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رسائل القسط
إلى املجتمع السعودي:
انتهــاكات حقــوق اإلنســان وتكميــم األفــواه مــن شــأنها أن تعرض حيــاة املزيد
مــن االصالحييــن والنشــطاء للخطــر ،وتدميــر املجتمــع بإخفــاء الحقيقــة
وترســيخ االســتبداد ،لــذا فــإن كشــف االنتهــاكات والتصــدي لهــا بكافــة الطــرق
املشــروعة هــو واجــب مجتمعــي يجــب عــدم التفريــط فيــه.
إلى منظمات حقوق اإلنسان والنشطاء وداعمي الحقوق والحريات:
املجتمــع يف الداخــل يشــعر بأنــه مكبــل ويثمــن جهودكــم ودعمكــم ،عــدم
التفاعــل املباشــر ال يعنــي عــدم االهتمــام ،بــل يعنــي الخــوف مــن ســطوة
الســلطات.
إلى السلطات السعودية:
تماما ،محاولة ترســيخ االســتبداد باالعدامات
هــذه االنتهــاكات يجــب أن تتوقف ً
والتعذيــب والســجون وتكميــم األفــواه وقمــع حريــات كل فئــات املجتمــع مــن
شــأنه املزيــد مــن التدميــر والتخلــف للبــاد ،ويعــرض املســتقبل ملزيــد
مــن الخطــر ســواء مــن االتجــاه للعنــف الــذي يدفــع لــه القمــع واالســتبداد،
أو التخلــف الــذي هــو نتيجــة الفســاد ،إن مــا يحــدث يف الســعودية حال ًيــا
هــو حــرب ىلع الحريــات ،وتغييــب للمجتمــع ،وطمــس للتاريــخ ،وتعريــض
ً
حــال والســماح للحريــات
ملســتقبل البــاد للخطــر ،يجــب التوقــف عنــه
والعدالــة واملســاواة أن تأخــذ مجراهــا ،وللمجتمــع الســعودي أن يشــارك يف
إدارة بــاده ،فمــن حــق هــذا الشــعب أن يعيــش حيــاة تليــق بكرامتــه ،وتحتــرم
ثقافتــه وتاريخــه ،وأال يكــون العــام الجــاري  2017عــام بــؤس وظلــم كمــا كان
العــام  2016واألعــوام التــي ســبقته.
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إلى الدول الحليفة للنظام السعودي وبقية املجتمع الدولي:
ال تصدقــوا دعــاوى النظــام الســعودي ومــن يعمــل لصالحــه بــأن املجتمــع
راض عمــا يجــري لــه ،وتذكــروا أن هــذا الشــعب لــه حــق الحيــاة الكريمــة مثــل
بقيــة شــعوب العالــم ،وأن تشــويه ســمعته املمنهجــة مــن قبــل الســلطات
الســعودية يجــب أال تكــون مقبولــة مــن طرفكــم ومــروج لهــا مــن قبــل
إعالمكــم و مراكزكــم ،فــا يصــح وصم املجتمــع الســعودي بالتشــدد أو اإلرهاب
أو التخلــف وعــدم الجاهزيــة لإلصــاح ملجــرد أن النظــام الســعودي يصــف
املجتمــع ويشــتمه بذلــك ،يف حيــن أن املجتمــع مكبــل ومهدد وال يســتطيع
أن يعبــر عــن رأيــه بحريــة .تذكــروا أن حقــوق اإلنســان حــق لــكل إنســان أ ًيــا
كان دينــه وعرقــه ولونــه ،وصفقــات النفــط واألســلحة وعمــل لوبيــات املــال
مانعــا مــن اتخــاذ مواقــف أخالقيــة والوقــوف بجديــة
يجــب أال تكــون حاج ًبــا
ً
للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان والحريــات.
إلى جماعات العنف وداعميها:
إن مــا تقومــون بــه هــو انســجام مــع اســتراتيجية الســلطات الســعودية التــي
رســخت للتغييــر بالقــوة والعنــف وحرمــت كل املطالــب بالطــرق الســلمية ،كما
قدمــا يف املزيــد
أن العنــف لهــو املبــرر األول للســلطات الســعودية للمضــي ً
مــن القمــع واالنتهــاكات ،مســتغلة األخطــاء التــي ترتكــب مــن جماعــات
العنــف لتبريــر قمعهــا وللترويــج لنفســها يف الخــارج كحامــي مــن العنــف،
ومقدمــة املجتمــع الســعودي كمجتمــع متشــدد ومتخلــف مســتغلة عمليــات
يــروح ضحيتهــا أبريــاء ومــن خيــرة أبنــاء الوطــن مــن مدنييــن ورجــال أمــن،
يتألــم الوطــن كلــه مــن العنــف ،وال يســتفيد منــه ســوى الســلطات الســعودية،
هــذه دعــوة لــكل مــن تــورط بالفعــل أو التأييــد أو الدعــم للتراجــع والتوقــف
معــا بــكل األشــكال الســلمية
فــوًرا ،والعمــل ىلع مقاومــة العنــف واالســتبداد ً
واملشــروعة.
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مقدمة
كان العــام املنصــرم  2016هــو امتــداد لتصاعــد القمــع املســتمر منــذ أن تولــى
ـدا مــن
امللــك ســلمان ســدة الحكــم يف العــام  ،2015والــذي أعطــى الكثيــر جـ ً
الوعــود التــي ثبــت منــذ العــام  2015أنهــا لــم تحســن الحــال يف اململكــة
العربيــة الســعودية ،بــل إن الوضــع يســير لألســوأ مــن الناحيــة الحقوقيــة
وبشــكل رهيــب ،وبهــذا كان العــام املنصــرم  2016هــو امتــداد للحقبــة التــي
بدأهــا امللــك ســلمان بتعييــن وزيــر الداخليــة محمــد بــن نايــف ول ًيــا للعهــد
وهــو صاحــب املســؤولية عــن قمــع الحريــات ومطــاردة النشــطاء وانتهــاكات
حقــوق اإلنســان األخــرى ،باإلضافــة لتعييــن امللــك البنــه محمــد ول ًيــا لولــي
ورئيســا ملجلــس الشــؤون االقتصادية ،ليكون املســؤول
العهــد ووزيـ ًرا للدفــاع
ً
األول عــن جرائــم الحــرب يف اليمــن وعــن األزمــة االقتصاديــة يف الســعودية
التــي فاقمــت الفقــر والبطالــة.
ويف العــام املنصــرم  2016اســتمرت محاكمــات النشــطاء يف املحكمــة
الجزائيــة املتخصصــة واملؤسســة بطريقــة غيــر قانونيــة للتعاطــي مــع
قضايــا اإلرهــاب ،واســتمرت تصــدر األحــكام بالســجن لســنوات طويلــة ضــد
نشــطاء حقــوق اإلنســان ودعــاة اإلصــاح ونشــطاء املجتمــع املدنــي ،وصدرت
أحــكام قاســية بحــق عــدد مــن النشــطاء والكتــاب والصحفييــن وغيرهــم.
كمــا اســتمرت الحــرب الســعودية ىلع اليمــن ،ووثق اســتخدام أســلحة محرمة
دول ًيــا ،وأقــرت الســلطات الســعودية باســتخدام قنابــل عنقوديــة يف اليمــن
وذلــك بعــد إنــكار طويــل مــن قبلهــا ومــن قبــل حلفائهــا ومــن يزودونهــا
بالســاح ،كمــا أقــرت بعــد إنــكار بمســؤوليتها عــن قصــف مــزدوج ملجلــس
عــزاء يف القاعــة الكبــرى يف صنعــاء ،وذلــك يف الثامــن مــن أكتوبــر ،2016
وقــد راح ضحيتــه مــا يزيــد عــن مئــة قتيــل وخمســمائة جريــح.
