta.washingtonpost.com/world/saudi-campaign-to-abduct-and-silence-
rivals-abroad-goes-back-decades/2018/11/04/ce6b801c-dc8a-11e8-8bac-bfe01fcdc3a6_story.html  31(تم االطالع في 

 ).2019أغسطس/آب 
 .2019مارس/آذار  13مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع أحد أقارب ولید الفتیحي،   50
51  March 2, 2019,  New York Times,” Have Tortured an American Citizen,Saudi Arabia Is Said to “David D. Kirkpatrick, 

https://www.nytimes.com/2019/03/02/world/middleeast/saudi-arabia-torture-american-citizen.html  31(تم االطالع في 
 ).2019أغسطس/آب 

52  , August 1, 2019, New York Times ”ship After 21 Months,Saudi Arabia Frees Doctor With U.S. Citizen“Ben Hubbard, 
https://www.nytimes.com/2019/08/01/world/middleeast/saudi-arabia-doctor-us.html  أغسطس/آب  31(تم االطالع في

2019.( 
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. إال أن بعض المحاكمات كانت مشوبة بتأجیالت 2018محاكمة في سبتمبر/أیلول أخیرا وتحیلھم لل
وتأخیرات غیر مبررة، ومنھا محاكمة سلمان العودة. أخذت السلطات العودة إلى المحكمة لجلسة 

، لكن بعد انتظار خمس ساعات قررت المحكمة فجأة إرجاء 2019یولیو/تموز  28استماع مقررة في 
ر/تشرین الثاني، دون تبریر. ثم أجرت السلطات فجأة سلسلة من الجلسات في بدایة الجلسة إلى نوفمب

أكتوبر/تشرین األول، لتعود في ھذا التاریخ  10أكتوبر/تشرین األول وحددت الجلسة النھائیة في 
 53وتؤجل ھذه الجلسة دون تفسیر.

 
، احتجزتھن 2018أیار بالمثل، في حالة ناشطات حقوق المرأة السعودیات المعتقالت منذ مایو/

لكن بعد ثالث أو أربع جلسات بالمحكمة في  54السلطات عشرة أشھر قبل نسب اتھامات إلیھن.
مارس/آذار وأبریل/نیسان، ال یبدو أن السلطات السعودیة قد عقدت أیة جلسات مھمة في قضایاھن 

ى ذمة نتائج حتى كتابة ھذه السطور، كانت أغلب النساء خارج السجن عل 55بعد، دون تفسیر.
المحاكمات مع منعھن من السفر إلى الخارج، لكن ھناك أخریات مثل لجین الھذلول، وسمر بدوي، 

 ونوف عبد العزیز ونسیمة السادة، ما زلن وراء القضبان.

 
االحتجاز المطول دون تھم أو محاكمات ودون المثول أمام قاٍض یعتبر تعسفیا وینتھك القوانین 

 الدولیة. الحقوقیة والمعاییرالسعودیة 

 
إلى أن االحتجاز یعتبر تعسفیا  "الفریق العامل باألمم المتحدة المعني باالحتجاز التعسفي"توّصل 

كلیا  –عندما تتقاعس السلطات عن مراعاة المعاییر المتصلة بالحق في اإلجراءات القانونیة الواجبة 
من  11ینص المبدأ  56قاٍض بعد توقیف الشخص. بما یشمل الحق في المثول فورا أمام –أو جزئیا 

المتعلقة بحمایة جمیع األشخاص الذین یتعرضون ألي شكل من أشكال  األممیة "مجموعة المبادئ
االحتجاز أو السجن"، على أن یُتاح للمحتجز "فرصة حقیقیة لإلدالء بأقوالھ في أقرب وقت أمام 

سلطة قضائیة أو سلطة األخرى صالحیة إعادة سلطة قضائیة أو سلطة أخرى" وأنھ یجب أن تكون ل
 57النظر في استمرار االحتجاز.

                                                           
53   2019,Reuters, July 28, ” Saudi court postpones hearing of prominent preacher Awdah: son,“

https://www.reuters.com/article/us-saudi-arrests/saudi-court-postpones-hearing-of-prominent-preacher-awdah-son-
idUSKCN1UN0I7  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع فرد من أسرة العودة، أكتوبر/تشرین األول 2019أغسطس/آب  31(تم االطالع في ،(

2019. 
، 2019مارس/آذار  1"السعودیة: توجیھ اتھامات إلى الناشطات المحتجزات"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،   54

https://www.hrw.org/ar/news/2019/03/01/327818. 
 .2019مقابالت ھیومن رایتس ووتش مع نشطاء حقوقیین سعودیین، أغسطس/آب   55
56  ” Fact Sheet No. 26, The Working Group on Arbitrary Detention,“on, UN Working Group on Arbitrary Detenti

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet26en.pdf  2019أغسطس/آب  31(تم االطالع في.( 
سجن (مجموعة المبادئ)، اعتُمدت مجموعة المبادئ المتعلقة بحمایة جمیع األشخاص الذین یتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو ال  57

 .U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 298, U.N. Doc 43، 43مرفق  43/173، قرار الجمعیة العامة رقم 1988دیسمبر/كانون األول  9في 
A/43/49 (1988).. 
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، یكفل بدوره الحق لكل 2009"المیثاق العربي لحقوق اإلنسان" الذي صدقت علیھ السعودیة في 
شخص یوقف أو یحتجز بناء على اتھامات جنائیة بأن یمثل فورا أمام قاض أو مسؤول قانوني آخر 

ر زمني معقول، وإال یُخلى سبیلھ. ینّص المیثاق على أنھ: "ال یجوز أن یكون لعقد جلسة لھ في إطا
 58الحبس االحتیاطي ھو القاعدة العامة".

 

 أماكن االحتجاز غير الرسمية
احتجزت السلطات السعودیة بعض المعتقلین بأماكن احتجاز غیر رسمیة، في انتھاك صارخ للقوانین 

الدولیة. الحادثة األشھر كانت احتجاز العشرات من رجال األعمال البارزین السعودیة والمعاییر 
وبعض أفراد العائلة المالكة، ومسؤولین سابقین وحالیین، في  الریتزبالریاض، بین نوفمبر/تشرین 

، قال ناطق باسم مجموعة 2018في ینایر/كانون الثاني  2018.59وفبرایر/شباط  2017الثاني 
لفنادق الریتز: "الفندق یعمل تحت إدارة السلطات المحلیة، وھو لیس بالفندق "ماریوت" المالكة 

 60التقلیدي في الفترة الحالیة".

 
إن أغلب ما تعرضن لھ من معاملة سیئة  2018مایو/أیار  منذكما قالت ناشطات سعودیات احتُجزن 

س/آب، وبعد ھذا نُقلن كان في منشأة احتجاز غیر رسمیة تُسمى "الفندق"، بین مایو/أیار إلى أغسط
إلى سجن ذھبان. قال مصدر إن النساء نُقلن إلى حجرة تُدعى "استراحة الضباط"، لكن موقع الحجرة 

قال أحد أقارب لجین الھذلول لـ نیویورك تایمز إن النساء احتُجزن فیما بدا أنھ كان  61غیر معلوم.
 62قصر غیر ُمستخدم في جدة.

 
غیر رسمیة ینتھك المعاییر الدولیة. قالت لجنة األمم المتحدة لحقوق احتجاز األفراد بمراكز احتجاز 

اإلنسان، في تعلیقھا العام على المادة السابعة من "العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة" 
إنھ: "... ینبغي اتخاذ ترتیبات لوضعھم [أي المحتجزین] في أماكن معترف بھا رسمیا كأماكن 

أسمائھم وأماكن احتجازھم، فضال عن أسماء األشخاص المسؤولین عن احتجازھم،  احتجاز، ولحفظ
 63في سجل یتاح وییسر االطالع علیھ للمعنیین، بما في ذلك األقرباء واألصدقاء".

                                                           
 .Int'l Hum. Rts. Rep 12ھ في: ، أعیدت طباعت2004مایو/أیار  22 اعتمد في جامعة الدول العربیة، المیثاق العربي لحقوق اإلنسان،  58

 .14، مادة 2008مارس/آذار  15دخل حیز النفاذ في  (2005) 893
نوفمبر/تشرین الثاني  8"السعودیة: اعتقاالت بتھم فساد تثیر مخاوف حول اإلجراءات القانونیة"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،   59

2017 ،https://www.hrw.org/ar/news/2017/11/08/311155. 
60   Reuters, January 15, 2018,” Saudi hotel to reopen after being used as prison in corruption purge,“

https://af.reuters.com/article/worldNews/idAFKBN1F41MF  2019أغسطس/آب  31(تم االطالع في.( 
، 2018دیسمبر/كانون األول  6صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش، "السعودیة: أتیحوا الوصول إلى الناشطات المحتجزات"، بیان   61

https://www.hrw.org/ar/news/2018/12/06/324997. 
62  New York  ”s Brutal Drive to Crush Dissent,’t Just Khashoggi: A Saudi Prince’It Wasn“Ben Hubbard,  and Mark Mazzetti

Times, March 17, 2019, https://www.nytimes.com/2019/03/17/world/middleeast/khashoggi-crown-prince-saudi.html  تم)
 ).2019أغسطس/آب  31االطالع في 

 .11فقرة   ,HRI/GEN/1/Rev.1 at 30، 20لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، التعلیق العام رقم   63
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 ابتزاز األصول المالية أو التص�يحات العامة مقابل اإلفراج

العائلة المالكة ومسؤولین حكومیین من رجال األعمال البارزین وأفراد  300 أكثر من بعد احتجاز
، ضغطت السلطات السعودیة 2017حالیین وسابقین في الریتز بالریاض في نوفمبر/تشرین الثاني 

علیھم بحسب تقاریر لتسلیم أصول مالیة للدولة مقابل إخالء سبیلھم، بعیدا عن أیة عملیة قانونیة 
 64.معترف بھاواضحة أو 

 
بحسب تقاریر، أبرم العدیدون صفقات. مثال، تناقلت التقاریر أن الولید اإلبراھیم، رئیس مجموعة "إم 

سبیلھ في ینایر/كانون الثاني  أُخليبي سي"، سلّم إدارة المجموعة إلى السلطات السعودیة، ثم 
بأن بكر بن الدن واثنین من إخوتھ الذین كانوا  "رویترز"، أفادت 2019في مارس/آذار  2018.65

محتجزین في الریتز، أُجبروا على بیع نسبة كبیرة من "مجموعة بن الدن" لإلنشاءات إلى شركة 
"استدامة" التابعة لوزارة المالیة السعودیة، وتم تنحیتھم جمیعا عن مجلس إدارة الشركة بعد إعادة 

مال البارز األمیر الولید بن طالل في ینایر/كانون الثاني أفرجت السلطات عن رجل األع 66ھیكلتھ.
بعدما توصل إلى تسویة مالیة مع السلطات، وإن احتفظ بالسیطرة على شركتھ، ووصف  2018

كما أخلت السلطات سبیل رجلي األعمال عمرو الدباغ ومحمد  67القبض علیھ بأنھ "سوء فھم".
إلى اتفاقات معھما، وإن لم یتم إعالن شروطھا في  العمودي في ینایر/كانون الثاني بعدما توصلت

 68الحالتین.

 
مصدر مطلع على صلة وثیقة بست رجال من المحتجزین في الریتز بین نوفمبر/تشرین الثاني 

أخبر ھیومن رایتس ووتش أن السلطات ابتزت المحتجزین لعمل  2018وینایر/كانون الثاني  2017
تجمید حساباتھم المصرفیة ومنع أقاربھم من السفر  وعبرالقوة،  إكراھھم باستخدام عبرتسویات مالیة 

                                                           
، 2017یولیو/تموز  27"على السعودیة توضیح وضع ولي العھد السابق"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،   64

https://www.hrw.org/ar/news/2017/07/27/307213. 
65  January 27, 2018, ” s corruption shakedown,’Top Saudi broadcaster caught up in Riyadh“Simeon Kerr, 

https://www.ft.com/content/a50075d2-0069-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5  2019أغسطس/آب  30(تم االطالع في.( 
66  March 18, 2019, ” up,-Exclusive: Saudi Arabia curbs family influence in Binladin group shake“Stephen Kalin, 

https://www.reuters.com/article/us-saudi-binladin-exclusive/exclusive-saudi-arabia-curbs-family-influence-in-binladin-
group-shake-up-idUSKCN1QZ240  ؛ 2019أغسطس/آب  30(تم االطالع في(Katie Paul, Tom Arnold, Marwa Rashad, and 

Stephen Kalin, “As a Saudi prince rose, the Bin Laden business empire crumbled,” September 27, 2018, 
https://www.reuters.com/investigates/special-report/saudi-binladin-fall/  2019أغسطس/آب  30(تم االطالع في.( 

67  Reuters, ” Saudi billionaire Prince Alwaleed released as corruption probe winds down,“Sarah Dadouch and Katie Paul, 
January 27, 2018, https://www.reuters.com/article/us-saudi-arrests-princealwaleed/saudi-billionaire-prince-alwaleed-

released-as-corruption-probe-winds-down-idUSKBN1FG0DT  ؛ 2019أغسطس/آب  30(تم االطالع في(Kate Kelly, “Freed From a 
Gilded Cage, a Famed Saudi Investor Returns to the Markets,” New York Times, August 2, 2018, 

https://www.nytimes.com/2018/08/02/business/saudi-investor-alwaleed.html  2019أغسطس/آب  30(تم االطالع في.( 
68  The Wall ” ackdown,Saudis Release Consultant, Billionaire Imprisoned in Cr“Summer Said, Rory Jones, and Justin Scheck, 

Street Journal, January 23, 2019, https://www.wsj.com/articles/saudis-release-ex-mckinsey-consultant-billionaire-
imprisoned-in-crackdown-11548255043  ؛ 2019أغسطس/آب  31(تم االطالع في(Nizar Manek and Vivian Nereim, “One of the 

Mideast's Richest Men Is Among Freed Saudi Detainees,” Bloomberg, January 27, 2019, 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-27/saudi-ethiopian-billionaire-al-amoudi-released-in-saudi-arabia  تم)

 ).2019أغسطس/آب  31االطالع في 
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 حسابات مصرفیة لھممن أموال  تحویلإن بعض المحتجزین أُجبروا على  المصدر إلى الخارج. قال
الخارج إلى المملكة، حتى تتمكن السلطات السعودیة من مصادرتھا، وأن السلطات لم تفرج عن ب

 69م مذكرات تفاھم یتعھدون فیھا بدفع مبالغ مالیة معینة.بعض المحتجزین إال بعد توقیعھ

 
إضافة إلى التسویات المالیة، قالت مصادر مطلعة لـ ھیومن رایتس ووتش إن السلطات السعودیة 

إذا قبلتا بالظھور في  2019عرضت أیضا إخالء سبیل ناشطتین حقوقیتین بارزتین في منتصف 
قال ، 2019أثناء االحتجاز على ید السلطات. في أغسطس/آب التلفزیون لنفي تعرضھن للتعذیب 

أقارب لجین الھذلول إن السلطات عرضت علیھا إخالء السبیل وإنھاء محاكمتھا إذا وقعت بیانا 
تدحض فیھ مزاعم التعذیب، وھو األمر الذي وافقت علیھ في البدایة، لكن رفضت بعدما قالت 

قال مصدر مطلع لـ ھیومن رایتس ووتش إن مسؤول  70یو.السلطات إن علیھا تسجیل بیانھا بالفید
رفیع المستوى من رئاسة أمن الدولة زار ناشطة أخرى معنیة بحقوق المرأة في یولیو/تموز أو 

أغسطس/آب وعرض إخالء سبیلھا وتقدیم تعویض مالي إذا أعلنت نفیھا الدعاءات التعذیب على 
 71شاشات التلفزیون.