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أمــا اإلعدامــات فقــد اقتربــت مــن عــدد اإلعدامــات يف العــام املنصــرم 2015
والتــي بلغــت قرابــة الـــ  158ليكــون هــذا هــو الرقــم القياســي األىلع منــذ
العــام  1995أي منــذ عشــرين عامــا حتــى  2015ويليــه العــام  2016بقرابــة 154
إعــدام ،حيــث افتتحــت الســلطات الســعودية العــام  2016بحملــة إعدامــات
ـخصا يف مــدن مختلفــة.
جماعيــة طالــت  47شـ ً

ويف أكتوبــر فقــد تــم التجديــد للســعودية يف مجلــس حقــوق اإلنســان،
وذلــك يف ظــل اســتمرار سياســة الحكــم االســتبدادي والحمــات املتواصلــة
ضــد حريــة التعبيــر عــن الــرأي و املطالبــات باإلصــاح ،ويف ظــل حرمــان املرأة

مــن حقوقهــا األساســية وكذلــك حقــوق العمــال ،ومــا تشــهده اململكــة مــن
اعتقــاالت واســتخدام مكثــف لعقوبــة اإلعــدام ،وفــق أحــكام تعزيريــة لجرائــم
ليــس لهــا عالقــة بالعنــف.
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حرية التعبير عن الرأي
إن حريــة التعبيــر عــن الــرأي هــي حــق أصيــل مــن حقــوق اإلنســان ،وقــد
تفاقــم التضييــق ىلع حريــة التعبيــر خــال العــام  2016رغــم أن الســلطات
الســعودية قالــت مــراًرا وعبــر أكثــر مــن مســؤول أن حريــة التعبيــر مكفولــة
يف اململكــة العربيــة الســعودية ،ىلع ســبيل املثــال ،يف شــهر يونيــو
هامــا أعلــن فيــه أن أي مواطــن
مــن العــام  2015ألقــى امللــك ســلمان خطا ًبــا ً
ســعودي يســتطيع مقاضــاة امللــك نفســه ،وأ ًيــا مــن أعضــاء الحكومــة وأفــراد
األســرة الحاكمــة ،وأن حقــه يف ذلــك حــق أصيــل ومكفــول ،وأنــه ال حصانــة
ألحــد يف البــاد ،وأضــاف أنــه يرحــب بالنقــد ،وطلــب مــن كل مواطــن يــرى
أي خطــأ أن عليــه أن ينبــه لــه ويتحــدث عنــه ،وأضــاف “أبوابنــا مفتوحــة
وهواتفنــا مفتوحــة وآذاننــا مفتوحــة”.
ومــع هــذا واصلــت الســلطات الســعودية يف العــام  2016اســتهداف حريــة
التعبيــر عــن الــرأي ،فاململكــة تفــرض ســيطرتها التامــة ىلع كل وســائل
اإلعــام يف الداخــل ،وتمنــع النشــطاء والصحفييــن املســتقلين مــن التعبيــر
عــن آرائهــم ،كمــا اســتهدفت عــدد مــن املواقــع والحســابات ىلع االنترنــت
بالحجــب واالختــراق ،وهــذا مــا تفعلــه مــع عــدد مــن املواقــع التــي تســعى
لنقــل الحقيقــة ،كمــا تقــوم الســلطات بحمــات لتحســين صورتهــا ،وذلــك
بفــرض مــا يخالــف الحقيقــة يف ظــل إصمــات مــن ينقــل الحقيقــة،
فعلــى ســبيل املثــال تنظــم الســلطات الســعودية زيــارة للســجون لعــدد
مــن اإلعالمييــن العامليــن يف صحــف حكوميــة ،والجهــات املســتفيدة مــن
الترويــج لرؤيــة الســلطة ،وقــد كتبــوا عــن الســجون الســعودية وأنهــا تنعــدم
فيهــا االنتهــاكات ،بخــاف مــا تنشــره املنظمــات املســتقلة مثــل تلــك التــي
تنشــرها القســط بعــد تلقيهــا مــن مصادرهــا الخاصــة ،كل هــذه اإلجــراءات
تأتــي ضمــن حملــة لحجــب كل األصــوات املســتقلة والترويــج للرؤيــة الرســمية
وحدهــا.
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ومــن وقــت آلخــر يتــم القبــض ىلع نشــطاء ويواجــه بعضهــم محاكمــات
مطولــة وغيــر عادلــة ،وتحقيقــات واســتدعاءات ملجــرد تعبيرهــم عــن
آرائهــم ،ففــي الســادس مــن ينايــر تــم نقــل الســجين الدكتــور زهيــر كتبــي
إلــى إصالحيــة مكــة املكرمــة ،نقــل رغــم مرضــه إلــى اإلصالحيــة ذات البنايــة
القديمــة والتــي تنتشــر فيهــا األمــراض والجريمــة ،كتبــي كان قــد اعتقــل مــن
قبــل لســتة مــرات ىلع األقــل ،ويف هــذه املــرة قــام الضبــاط بضربــه ىلع
رأســه مــن الخلــف باســتخدام بنادقهــم ،واقتيــد إلــى مركــز اعتقــال مجهــول
للتحقيــق معــه ،وخــال العشــرة األيــام األولــى تــم نقلــه بيــن أربعــة مواقــع.
ويف الحــادي عشــر مــن ينايــر تــم اســتدعاء الناشــطة ســمر بــدوي للتحقيق
يف الشــرطة ثــم تــم اعتقالهــا وتحويلهــا لســجن ذهبــان قبــل أن يفــرج عنها
يف اليــوم التالي.
ويف الثانــي فبرايــر إلغــي الحكــم الســابق باعــدام الشــاعر الفلســطيني
أشــرف فيــاض و صــدر حكــم جديــد ضــده بالســجن  8ســنوات و  800جلــدة
بتهــم التجديــف و انتقــاد الســلطات السياســية.
ويف الســابع عشــر مــن شــهر فبرايــر تــم اعتقــال الشــاعر عبداملجيــد
ً
الحقــا.
الزهرانــي والــذي تــم اإلفــراج عنــه
ويف فبرايــر ً
أيضــا تــم اعتقــال الناشــط فهــد العرينــي ،وقــد صــدر ضــده
حكــم يف نوفمبــر بالســجن لعشــرة أعــوام بتهــم التقليــل مــن شــأن ولــي
األمــر ،ونقــد وزيــر الداخليــة والزال يف ســجن امللــز ،بالريــاض.
ويف الثالــث مــن مــارس ،وبعــد التضييــق الشــديد ىلع نشــطاء حقــوق
متجهــا إلــى أملانيــا بعــد
اإلنســان غــادر املحامــي طــه الحاجــي البــاد
ً
اســتدعائه مــن قبــل البحــث الجنائــي باألحســاء ،تــاه الناشــط الحقوقــي
وليــد ســليس إلــى الوجهــة نفســها ،وحصــا ىلع اللجــوء السياســي هنــاك.
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ويف الرابــع مــن مــارس مــرت الذكــرى الخامســة ىلع معتقــل الــرأي محمــد
الودعانــي الــذي ال يــزال ســجي ًنا مــن مــارس  2011بســبب رفعــه الفتــة مناهضــة
للنظــام بعــد صــاة الجمعــة أمــام جامــع الراجحــي بالريــاض.
ويف الســابع مــن مــارس (تقري ًبــا) تــم الحكــم ىلع الباحــث مهنــا الحبيــل
بالســجن ســتة أعــوام وذلــك بســبب كتابــات ومواقــف سياســية ســبق وأن
حوكــم عليهــا ،الحبيــل اليــزال خــارج اململكــة وقــد صــدر الحكــم ضــده غياب ًيــا.
ويف التاســع مــن مــارس مــرت الذكــرى الثالثــة العتقــال الدكتــور عبــداهلل
الحامــد والدكتــور محمــد القحطانــي بســبب نشــاطهما اإلصالحــي
ومســاهمتهما يف تأســيس جمعيــة الحقــوق املدنيــة والسياســية حســم.
ويف التاســع عشــر مــن مــارس اعتقلــت الســلطات الدكتــور محمــد الحضيف
يف مطــار امللــك خالــد الدولــي بعــد عودتــه مــن تركيــا وذلــك بعــد تغريــدات
ناقــدة لإلمــارات يشــتبه أنها ســبب االعتقــال وال زال يف ســجن امللــز بالرياض.