 

ألقاربحظر السفر التعسفي على ا  
، عاقبت 2017إضافة إلى االستھداف المباشر للمواطنین السعودیین باالعتقال منذ سبتمبر/أیلول 

السلطات في بعض الحاالت أیضا أقارب لھم، إذ فرضت علیھم أوامر تعسفیة بحظر سفرھم خارج 
 .لخدمات الحكومیةوحصولھم على ا أو تجمید أصولھم البالد

 
لـ ھیومن رایتس ووتش إن السلطات السعودیة  الدین المحتجز سلمان العودةقال أحد أقارب رجل 

، بعد اعتقالھ. قال إن األسرة لم تكتشف باشرةالممن أفراد أسرتھ  17فرضت حظر سفر تعسفي على 
مغادرة البالد ورفضت السلطات السماح لھ بالسفر.  اأوامر حظر السفر إال عندما حاول أحد أفرادھ

لجوازات قال لقریبھ إن الدیوان الملكي نفسھ ھو الذي فرض حظر السفر، ألسباب قال إن ضابط ا
 72غیر محددة.

 
األمریكیة والسعودیة، لـ  كما قال أحد أقارب الطبیب المحتجز ولید الفتیحي، الذي یحمل الجنسیتین

اد رھیومن رایتس ووتش إن بعد اعتقال السلطات للفتیحي، فُِرض حظر سفر تعسفي على جمیع أف

                                                           
 .2019أكتوبر/تشرین األول  29ش مع مصدر مّطلع، مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووت  69
70  CNN, ” Jailed Saudi activist rejects deal to deny torture for release, says family,“, Sarah El Sirgany and Tamara Qiblawi

August 14, 2019, https://edition.cnn.com/2019/08/14/middleeast/saudi-hathloul-torture-intl/index.html  31(تم االطالع في 
 ).2019أغسطس/آب 

 .2019أغسطس/آب  16مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع مصدر مطلع،   71
، 2018ینایر/كانون الثاني  7أشھر دون تھمة"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  4"السعودیة: احتجاز رجل دین   72

https://www.hrw.org/ar/news/2018/01/07/312982. 
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. قال إنھ ذھب إلى المطار لیحاول مواطنین أمریكیین أیضا ھم جمیعا، و أسرة الفتیحي المباشرة
، لكن ُمنِع في كل مرة، بعد فحص بصمة اإلصبع في نقطة 2018السفر خارج المملكة عدة مرات في 

 73التفتیش الحدودیة. لم یكشف لھ المسؤولون سبب الحظر.

 
سعودیون لـ ھیومن رایتس ووتش إن السلطات فرضت حظر سفر تعسفي على قال نشطاء حقوقیون 

 2018.74أقارب نشطاء بارزین في مجال حقوق المرأة إثر احتجازھم في مایو/أیار 

 
مع محمد بن نایف، قال لـ ھیومن رایتس  ُعِزلمصدر مقرب من مسؤول استخباراتي سعودي سابق  

 75من السفر للخارج وجمدت أصولھم المالیة داخل المملكة. إثنین من أوالدهووتش إن السلطات منعت 
أحد أفراد قال إنھ تحدث إلى محتجزین سابقین ُسمح لھم بالسفر للخارج فقط بعد موافقتھم على ترك 

 76لھم كضمانة لعودتھم إلى المملكة. أسرتھم المباشرة

 
، تخالف القوانین یبدو أن وزارة الداخلیة، بفرضھا حظر سفر متعسف على أقارب المحتجزین

الداخلیة فرض الحظر "ألسباب محددة  قضائي، یحق لوزیر أمرالسعودیة. إلى جانب منع السفر ب
تتعلق باألمن ولمدة معلومة" وعلیھ إخطار الممنوع من السفر في الحالتین في فترة أقصاھا أسبوع 

بالنسبة ألقارب المحتجزین، لم تُخِطر الوزارة أبدا الذین فرضت حظر سفر  77من تاریخ بدء الحظر.
 علیھم بذلك أو أسباب فرضھا للحظر. 

 
الحق في مغادرة  لكل شخصینتھك الحظر التعسفي للسفر القانون الدولي لحقوق اإلنسان الذي یكفل 

 78إلى بلده. ةعودال، و في  في ذلك بلدهأي بلد، بما 

 

االنتماءات واألفكار السياسية السلمية بسببدام طلب عقوبة اإلع  

، أعدمت 2014. منذ الغالبیة العظمى من الدول ما تفعلأكثر مكل عام عملیات إعدام  تُنفذ السعودیة
بالقتل وأعمال عنف وجرائم غیر بسبب  شخصا، وكانت أغلب اإلعدامات 860السعودیة أكثر من 

                                                           
 .2019مارس/آذار  13مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع أحد أقارب ولید الفتیحي،   73
 .2019من رایتس ووتش مع نشطاء حقوقیین سعودیین، أكتوبر/تشرین األول ھیو ت ھاتفیة لـمقابال 74
 .2019أكتوبر/تشرین األول  29مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع مصدر مطلع،   75
 السابق.  76
d53e-https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e29f08fa-9444-، متوفر على: 6نظام وثائق السفر السعودي، مادة   77

b22b-a9a700f17fd9/1  ،فبرایر/شباط  13؛ "على السعودیة رفع حظر السفر عن منتقدي الحكومة"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش
2007 ،https://www.hrw.org/ar/news/2007/02/13/231808. 

78  ding his own, and to return to his The right of everyone to leave any country, inclu UN Commission on Human Rights,
country, 11 March 1985, E/CN.4/RES/1985/22, available at: https://www.refworld.org/docid/3b00f06e4f.html  تم االطالع في)

 ).2019أغسطس/آب  31
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باستثناء اإلعدام في قضایا المخدرات، كانت اإلدانات بأعمال عنف ماثلة  79عنیفة متصلة بالمخدرات.
 ةالسعودی ت النیابة العامةبدأ، 2018في جمیع القضایا األخرى تقریبا التي انتھت باإلعدام. لكن في 

 طلب إنزال عقوبة اإلعدام بأفراد فقط بسبب انتماءات أو أفكار سیاسیة سلمیة.ت

 
إلعدام في غیاب أي ادعاءات بارتكاب أعمال حكما محتمال بایواجھون الذین من المحتجزین حالیا 

، نشر اإلعالم السعودي المحلي أول 2018عنف، رجل الدین البارز سلمان العودة. في سبتمبر/أیلول 
خمسة اتھامات بحق العودة، وراجعت ھیومن رایتس ووتش اتھامات أخرى من نسخة صحیفة اتھام 

كانت االتھامات األولى متصلة في أغلبھا بصالتھ المزعومة  80ت علیھا.المحكمة التي تحصل
باإلخوان المسلمین وتنظیمات أخرى یُفترض أنھ على صلة بھا. من المنظمات المذكورة في صحیفة 

االتھامات "االتحاد العالمي لعلماء المسلمین"، الذي لم تُدرجھ السلطات السعودیة كمنظمة إرھابیة 
 81، أي بعد شھرین من توقیف العودة.2018تشرین الثاني نوفمبر/ 20حتى 

 
 تنص التھمة األولى بحق العودة على ما یلي: 

اإلفساد في األرض بالسعي المتكرر لزعزعة بناء الوطن وإحیاء الفتنة العمیاء، 
وتألیب المجتمع على الحكام وإثارة القالقل، واالرتباط بشخصیات وتنظیمات وعقد 

رات داخل وخارج المملكة؛ لتحقیق أجندة تنظیم اإلخوان اإلرھابي اللقاءات والمؤتم
 82ضد الوطن وحكامھ.

 
ھناك عدة اتھامات متصلة بتضامنھ المعلن مع المعارضین المسجونین، ومعارضتھ عزل السعودیة 

، وصالت مزعومة تربطھ بالحكومة القطریة. ومن االتھامات األخرى 2017لقطر في منتصف
استضافة السعودیة  االعتراض علنا على[القذافي]، و مشبوھة" مع نظام لیبیا السابق"ارتباطھ بعالقة 

قدح ة" و"الیالحكوم سخریة من اإلنجازاتللرئیس التونسي األسبق زین العابدین بن علي و"ال
 83.د..."لوطنیة والوالء للحكومة والبالبا

 
اإلعدام بھ ھو حسن فرحان المالكي، ھناك ُمحتجز آخر تسعى السلطات السعودیة إلنزال عقوبة 

المفكر الدیني اإلصالحي. اطلعت ھیومن رایتس ووتش على صحیفة اتھامات المالكي، وتتكون من 
                                                           

تش ومشروع العدالة الباكستاني، توثیق إعالنات اإلعدام السعودیة، تتوفر نسخة طرف ھیومن رایتس ووتش؛ ھیومن رایتس وو  79
، 2018مارس/آذار  7""عالقون": معاملة الباكستانیین في النظام الجنائي السعودي"، 

https://www.hrw.org/ar/report/2018/03/07/315516.. 
world/saudi-abhttps://www.eremnews.com/news/ar-، 2018سبتمبر/أیلول  4"تفاصیل التھم الموجھة لسلمان العودة"، إرم،   80

arabia/1481280  ؛ لدى ھیومن رایتس ووتش نسخة من صحیفة االتھامات.2019أغسطس/آب  31(تم االطالع في( 
"سیاسي / المملكة ومصر واإلمارات والبحرین : تعلن إضافة كیانین وأحد عشر فرداً إلى قوائم اإلرھاب المحظورة لدیھا"، وكالة األنباء   81

 ).2019أغسطس/آب  31(تم االطالع في   https://www.spa.gov.sa/1690714، 2017ر/تشرین الثاني نوفمب 23السعودیة، 
world/saudi-https://www.eremnews.com/news/arab-، 2018سبتمبر/أیلول  4"تفاصیل التھم الموجھة لسلمان العودة"، إرم،   82

arabia/1481280  ومن رایتس ووتش نسخة من صحیفة االتھامات.)؛ لدى ھی2019أغسطس/آب  31(تم االطالع في 
 السابق.  83



 

 
  لتغييرل الفادح منالث 28 

التھمتان األولتان تتصالن بتعبیره  84ا.بھ عترفجرائم م أي تھمة، وھي جمیعا تقریبا ال تشبھ 14
ة، وانتقاده لعدة رموز دینیة من القرن السلمي عن آرائھ الدینیة حول دقة بعض األحادیث النبوی

السابع. من االتھامات األخرى "سب والة أمر ھذه البالد وھیئة كبار العلماء ووصفھم بالتطرف، 
 85واتھام دول الخلیج بدعم "تنظیم الدولة اإلسالمیة" (المعروف أیضا بـ "داعش")".

 
نصر هللا و"تعاطفھ مع" جماعة الحوثي في كما اتھم االدعاء المالكي بمدح قائد "حزب هللا" حسن 

الیمن، والتعبیر عن آرائھ الدینیة في المقابالت التلفزیونیة، وحضور مجموعات نقاش في السعودیة، 
وتألیف كتب وأبحاث ونشرھا خارج المملكة، وحیازة كتب محظورة، وتشویھ سمعة رجل كویتي 

 86.لجرائم اإللكترونیة السعودي السیئ الصیتعبر اتھامھ على تویتر بدعم داعش، وانتھاك قانون ا

 
كما تشمل التھم الموجھة إلى المالكي مغادرة المملكة بشكل غیر قانوني إلى شمال الیمن للبحث عن 

، بعد أن منعتھ السلطات من السفر إلى الخارج. ال یوجد في 2001أصول عائلتھ وتاریخھا في 
نة. ال تستند فقط عدد محدود من اللوائح الجنائیة المدوّ ، ولدیھا دّونالسعودیة قانون عقوبات شامل م

 87، وال تسقط التھم الموجھة إلى المالكي بالتقادم باستثناء واحدة.مدّونالتھم إلى نص 

 
تألفت األدلة التي استشھد بھا ممثلو االدعاء في صحیفة االتھام بالكامل من اعتراف المالكي 

المزعوم، وتغریداتھ، والمواد المصادرة من منزلھ وأجھزتھ اإللكترونیة. تزعم أنھ اعترف "بالدعوة 
یجوز  إلى حریة االعتقاد وأنھ من حق أي شخص أن یتبنى االعتقادات التي یرى صحتھا، وأنھ ال

فضال عن إنكاره حد الردة، الذي یستوجب اإلعدام، معتبرا أنھ "ال  تقییدھا وفرض اعتقادات معینة"،
صحة لھ شرعا". كما یُزعم اعترافھ بأنھ "یرى أن من یفتون بتحریم الغناء والموسیقى بجمیع 

علیھ وسلم  أنواعھا متشددین ومتطرفین كونھ لم یرد أي دلیل بتحریمھا بل أن الرسول صلى هللا
 88سمعھا".

 
تنص المعاییر الدولیة، ومنھا المیثاق العربي لحقوق اإلنسان، الذي صادقت علیھ السعودیة، على أال 

تستخدم البلدان التي تعتمد عقوبة اإلعدام ھذه العقوبة إال في "أخطر الجرائم"، وفي الحاالت 
عني بحاالت اإلعدام خارج القضاء ، ذكر المقرر الخاص لألمم المتحدة الم2012االستثنائیة. في 

واإلجراءات الموجزة واإلعدام التعسفي، أن على البلدان التي ال تزال تستخدم عقوبة اإلعدام جعلھا 

                                                           
 لدى ھیومن رایتس ووتش نسخة من صحیفة االتھامات.  84
، 2019یونیو/حزیران  23"السعودیة: محاكمة المفكر الدیني حسن المالكي سعیا إلى إعدامھ"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،   85

https://www.hrw.org/ar/news/2019/06/23/331341. 
 السابق.  86
، 2019یونیو/حزیران  23ن رایتس ووتش، "السعودیة: محاكمة المفكر الدیني حسن المالكي سعیا إلى إعدامھ"، بیان صحفي لـ ھیوم  87

https://www.hrw.org/ar/news/2019/06/23/331341. 
 السابق  88
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مقتصرة على الحاالت التي یرتكب فیھا الشخص جریمة قتل عمد، وأال یتم استخدام اإلعدام في 
 .الجرائم المتصلة بالمخدرات

 

مضايقات عبر اإلنترنتالتجسس اإللكتروني وال  

، تزاید استخدام السعودیة بحسب تقاریر ألدوات المراقبة 2017إضافة إلى موجات اعتقال ما بعد 
اإللكترونیة المتوفرة تجاریا، لقرصنة الحسابات اإللكترونیة الخاصة بمنتقدي الحكومة والمعارضین. 

لیة" إلى أن ھاتف عمر عبد العزیز توصل "سیتیزن الب"،  مركز بحثي أكادیمي في كندا، و"بثقة عا
وأصیب ببرمجیة تجسس تُعرف بـ  2018في  استُھِدفالناشط السعودي البارز في كندا، قد 

طبقا  89"بیغاسوس"، وھي من إنتاج وتسویق شركة تقنیة إسرائیلیة تُدعى "إن إس أو غروب".
لعمیل قادرا على السیتیزن الب، "ما إن یُصاب الھاتف [ببرمجیة تجسس بیغاسوس]، حتى یصبح 

 االطالع على كامل الملفات الشخصیة للضحیة [صاحب الھاتف]، مثل المحادثات والرسائل
ت على الھدف نصّ اإللكترونیة والصور. یمكنھ حتى استخدام میكروفونات الھاتف وكامیراتھ في الت

 90راقبتھ".وم

 
إضافة إلى عبد العزیز، ادّعى سعودیون آخرون بالخارج أن الحكومة السعودیة استھدفتھم بھجمات 
سیبرانیة باستخدام بیغاسوس على مدار السنوات األخیرة، ومنھم باحث لم یُذكر اسمھ في "منظمة 

لكومیدیان السعودي العفو الدولیة"، والناشط الحقوقي السعودي بالمملكة المتحدة یحیى عسیري، وا
  91.غانم المصاریروالمعارض المقیم بالمملكة المتحدة 

 
أن المسؤولین السعودیین  2019كشف كاتب الواشنطن بوست دیفید إغناتیوس في مارس/آذار 

حصلوا على أدوات تجسس إلكتروني من إن إس أو غروب، لكن الشركة "جمدت الطلبات الجدیدة 
ردا على تزاید االنتقادات الدولیة جراء مبیعاتھا  92"إساءة استخدامھا". من المملكة" خوفا من إمكانیة

                                                           
89  The Kingdom Came to Canada: How “Ron Deibert,  Bahr Abdul Razzak, and Adam Senft, Railton,-John Scott Bill Marczak,

Saudi-Linked Digital Espionage Reached Canadian Soil,” Citizen Lab, October 1, 2018, https://citizenlab.ca/2018/10/the-
kingdom-came-to-canada-how-saudi-linked-digital-espionage-reached-canadian-soil/  أكتوبر/تشرین األول  18(تم االطالع في

2019.( 
 .السابق.  90
91  Amnesty International, October 1, 2018, ” powered Campaign,-OAmnesty International Among Targets of NS“

https://www.amnesty.org/en/latest/research/2018/08/amnesty-international-among-targets-of-nso-powered-campaign/ 
 Stephanie Kirchgaessner and Nick Hopkins, “Saudi Arabia accused of hacking)؛ 2019أكتوبر/تشرین األول  18(تم االطالع في 

London-based dissident,” The Guardian, May 28, 2019, https://www.theguardian.com/world/2019/may/28/saudi-arabia-
accused-of-hacking-london-based-dissident-ghanem-almasarir  ؛ 2019أكتوبر/تشرین األول  18(تم االطالع في(Thomas 

Brewster, “Exclusive: Saudi Dissidents Hit With Stealth iPhone Spyware Before Khashoggi's Murder,” Forbes, November 21, 
2018, https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2018/11/21/exclusive-saudi-dissidents-hit-with-stealth-iphone-

spyware-before-khashoggis-murder/#2722602c2e8b  2019أكتوبر/تشرین األول  18(تم االطالع في.( 
92  , Washington Post” Saudi partnership,-s murder have rocked the U.S.’How the mysteries of Khashoggi“David Ignatius, 

March 29, 2019, https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/how-the-mysteries-of-khashoggis-murder-
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لبرمجیات التجسس إلى حكومات مسیئة، أعلنت إن إس أو غروب عن سیاسة جدیدة لحقوق اإلنسان 
، تعھدت فیھا بـ "تحدید ومنع وتخفیف أثر خطر اآلثار السلبیة على الحقوق" 2019في سبتمبر/أیلول 
 93دام برمجیات التجسس ومنتجات المراقبة خاصتھا.فیما یتصل باستخ

 
 17مضایقة واستھداف المعارضین. في لاستخدم مسؤولون سعودیون تویتر بشكل صریح 

سعود القحطاني بنفسھ ھاشتاغ "#القائمة_السوداء" الذي طالب بموجبھ أطلق ، 2017أغسطس/آب 
قبل فصلھ من منصبھ في  94استھدافھم.السعودیین باقتراح المنتقدین عبر اإلنترنت الذین یجب 

، تولى القحطاني أیضا منصب مدیر "االتحاد السعودي لألمن السیبراني 2018أكتوبر/تشرین األول 
والبرمجة والدرونز" وھو ھیئة حكومیة تسعى إلى "بناء قدرات محلیة واحترافیة في مجال األمن 

 95والمعاییر العالمیة". السیبراني وتطویر البرمجیات بناء على أفضل الممارسات

 
كما ظھرت شائعات في أوساط المعارضین السعودیین بأن السلطات ربما أصبحت لدیھا قدرة الكشف 

عن مستخدمي تویتر الذین ال یكشفون ھویاتھم الحقیقیة. یبدو أن السبب وراء الشائعة جزئیا ھو 
ھل االسم المستعار یحمیك من "قال فیھا:  2017أغسطس/آب  18تغریدة للقحطاني بتاریخ 

بطرق  IP) یمكن معرفة ال 2) الدول لھا طریقتھا بمعرفة صاحب االسم، 1#القائمة_السوداء؟ ال، 
 96".) سر لن أقولھ3فنیة عدیدة، 

 
بشكل أعّم، یعد استھداف السعودیة للمنتقدین مشكلة آخذة في التفاقم، ویشمل ھذا استھداف المنتقدین 

 97ویتر، الذین أوقفت أو أرھبت السلطات بعضھم لیلتزموا الصمت.عبر اإلنترنت على ت

  

                                                           
have-rocked-the-us-saudi-partnership/2019/03/29/cf060472-50af-11e9-a3f7-78b7525a8d5f_story.html  18(تم االطالع في 

 ).2019أكتوبر/تشرین األول 
93  policy/-rights-umanhttps://www.nsogroup.com/governance/h” Human Rights Policy,“NSO Group,   18(تم االطالع في 

 ).2019أكتوبر/تشرین األول 
 2017أغسطس/آب  17) على موقع تویتر، saudq1978@تغریدة سعود القحطاني (  94

https://twitter.com/bellingcat/status/1144263147416670209/photo/1  2019 أكتوبر/تشرین األول 30(تم االطالع في.( 
فبرایر/شباط  7(تم االطالع في  //:safcsp.org.sa/httpsاالتحاد السعودي لألمن السیبراني والبرمجة والدرونز، صفحة "االتحاد"،   95

2019 .( 
، 2017أغسطس/آب  18) على موقع تویتر، saudq1978@تغریدة من سعود القحطاني (  96

http://www.alhayat.com/article/881627/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%
85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%8
4%D9%82%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B1
%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B9

%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84
%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1 

 ).2019 أكتوبر/تشرین األول 30(تم االطالع في 
97  , November 9, 2018, Washington Post” m a Saudi activist. Twitter put my life in danger.’I“Sharif, -Manal al

https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2018/11/09/im-a-saudi-activist-twitter-put-my-life-in-
danger/?utm_term=.0230b94a1e87 2019فبرایر/شباط  7ع في (تم االطال. 
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IIIادعاءات التعذيب . 

 
إضافة إلى حمالت االعتقال الجماعي للمعارضین منذ أصبح محمد بن سلمان ولیا للعھد في 

، تشیر المعلومات الواردة من النشطاء السعودیین والتقاریر اإلعالمیة إلى 2017یونیو/حزیران 
 تزاید وقائع التعذیب والمعاملة السیئة رھن االحتجاز أیضا.

 
محتجزا  60، أفادت الغاردیان بتلقیھا عدة تقاریر إعالمیة ُمسّربة إثر فحص 2019في مارس/آذار 

على األقل بتكلیف من الملك سلمان. حسب المذكور، أشارت التقاریر الطبیة إلى معاناة المحتجزین 
كان  ِحصواالمحتجزون الذین ُ  98لتغذیة، وجروح، وكدمات، وحروق".من مضاعفات منھا "سوء ا

منھم عادل بانعمة، ومحمد البشیر، وفھد السنیدي، وزھیر كتبي، وعبد العزیز فوزان الفوزان، 
ویاسر العیاف، فضال عن ناشطات حقوق المرأة البارزات سمر بدوي وھتون الفاسي وعبیر 

 99النمنكاني.

 
بین خرجت أكبر ادعاءات التعذیب والمعاملة السیئة التي تم الكشف عنھا من صفوف معتقلي الریتز، 

 مدافعین/ات عن  حقوق المرأة، ومزاعم تعذیب 2018وفبرایر/شباط  2017 نوفمبر/تشرین الثاني
 .2018كانت في الفترة من مایو/أیار إلى أغسطس/آب 

 

رأةادعاءات تعذيب المدافعات عن حقوق الم  

على أدلة موثوقة بأن السلطات  2018حصلت ھیومن رایتس ووتش في نوفمبر/تشرین الثاني 
السعودیة عذبت أربع ناشطات على األقل أثناء االحتجاز. اشتمل التعذیب على الصعق بالكھرباء، 

  100.ینوالجلد، واإلیھام بالغرق، والتحرش واالعتداء الجنسي، بما یشمل المالمسة والعناق القسری

 
ُوصفت معاملة الناشطة البارزة لجین الھذلول تفصیال من قبل شقیقتھا في نیویورك تایمز في 

. طبقا ألختھا، "قالت [لجین] إنھا احتجزت في الحبس االنفرادي وتعرضت 2019ینایر/كانون الثاني 

                                                           
98  Leaked reports reveal severe abuse of Saudi political “Stephanie Kirchgaessner, and Kareem Shaheen, Nick Hopkins, 

prisoners,” Guardian, March 31, 2019, https://www.theguardian.com/world/2019/mar/31/leaked-reports-reveal-abuse-
saudi-arabia-political-prisoners   2019أغسطس/آب  31(تم االطالع في.( 

99  N.السابق 
، 2018دیسمبر/كانون األول  6دیة: أتیحوا الوصول إلى الناشطات المحتجزات"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش، "السعو  100

https://www.hrw.org/ar/news/2018/12/06/324997 ؛Margherita Stancati and Summer Said, “Saudi Arabia Accused of 
Torturing Women’s-Rights Activists in Widening Crackdown on Dissent,” Wall Street Journal, November 20, 2018, 

https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-accused-of-torturing-women-activists-in-widening-crackdown-on-dissent-
 'Deposed aide to Saudi crown prince accused of role in female activists“)؛ 2019فبرایر/شباط  15(تم االطالع في  1542743107

torture,” Reuters, December 6, 2018, https://www.reuters.com/article/us-saudi-khashoggi-aide/deposed-aide-to-saudi-
crown-prince-accused-of-role-in-female-activists-torture-idUSKBN1O51ZX  2019فبرایر/شباط  15(تم االطالع في.( 

https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-accused-of-torturing-women-activists-in-widening-crackdown-on-dissent-1542743107
https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-accused-of-torturing-women-activists-in-widening-crackdown-on-dissent-1542743107
https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-accused-of-torturing-women-activists-in-widening-crackdown-on-dissent-1542743107
https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-accused-of-torturing-women-activists-in-widening-crackdown-on-dissent-1542743107
https://www.reuters.com/article/us-saudi-khashoggi-aide/deposed-aide-to-saudi-crown-prince-accused-of-role-in-female-activists-torture-idUSKBN1O51ZX
https://www.reuters.com/article/us-saudi-khashoggi-aide/deposed-aide-to-saudi-crown-prince-accused-of-role-in-female-activists-torture-idUSKBN1O51ZX
https://www.reuters.com/article/us-saudi-khashoggi-aide/deposed-aide-to-saudi-crown-prince-accused-of-role-in-female-activists-torture-idUSKBN1O51ZX
https://www.reuters.com/article/us-saudi-khashoggi-aide/deposed-aide-to-saudi-crown-prince-accused-of-role-in-female-activists-torture-idUSKBN1O51ZX
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قتل. ثم للضرب، واإلیھام بالغرق، والصعق بالكھرباء، والتحرش الجنسي والتھدید باالغتصاب وال
ذكرت منظمات حقوقیة أخرى ادعاءات إضافیة،  101رأى أبي وأمي فخذیھا وقد أزرقّا من الكدمات".

منھا الحبس االنفرادي المطّول للناشطات، وعرض صور عاریة إلحدى النساء أثناء االستجواب، 
 102والضرب على األقدام (بالفلقة)، وإجبار محتجزتین على تقبیل بعضھما على الشفاه.

 
رت مصادر مطلعة أن جلسات التعذیب كانت بمركز احتجاز غیر رسمي یُدعى "الفندق" أو ذك

"استراحة الضباط" قرب جدة. احتجزت النساء ھناك بین مایو/أیار وأغسطس/آب. قال مصدر لـ 
ھیومن رایتس ووتش إن الرجال المسؤولین عن إساءة معاملة النساء كانوا من "األمن السیبراني"، 

شارة إلى الضباط التابعین لسلطة مستشار الدیوان الملكي السابق سعود القحطاني، الذي ربما في إ
تناقلت التقاریر فصلھ من عملھ بسبب قتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي في 

بعد نقل جمیع النساء إلى سجن ذھبان في أغسطس/آب، ذكرت  2018.103أكتوبر/تشرین األول 
نقل النساء من الحین لآلخر إلى خارج السجن لجلسات تعذیب إضافیة، مصادر أن السلطات كانت ت
 104بمركز احتجاز غیر رسمي.

 
أو نحوه، بعد تقاریر عن ادعاءات التعذیب، نقلت السلطات بعض  2018في دیسمبر/كانون األول 

بعضھن في النساء إلى سجن الحائر بالریاض، ونقلت أخریات إلى سجن الدمام بالدمام، فیما بقیت 
نقلت وسائل إعالم غربیة أن السلطات السعودیة فتحت تحقیقین في ادعاءات  105سجن ذھبان.