ويف الرابــع والعشــرين مــن مــارس أصــدرت املحكمــة الجزائيــة املتخصصة
حكمهــا ضــد الصحفــي عــاء برنجــي بالســجن خمســة أعــوام وذلــك قبــل أن
يعــاد الحكــم يف يوليــو ليصبــح ســبعة أعــوام ســجن بــدل الخمســة.
ويف الســادس مــن أبريــل خــرج الناشــط عيســى النخيفــي مــن الســجن
بعــد أن أمضــى ثالثــة أعــوام وثمانيــة أشــهر ،وذلــك قبــل أن تعــاود الســلطات
الســعودية اعتقــال النخيفــي يف  18ديســمبر بســبب تغريــدات طالــب فيهــا
باإلفــراج عــن املعتقلييــن السياســيين.
ويف الســابع مــن أبريــل اعتقلــت الســلطات الســعودية فهــد الفهــد وذلــك
بعــد اســتدعائه للتحقيــق معــه ىلع خلفيــة تغريــدات لــه طالــب فيــه
بمطالــب حقوقيــة.
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ويف الثانــي عشــر مــن أبريــل أفرجــت الســلطات الســعودية عــن الناشــط
الســوداني وليــد حســين بعــد اعتقــال دام ثمانيــة أشــهر ،منــذ يوليــو .2015
ويف الســادس عشــر مــن أبريل مــرت الذكــرى الثانيــة ىلع اعتقــال املدافع
عامــا
عــن حقــوق اإلنســان وليــد أبوالخيــر املحكــوم بالســجن خمســة عشــرة ً
بســبب نشــاطه الحقوقــي والــذي ال يــزال يف الســجن حتــى اآلن.
ويف نهايــة أبريــل ( )23-22انتشــر خبــر اعتقــال الدكتــور عبدالعزيــز
الطريفــي ،تــاه ســليمان الدويــش ولــم تذكــر الســلطات أيــة معلومــات حــول
أســباب وظــروف االعتقــال.
ويف نهايــة أبريــل ً
أيضــا املدافــع عــن حقــوق اإلنســان محمــد البجــادي
عضــو جمعيــة حســم ،خــرج مــن مركــز محمــد بــن نايــف للمناصحــة ،والــذي
أعلــن توقفــه عــن الكتابــة عبــر حســابه يف تويتــر يف  20أكتوبــر.
أمــا يف الثانــي والعشــرين مــن أبريــل فقــد تــم الحكــم ىلع عيســى
الحامــد العضــو املؤســس يف جمعيــة حســم بالســجن تســعة أعــوام ،تليهــا
مــدة مماثلــة منــع مــن الســفر بســبب نشــاطه يف الدفــاع عــن حقــوق
اإلنســان قبــل أن تتــم زيــادة الحكــم يف األول مــن ديســمبر ليصبــح الحكــم
الجديــد  11عــام ســجن ومنــع مــن الســفر مــدة مماثلــة وغرامــة  100ألــف ريــال
ســعودي.
ويف الرابــع مــن مايــو صــدر حكــم جديــد بالســجن ســبعة أعــوام ونصــف
مــع وقــف التنفيــذ لعاميــن ضــد الدكتــور عبدالعزيــز الوهيبــي أحــد مؤسســي
حــزب األمــة اإلســامي ورئيســه ،وذلــك بعــد حكميــن ســابقين ،وهــو معتقــل
منــذ العــام  ،2011ويف الســابع والعشــرين مــن نوفمبــر تــم نقــل الدكتــور
ـدا لإلفــراج
عبدالعزيــز الوهيبــي إلــى مركــز محمــد بــن نايــف للمناصحــة تمهيـ ً
عنــه.
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ويف التاســع مــن مايــو تــم اإلعــان أن الناشــط املعتقــل عبدالعزيــز
الســنيدي يعانــي مــن إهمــال صحــي وســوء معاملــة يف ســجنه.
ويف نهايــة مايــو توفــرت لدينــا معلومــات تفيــد بصــدور حكــم بالســجن
ســبعة أعــوام ومثلهــا منــع مــن الســفر وغرامــة  50ألــف ريــال ســعودي ضــد
جابــر بــن صالــح حمــدان آل ســليمان العمــري الــذي شــارك يف حملــة عرفــت
باســم «ثــورة الهويــات» والــذي كانــت مشــاركته للمطالبــة بخــروج أخيــه
املعتقــل الــذي انتهــت محكوميتــه ولــم يخــرج ،وقــد صــور جابــر الفيديــو
بجانــب والــده املريــض الــذي يعولــه جابــر وحيــدا بعــد اعتقــال أخيــه ألكثــر
عامــا ومتــزوج وأب
مــن عشــرة أعــوام ،كمــا أن جابــر البالــغ مــن العمــر ً 40
لثالثــة أطفــال .بعــد «ثــورة الهويــات» قامــت الســلطات الســعودية بمطــاردة
املشــاركين ،واختفــت أخبــار أغلبهــم ،وبعــد مــرور أكثــر مــن عاميــن ال
تــزال أخبــار أغلبهــم مجهولــة ،ولــم تتحقــق القســط مــن مصيــر عــدد مــن
املشــاركين باســتثناء اثنيــن يف الخــارج ،وأنبــاء عــن تحويــل عــدد منهــم
للمحكمــة الجزائيــة املتخصصــة ،وأنبــاء عــن خــروج أحدهــم مــن الســجن
ً
الحقــا ،وتأكــد خــروج أحدهــم وهــو عبــداهلل بــن مبــروك
ثــم إعادتــه للســجن
عثمــان الغامــدي ،وتأكــد محاكمــة جابــر بــن صالــح حمــدان آل ســليمان العمري
والحكــم عليــه بالســجن ســبعة أعــوام ومثلهــا منــع مــن الســفر وغرامــة 50
ألــف ريــال ســعودي ،فيمــا لــم تتوفــر معلومــات موثقــة عــن مصيــركل مــن:
عبــد العزيــز محمــد فهــد الدوســري ،متعــب الشــمري ،معــاذ محمــد
الجهنــي ،غالــي بــن نــوار الهذلــي ،علــي الجهنــي ،ماجــد األســمري،
يوســف املطيــري ،محمــد الشــمري ،مســفر الخثعمــي ،حامــد الهذلــي،
شــيماء املالكــي ،صبــا العســيري ،فاطمــة العبيــدي القحطانــي ،الجــازي
بنــت ســطام العنــزي ،ريــاض العســيري ،محمــد آل عيــدان ،عبدالكريــم
البلــوي ،وســعود مرضــي عبــداهلل الحربــي الــذي اعتقــل بعد مشــاركته
وأكــد ذلــك أخيــه وايف مرضــي عبــداهلل الحربــي ثــم اعتقــل هــو ً
أيضــا
بســبب مشــاركته بمقطــع يؤكــد فيــه اعتقــال أخيــه.
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ويف التاســع والعشــرين مــن مايــو حكمــت الجزائيــة املتخصصــة ضــد
الناشــط عبدالعزيــز الشــبيلي عضــو حســم بالســجن ثمانيــة أعــوام ،مــع
املنــع مــن الســفر مــدة مماثلــة ،ومنــع مــن الكتابــة وأعــادت الحكــم نفســه
يف ينايــر  2017وذلــك بســبب نشــاطه الحقوقــي وعضويتــه يف جمعيــة
حســم.
ويف الثالــث مــن يونيــو تــم اعتقــال الكاتــب إبراهيــم الســكران والــذي بــدأت
محاكمتــه يف  15ديســمبر بســبب فيديــو قبــل ســت ســنوات تحــدث فيــه
عــن تجمعــات تطالــب بإطــاق معتقليــن ،واتهــم بزعزعــة اللحمــة الوطنيــة
وبقدحــه يف أجهــزة الدولــة واإلنتقــاص مــن إنجازاتهــا وإثــارة الــرأي العــام،
وبتدخلــه يف شــؤون الــدول األخــرى وبالتعــرض باإلســاءة لرئيســي دولتــي
اإلمــارات ومصــر.