التعذیب، وتول أحد التحقیقین "الھیئة السعودیة لحقوق اإلنسان"، وھي جھة حكومیة، وتولت اآلخر 
 106النیابة العامة، المسؤولة أمام الدیوان الملكي مباشرة.

                                                           
101  New York Times, January 13, 2019, ” My Sister Is in a Saudi Prison. Will Mike Pompeo Stay Silent?“Hathloul, -Alia al

https://www.nytimes.com/2019/01/13/opinion/saudi-women-rights-activist-prison-pompeo.html  15(تم االطالع في 
 ).2019فبرایر/شباط 

جن والتحقیق في ذلك"، "القسط تؤكد تفاصیل جدیدة عن تعذیب الناشطات في السجون السعودیة مع سعي نّواب بریطانیین لزیارتھن في الس  102
-https://alqst.org/confirms-new-details-of-torture-of-saudi-women-activists-as-british؛ 2019ینایر/كانون الثاني  3"القسط"، 

mps-seek-access-to-prisons-to-investigate/ ، 2019فبرایر/شباط  15(تم االطالع في.( 
، 2018دیسمبر/كانون األول  6الناشطات المحتجزات"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش، "السعودیة: أتیحوا الوصول إلى   103

https://www.hrw.org/ar/news/2018/12/06/324997؛ “Deposed aide to Saudi crown prince accused of role in female 
activists' torture,” Reuters, December 6, 2018, https://www.reuters.com/article/us-saudi-khashoggi-aide/deposed-aide-to-

saudi-crown-prince-accused-of-role-in-female-activists-torture-idUSKBN1O51ZX  2019فبرایر/شباط  15(تم االطالع في.( 
، 2018دیسمبر/كانون األول  6"السعودیة: أتیحوا الوصول إلى الناشطات المحتجزات"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،   104

https://www.hrw.org/ar/news/2018/12/06/324997؛ 
 .2019ووتش مع مصادر مطلعة، ینایر/كانون الثاني وفبرایر/شباط اتصاالت ھیومن رایتس   105
106  Bloomberg, January 13, 2019, ” Saudis to Probe Allegations That Women Activists Torture,“, Vivian Nereim

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-13/saudis-said-to-probe-allegations-that-women-activists-tortured  تم)
 Margherita Stancati and Summer Said, “Jailed Women’s Rights Activists Tell Saudi)؛ 2019فبرایر/شباط  15االطالع في 

Investigators of Torture,” Wall Street Journal, December 17, 2018, https://www.wsj.com/articles/jailed-womens-rights-
activists-tell-saudi-investigators-of-torture-11545074461  2019فبرایر/شباط  15(تم االطالع في.( 

https://www.nytimes.com/2019/01/13/opinion/saudi-women-rights-activist-prison-pompeo.html
https://www.nytimes.com/2019/01/13/opinion/saudi-women-rights-activist-prison-pompeo.html
https://www.reuters.com/article/us-saudi-khashoggi-aide/deposed-aide-to-saudi-crown-prince-accused-of-role-in-female-activists-torture-idUSKBN1O51ZX
https://www.reuters.com/article/us-saudi-khashoggi-aide/deposed-aide-to-saudi-crown-prince-accused-of-role-in-female-activists-torture-idUSKBN1O51ZX
https://www.reuters.com/article/us-saudi-khashoggi-aide/deposed-aide-to-saudi-crown-prince-accused-of-role-in-female-activists-torture-idUSKBN1O51ZX
https://www.reuters.com/article/us-saudi-khashoggi-aide/deposed-aide-to-saudi-crown-prince-accused-of-role-in-female-activists-torture-idUSKBN1O51ZX
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-13/saudis-said-to-probe-allegations-that-women-activists-tortured
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-13/saudis-said-to-probe-allegations-that-women-activists-tortured
https://www.wsj.com/articles/jailed-womens-rights-activists-tell-saudi-investigators-of-torture-11545074461
https://www.wsj.com/articles/jailed-womens-rights-activists-tell-saudi-investigators-of-torture-11545074461
https://www.wsj.com/articles/jailed-womens-rights-activists-tell-saudi-investigators-of-torture-11545074461
https://www.wsj.com/articles/jailed-womens-rights-activists-tell-saudi-investigators-of-torture-11545074461
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ت النیابة العامة السعودیة أنھا ستحیل النساء للمحاكمة. نفى مسؤول ، أعلن2019مارس/آذار  1في 
بالنیابة ادعاءات التعذیب وقال لإلعالم إن النیابة حققت في المزاعم المذكورة ومعھا ھیئة حقوق 

 107اإلنسان، ولم یثبت ما یؤكدھا.

 

ال�يتزادعاءات   

أن السلطات السعودیة استعانت باالعتداء البدني  2018ذكرت النیویورك تایمز في مارس/آذار 
في  الریتزإلكراه من وصفوا بمحتجزي الفساد، على تسلیم أصول مادیة تخصھم بعد احتجازھم في 

 شخصا على األقل تلقوا العالج بمستشفیات 17. أورد التقریر أن 2017مطلع نوفمبر/تشرین الثاني 
جراء األذى الذي تعرضوا لھ في االحتجاز، ومنھم اللواء علي القحطاني، من مساعدي األمیر تركي 
بن عبد هللا، الذي توفي الحقا في االحتجاز. قال التقریر إن شخصا شاھد الجثمان، وكانت علیھ آثار 

 108ة.اعتداء بدني، بما یشمل التواء في الرقبة وحروق یبدو أنھا بسبب صدمات كھربائی

 
، فأفادت أن سوء 2018االدعاءات األولیة باستفاضة في نوفمبر/تشرین الثاني  ھذهصحیفة تناولت ال

المعاملة اشتمل على "الضرب والصعق بالكھرباء والتعلیق في وضع مقلوب لفترات طویلة". ذكر 
ما زالت  تقریر نوفمبر/تشرین الثاني أیضا أن بعض الموقوفین السابقین كشفوا ألقاربھم عن ندبات

موجودة جراء التعرض للضرب والصعق بالكھرباء، بما یشمل صورة فوتوغرافیة لكدمات وندبات 
 109الصحیفة.اطلعت علیھا 

 
بواأن من بین  یضاأ تایمز نیویوركذكرت  الطبیب ولید الفتیحي، ولدیھ الجنسیتین  الریتزفي  الذین ُعذِّ

السعودیة واألمریكیة. أثناء جلسة االستجواب التي روى تفاصیلھا فیما بعد لصدیق: "تعرض للصفع 
وتعصیب العینین والتجرید من ثیابھ مع إبقاء مالبسھ الداخلیة، وقُیِّد بمقعد. ُصِعق بالكھرباء فیما یبدو 

 110ت لنحو الساعة".أنھا كانت جلسة تعذیب واحدة دام

 

                                                           
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-، 2019مارس/آذار  2"النیابة السعودیة تنفي تعرض موقوفة للتعذیب"، العربیة،   107

today/2019/03/02/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9
%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85

%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8  تم االطالع)
 ).2019أبریل/نیسان  4في 

108  to Seize  Saudis Said to Use Coercion and Abuse“Mark Mazzetti,  and Kate Kelly David D. Kirkpatrick, Ben Hubbard,
Billions,” New York Times, March 11, 2018, https://www.nytimes.com/2018/03/11/world/middleeast/saudi-arabia-

corruption-mohammed-bin-salman.html  2019أغسطس/آب  30(تم االطالع في.( 
109  New York ” s Rise, Two Loyal Enforcers,’Salman Behind Prince Mohammed bin“Ben Hubbard and David D. Kirkpatrick, 

Times, November 14, 2018, https://www.nytimes.com/2018/11/14/world/middleeast/saudi-arabia-crown-prince-
loyalists.html  2019أغسطس/آب  31(تم االطالع في.( 

110  , March 2, 2018, New York Times ”ortured an American Citizen,Saudi Arabia Is Said to Have T“David D. Kirkpatrick, 
https://www.nytimes.com/2019/03/02/world/middleeast/saudi-arabia-torture-american-citizen.html?module=inline  تم)

 ).2019أغسطس/آب  31االطالع في 
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ھاني  أن محتجزا آخر ھو 2018ذكرت الوول ستریت جورنال في دیسمبر/كانون األول 
الموظف السابق بشركة "ماكنزي آند كومباني" االستشاریة لإلدارة، تعرض رھن احتجازه ،خوجة

أفرجت السلطات عن خوجة في  111للضرب أكثر من مرة. الریتزلدى السلطات السعودیة في 
 2019.112ینایر/كانون الثاني 

 

 

 

 

  

                                                           
111  , Wall Street Journal” mer McKinsey Executive Imprisoned by Saudis,For“Bradley Hope,  and Justin Scheck Summer Said,

December 28, 2018,  https://www.wsj.com/articles/former-mckinsey-executive-imprisoned-by-saudis-11545998438  تم)
 ).2019أغسطس/آب  31االطالع في 

112  The ” Saudis Release Consultant, Billionaire Imprisoned in Crackdown,“Summer Said, Rory Jones, and Justin Scheck, 
Wall Street Journal, January 23, 2019, https://www.wsj.com/articles/saudis-release-ex-mckinsey-consultant-billionaire-

imprisoned-in-crackdown-11548255043  2019أغسطس/آب  31(تم االطالع في.( 
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IV  .لمحتج�ينالتفصيلية ل قائمةال 

 
السلطات السعودیة سلسلة من حمالت االعتقال التي  شنتبعد أن أصبح محمد بن سلمان ولي العھد، 

لسیاساتھ وإصالحاتھ. استھدفت االعتقاالت  داخلیةھدفت على ما یبدو إلى القضاء على أیة معارضة 
رجال دین، ومثقفین، وصحفیین، ورجال أعمال، وأعضاء من العائلة المالكة، وبعض كبار 

 عن حقوق المرأة. ین/اتمسؤولین الحكومیین ومدافعال

 
جمعت ھیومن رایتس ووتش قوائم بالمحتجزین من مختلف المصادر المتاحة، بما یشمل مقابالت مع 
نشطاء حقوقیین سعودیین ومن التصریحات الرسمیة والتقاریر اإلعالمیة. ھذه القوائم لیست شاملة. 

علومات المتوفرة تشیر إلى أن األفراد المذكورین بالقوائم ما ما لم نُِشر لخالف ذلك، فإن أحدث الم
 زالوا وراء القضبان.

 
ھیومن رایتس ووتش ال تؤید جمیع اآلراء التي عبر عنھا األفراد المذكورین في ھذا التقریر. على أن 

لكونھا من ھذه اآلراء التي ربما كانت مھینة أو یمكن االعتراض علیھا في بعض الحاالت، ال ترقى 
 أشكال التعبیر التي یمكن للسعودیة أن تقیّدھا بشكل مشروع دون انتھاك المعاییر الحقوقیة الدولیة.

 

2017اعتقاالت المعارضين بدءا من سبتمبر/أيلول   

السلطات  شنّتوبعد ثالثة أشھر من تولي محمد بن سلمان والیة العھد،  2017في سبتمبر/أیلول 
تھدفت عشرات السعودیین البارزین، بینھم رجال دین، وأكادیمیین، حملة اعتقاالت موسعة اس

 ومثقفین، وصحفیین ونشطاء حقوقیین.

 
من الموقوفین رجال الدین الشھیرین سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري. العودة والقرني 

بما یشمل  كانا من أعضاء "حركة الصحوة" في مطلع التسعینیات، التي طالبت بإصالحات بالمملكة
برلمان منتخب وإعداد دستور. لالثنین أتباع كثیرین على مواقع التواصل االجتماعي. استھدفت 

فتح أسھم السلطات أیضا أفراد مثل عصام الزامل، اقتصادي  شكك في األرباح السعودیة المعلنة من 
أرامكو السعودیة لالكتتاب، ومصطفى الحسن، أكادیمي، وعبد هللا المالكي، أكادیمي إصالحي 

وعشرات آخرین من خالد العلكمي، صحفي، وكاتب، وحسن المالكي، الُمطالب باإلصالح الدیني، 
عبد سجنت السلطات النشطاء الحقوقیین  113رجال الدین بینھم إبراھیم الناصر وإبراھیم الفارس.

                                                           
، 2017سبتمبر/أیلول  15"السعودیة: اعتقال رجال دین بارزین"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،   113

https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/15/309019 ؛“Saudi economist who criticized Aramco IPO charged with terrorism: 
activists,” Reuters, October 1, 2018, https://www.reuters.com/article/us-saudi-arrests/saudi-economist-who-criticized-

aramco-ipo-charged-with-terrorism-activists-idUSKCN1MB3OI  2019أغسطس/آب  30(تم االطالع في( 
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العزیز الشبیلي وعیسى الحامد في التوقیت نفسھ تقریبا، بعدما خسر االثنان الطعن في أحكام تخص 
 114نشاطھما الحقوقي في أعقاب محاكمات جائرة.

 
سبتمبر/أیلول االعتقاالت، وأفاد بأن رئاسة أمن  12أكد بیان صادر عبر وكالة األنباء السعودیة في 

لسعودیة الجدیدة، تعمل على "رصد أنشطة استخباراتیة لمجموعة من الدولة، ھیئة مكافحة اإلرھاب ا
األشخاص لصالح جھات خارجیة ضد أمن المملكة ومصالحھا ومنھجھا ومقدراتھا وسلمھا 

االجتماعي بھدف إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنیة". قال البیان إن المجموعة تضم سعودیین 
 115وأجانب.

 
عدید من المحتجزین كانوا غیر داعمین بالقدر الكافي للسیاسات السعودیة، أشارت رویترز إلى أن ال

قال قریب لسلمان العودة لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ یعتقد بأن  116بما یشمل سیاسة عزل قطر.
لمسعى الذي السلطات أوقفت العودة لعدم امتثالھ ألمر من السلطات السعودیة بتغرید نّص بعینھ دعما ل

 117. قطر عزلة لتقوده السعودی

 

 قائمة المحتج�ين

2017 
، رھن 2017وأستاذ جامعي ومؤلف، احتُِجز في سبتمبر/أیلول  داعیةعوض القرني،  .1

 المحاكمة، طالبت النیابة بإعدامھ جراء عضویتھ المزعومة في اإلخوان المسلمین. 

، رھن المحاكمة، طالبت النیابة 2017علي العمري، إمام، كاتب، احتُِجز في سبتمبر/أیلول  .2
 لمین.بإعدامھ جراء عضویتھ المزعومة في اإلخوان المس

، رھن المحاكمة، طالبت النیابة بإعدامھ 2017سلمان العودة، شیخ، احتُجز في سبتمبر/أیلول  .3
 جراء عضویتھ المزعومة في اإلخوان المسلمین.