ويف الخامــس مــن يونيــو تــم الحكــم ضــد عبدامللــك ابــن ســليمان العلــوان
بالســجن ملــدة عشــرة أشــهر ،مــع وقــف تنفيــذ خمســة أشــهر ،وذلــك بســبب
تغريــدة عــن والــده املعتقــل.
ويف الخامــس مــن يونيــو ً
أيضــا ألقــت الســلطات الســعودية القبــض ىلع
اإلعالمــي أحمــد بــن راشــد بــن ســعيد فج ـ ًرا قبــل أن تفــرج عنــه بعــد ذلــك
بفتــرة وجيــزة.
ويف الســابع مــن يونيــو دخــل وليــد أبوالخيــر إضــراب مفتــوح عــن الطعــام
اســتمر لســتة أيــام وذلــك بســبب ســوء املعاملــة معــه وحرمانــه مــن الكتــب
والعــاج.
ويف التاســع مــن يوليــو ،الكاتــب محمــد معــروف الشــيباني يعلــن عبــر
حســابه يف تويتــر توقفــه عــن الكتابــة.
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ويف الثالــث عشــر مــن أغســطس ،الكاتــب عبــداهلل املفلــح يعلــن عبــر
حســابه يف تويتــر توقفــه عــن الكتابــة.
ويف الرابــع والعشــرين مــن أغســطس تــم التحقيــق يف قضيــة جديدة
مــع الدكتــور عبــداهلل الحامــد حــول خطــاب مناصحــة أرســله للملــك
بعنــوان عيــوب االســتبداد ،وقــد تــم التحقيــق معــه يف ســجنه.
ويف الثانــي مــن ســبتمبر تــم اعتقــال ســالم بــن حســين الزيدانــي املالكــي
مــن قبــل حــرس الحــدود لرفضــه تهجيــر قصــري لقبائــل جيــزان ثــم تــم
ً
معتقــا فيــه
تســليمه للشــرطة قبــل إرســاله للســجن العــام الــذي ال يــزال
حتــى اآلن ويحاكــم حــول تغريداتــه املدافعــة عــن حقــوق أبنــاء منطقتــه.
ويف الرابــع مــن ســبتمبر تدهــورت حالــة الدكتــور ســعود مختــار الهاشــمي
وتــم رفــض عرضــه ىلع الطبيــب إال بعــد معانــاة طويلــة وذلــك بســبب عــدم
تمكينــه مــن الخــروج للتشــمس أو ممارســة املشــي أو حتــى إحضــار
طعــام صحــي يتناســب مــع حالتــه الصحيــة ،الهاشــمي معتقــل منــذ
العــام  2007وســبق وأن تعــرض لإلهمــال الصحــي وتعــرض لتعذيــب نفســي
وجســدي النتــزاع اعترافــات منــه مــرة ولفــك إضرابــه عــن الطعــام مــرة أخــرى،
وقــد ذكــر الهاشــمي ذلــك لــدى محاكمتــه ورفــض القاضــي الســماع لــه.
ويعانــي الهاشــمي مــن أعــراض صحيــة تتطلــب العنايــة واملتابعــة وال يلقــي
الرعايــة الكافيــة يف الســجن ،ويطلــب الخــروج للمستشــفى إال أن الســلطات ال
تســتجيب ملطالبــه وتعــرض حياتــه للخطــر.
ويف الخامــس مــن ســبتمبر صــدر حكــم جديــد مــن الجزائيــة املتخصصــة
بالســجن  7أعــوام تليهــا  10منــع مــن الســفر ضــد الناشــط عمــر الســعيد عضــو
جمعيــة حســم والــذي ســبق وحكــم عليــه بالســجن لعاميــن ونصــف وأمضاهــا
يف الســجن حيــث اعتقــل يف الثامــن عشــر مــن يونيــو  2013حتــى أفــرج
عنــه يف الثانــي والعشــرين مــن ديســمبر .2015
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ويف ســبتمبر ً
أيضــا تــم الحكــم مــن الجزائيــة املتخصصــة بالســجن خمســة
أعــوام مــع وقــف تنفيــذ نصفهــا ضــد مؤســس موقــع املختصــر إبراهيــم
التركــي وذلــك بســبب مقــال نشــره ينتقــد فيــه تحجيــم دور الهيئــة ،اعتبرتــه
املحكمــة زعزعــة للــرأي العــام وال زال يف ســجن الحائــر بالريــاض.
ويف الســابع مــن أكتوبــر دخــل الناشــط خالــد العميــر إضرا ًبــا عــن الطعــام
بعــد إنقضــاء حكــم غيــر عــادل بالســجن ثمانيــة أعــوام ،واســتمر اإلضــراب
ـدا
يومــا حتــى تــم نقلــه ملركــز محمــد بــن نايــف للمناصحــة تمهيـ ً
ملــدة ً 29
لإلفــراج عنــه ،حيــث ال يــزال هنــاك حتــى اآلن.
ويف العشــرين مــن أكتوبــر ،املدافــع عــن حقــوق اإلنســان محمــد البجــادي
عضــو جمعيــة حســم واملفــرج عنــه يف نهايــة أبريــل أعلــن عبــر حســابه
يف تويتــر توقفــه عــن الكتابــة.
يف العشــرين مــن أكتوبــر ً
أيضــا تلقــى الناشــط محمد بــن عبــداهلل العتيبي
وزميلــه الناشــط عبــداهلل بــن مضحــي العطــاوي اتصــاال لإلبــاغ عــن وجــود
قضيــة ضدهمــا لــدى املحكمــة الجزائيــة املتخصصــة ،واملختصــة يف شــؤون
اإلرهــاب ،وتــم إبالغهمــا بموعــد الجلســة األولــى مــن املحاكمــة.
ويف الثالثيــن مــن أكتوبــر  2016عقــدت الجلســة األولــى مــن املحاكمــة
تهمــا تتعلــق
يف املحكمــة الجزائيــة املتخصصــة ،ووجهــت للناشــطين ً
بنشــاطهما الســلمي وبحريــة التعبيــر عــن الــرأي ،وكانــت أهــم التهــم تأســيس
جمعيــة حقوقيــة (جمعيــة االتحــاد لحقــوق اإلنســان).
يف الســادس مــن نوفمبــر حكمــت املحكمــة الجزائيــة املتخصصــة بالرياض
ضــد فاضــل الشــعلة بالســجن أربعــة أعــوام تليهــا منــع مــن الســفر مــدة
مماثلــة ،الشــعلة ناشــط اجتماعــي تــم اعتقالــه يف  16ديســمبر  2015وقــد
صــودق ىلع الحكــم يف ينايــر .2017
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ـدا لجلســة جديــدة لعضــو جمعيــة حســم
وحــدد الســابع مــن نوفمبــر موعـ ً
الناشــط عيســى الحامــد يف املحكمــة الجزائيــة املتخصصــة.
ويف نوفمبــر ً
أيضــا صــدر الحكــم مــن الجزائيــة املتخصصــة بالريــاض بالســجن
عشــرة أعــوام ضــد فهــد العرينــي ،املعتقــل منــذ فبرايــر  2016والزال يف
ســجن امللــز ،بالريــاض.

يف الســابع والعشــرين مــن نوفمبــر تــم نقــل الدكتــور عبدالعزيــز الوهيبي
ـدا لإلفــراج عنــه.
إلــى مركــز محمــد بــن نايــف للمناصحــة تمهيـ ً
يف األول مــن ديســمبر تمــت زيــادة الحكــم الســابق الصــادر بحــق عيســى
الحامــد عضــو جمعيــة حســم يف  24أبريــل ليصبــح الحكــم الجديــد  11عــام
ســجن ومنــع مــن الســفر مــدة مماثلــة وغرامــة  100ألــف ريــال ســعودي.
ويف الخامــس عشــر مــن ديســمبر بــدأت محاكمــة الكاتــب إبراهيم الســكران
املعتقــل منــذ الثالــث من يونيــو .2016
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ويف الثامــن عشــر مــن ديســمبر تــم اعتقــال عيســى النخيفــي بعــد
اســتدعائه للتحقيــق ،ومثــل أمــام هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام يف 19
ديســمبر والزال معتقــا رهــن التحقيــق بســبب تغريــدات طالــب فيهــا باإلفراج
عــن معتقليــن ،وتأســيس حســاب ىلع تويتــر أســمه «البرملــان الشــعبي»،
ومســاهمته يف جمــع مبالــغ ماليــة مــن أجــل عتــق رقبــة.
وحــددت الســلطات الســعودية يــوم الحــادي والعشــرين مــن ديســمبر
موعــدا للنطــق بالحكــم ضــد الناشــط علــي بــن حســين الدبيســي رئيــس
املنظمــة األوروبيــة الســعودية لحقــوق اإلنســان واملقيــم يف أملانيــا.
ويف نفــس العــام  2016تــم نقــض الحكــم بالســجن ســتة أعــوام بحــق
الناشــط يحيــى الوادعــي وأعيــد للمحكمــة الجزائيــة املتخصصــة ورفــض
التجــاوب معهــا ،وال يــزال لــم يصــدر حكــم جديــد ضــده وال يــزال يف ســجن
شــعار بأبهــا.
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حرية التجمع
تقــوم الســلطات باعتقــال ومعاقبــة مــن تتهمهــم بتنظيــم أو املشــاركة
يف املظاهــرات أو االعتصامــات أو أي عمــل سياســي مدنــي ،اليوجــد يف
الســعودية نظــام يكفــل حريــة التجمــع ،وإن كانــوا يســمحون بجمعيــات
محــدودة يف غالبهــا خيريــة وتحــت تحكــم الســلطة ،وال يوجــد نظــام يســمح
لتكويــن النقابــات العماليــة أو تنظيــم اإلضرابــات ،ومــن يشــارك يف عمــل مــن
هــذا مــن العمــال فهــو عرضــة للمعاقبــة والســجن وللطــرد يف حــال كونــه
غيــر ســعودي.
ومــع أن الســلطات الســعودية قــد اعتمــدت نظــام الجمعيــات واملؤسســات
األهليــة ،إال أن النظــام ال يســمح بتأســيس منظمــات حقــوق إنســان ،كمــا أن
بعــض األنظمــة واإلجــراءات تحــد بوضــوح مــن تشــكيل جمعيــات ومؤسســات
مجتمــع مدنــي مســتقلة بشــكل كامــل ،وقــد أثبتــت الســلطات الســعودية
أنهــا ال تلتــزم باالتفاقيــات واملعاهــدات التــي تنضــم لهــا ،تتعهــد عامل ًيــا
بالســماح للمجتمــع املدنــي دون أن تفــي بالتزاماتهــا.
ومــآت مــن املعتقليــن يف الســجون بســبب ممارســات تدخــل ضمــن حريــة
التجمــع التــي تلتــزم الســلطات الســعودية بضمانهــا ،مثــل التظاهــر واالعتصام
والتجمــع الســلمي ،وهنــاك عــدد آخــر ال يــزال يف الســجون حتــى بعــد انتهــاء
محكومياتهــم وبعــد أن انتهــت قضاياهــم ،وقــد تمــت إدانــة عــدد كبيــر مــن
النشــطاء الذيــن شــاركوا يف مظاهــرات واحتجاجــات ســلمية ،وحكــم ىلع
بعضهــم باإلعــدام لتهــم كان مــن بينهــا التظاهــر.
ومــع أنــه ال يوجــد مظاهــرات ومســيرات كبيــرة يف الســعودية لشــدة القمــع،
إال أن املظاهــرات واالعتصامــات الصغيــرة هــي التــي تحصــل يف اململكــة مــن
حيــن آلخــر ،ويف مناطــق متفرقــة مــن البــاد ،وأنشــطها يف املناطــق التــي
يقطنهــا الشــيعة يف املنطقــة الشــرقية ،وغال ًبــا مايتــم اعتقــال كل
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مــن يشــارك يف أعمــال كهــذه ،ويكــون عرضــة للســجن والضــرب والتعذيــب،
متجاهلــة الســلطات الســعودية التزاماتهــا بحريــة التجمــع وبعــدم التعذيــب.

ويف مثــال آخــر ،ال تــزال الســلطات الســعودية معتقلة مــن لم يوقعــوا االعتذار
والتعهــد مــن نشــطاء ماعــرف باصالحيــي جــدة ،وقضيــة إصالحيــي جــدة
بــدأت منــذ العــام  ،2007حيــث اعتقلــت الســلطات الســعودية  16ناشـ ً
ـطا يف
جــدة واملدينــة املنــورة ،واتهمتهــم الســلطات الســعودية بمحاولــة تشــكيل
مجموعــة معارضــة للنظــام ،وقــد بقــوا يف الســجون دون محاكمــة لســنوات
حتــى فبرايــر مــن العــام  ،2010حيــث بــدأت محاكمتهــم يف محاكمــة أمنيــة
تابعــة للمحكمــة الجزائيــة املتخصصــة والتــي أسســت يف العــام  2008للنظــر
أحكاما قاســية بحقهــم ،وصلت للســجن لثالثين
يف قضايــا اإلرهــاب ،وأصــدرت
ً
عامــا للدكتــور ســعود مختــار الهاشــمي ،وأحــكام أخــرى ضــد بقيــة املجموعة،
ً
ويف العــام  2012عــرض عليهــم توقيــع تعهــد وإقــرار باســتحقاقهم لألحــكام
الصــادرة ضدهــم ،وأحقيــة الســلطات يف إعادتهــم للســجون لقضــاء املــدة
يف حيــن الحظــت منهــم أي تصــرف تعتبــره الســلطات مســتف ًزا لهــا ،وافــق
بعضهــم ىلع التوقيــع يف حيــن اختــار البعــض اآلخــر رفــض التوقيــع .الذيــن
رفضــوا التوقيــع هــم الدكتــور موســى القرنــي والدكتــور عبدالرحمــن الشــميري
وعبدالرحمــن خــان وعبــداهلل الرفاعــي والدكتــور ســعود

19

القسط لدعم حقوق اإلنسان

مختــار الهاشــمي ،أمــا القاضــي الســابق الشــيخ ســليمان الرشــودي فقــد خــرج
بكفالــة يف العــام  ،2011بينمــا اعتقــل مــرة أخــرى يف ديســمبر مــن العــام
 2012عندمــا ألقــى محاضــرة بيــن فيهــا شــرعية املظاهــرات يف اإلســام
ورد فيهــا ىلع فتــوى هيئــة كبــار العلمــاء الحكوميــة التــي أفتــت بتحريــم
املظاهــرات واالحتجاجــات الســلمية.
كمــا أن أعضــاء حســم جميعهــم تــم الحكــم عليهــم بأحــكام قاســية بســبب
تأســيس جمعيــة مدنيــة لحقــوق اإلنســان ،وكذلــك الحــال بالنســبة لوليــد
أبوالخيــر الــذي أســس مرصــد حقــوق اإلنســان يف الســعودية ،كمــا أعــادت
الســلطات فتــح قضيــة جمعيــة االتحــاد لحقــوق اإلنســان وتتــم اآلن محاكمــة
الناشــطين عبــداهلل العطــاوي ومحمــد العتيبــي بســبب طلــب تأســيس
الجمعيــة.
كمــا واصلــت الســلطات الســعودية اســتهداف أعضــاء جمعيــة حســم بســبب
مطالباتهــم بدعــم حقــوق اإلنســان وباالصالحــات السياســية ،لــم تعتــرف
الســلطات الســعودية بجمعيــة حســم وال بأحقيتهــم بتكويــن الجمعيــة ،إال
أنهــا أمــرت بحــل الجمعيــة يف حكــم قضائــي صــدر يف العــام .2013
اآلن صــدرت أحــكام قاســية ضــد كل أعضــاء حســم ،كل املحاكمــات ألعضــاء
الجمعيــة هــي محاكمــات غيــر عادلــة ،ومعتقلــي الجمعيــة تتــم انتهــاك
حقوقهــم يف الســجون ،وتمــت محاكمــة أكثــر األعضــاء يف املحكمــة
الجزائيــة املتخصصــة واملختصــة بقضايــا اإلرهــاب.