 . 2017علي بادحدح، إمام، أستاذ جامعي، احتُِجز في سبتمبر/أیلول  .4

 .2017إدریس أبكر، إمام، احتُِجز في سبتمبر/أیلول  .5

                                                           
، 2017سبتمبر/أیلول  15س ووتش، "السعودیة: اعتقال رجال دین بارزین"، بیان صحفي لـ ھیومن رایت  114

https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/15/309019 . 
"مصدر مسؤول : رئاسة أمن الدولة تمكنت من رصد أنشطة استخباراتیة لمجموعة من األشخاص لصالح جھات خارجیة ضد أمن   115

، 2017أیلول /سبتمبر 12المملكة وتحیید خطرھم والقبض علیھم"، وكالة األنباء السعودیة، 
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1665138   2019أغسطس/آب  30(تم االطالع في.( 

116   , 2017,0Reuters, September 1” Saudi clerics detained in apparent bid to silence dissent,“
https://www.reuters.com/article/us-saudi-security-arrests/saudi-clerics-detained-in-apparent-bid-to-silence-dissent-

idUSKCN1BL129  2019أغسطس/آب  30(تم االطالع في.( 
، 2018ینایر/كانون الثاني  7أشھر دون تھمة"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  4"السعودیة: احتجاز رجل دین   117

https://www.hrw.org/ar/news/2018/01/07/312982 
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 .2017، احتُِجز في سبتمبر/أیلول داعیةخالد الشنار،  .6

 . 2017عادل بانعمة، داعیة، أكادیمي، احتُِجز في سبتمبر/أیلول  .7

 .2017خالد المھاوش، أكادیمي وشخصیة عامة، احتُِجز في سبتمبر/أیلول  .8

 . 2017عبد هللا السویلم، إمام، احتُِجز في سبتمبر/أیلول  .9

سس بـ "الجمعیة السعودیة للحقوق المدنیة والسیاسیة" عبد العزیز الشبیلي، عضو مؤ .10
 سنوات. 8، یقضي عقوبة بالسجن 2017(حسم)، احتُِجز في سبتمبر/أیلول 

عیسى الحامد، عضو مؤسس بالجمعیة السعودیة للحقوق المدنیة والسیاسیة (حسم)، احتُِجز  .11
 سنوات. 9، یقضي عقوبة بالسجن 2017في سبتمبر/أیلول 

 5، یقضي عقوبة بالسجن 2017عبد اللطیف، شیخ، احتُِجز في سبتمبر/أیلول  عبد العزیز آل .12
 .2018سنوات إبان إدانتھ في 

 . 2017مصطفى الحسن، باحث أكادیمي وروائي، احتُجز في سبتمبر/أیلول  .13

وأفرج عنھ في دیسمبر/كانون األول  2017زیاد بن نحیت، شاعر، احتُجز في سبتمبر/أیلول  .14
2017 . 

، یخضع للمحاكمة 2017ل، باحث اقتصادي وكاتب، احتُجز في سبتمبر/أیلول عصام الزام .15
 بتھمة العضویة في اإلخوان المسلمین.

 .2017عبد هللا المالكي، أكادیمي، احتُِجز في سبتمبر/أیلول  .16

 . 2017خالد العودة، شقیق سلمان العودة، احتُِجز في سبتمبر/أیلول  .17

 . 2017ستاذ جامعي، احتُِجز في سبتمبر/أیلول عبد المحسن األحمد، طبیب ورجل دین وأ .18

 . 2017ولید الھویرني، باحث إسالمي، احتُِجز في سبتمبر/أیلول  .19

 . 2017یوسف األحمد، داعیة، أستاذ جامعي، احتُِجز في سبتمبر/أیلول  .20

 .2017إبراھیم الفارس، داعیة، أستاذ مساعد بالجامعة، احتُجز في سبتمبر/أیلول  .21

 .2017الناصر، داعیة، احتُجز في سبتمبر/أیلول إبراھیم  .22

 .2017محمد الھبدان، إمام، احتُجز في سبتمبر/أیلول  .23

 . 2017غرم البیشي، داعیة، احتُجز في سبتمبر/أیلول  .24

 . 2017محمد بن عبد العزیز الخضیري، داعیة، احتُجز في سبتمبر/أیلول  .25

 . 2017محمد موسى الشریف، إمام، احتُجز في سبتمبر/أیلول  .26
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 .2017إبراھیم الحارثي، شیخ، احتُجز في سبتمبر/أیلول  .27

، یخضع للمحاكمة التھامات 2017حسن فرحان المالكي، داعیة، احتُجز في سبتمبر/أیلول  .28
 متصلة بأفكاره الدینیة. 

العباس المالكي، نجل الباحث اإلسالمي حسن المالكي، احتُجز في أكتوبر/تشرین األول  .29
2017 . 

 .2017أستاذ جامعي، احتُجز في سبتمبر/أیلول  خالد العجیمي، .30

، یخضع للمحاكمة منذ سبتمبر/أیلول 2017فھد السنیدي، إعالمي، احتُجز في سبتمبر/أیلول  .31
2018. 

 . 2017محمد الخضیري، أستاذ جامعي، احتُجز في سبتمبر/أیلول  .32

، یخضع للمحاكمة منذ سبتمبر/أیلول 2017، احتُجز في سبتمبر/أیلول داعیةمحمد الشنار،  .33
2018 . 

 .2017حمود العمري، داعیة، احتُجز في سبتمبر/أیلول  .34

 . 2017إبراھیم ھائل الیماني، أستاذ جامعي ومفتي سابق، احتُجز في سبتمبر/أیلول  .35

بر/أیلول احتُجز في سبتم، islamqa.infoمحمد صالح المنجد، باحث ومؤسس موقع  .36
2017 . 

 . 2017موسى الغنامي، داعیة، احتُجز في سبتمبر/أیلول  .37

 .2017محمد البراك، أستاذ جامعي، احتُجز في سبتمبر/أیلول  .38

 . 2017سامي عبد العزیز الماجد، أستاذ جامعي، احتُجز في سبتمبر/أیلول  .39

 . 2019أیار ، وأفرج عنھ في مایو/2017فواز الغسالن، شاعر، احتُجز في سبتمبر/أیلول  .40

حبیب بن معال المطیري، أستاذ جامعي وعضو الجمعیة الوطنیة لحقوق اإلنسان، احتُجز في  .41
 .2017أكتوبر/تشرین األول 

 . 2017رزین بن محمد الرزین، أستاذ جامعي، احتُجز في سبتمبر/أیلول  .42

 .2017محمد بن سعود البشر، أستاذ جامعي، احتُجز في أكتوبر/تشرین األول  .43

 . 2017مطر العتیبي، مساعد مدرس بالجامعة، احتُجز في سبتمبر/أیلول سعد بن  .44

 .2017مبارك بن زعیر، مساعد مدرس بالجامعة، احتُجز في أكتوبر/تشرین األول  .45

، یخضع 2017الشیخ جمال الناجم، أستاذ جامعي، احتُجز في أكتوبر/تشرین األول  .46
 للمحاكمة. 
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 .2017مالك األحمد، أستاذ جامعي واستشاري إعالمي، احتُجز في سبتمبر/أیلول  .47

 . 2017سعید بن فروة، داعیة، احتُجز في سبتمبر/أیلول  .48

" بھیئة األمر بالمعروف والنھي الشیخ سامي الغیھب، مدیر وحدة "مكافحة جرائم االبتزاز .49
 .2017عن المنكر، احتُجز في أكتوبر/تشرین األول 

 . 2017سالم الدیني، وكیل وزارة العمل والشؤون االجتماعیة، احتُجز في سبتمبر/أیلول  .50

 .2017أحمد الصویان، رئیس "رابطة الصحافة اإلسالمیة"، احتُجز في سبتمبر/أیلول  .51

 . 2017میة وإعالمیة، احتُجز في سبتمبر/أیلول علي أبو الحسن، شخصیة تعلی .52

 . 2017، احتُجز في سبتمبر/أیلول وصحفيخالد العلكمي، كاتب  .53

 .2017زاید البناوي، عقید متقاعد، احتُجز في أكتوبر/تشرین األول  .54

 .2017سامي الثبیتي، صحفي، احتُجز في سبتمبر/أیلول  .55

 .2017ربیع حافظ، منشد، احتُجز في سبتمبر/أیلول  .56

 . 2017مساعد بن حمد الكثیري، شخصیة إعالمیة، احتُجز في سبتمبر/أیلول  .57

 . 2017علي الجھني، أستاذ جامعي، احتُجز في سبتمبر/أیلول  .58
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 .2019تُجز في أكتوبر/تشرین األول عمر المقبل، شیخ، اح .131

 

2017اعتقاالت "الفساد" في نوفمبر/تش�ين الثاني   

، أعلنت وكالة األنباء السعودیة أمرا ملكیا یقضي بإنشاء 2017نوفمبر/تشرین الثاني  4في مساء 
في وقت الحق من المساء  118لجنة علیا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العھد األمیر محمد بن سلمان.

فسھ، بدأت "قناة العربیة" المملوكة للسعودیة، في بث تقاریر عن شن السلطات لحملة اعتقاالت ن
 119موسعة لعدد من األشخاص البارزین الضالعین في قضایا فساد.

 
كان بین الموقوفین األمیر الولید بن طالل، وھو رجل أعمال نافذ ورئیس مجلس إدارة شركة 

ولید بن طالل، كان بین الموقوفین وزیر الحرس الوطني السابق، "المملكة القابضة". إضافة إلى ال
األمیر متعب بن عبد هللا، ووزیر المالیة السابق إبراھیم العساف، ووزیر التخطیط السابق عادل فقیھ، 

وحاكم الریاض السابق األمیر تركي بن عبد هللا، ورئیس الدیوان الملكي السابق خالد التویجري، 
إم بي  مالكمجموعةس مجلس إدارة مجموعة بن الدن السعودیة، والولید اإلبراھیم وبكر بن الدن رئی

 سي .

                                                           
 https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1684243على:  احاألمر الملكي مت  118
119   Al Arabiya, November 5, 2017,” Princes and former ministers detained in Saudi Arabia corruption probe,“

https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2017/11/05/Princes-and-former-ministers-detained-in-Jeddah-floods-and-
Coronoa-virus-corruption-probe.html  2019أغسطس/آب  30(تم االطالع في.( 
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وزراء  4أمیرا و 11إثر االعتقاالت، قال ثالثة مسؤولین سعودیین لرویترز إن الموقوفین بینھم 
وعشرات الوزراء السابقین وعدد من رجال األعمال النافذین ورؤساء تنفیذیین بھیئات إعالمیة. 

 120في الریاض. الریتزنفس التقریر إلى احتجاز السلطات للموقوفین في  وأشار

 
، ضغطت السلطات على الموقوفین لتسلیم أصول للدولة مقابل إخالء سبیلھم الریتزأثناء االحتجاز ب

في مارس/آذار  121بعیدا عن أیة عملیة قانونیة واضحة، وتناقلت التقاریر عقد الكثیرین لصفقات.
، نقلت نیویورك تایمز أن السلطات السعودیة لجأت إلى االعتداء البدني إلكراه المحتجزین 2018

محتجزا على األقل احتاجوا إلى الرعایة الطبیة بمستشفیات إثر  17على تسلیم أصول، وقالت إن 
 122.االعتداءاتالتعرض لھذه 

 
ینایر/كانون الثاني ورد فیھ أن اللجنة  31ان الملكي في أصدرت وكالة األنباء السعودیة بیانا من الدیو

 381العلیا لقضایا الفساد بقیادة ولي العھد األمیر محمد بن سلمان قد "أنھت أعمالھا" بعد استدعاء 
 87قال البیان إن من لم تثبت علیھم تھمة الفساد أخلي سبیلھم، في حین وافق  123شخصا لتقدیم أدلة.

شخصا رفضوا التسویة رھن االحتجاز "الستكمال إجراءات التحقیق  56 شخصا على التسویة وظل
آخرین إلى النیابة العامة بعدما رفضوا التسویة. اختتم البیان  8معھم". قال البیان إن السلطات أحالت 

 ملیار لایر 400بإعالن أن "نتج عن ذلك استعادة أموال للخزینة العامة للدولة تجاوزت في مجموعھا 
ملیار دوالر أمریكي)، متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالیة  107( سعودي

 2018.125ریتز بالریاض نشاطھ العادي في مطلع فبرایر/شباط الاستأنف  124ونقد وغیر ذلك".

 
، قال لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ رغم وصول الریتزفي محتجزین  ةمصدر مطلع مقرب من ست

أغلب المحتجزین إلى تسویات وإخالء سبیلھم، فھم ال یزالوا خاضعین لمراقبة لصیقة من السلطات، 
حتى من عادوا منھم إلى مناصبھم السابقة أو إلى ما تبقى من شركاتھم أو أصولھم المالیة. قال إن 

                                                           
120  Reuters, ” Future Saudi king tightens grip on power with arrests including Prince Alwaleed,“Stephen Kalin and Katie Paul, 

November 5, 2017, https://www.reuters.com/article/us-saudi-arrests/future-saudi-king-tightens-grip-on-power-with-arrests-
including-prince-alwaleed-idUSKBN1D506P  2019أغسطس/آب  30(تم االطالع في.( 

121  Reuters, ” released as corruption probe winds down,Saudi billionaire Prince Alwaleed “Sarah Dadouch and Katie Paul, 
January 27, 2018, https://www.reuters.com/article/us-saudi-arrests-princealwaleed/saudi-billionaire-prince-alwaleed-

released-as-corruption-probe-winds-down-idUSKBN1FG0DT  ؛ 2019أغسطس/آب  30(تم االطالع في(Kate Kelly, “Freed From a 
Gilded Cage, a Famed Saudi Investor Returns to the Markets,” New York Times, August 2, 2018, 

https://www.nytimes.com/2018/08/02/business/saudi-investor-alwaleed.html  2019أغسطس/آب  30(تم االطالع في.( 
122  Saudis Said to Use Coercion and Abuse to Seize “Mark Mazzetti,  and Kate Kelly David D. Kirkpatrick, Ben Hubbard,

Billions,” New York Times, March 11, 2018, https://www.nytimes.com/2018/03/11/world/middleeast/saudi-arabia-
corruption-mohammed-bin-salman.html  2019أغسطس/آب  30(تم االطالع في.( 

. 2019ینایر/كانون الثاني  30اء السعودیة، "بیان عن الدیوان الملكي: اللجنة العلیا لقضایا الفساد العام أنھت أعمالھا"، وكالة األنب  123
https://www.spa.gov.sa/1880372  2019أغسطس/آب  30(تم االطالع في.(  

 السابق.  124
125  CNN, ” Carlton reopens after stint as lavish prison,-Saudi Ritz“Angela Dewan, Schams Elwazer and Tamara Qiblawi, 