أحكامــا بالســجن املطــول ضــد ثالثــة مــن أعضــاء
ويف العــام  2016تــم إصــدار
ً
ا لجمعية .

20

القسط لدعم حقوق اإلنسان

املدافعون عن حقوق اإلنسان
يتضــح أن عــدد كبيــر مــن املعتقليــن السياســيين يف الســعودية هــم
معتقلــي رأي ،وعــدد كبيــر منهــم تــم اعتقالهــم ضمــن ماتســميه الســلطات
الســعودية بالحــرب ىلع اإلرهــاب ،بينمــا أن كثيــر منهــم تــم اعتقالهــم
مــن أجــل آراء سياســية أو آراء دينيــة بعيــدة عــن العنــف ،ويف كثيــر مــن
األحيــان مــن أجــل مطالــب إصالحيــة ومــن أجــل الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان،
وتتــم محاكمتهــم يف املحكمــة الجزائيــة املتخصصــة وهــي محكمــة غيــر
مســتقلة وغيــر شــرعية وأسســت للنظــر يف قضايــا اإلرهــاب ،كمــا يتــم إدانــة
معظمهــم وفــق قانــون مكافحــة اإلرهــاب.
وتقري ًبــا يقبــع العــدد األكبــر مــن نشــطاء حقــوق اإلنســان يف الســجون ،أو
أنهــم يف إجــراءات املحاكمــة ،أو تحــت التضييــق الشــديد ،وضحايــا حملــة ال
هــوادة فيهــا ضــد أي نقــد النتهــاكات الســلطات ،ليتبيــن أن حمالت الســلطات
الســعودية هــي ضــد كل شــكل مــن أشــكال املعارضــة مهمــا كانــت ســلمية،
وكذلــك ضــد حريــة التعبيــر عــن الــرأي.
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معتقلو الرأي

وليد أبوالخير
تاريخ االعتقال 15 :أبريل 2014
مكان االعتقال . :املحكمة الجزائية املتخصصة.
كيفيــة االعتقــال :أثنــاء حضــور وليــد الجلســة
الخامســة ملحاكمتــه فيهــا أصــدر القاضــي قــرار
إيقافــه ىلع ذمــة القضيــة وأودع يف ســجن
الحائــر دون علــم أهلــه أو محاميــه
عامــا نافــذة  ،ومنعــه مــن الســفر 15
الحكــمً 15 :
ســنة أخــرى بعــد انتهــاء مــدة الســجن ،وتغريمــه
 200ألــف ريــال ســعودي .املحكمــة :املحكمــة
الجزائيــة املتخصصــة.
وقت صدور الحكم 6 :يونيو 2014
التهــم“ :ازدراء القضــاء” و “التواصــل مــع جهــات أجنبيــة” و”املطالبــة بملكيــة
دســتورية” و”املشــاركة يف اإلعــام لتشــويه ســمعة البــاد” و”تحريــض الــرأي
العــام ضــد النظــام العــام للبــاد
مكان التواجد اآلن (اسم السجن) :سجن ذهبان
عيسى النخيفي
تاريخ االعتقال 18 :ديسمبر2016 ،
مكان االعتقال :املباحث
كيفيــة االعتقــال :تــم اســتدعاؤه للحضــور
للتحقيــق ثــم تــم اعتقالــه
الحكم :لم يحاكم بعد
املحكمة:
وقت صدور الحكم:
التهــم :تغريــدات ،دفــاع عــن املعتقليــن،
وحســاب البرملــان الشــعبي
مكان التواجد اآلن (اسم السجن):إصالحية مكة
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فاضل املناسف
تاريخ االعتقال2011/10/2 :
مكان االعتقال :شرطة العوامية
كيفيــة االعتقــال  :اعتقلــت الشــرطة والــد
مطلوبيــن مــن منطقــة العواميــة وذهــب فاضــل
للتحــدث مــع الشــرطة بــأن هــذا مخالــف للنظــام
وأصيــب أحــد الوالديــن بنوبــة قلبيــة واتصــل
فاضــل بالهــال األحمــر  .بعدهــا تــم اعتقــال
فاضــل املناســف واليــوم الثانــي تــم نقلــه إلــى
مباحــث الدمــام.
الحكم 15 :عام سجن و 15منع من السفر وغرامة  100ألف ريال .
املحكمــة :تــم عــرض فاضــل املناســف ىلع املحكمــة الجزائيــة املتخصصــة
 4مــرات كانــت كالتالــي فيمــا يخــص قضيتــه التــي تعــود لعــام / 6 : 2009
 2011 /6يف املقــر الصيفــي للمحكمــة بجــدة  2012 / 2 / 28يف الريــاض .
 2012/4/9يف الريــاض  2012/5/9 .يف املقــر الصيفــي للمحكمــة بجــدة ويف
الجلســة األخيــرة للمحاكمــة تــم تأجيــل الجلســة دون تحديــد جلســة قادمــة
وقت صدور الحكم 17 :أبريل 2014
التهــم :الخــروج ىلع ولــي األمــر ،إنتــاج وتخزيــن ونشــر مــا مــن شــأنه املســاس
بالنظــام العــام ،التواصــل مــع جهــات إعالميــة خارجية.
مكان التواجد اآلن (اسم السجن) :سجن املباحث العامة بالدمام
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د.محمد فهد القحطاني
تاريخ االعتقال 9 :مارس 2013
مــكان االعتقــال  :املحكمــة الجزائيــة املختصــة
بالريــاض
كيفيــة االعتقــال :بعــد أن أصــدرت املحكمــة
الجزائيــة حكمهــا يف محاكمــة حســم .