February 11, 2018, https://edition.cnn.com/2018/02/11/middleeast/saudi-ritz-carlton-reopens-intl/index.html  تم االطالع)
 ).2019أغسطس/آب  31في 
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بقین على العودة رغما عنھم إلى شركاتھم أو السلطات في بعض الحاالت أجبرت محتجزین سا
 126مناصبھم السابقة، أو أجبرتھم على قبول أدوار جدیدة.
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وأفرج عنھ في  2017فواز الحكیر، رجل أعمال، احتُجز في نوفمبر/تشرین الثاني  .7
 .2018ینایر/كانون الثاني 

وأفرج عنھ في  2017ھاني خوجة، رجل أعمال، احتُجز في نوفمبر/تشرین الثاني  .8
 .2019ینایر/كانون الثاني 

 .2017إبراھیم العساف، وزیر، احتُجز وأفرج عنھ في نوفمبر/تشرین الثاني  .9

، 2017محمد الجاسر، وزیر سابق لالقتصاد والتخطیط، احتُجز في نوفمبر/تشرین الثاني  .10
 .2018وأفرج عنھ في ینایر/كانون الثاني 

، احتُجز في نوفمبر/تشرین الثاني لـ "استثمار المستقبل"سلطان الدویش، المدیر التنفیذي  .11
 .2018فرج عنھ في ینایر/كانون الثاني ، وأُ 2017

جز في نوفمبر/تشرین الثاني احتُ آل معیقل، ترأس "صندوق تنمیة الموارد البشریة"، إبراھیم  .12
 .2019فرج عنھ في ینایر/كانون الثاني أُ ، و2017

 .2017عبد الرحمن فقیھ، رجل أعمال، احتُجز في نوفمبر/تشرین الثاني  .13

                                                           
 .2019أكتوبر/تشرین األول  29مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع مصدر مطلع،   126
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فرج عنھ في وأُ  2017حمد الضویلع، نائب وزیر سابق، احتُجز في نوفمبر/تشرین الثاني  .14
 .2018ینایر/كانون الثاني 

فرج عنھ في وأُ  2017حتُجز في نوفمبر/تشرین الثاني اخالد البلطان، رجل أعمال،  .15
 .2018ینایر/كانون الثاني 

فرج عنھ في وأُ  2017جز في نوفمبر/تشرین الثاني رامي النعیمي، نجل وزیر سابق، احتُ  .16
 .2018ینایر/كانون الثاني 

وأفرج عنھ في  2017حم، رجل أعمال، احتُجز في نوفمبر/تشرین الثاني خالد عبد هللا المل .17
 .2018ینایر/كانون الثاني 

خالد التویجري، الرئیس السابق للدیوان الملكي السعودي، احتُجز في نوفمبر/تشرین الثاني  .18
 .2018وأفرج عنھ في ینایر/كانون الثاني  2017

 2017ر، احتُجز في نوفمبر/تشرین الثاني لؤي ناظر، نجل وزیر التخطیط السابق ھشام ناظ .19
 .2018في ینایر/كانون الثاني  وأفرج عنھ

اللواء علي القحطاني، ضابط عسكري سعودي ومساعد لألمیر تركي بن عبد هللا. احتُجز في  .20
 .وتوفي رھن االحتجاز 2017نوفمبر/تشرین الثاني 

احتُجز في نوفمبر/تشرین ، "نادي االتحاد الریاضي" الرئیس السابق لـمنصور البلوي،  .21
 .2017الثاني 

 2017محمد حسین العمودي، رجل أعمال سعودي إثیوبي، احتُجز في نوفمبر/تشرین الثاني  .22
 .2019فرج عنھ في ینایر/كانون الثاني وأُ 

نوفمبر/تشرین محمد الطبیشي، رئیس سابق للمراسم بالدیوان الملكي، احتجز وأفرج عنھ في  .23
 .2017الثاني 

الطیار ترافل"، احتُجز في نوفمبر/تشرین الثاني مجموعة ناصر بن عقیل الطیار، مؤسس " .24
2017. 

وأخلي سبیلھ  2017أسامة البار، األمین العام السابق لمكة، احتُجز في نوفمبر/تشرین الثاني  .25
 .2019في ینایر/كانون الثاني 

 .2018لمان آل سعود، احتُجز في ینایر/كانون الثاني األمیر سلمان بن عبد العزیز بن س .26

 . 2018األمیر عبد العزیز بن سلمان بن محمد آل سعود، احتُجز في ینایر/كانون الثاني  .27

األمیر الولید بن طالل، رجل أعمال وعضو بالعائلة المالكة السعودیة، احتُجز في  .28
 .2018الثاني وأخلي سبیلھ في ینایر/كانون  2017نوفمبر/تشرین الثاني 
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وأفرج عنھ  2017حتُجز في نوفمبر/تشرین الثاني ااألمیر عبد العزیز بن فھد، وزیر سابق،  .29
 .2018في ینایر/كانون الثاني 

األمیر فھد بن عبد هللا بن محمد آل سعود، نائب وزیر الدفاع السابق، والقائد السابق للقوات  .30
 . 2017نوفمبر/تشرین الثاني  البحریة الملكیة وعضو بعائلة آل سعود، احتُجز في

الراحل عبد هللا، والرئیس السابق للھالل األحمر  لملكاألمیر فیصل بن عبد هللا، نجل ا .31
فرج عنھ في دیسمبر/كانون األول وأُ  2017السعودي، احتُجز في نوفمبر/تشرین الثاني 

2017. 

احتُجز في نوفمبر/تشرین األمیر خالد بن طالل، رجل أعمال وشقیق األمیر الولید بن طالل،  .32
 .2018فرج عنھ في نوفمبر/تشرین الثاني وأُ  2017الثاني 

واألمین العام السابق لمكة، احتُجز في  الراحل عبد هللا لملكاألمیر مشعل بن عبد هللا، نجل ا .33
 .2017فرج عنھ في دیسمبر/كانون األول وأُ  2017نوفمبر/تشرین الثاني 

والوزیر السابق للحرس  الراحل عبد هللا لملكود، نجل ااألمیر متعب بن عبد هللا آل سع .34
ُ الوطني السعودي، احتُ   .2017فرج عنھ في نوفمبر/تشرین الثاني جز وأ

، والحاكم السابق للریاض، احتُجز في  الراحل عبد هللا لملكاألمیر تركي بن عبد هللا، نجل ا .35
 . 2017نوفمبر/تشرین الثاني 

 .2018ي بن عبد هللا، احتُجز في نوفمبر/تشرین الثاني فیصل الجربا، مساعد األمیر ترك .36

 2017األمیر تركي بن ناصر، مسؤول عسكري سابق، احتُجز في نوفمبر/تشرین الثاني  .37
 .2018فرج عنھ في ینایر/كانون الثاني وأُ 

فرج عنھ في وأُ  2017صالح كامل، رجل أعمال، احتُجز في نوفمبر/تشرین الثاني  .38
 .2017دیسمبر/كانون األول 

وأخلي سبیلھ في  2017سامي الذھیبي، مستشار، احتُجز في نوفمبر/تشرین الثاني  .39
 .2019ینایر/كانون الثاني 

وأخلي سبیلھ في  2017سامي باروم، رجل أعمال، احتُجز في نوفمبر/تشرین الثاني  .40
 . 2019ینایر/كانون الثاني 

سعودیة"، احتُجز في سعود الدویش، الرئیس التنفیذي السابق لـ"شركة االتصاالت ال .41
 .2017وأخلي سبیلھ في دیسمبر/كانون األول  2017نوفمبر/تشرین الثاني 

وأفرج عنھ  2017ولید الفتیحي، طبیب وشخصیة عامة، احتُجز في نوفمبر/تشرین الثاني  .42
 ، رھن المحاكمة.2019في أغسطس/آب 

 . 2017زھیر فایز، رجل أعمال، احتُجز في نوفمبر/تشرین الثاني  .43
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هللا بن سلطان بن محمد آل سلطان، قائد البحریة الملكیة السعودیة، احتُجز في عبد  .44
 .2017نوفمبر/تشرین الثاني 

 

عن حقوق المرأة ات/احتجاز المدافعين  

 24قبل أسابیع قلیلة من رفع السلطات السعودیة الحظر على قیادة النساء  في ، 2018في مایو/أیار 
السلطات حملة كبیرة منسقة ضد حركة حقوق المرأة السعودیة. أوقفت یونیو/حزیران، بدأت 

بمجال حقوق المرأة، واتھمت  ات/البارزین ات/على األقل من الناشطین 13السلطات في البدایة 
بعضھم بجرائم خطیرة تبدو متصلة مباشرة بنشاطھم. نفذت وسائل اإلعالم الموالیة للحكومة حملة 

 127".ونةتھن بأنھم "خمقلقة للغایة ضدھم، فوصف

 
، حصلت ھیومن رایتس ووتش على أدلة موثوقة على تعذیب 2018في نوفمبر/تشرین الثاني 

ن في منشأة احتجاز غیر اعتقالالسلطات السعودیة ألربع على األقل من الناشطات المحتجزات أثناء 
ة بین مایو/أیار رسمیة تُدعى "الفندق" أو "استراحة الضباط"، ویفترض أنھا في جدة، في الفتر

وأغسطس/آب. اشتمل التعذیب على الصعق بالكھرباء والجلد والتحرش واالعتداء الجنسي بما یشمل 
 128المالمسة والعناق القسریین.

 
 ونات عن حقوق المرأة المحتجزین/، أعلنت السعودیة عن أن المدافع2019مارس/آذار  1في 

نشاط " اموا بـق مبأنھ ین/اتالمحتجزوصف بیان صادر عن النیابة العامة  129اتھامات. سیواجھون
 130المملكة وسلمھا االجتماعي والمساس باللحمة الوطنیة". للنیل من أمن واستقرار المملكة ... منسق

مارس/آذار إن الھیئة الوطنیة لحقوق  1قال أیضا ناطق باسم النیابة العامة لإلعالم المحلي في 
لجمعیة الوطنیة لحقوق اإلنسان قد حققتا في ادعاءات التعذیب ولم تجد ما یدعمھا من اإلنسان وا

 131أدلة.

                                                           
، 2018مایو/أیار  23في لـ ھیومن رایتس ووتش، "السعودیة: تصاعد القمع ضد ناشطات حقوق المرأة"، بیان صح  127

https://www.hrw.org/ar/news/2018/05/23/318295. 
، 2018دیسمبر/كانون األول  6"السعودیة: أتیحوا الوصول إلى الناشطات المحتجزات"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،   128

https://www.hrw.org/ar/news/2018/12/06/324997 .Margherita Stancati and Summer Said, “Saudi Arabia Accused of 
Torturing Women’s-Rights Activists in Widening Crackdown on Dissent,” Wall Street Journal, November 20, 2018, 

https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-accused-of-torturing-women-activists-in-widening-crackdown-on-dissent-
 'Deposed aide to Saudi crown prince accused of role in female activists“)؛ 2019فبرایر/شباط  15(تم االطالع في  1542743107

torture,” Reuters, December 6, 2018, https://www.reuters.com/article/us-saudi-khashoggi-aide/deposed-aide-to-saudi-
crown-prince-accused-of-role-in-female-activists-torture-idUSKBN1O51ZX  2019فبرایر/شباط  15(تم االطالع في.( 

، 2019مارس/آذار  1ن رایتس ووتش، "السعودیة: توجیھ اتھامات إلى الناشطات المحتجزات"، بیان صحفي لـ ھیوم  129
https://www.hrw.org/ar/news/2019/03/01/327818. 

"، وكالة األنباء المختصة للمحكمة إحالتھم بصدد وأنھا المملكة بأمن باإلخالل المتھمین مع التحقیقات انتھاء تعلن العامة النیابة "  130
 .).2019أغسطس/آب  30،( تم االطالع في  https://www.spa.gov.sa/1894007، 2019مارس/آذار  1السعودیة، 

https://www.alarabiya.net/ar/saudi-، 2019مارس/آذار  2"النیابة السعودیة تنفي تعرض موقوفة للتعذیب"، العربیة،   131
today/2019/03/02/2019أغسطس/آب  30(تم االطالع في  للتعذیب-موقوفة-تعرض-تنفي-السعودیة-النیابة.( 

https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-accused-of-torturing-women-activists-in-widening-crackdown-on-dissent-1542743107
https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-accused-of-torturing-women-activists-in-widening-crackdown-on-dissent-1542743107
https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-accused-of-torturing-women-activists-in-widening-crackdown-on-dissent-1542743107
https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-accused-of-torturing-women-activists-in-widening-crackdown-on-dissent-1542743107
https://www.reuters.com/article/us-saudi-khashoggi-aide/deposed-aide-to-saudi-crown-prince-accused-of-role-in-female-activists-torture-idUSKBN1O51ZX
https://www.reuters.com/article/us-saudi-khashoggi-aide/deposed-aide-to-saudi-crown-prince-accused-of-role-in-female-activists-torture-idUSKBN1O51ZX
https://www.reuters.com/article/us-saudi-khashoggi-aide/deposed-aide-to-saudi-crown-prince-accused-of-role-in-female-activists-torture-idUSKBN1O51ZX
https://www.reuters.com/article/us-saudi-khashoggi-aide/deposed-aide-to-saudi-crown-prince-accused-of-role-in-female-activists-torture-idUSKBN1O51ZX
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مارس/آذار محاكمات فردیة لعشر نساء أمام "محكمة الریاض الجنائیة"،  13افتتحت السلطات في 
ات ناشط 9وعرفت النساء باالتھامات المنسوبة إلیھن للمرة األولى حینئذ. من الخاضعات للمحاكمة 

بینھن لجین الھذلول وعزیزة الیوسف وإیمان النفجان ومیاء الزھراني، وھتون الفاسي، وشدن 
العنزي وأمل الحربي وعبیر النمنكاني، ومیساء المانع، فضال عن رقیة المحارب، وھي محتجزة 

 2017.132إسالمیة أوقفت في األصل أثناء حملة منفصلة في سبتمبر/أیلول 

 
وتش مصادر مطلعة على صحائف االتھام التي كتبتھا النیابة العامة، وصفت لـ ھیومن رایتس و

محتوى االتھامات الخاصة بثالث موقوفات، وھي جمیعا تقریبا متصلة بالعمل الحقوقي السلمي، بما 
یشمل الترویج لحقوق المرأة والمطالبة بإنھاء نظام ولي األمر التمییزي في المملكة.  قالت المصادر 

ضد النساء األخریات مماثلة. كما اتھمت النیابة النساء بتشارك معلومات حول حقوق إن االتھامات 
المرأة في السعودیة مع صحفیین في المملكة، ودبلوماسیین ومنظمات حقوقیة دولیة، منھا ھیومن 

 133رایتس ووتش والعفو الدولیة، باعتبار أن ھذه االتصاالت أعمال إجرامیة.

 
ت السلطات بـ "اإلفراج المؤقت" عن عزیزة الیوسف وإیمان ، سمح2019مارس/آذار  28في 

مایو/أیار، صدر "إفراج مؤقت" جدید لصالح ھتون الفاسي وشدن  3في  134النفجان ورقیة المحارب.
ال تزال كل من لجین الھذلول ومیاء  135العنزي وأمل الحربي وعبیر النمنكاني ومیساء المانع.

 ة.الزھراني رھن االحتجاز ألسباب مجھول

 
مثُلت ثالث ناشطات بارزات أخریات ھن سمر بدوي ونور عبد العزیز ونسیمة السادة، أمام المحكمة 

 136االتھامات المنسوبة إلیھن. تُكّشف یونیو/حزیران، لكن لم  27الجنائیة المتخصصة بالمملكة في 

 
بینھم المحامي إبراھیم أیضا رجاال على صلة بحركة حقوق المرأة،  2018شملت اعتقاالت مایو/أیار 

المدیمیغ، والناشط محمد الربیعة، ورجل األعمال عبد العزیز المشعل. أخلي سبیل المدیمیغ والمشعل 

                                                           
، 2019مارس/آذار  21ان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش، "السعودیة: اتھامات جائرة بحق ناشطات حقوق المرأة"، بی  132

https://www.hrw.org/ar/news/2019/03/21/328376 
 السابق.  133
134  , March Washington Post” Saudi Arabia temporarily releases 3 women arrested in crackdown on activists,“Karim Faheem, 

28, 2019, https://beta.washingtonpost.com/world/middle_east/saudi-arabia-temporarily-releases-3-women-arrested-in-
crackdown-on-activists/2019/03/28/b4cfe340-5166-11e9-af35-1fb9615010d7_story.html  أغسطس/آب  30(تم االطالع في

2019.( 
135  -middle-https://www.bbc.com/news/world BBC, May 3, 2019, ”Saudi Arabia temporarily frees four women activists,“

east-48142640  2019أغسطس/آب  30(تم االطالع في.( 
 .2019مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع شخص سعودي، یولیو/تموز   136
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في دیسمبر/كانون األول وینایر/كانون الثاني على التوالي، لكن الربیعة ال یزال  على ما یبدو 
 137محتجزا دون تھم.

 

 قائمة المحتج�ين

یونیو/حزیران  6وناشطة معنیة بحقوق المرأة، احتُجزت في  نوف عبد العزیز، كاتبة .1
 ، رھن المحاكمة. 2018

 . 2018یونیو/حزیران  10میاء الزھراني، ناشطة معنیة بحقوق المرأة، احتُجزت في  .2

ھتون الفاسي، ناشطة معنیة بحقوق المرأة، مساھمة في صحیفة الریاض وأستاذة مساعدة  .3
وأخلي سبیلھا في مایو/أیار  2018یونیو/حزیران  21في  بـ"جامعة الملك سعود"، احتُجزت

2019. 

، وھي رھن 2018مایو/أیار  15لجین الھذلول، ناشطة معنیة بحقوق المرأة، احتُجزت في  .4
 المحاكمة.

 2018مایو/أیار  24إیمان النفجان، ناشطة معنیة بحقوق المرأة ومدّونة، احتُجزت في  .5
 .2019مارس/آذار  28وأخلي سبیلھا في 

، أخلي 2018مایو/أیار  15عزیزة الیوسف، ناشطة معنیة بحقوق المرأة، احتُجزت في  .6
 .2019مارس/آذار  28سبیلھا في 

أمل الحربي، زوجة الناشط فوزان الحربي عضو الجمعیة السعودیة للحقوق المدنیة  .7
 .2019أیار /، وأفرج عنھا في مایو2018والسیاسیة (حسم)، احتُجزت في یولیو/تموز 

 ، رھن المحاكمة. 2018نسیمة السادة، ناشطة حقوقیة، احتُجزت في أواخر یولیو/تموز  .8

 ، رھن المحاكمة. 2018سمر بدوي، ناشطة حقوقیة، احتُجزت في أواخر یولیو/تموز  .9

وأخلي سبیلھا في  2018شدن العنزي، ناشطة معنیة بحقوق المرأة، احتجزت في مایو/أیار   .10
 .2019مایو/أیار 

عبیر عبد هللا النمنكاني، ناشطة معنیة بحقوق المرأة، احتُجزت في نوفمبر/تشرین الثاني  .11
 .2019، أخلي سبیلھا في مایو/أیار 2018

، أخلي سبیلھا في 2018میساء المانع، ناشطة معنیة بحقوق المرأة، احتُجزت في مایو/أیار  .12
 .2019مایو/أیار 

                                                           
137  ember 24, 2019, Bloomberg, Dec” Saudi Lawyer Who Defended Activists Is Freed, Sources Say,“Vivian Nereim, 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-24/saudi-lawyer-who-defended-activists-is-said-to-have-been-freed  تم)
 .2019)؛ مقابالت ھیومن رایتس ووتش مع نشطاء حقوقیین سعودیین، ینایر/كانون الثاني 2019أغسطس/آب  30االطالع في 
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 .2018نیة بحقوق المرأة، احتجزت وأخلي سبیلھا في مایو/أیار مدیحة العجروش، ناشطة مع .13

 .2018حصة الشیخ، ناشطة معنیة بحقوق المرأة، احتُجزت وأخلي سبیلھا في مایو/أیار  .14

 . 2018عائشة المانع، ناشطة معنیة بحقوق المرأة، احتُجزت وأخلي سبیلھا في مایو/أیار  .15

 . 2018تُجزت وأخلي سبیلھا في مایو/أیار والء آل شبر، ناشطة معنیة بحقوق المرأة، اح .16

، وأخلي سبیلھ في 2018مایو/أیار  15إبراھیم المدیمیغ، محامي وناشط حقوقي، احتُجز في  .17
 . 2018دیسمبر/كانون األول 

 . 2018مایو/أیار  15محمد الربیعة، ناشط معني بحقوق المرأة، احتُجز في  .18

 15ناشط معني بحقوق المرأة، احتُجز في عبد العزیز المشعل، معني باألعمال الخیریة و .19
 .2019وأخلي سبیلھ في ینایر/كانون الثاني  2018مایو/أیار 

 

2019اعتقاالت أب�يل/نيسان   

أو نحوه، ورغم استمرار االنتقادات الدولیة على خلفیة مقتل خاشقجي،  2019أبریل/نیسان  4في 
كاتبا وناشطا. قال نشطاء حقوقیون  13المرة نفذت السعودیة حملة اعتقاالت جدیدة، استھدفت بھا ھذه 

سعودیون لـ ھیومن رایتس ووتش إنھم ال یعرفون باألسباب المحددة للتوقیفات لكن قالوا إن 
 138المحتجزین على صلة بحركة حقوق المرأة السعودیة.

 
أمریكي وابن ناشطة حقوق -أبریل/نیسان، ھو مواطن سعودي 4أحد الموقوفین في  ،صالح الحیدر

لمرأة عزیزة الیوسف. إضافة إلى الحیدر، كان من الموقوفین بدر اإلبراھیم، كاتب وطبیب یحمل ا
الجنسیتین األمریكیة والسعودیة، ومحمد الصادق، وعبد هللا الدحیالن، ونایف الھنداس، وأیمن 

الدریس، ورضا البوري، ومقبل الصقر، وثُمر المرزوقي وزوجتھ خدیجة الحربي، وھم جمیعا 
ب. اآلخرون ھم عبد هللا الشھري، المحامي وزوجتھ الطبیبة شیخة العرف، وفھد أبا الخیل، وھو ُكتا

 139ناشط مستقل. كانت الحربي حامال وقت توقیفھا.

 
في مارس/آذار، أوقفت السلطات السعودیة أنس المزروع، األستاذ الُمحاضر بجامعة الملك سعود، 

السعودیات المحتجزات أثناء ندوة بـ"معرض الریاض للكتاب" في بعدما أثار قضیة الناشطات 
 140فبرایر/شباط.

                                                           
 .2019رایتس ووتش مع نشطاء حقوقیین سعودیین، أبریل/نیسان  مقابالت ھیومن  138
 السابق.  139
أبریل/نیسان  5العفو الدولیة،   "المملكة العربیة السعودیة: موجة جدیدة من االعتقاالت وحظر السفر أحدث اعتداء على حریة التعبیر"،  140

2019 ،https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/04/saudi-arabia-new-wave-of-arrests-and-travel-bans-latest-
assault-on-freedom-of-expression/ ،  الملك جامعة في المحاضر المزروع أنس األستاذ " )؛2019أغسطس/آب  30(تم االطالع في 
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 قائمة المحتجزین
 .2019صالح الحیدر، كاتب وناشط، احتُجز في أبریل/نیسان  .1
 .2019بدر اإلبراھیم، كاتب وطبیب، احتُجز في أبریل/نیسان  .2
 .2019محمد الصادق، كاتب، احتُجز في أبریل/نیسان  .3
 .2019الدحیالن، كاتب، احتُجز في أبریل/نیسان عبد هللا  .4
 .2019نایف الھنداس، كاتب، احتُجز في أبریل/نیسان  .5
 .2019أیمن الدریس، كاتب، احتُجز في أبریل/نیسان  .6
 .2019رضا البوري، كاتب، احتُجز في أبریل/نیسان  .7
 .2019مقبل الصقر، كاتب، احتُجز في أبریل/نیسان  .8
 .2019جز في أبریل/نیسان ثُمر المرزوقي، كاتب، احتُ  .9

 .2019خدیجة الحربي، كاتب، احتُجز في أبریل/نیسان  .10
 .2019عبد هللا الشھري، محامي، احتُجز في أبریل/نیسان  .11
 .2019شیخة العرف، طبیبة، احتُجز في أبریل/نیسان  .12
 .2019احتُجز في أبریل/نیسان فھد أبا الخیل، ناشط،  .13
 .2019الملك سعود، احتُجز في مارس/آذار أنس المزروع، ُمحاضر في جامعة  .14

  

                                                           
متاح على: على یوتیوب  مقطع فیدیو  ،2019مارس/آذار  28"، الكتاب معرض في المعتقالت الناشطات حقوق عن یدافع سعود

https://www.youtube.com/watch?v=WV3bbNq7Ma4  2019أغسطس/آب  30(تم االطالع في.( 
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 شكر وتنويه
 

أجرى بحوث ھذا التقریر وكتبھ آدم كوغل، الباحث بقسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا في ھیومن 
قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا،  كبیرة من باحثة مساعدة فيرایتس ووتش، مع مساعدة بحثیة 

 ومن آرون بوروز، المتدرب بقسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا.

 
مایكل بَْیج، نائب مدیرة قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا، وروثنا بیغم، باحثة راجع التقریر كل من 

أولى بقسم حقوق المرأة، وكالیف بالدوین، استشاري قانوني أول، وتوم بورتیوس، نائب مدیر 
البرامج. قدمت دیانا نعوم منسقة قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا مساعدة في التحریر واإلنتاج. 

 ریر للنشر كل من خوسیھ مارتینیز، المنسق األول، وفیتزروي ھوبكنز، مدیر المراسالت.أعد التق
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 األميرة الملكي السمو صاحبة إلى: رسالة 1 الملحق

 ووتش رايتس هيومنمن  سعود آل بندر بنت �يما

 ریما بنت بندر آل سعودصاحبة السمو الملكي األمیرة 

 السفیرة

 سفارة المملكة العربیة السعودیة

 واشنطن العاصمة

 

 صاحبة السمو الملكي األمیرة ریما بنت بندر آل سعود،

 ،تحیة طیبة وبعد

 

 "ھیومن رایتس ووتش"العامة للبحوث التي أجرتھا  نتائجنكتب إلیكم لنطلعكم على ال
تماس رد لوال 2017شامل لألصوات الناقدة منذ بشأن قمع المملكة العربیة السعودیة ال

 تشرین الثاني/خالل األسبوع األول من نوفمبربھذا الشأن حكومتكم قبل نشر تقریرنا 
2019. 

دولة  90منظمة دولیة مستقلة غیر حكومیة تھتم بقضایا حقوق اإلنسان في أكثر من ك
 اومدخالتھ اھارؤلى طالع عحول العالم، نتواصل بانتظام مع السلطات الحكومیة لال

مناقشة المخاوف وتحدید فرص المشاركة البناءة. من المھم بالنسبة لنا أن نسمع و
  .نظر الحكومة السعودیة بنزاھة ودقة ةوجھ قدموأن نتأكد من أننا نم وجھة نظرك

 من الحكومة السعودیة.یأتینا أي رد اإللكتروني  موقع ھیومن رایتس ووتش سینشر

، مما لھ ، عیّن الملك سلمان نجلھ محمد بن سلمان ولي عھد2017 حزیران/في یونیو
 إیجابیة راتمع تغیّ ترقیتھ  ت. تزامنللبالد الفعلي حاكمالو ةلسعودیالتالي لملك الجعلھ 

 الساحة السیاسیة الدولیة. في عنھصورة إیجابیة  ساھم بنشرما بالنسبة للنساء والشباب 

محمد بن سلمان في الخارج  صورةبالمظاھر البّراقة المستجدة التي أحاطت  لكن وراء
فقد أزاح ولي العھد ، تقبع حقیقة مظلمة في السعودیة والتقدم المحرز للنساء والشباب

 قبیل، و2017. في صیف داخل المملكة صعوده السیاسي قد یعترضأي شخص 
النیابة العامة واألمن في البالد، ة أجھزأعادت السلطات تنظیم  ،ترقیتھ إلى ولي العھد

الملكي  دویانال بتصرف، ووضعتھا مباشرة في السعودیةاألدوات الرئیسیة للقمع 
استھدفت العشرات التي السلطات سلسلة من حمالت االعتقال  شنتثم  والملك سلمان.