الحكــم :الســجن  10ســنوات واملنــع مــن الســفر 10
ســنوات أخرى
املحكمــة :املحكمــة الجزائيــة املختصــة
با لر يــا ض
وقت صدور الحكم 9 :مارس 2013
التهــم ::املشــاركة يف تأســيس جمعيــة غيــر مرخصــة ،والســعي إلــى
تقويــض سياســات الدولــة ،وتقديــم معلومــات زائفــة عــن الســعودية آلليــات
األمــم املتحــدة املعنيــة بحقــوق اإلنســان ،وتحريــض املنظمــات الدوليــة
ضــد الســعودية وىلع انتقــاد الركائــز املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة للبــاد ،وتعبئــة الــرأي العــام ضــد املؤسســات األمنية
وكبــار املســؤولين باتهامهــم بارتــكاب انتهــاكات لحقــوق اإلنســان بمــا يف
ذلــك القتــل والتعذيــب واالختفــاء القســري ،ووصــم حكومــة الســعودية بأنهــا
دولــة بوليســية ،واتهــام الســلطة القضائيــة بالظلــم ،والتشــكيك يف نزاهــة
وتديــن كبــار العلمــاء الدينييــن يف البــاد ،وإهانــة املســؤولين يف الدولــة
والتشــكيك يف نزاهتهــم ،والســعي إلــى زرع الفتنــة واالنقســام يف املجتمع،
والتمــرد ىلع الحاكــم وولــي عهــده ،وإعــداد وتخزيــن معلومــات تضــر بالنظــام
العــام
مكان التواجد اآلن (اسم السجن) :سجن الحائر بالرياض
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د.عبداهلل الحامد
تاريخ االعتقال 9 :مارس 2013
مــكان االعتقال:املحكمــة الجزائيــة املختصــة
بالريــاض
كيفيــة االعتقــال :بعــد إصــدار الحكــم باملحكمــة
الجزائيــة املختصــة
الحكــم :أصــدرت املحكمــة الجزائيــة حكمهــا
يف محاكمــة حســم بســجنه خمــس ســنوات
وإكمــال مــا بقــي مــن الحكــم الســابق يف قضيــة
اإلصالحييــن الثالثــة ليكــون املجمــوع أحــد عشــر ســنة ،ومنعــه مــن الســفر
خمــس ســنوات أخــرى،
املحكمة :املحكمة الجزائية املختصة بالرياض وقت صدور الحكم 9 :مارس
2013
التهــم :املشــاركة يف تأســيس جمعيــة غيــر مرخصــة ،والســعي إلــى
تقويــض سياســات الدولــة ،وتقديــم معلومــات زائفــة عــن الســعودية آلليــات
األمــم املتحــدة املعنيــة بحقــوق اإلنســان ،وتحريــض املنظمــات الدوليــة
ضــد الســعودية وىلع انتقــاد الركائــز املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة للبــاد ،وتعبئــة الــرأي العــام ضــد املؤسســات األمنية
وكبــار املســؤولين باتهامهــم بارتــكاب انتهــاكات لحقــوق اإلنســان بمــا يف
ذلــك القتــل والتعذيــب واالختفــاء القســري ،ووصــم حكومــة الســعودية بأنهــا
دولــة بوليســية ،واتهــام الســلطة القضائيــة بالظلــم ،والتشــكيك يف نزاهــة
وتديــن كبــار العلمــاء الدينييــن يف البــاد ،وإهانــة املســؤولين يف الدولــة
والتشــكيك يف نزاهتهــم ،والســعي إلــى زرع الفتنــة واالنقســام يف املجتمع،
والتمــرد ىلع الحاكــم وولــي عهــده ،وإعــداد وتخزيــن معلومــات تضــر بالنظــام
العــام
مكان التواجد اآلن (اسم السجن):سجن الحائر بالرياض
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د.عبدالرحمن الحامد
تاريخ االعتقال 17 :أبريل 2014
مكان االعتقال :البحث الجنائي
كيفيــة االعتقــال :تــم اســتدعاؤه للحضــور للبحــث
الجنائــي عبــر اتصــال هاتفــي ،وبعــد الحضــور
أبلــغ ابنــه بوجــود أمــر ايقــاف ضــده.
الحكــم :الســجن تســعة أعــوام وغرامــة ماليــة
قدرهــا  50ألــف ريــال
املحكمة :املحكمة الجزائية املتخصصة
وقت صدور الحكم 13 :أكتوبر 2015
التهــم :تحريــض الــرأي العــام ،نشــر الفوضــى والدعــوة للتظاهــر ،إهانــة
الســلطات ،املشــاركة يف تأســيس منظمــة غيــر مرخصــة وهــي جمعيــة
حســم
مكان التواجد اآلن (اسم السجن) :سجن امللز بالرياض
أ.د.عبدالكريم الخضر
تاريخ االعتقال 24 :أبريل 2013
مــكان االعتقــال :املحكمــة الجزائيــة ببريــدة
كيفيــة االعتقــال :تــم اعتقالــه مــن املحكمــة
الحكــم :الســجن  10ســنوات واملنــع مــن الســفر
مــدة مماثلــة
املحكمة :املحكمة الجزائية املتخصصة
وقت صدور الحكم 19 :أكتوبر 2015
التهــم :عصيــان ولــي األمــر ،التحريــض ضــد
النظــام ،تشــويه صــورة الدولــة ونشــر معلومــات
مغلوطــة لجهــات خارجيــة ،واملســاهمة يف تأســيس جمعيــة غيــر مرخصــة
(حســم)
مكان التواجد اآلن (اسم السجن) :سجن بريدة الجنائي
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فوزان الحربي
تاريخ االعتقال 19 :نوفمبر 2014
مكان االعتقال :املحكمة الجزائية املتخصصة
كيفية االعتقال :تم اعتقاله من املحكمة
الحكــم 10 :ســنوات ســجن ،تليهــا مــدة مماثلــة
منــع مــن الســفر.
املحكمة :املحكمة الجزائية املتخصصة
وقت صدور الحكم 19 :نوفمبر 2014
التهــم :عصيــان ولــي األمــر ،تشــويه صــورة الدولة،
واملســاهمة يف تأســيس جمعيــة غيــر مرخصة (حســم)
مكان التواجد اآلن (اسم السجن) :سجن الحاير الجنائي بالرياض

صالح العشوان
تاريخ االعتقال 7 :يوليو 2012
مكان االعتقال :الشارع
كيفيــة االعتقــال :تــم اعتقالــه بعــد خروجــه مــن
صــاة الفجــر
الحكــم :الســجن  5أعــوام مــع مــدة مماثلــة منــع
مــن الســفر
املحكمة :املحكمة الجزائية املتخصصة
وقت صدور الحكم :غير مؤكد
التهم :تحريض الرأي العام ،نشر الفوضى ،إهانة السلطات
مكان التواجد اآلن (اسم السجن) :سجن الحاير السياسي بالرياض
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سليمان الرشودي
تاريخ االعتقال 12 :نوفمبر 2012
مكان االعتقال :من الشارع.
كيفيــة االعتقــال :بعــد ســاعات مــن نشــر محاضــرة لــه بعنــوان املظاهــرات
يف الشــريعة اإلســامية ،حضــرت ســيارتين مدنيتيــن لــه وتــم اعتقالــه
الحكم :السجن  15عاما ،تليها  15أخرى منع من السفر.
املحكمة:
وقت صدور الحكم :يف  22نوفمبر 2011
التهم :التخطيط لتشكيل تجمع يعد خروجا ىلع ولي األمر
مكان التواجد اآلن (اسم السجن) :سجن الحاير السياسي بالرياض
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توفيق العامر
تاريخ االعتقال 18 :رمضان  1432املوافق  18اغسطس 2011
مكان االعتقال :من الشارع ،االحساء
كيفيــة االعتقــال :اعتقــل يف االحســاء بعــد عودتــه مــن مســجده متجــه الــى
منزلــه بعــد صــاة املغــرب وهــو صائــم  ،اوقــف يف الطريــق واختطــف الــى
جهــة غيــر معلومــة واســتمر البحــث عنــه اســبوع تقريبــا الــى ان اكتشــفوا
انــه يف الســجن العــام يف الدمــام
الحكــم :الســجن ثمانــي ســنوات يعقبهــا املنــع مــن الســفر ملــدة عشــر
ســنوات بعــد اإلفــراج عنــه ,مــع منعــه مــن إلقــاء الخطــب واملحاضــرات.
املحكمة :املحكمة الجزائية املتخصصة
وقت صدور الحكم :أغسطس 2014
التهــم :ذم النظــام امللكــي ،وإثــارة الفتنــة ،والدعــوة إلــى التغييــر ،واإلفتــآت
ىلع ولــي األمــر.
مكان التواجد اآلن (اسم السجن) :الحائر الجنائي بالرياض
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عبدالعزيز السنيدي
تاريــخ االعتقــال 19 :ربيــع آخــر  1436املوافــق 8
فبرايــر 2015
مكان االعتقال :محطة وقود للسيارات.
كيفيــة االعتقــال :مداهمــة مــن مجموعــة
مدنيــة.
الحكــم :الســجن لثمــان ســنوات ،متبوعــة باملنــع
مــن الســفر لثمــان ســنوات أخــرى ،وغرامــة ماليــة
 50ألــف ريــال.
املحكمة :املحكمة الجزائية املتخصصة ،وقت صدور الحكم :أكتوبر 2015
التهــم :التحريــض ضــد النظــام العــام والتوقيــع ىلع عريضــة تدعــو للتظاهــر،
إهانــة امللــك ،نشــر الفوضــى ،تحريــض الــرأي العــام ىلع حســابه يف تويتــر.
مكان التواجد اآلن (اسم السجن) :سجن بريدة الجنائي
مهند املحيميد
تاريــخ االعتقــال 15 :محــرم  1434املوافــق 28
نوفمبــر 2012
مــكان االعتقــال :مقابــل مكتــب وزارة العمــل يف
بريــدة
كيفيــة االعتقــال :اعتقــل أثنــاء اعتصــام ،تــم
ضربــه أثنــاء اعتقالــه.