·موسكو·آنجلس لوس ·لندن· جوهانسبورغ·جنيف· شيكاغو·بروكسيل·برلين· بيروت· أمستردام  · با�يس·يورك نيو · نيروبي 

 �يورخ- واشنطن·تورنتو· طوكيو-فرانسيسكو سان

 

HUMAN RIGHTS WATCH 
350 Fifth Avenue, 34th Floor 
New York, NY 10118-3299 
Tel: 212-290-4700 
Fax: 212-736-1300 

 قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 سارة لیا ویتسن، المدیرة التنفیذیة

 المدیرة ة، نائبلما فقیھ
 إریك غولدستین، نائب المدیرة

  أحمد بن شمسي، مدیر التواصل والمرافعة

 

 اللجنة االستشاریة
 كاثرین بیراتیس، المدیرة

 بالي، مسؤولآسلي 
 بروس راب، مسؤول

 سیك، مسؤولغاري 
 فؤاد عبد المومني

 جمال أبو علي
 یاسر عكاوي

 الدوسري ھالة
 صالح الحجیالن

 غانم النجار
 لیزا أندرسون

 دیفید بیرنشتاین
 ھناء إدوار

 بھي الدین حسن
 حسن المصري
 منصور فرحان

 لبنى فریح غورغیس
 عمرو حمزاوي
 أسوس ھاردي
 شوان جبارین

 مارینا بینتو كوفمان
 یوسف خالت

 مارك لینش
 أحمد منصور

 عبدالعزیز نعیدي
 نبیل رجب

 فیكي رسكین
 تشارلز شماس

 تاماسیبي سوزان
 كریستوف تانغي

 
 ھیومن رایتس ووتش

 كینیث روث، المدیر التنفیذي
نائب المدیر التنفیذي  میشیل ألكساندر،

 والمبادرات العالمیة
 ن لیفاین، نائب المدیر التنفیذیـ البرامجایا

 الستینغ، نائب المدیر التنفیذي، العملیاتتشاك 
 ولید أیوب، مدیر تكنولوجیا المعلومات

 إیما دالي، مدیرة االتصاالت
 ة واإلدارةیالمال ةباربرا غولییلمو، مدیر

 باباتوندي أولوغبوجي، نائب مدیر البرامج
 دینا بوكیمبنیر، المستشار العام

 توم بورتیوس، نائب مدیر البرامج
 یر القانونیة والسیاسیةجیمس روس، مد

 جو ساوندرز، نائب مدیر البرامج
 فرانسیس سینا، مدیر الموارد البشریة
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 ،رجال دین بارزینومن بینھم  المحتملین لسیاسات الحكومة السعودیةالمنتقدین الحالیین ومن 
كبار رجال ، باإلضافة إلى 2017 أیلول/في سبتمبر وناشطین حقوقیینوأكادیمیین  ،ومفكرین

، ومدافعین/ات 2017 تشرین الثاني/في نوفمبر بتھم الفسادالعائلة المالكة  من األعمال وأفراد
ا موجات االعتقال غالب زامنتت. 2018 أیار/من مایو بدءاعن حقوق المرأة في البالد  بارزین/ات

 وسائل اإلعالم الموالیة للحكومة. من قبل مع حمالت تشھیر وافتراء على المعتقلین

حقوق لیس ظاھرة جدیدة الاحتجاز المواطنین بسبب انتقادھم السلمي لسیاسات الحكومة أو مناصرة 
استعمال  باإلضافة إلى ةفترة قصیر خاللالعدد الھائل من األفراد المستھدفین  في السعودیة، لكن

ما جعل موجات االعتقال بعد  ، ھوالقیادة السعودیة السابقةتستخدمھا ممارسات قمعیة جدیدة لم 
 بارزة ومختلفة. 2017

ن ُسّموا احتجاز مكغیر رسمیة،  المحتجزین في أماكن احتجاز إبقاءتشمل ھذه األسالیب الجدیدة 
احتجاز و، 2018إلى أوائل  2017في الریاض من أواخر  الریتز" الفخم"بمعتقلي الفساد في فندق 

تفشي . ظھرت مزاعم ب2018بارزات في "فندق" أو "دار ضیافة" خالل صیف ناشطات حقوقیات 
، ذكرت مثال .م أثناء وجودھم في مراكز االحتجاز غیر الرسمیةوإساءة معاملتھ ینتعذیب المعتقل

دخول احتاجوا إلى  الریتزمن معتقلي  17أن  2018 آذار/مارس 12في " یویورك تایمز"ن
تلقت ھیومن رایتس  كماا في الحجز. قتوفي الح رجالاالعتداء البدني، ومنھم بسبب  المستشفى

بت أربع معلومات موثوقة من مصادر مطلعة تفید بأن السلطات عذّ  2018ووتش في أواخر 
عن طریق الصدمات  ةیات بارزات أثناء وجودھن في مركز احتجاز غیر رسمیناشطات سعود

 .والمالمسة قسراتقبیل المعانقة ووال ،أفخاذھن وجلد ،الكھربائیة

دون تھمة أو  -كثر من عام أل -حتجاز التعسفي الطویل األجل الكما تضمنت الممارسات المسیئة ا
الذین  بتھم الفساد المزعومةبعض المعتقلین  یزالال ، مثالمحاكمة أو أي عملیة قانونیة واضحة. 

حتجاز دون تھمة أو محاكمة، بمن فیھم الكتابة ھذه السطور قید ا حتى 2017اعتقلوا في أواخر 
 عادل الفقیھ.الوزیر السابق تركي بن عبد هللا، نجل الملك الراحل عبد هللا وحاكم الریاض السابق، و

من شملت الممارسات التعسفیة األخرى ابتزاز األصول المالیة للمحتجزین مقابل إطالق سراحھم 
، مثال. ال تعد جرائم معترف بھا قانونا لمحتجزین على أفعاللاإلعدام  وطلبعملیة قانونیة دون أي 

ن المفكر الدیني اإلصالحي حسبحق عقوبة اإلعدام  االمدعون العامون السعودیون حالی طلبی
فرحان المالكي بتھم غامضة تتعلق بالتعبیر عن أفكاره الدینیة السلمیة، وكذلك ضد رجل الدین 

 احتُِجزالسلمیة. السیاسیة ومواقفھ وجمعیاتھ  تصریحاتھ عنفقط  جمةالمعروف سلمان العودة بتھم نا
 .2017خالل حملة سبتمبر كالھما 

للتدقیق الدولي الذي داخل المملكة  مانمحمد بن سل الجانب القمعي من سجل خضعمع ذلك، لم ی
للصحفي السعودي وكاتب  وحشيصدم القتل البعدما ، 2018 ر/تشرین األولیستحقھ حتى أكتوب

اسطنبول الرأي العام العالمي وأدى  السعودیة في قنصلیةالجمال خاشقجي في  "واشنطن بوست"ال
ً أوسع نطاقتدقیق إلى   حقوق في السعودیة.ال في وضع ا
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مساءلة أي قید المحاكمة والسجن بدون  عارضینبینما بقي عشرات المو ،2019تصف في من
أو مقتل خاشقجي، استأنفت السلطات السعودیة جھودھا  حتجزینواضحة عن مزاعم تعذیب الم

اإلعالن  ، وذلك جزئیا عبرعن مقتل خاشقجي الدولیة بعیدا سردیةالر لتحسین سمعة البالد وتحوی
، أعلنت السعودیة أن النساء تموز/في أواخر یولیو حقوق المرأة.في مجال عن إصالحات رئیسیة 

 من الحصول على جوازات سفر دون موافقة أحد أقاربھن الذكور مكنّ تتس اعام 21 فوقالسعودیات 
ي أوائل الحمایة الجدیدة ضد التمییز في العمل. ف سبلأطفالھن واالستفادة من والدة وتسجیل 
التي تسمح  نظمة، أعلنت المملكة العربیة السعودیة عن مزید من التغییرات في األآب/أغسطس

 .من وصي األمر الذكرسنة بالسفر إلى الخارج بحریة دون إذن  21للنساء فوق 

 ینالممارسات التعسفیة والمسیئة ضد المعارض، تُبیّن التقدم الكبیر الذي أحرزتھ النساء رغم
زال تالقانون في السعودیة ال  سیادةأن  ،التام للمساءلة واالفتقار 2017منذ منتصف  شطاءوالن

 القیادة السیاسیة في البالد. وقد تتقّوض متى شاءت بحسب ةضعیف

األمیر محمد بن سلمان إدخال عھده لملك سلمان وولي ینبغي ل، قیام السعودیة بإصالح حقیقي إلثبات
 :عبر ما یليذلك وحقوق األساسیة الالمواطنین السعودیین بإصالحات جدیدة لضمان تمتع 

لممارستھم السلمیة لحقھم في حریة فقط المحتجزین  اإلفراج الفوري عن جمیع السجناء •
التعبیر وتكوین الجمعیات، بمن فیھم السجناء المدانون بارتكاب جرائم مزعومة والذین 

 المحتجزون تعسفا؛و تجري محاكمتھم حالیا
 المحتجزین؛ إتاحة وصولھم دون عرقلة إلىلمراقبین الدولیین بدخول البالد والسماح ل •
بقتل الصحفي جمال  شخصا اتھموا 11لـ جاریةال حول المحاكمةجمیع المعلومات  نشر •

خارج  المعنیة بحاالت اإلعدامخاشقجي وتنفیذ توصیات المقررة الخاصة لألمم المتحدة 
 ؛2019 حزیران/في تقریرھا الصادر في یونیو عسفاتنطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو 

، بما في یینالحقوقالنشطاء  وقف جمیع أعمال الترھیب والمضایقات وحمالت التشھیر ضد •
 ؛من یدعون ذلكأو  سلطة دینیة الحمالت بحق األفراد المناطقة بھمذلك 

وثائق  "نظاموقف فرض حظر السفر التعسفي دون مبرر أو إخطار وسن تغییرات على  •
 السفر الصادرة عن وزارة الداخلیة؛حظر الطعن في قرارات إمكانیة بما یكفل  "السفر

حدد بوضوح األفعال التي تؤدي إلى مسؤولیة جنائیة بما یتماشى مع یإصدار قانون عقوبات  •
قانون استخدام التعذیب والمعاملة أو العقوبة ال مأن یجرّ  على نسانالمعاییر الدولیة لحقوق اإل

 القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة؛
لسجن دائما والتي تُستخدم  "2007ام لع یةجرائم المعلومات "نظاممن  6إلغاء المادة  •

 بسبب انتقاداتھم السلمیة؛ معارضینال
 تواصلھم مع محاموضمان  مام المحكمةالسماح للمحتجزین بالطعن في قانونیة احتجازھم أ •

 التعذیب؛تحت باإلكراه أو  تُنتَزع التي قواللأل عدم قبول المحكمةفي الوقت المناسب و
 موإبالغھفورا وقبل االستجواب ھ ونیختار نالذی بالمحامي تواصل معبال ینالسماح للمحتجز •

االحتجاز لدى وكاالت وغیرھا من أماكن  "المباحث"بھذا الحق في مراكز الشرطة ومكاتب 
 ؛لـ"نظام اإلجراءات الجزائیة"إنفاذ القانون وفقا 
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 م؛ومحامیھ ینزالكامل للمحتجَ  محتواھا وإتاحةبالفیدیو جمیع التحقیقات توثیق  •
 بالقیام معینة أو عمالأعن التعھد باالمتناع  ینزوقف الممارسات التي تتطلب من المحتجَ  •

وال  قضائيمن اتفاق رسمي  اما لم یكن ھذا التعھد جزءعنھم كشرط لإلفراج  خراآلھا ببعض
 .ھمحقوقل المحتجزین ممارسةمع من األحوال  یتعارض بأي حال

 قبلعلى ھذه النتائج والتوصیات وأي تعلیقات أخرى الكریم ردا  سنكون ممتنین إلرسال مكتبكم
ھیومن رایتس ووتش بالكامل على تتلقاه أي رد كتابي  سیُنَشر . 2019 تشرین الثاني/نوفمبر 1

 .التقریر القادم مع اإللكتروني ھاموقع

 ،مع فائق االحترام والتقدیر

 

 مایك بَْیج

 
 نائب المدیرة التنفیذیة

 قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 ھیومن رایتس ووتش
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 دمحم هدهع يلوو زيزعلا دبع نب ناملس يدوعسلا كلملل ةيئاعد ةحول
 41 يف ةيدوعسلا ،ةمركملا ةكم ةرامإ ،ةدج عراوش دحأ يف ناملس نب
.8102 لوألا نوناك/ربمسيد

زجدميإ يتيغ ربع سيبروك/سآ وأ لوأ نإ ترآ/غروفال كيرإ 8102 ©

 روضحل ناملس نب دمحم يدوعسلا عافدلا ريزوو دهعلا يلو لوصو
 يف ءاضعألا 14ـلا لودلا يف عافدلا ءارزوو يلوؤسمل لوألا عامتجالا
 يف ةيدوعسلا ةدايقب ”باهرإلا ةبراحمل يركسعلا يمالسإلا فلاحتلا“
.7102 يناثلا نيرشت/ربمفون 62 يف ،ضايرلا ةمصاعلا

زجدميإ يتيغ/يب فإ هيآ/نيدلا رون زياف 7102 ©

 هلعج ام ,دهعلل ايلو ناملس نب دمحم هلجن زيزعلا دبع نب ناملس يدوعسلا كلملا نّيع ,7102 ناريزح/وينوي يف
 ام ,بابشلاو ءاسنلل ةبسنلاب ةيباجيإ تاّريغت عم هتيقرت تنمازت .دالبلل يلعفلا مكاحلاو ةيدوعسلل لبقملا كلملا

.ةيلودلا ةيسايسلا ةحاسلا ىلع دهعلا يلول ةيباجيإ ةروص لقص يف مهاس

 دقف .ةملظُم ةقيقح عبقت جراخلا يف ناملس نب دمحم ةروصب تطاحأ يتلا ةدجتسملا ةقاّربلا رهاظملا ءارو نكل
 ,7102 يف .يسايسلا هدوعص قيرط يف فوقولا ىلع ؤرجي ةكلمملا يف صخش يأ ةحازإ ىلإ دهعلا يلو ىعس

 يف ةيساسألا عمقلا تاودأ يهو ,ةيدوعسلا نمألاو ةماعلا ةباينلا ةزهجأ ميظنت ءودهب تاطلسلا تداعأ
 ,لاقتعالا تالمح نم ةلسلس اهدعب تاطلسلا تنش .ةرشابم يكلملا ناويدلا فارشإ تحت اهتعضوو ,ةكلمملا
 تالاقتعا تلمشو ,ةيدوعسلا ةيموكحلا تاسايسلل نيلمتحملاو نييلاحلا نيدقتنملا تارشع اهيف تفدهتسا

 قوقح نع تاعفادملا زربأو ,نيزراب نييقوقح ءاطشنو ,نييميداكأو ,نيركفمو ,نيزراب نيد لاجرل ةيعامج
 ةكلاملا ةلئاعلاب ءارمأو نييموكح نيلوؤسمو لامعألا لاجر رابك ضعب ىلإ ةفاضإلاب ,ةكلمملا يف ةأرملا
 هجاوي امنيب ,بيذعتلل مهضعب ضرعت دقو ركذُت ةبجاو ةينوناق تاءارجإب نولقتعملا ظحي مل .داسفلاب نيمهتملا
.اهب فرتعم مئارج يأ هبشت ال لاعفأل مادعإلا ةبوقع مهنم ددع

 طساوأ ذنم ءاطشنلاو نيضراعملا قحب ةئيسملاو ةيفسعتلا تاسرامملا نّيبُت ,ءاسنلل ىربكلا مدقتلا هجوأ مغر
 تءاش ىتم ضّوقتت نأ نكميو ،ةفيعض لازت ال ةكلمملاب نوناقلا ةدايس نأ ،ةبساحملل لماكلا بايغلاو ،7102
.دالبلا يف ةيسايسلا ةدايقلا

تاحالصإلا هّوشي ناملس نب دمحم دهع يف عمقلا ديدشت

رييغتلل حدافلا نمثلا
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