الحكــم :الســجن عشــرة أعــوام ،متبوعــة بمــدة
مماثلــة منــع مــن الســفر ،وغرامــة ماليــة مقدارهــا  100ألــف ريــال
املحكمــة :املحكمــة الجزائيــة املتخصصــة ،وقــت صــدور الحكــم 9 :مــارس
2014
التهــم :املشــاركة يف اعتصــام ،التقــاط صــور لالعتصــام بنيــة نشــرها ،عــدم
احتــرام الســلطات ،وإهانــة املســؤولين.
مكان التواجد اآلن (اسم السجن) :الطرفية ،القصيم
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خالد العمير
تاريخ االعتقال2009/1/1 :
مكان االعتقال :شارع النهضة يف الرياض
كيفيــة االعتقــال :تــم اعتقالــه أثنــاء اعتصــام
دعــم لغــزة
الحكم :السجن ثمانية أعوام
املحكمة :املحكمة الجزائية املتخصصة
وقت صدور الحكم :مايو 2011
التهــم :الشــروع يف اعتصــام والدعــوة إليــه،
والخــروج ىلع ولــي األمــر
مكان التواجد اآلن (اسم السجن) :مركز محمد بن نايف للمناصحة

د.عبدالرحمن الشميري
تاريخ االعتقال 2 :فبراير 2007
مكان االعتقال :استراحة املحامي عصام بصراوي
كيفيــة االعتقــال :تــم مداهمــة االســتراحة مــن
قبــل قــوات مدججــة بالســاح وتــم تمديــد مــن
فيهــا ىلع األرض ثــم تــم اقتيادهــم للســجون
الحكــم :الســجن ملــدة  15ســنوات واملنــع مــن
الســفر ملــدة  15ســنوات أخــرى بعــد إطــاق
ســراحه.
املحكمة :املحكمة الجزائية املتخصصة  ،وقت صدور الحكم 22 :نوفمبر 2010
التهــم :التخطيــط لتشــكيل تجمــع يعــد خروجــا ىلع ولــي األمــر إضافــة إلــى
اتهامــات أخــرى فضفاضــة وغيــر محــددة.
مكان التواجد اآلن (اسم السجن) :ذهبان ،جدة
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د.موسى القرني
تاريخ االعتقال 2 :فبراير 2007
مكان االعتقال :استراحة املحامي عصام بصراوي
كيفيــة االعتقــال :تــم مداهمــة االســتراحة مــن
قبــل قــوات مدججــة بالســاح وتــم تمديــد مــن
فيهــا ىلع األرض ثــم تــم اقتيادهــم للســجون
الحكــم :الســجن ملــدة  20ســنة واملنــع مــن
الســفر ملــدة  20ســنة أخرى بعــد إطالق ســراحه.
املحكمة :املحكمة الجزائية املتخصصة ،وقت صدور الحكم 22 :نوفمبر 2010
التهــم :التخطيــط لتشــكيل تجمــع يعــد خروجــا ىلع ولــي األمــر إضافــة إلــى
اتهامــات أخــرى فضفاضــة وغيــر محــددة.
مكان التواجد اآلن (اسم السجن) :ذهبان ،جدة
د.سعود مختار الهاشمي
تاريخ االعتقال 2 :فبراير 2007
مكان االعتقال :استراحة املحامي عصام بصراوي
كيفيــة االعتقــال :تــم مداهمــة االســتراحة مــن
قبــل قــوات مدججــة بالســاح وتــم تمديــد مــن
فيهــا ىلع األرض ثــم تــم اقتيادهــم للســجون
الحكــم :الســجن ملــدة  30ســنة واملنــع مــن
الســفر ملــدة  30ســنة أخــرى بعــد إطــاق
ســراحه ،وفــرض غرامــة قيمتهــا مليونــا ريــال.
املحكمة :املحكمة الجزائية املتخصصة وقت
صدور الحكم 22 :نوفمبر 2010
التهــم :التخطيــط لتشــكيل تجمــع يعــد خروجــا ىلع ولــي األمــر إضافــة إلــى
اتهامــات أخــرى فضفاضــة وغيــر محــددة.
مكان التواجد اآلن (اسم السجن) :ذهبان ،جدة
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عالء برنجي
تاريخ االعتقال 12 :مايو 2014
مكان االعتقال :حدود السعودية مع البحرين
كيفية االعتقال :تم اعتقاله من قبل املباحث
العامة يف نقطة الجوازات عند توجه مع عائلته
إلى البحرين
الحكم :السجن  7سنوات وغرامة قدرها  50ألف
ريال ( )$13,300وحظر للسفر ملدة  8سنوات
وإغالق حسابه ىلع موقع التواصل االجتماعي “تويتر”.
املحكمة :املحكمة الجزائية املتخصصة ،وقت صدور الحكم 24 :مارس 2016
التهم“ :إهانة أولي األمر” ،و”تحريض الرأي العام” ،و”اتهام ضباط أمن بقتل
متظاهرين يف العوامية” ،يف املنطقة الشرقية من اململكة العربية
السعودية.
مكان التواجد اآلن (اسم السجن) :سجن املباحث العامة بالدمام
أشرف فياض
تاريخ االعتقال :يناير 2014
مكان االعتقال :مقهى بأبها
كيفية االعتقال :تم اعتقاله أثناء جلسة يف أحد
املقاهي يف مدينة أبها
الحكم :السجن ثمانية أعوام ،و 800جلدة ،بعد
تخفيف حكم سابق باإلعدام
املحكمة :املحكمة العامة بأبها
وقت صدور الحكم :يف ابريل  2014حكمت املحكمة بسجنه ملدة  4سنوات و
 800جلدة و يف اإلستئناف حكمت عليه املحكمة العامة يف ابها بتاريخ 17
نوفمبر  2015باإلعدام بتهمة الردة و يف  2فبراير  2016إلغي الحكم السابق و
خفض الحكم الى  8سنوات سجن و  800جلدة
التهم :الردة ،التجديف ،انتقاد السلطات السياسية
مكان التواجد اآلن (اسم السجن) :أبها
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رائف بدوي
تاريخ االعتقال :مساء األحد  17يونيو 2012
مكان االعتقال :سوبر ماركت بمدينة جدة
كيفيــة االعتقــال :تــم اعتقالــه ثــم احتجزتــه
الســلطات الســعودية يف قســم النزهــة بجــدة
ووجهــت إليــه تهمــة “عقــوق الوالديــن” قبــل أن
تتغيــر التهــم الحقــا
والســجن ملــدة 10
الحكــم :الج ّلــد  1000جلــدةَ ،
ســنوات ،باإلضافــة لغرامــة ماليــة قدرهــا مليــون
ريــال ســعودي حســب الحكــم األخيــر الصــادر يف  7مايــو  2014بعــد تعديــل
حكــم ســابق بالســجن ملــدة ســبع ســنوات ،والجلــد  600جلــدة ،وإغــاق موقع
الشــبكة الليبراليــة الســعودية الحــرة ،وذلــك يف  29يوليــو 2013
املحكمة :املحكمة العامة بجدة
وقت صدور الحكم 7 :مايو 2014
التهــم :اإلســاءة للديــن اإلســامي ،مخالفة نظــام مكافحــة جرائــم املعلوماتية
الســعودي بإنشــاء موقــع إلكترونــي يمــس النظــام العــام ،ومســاعدة اآلخريــن
وأســتند إلــى العديــد مــن املشــاركات باملوقــع تســيء إلــى أعضــاء
يف ذلــكُ ،
هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر وبعــض علمــاء الديــن كأدلــة
لتأكيــد ذلــك.
مكان التواجد اآلن (اسم السجن) :سجن ذهبان ،جدة
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د.زهير كتبي
تاريخ االعتقال 15 :يوليو/تموز 2015
مكان االعتقال :منزله ،مكة
كيفيــة االعتقــال :حضــرت  6ســيارات ســوداء
رباعيــة الدفــع ،تحمــل  9عناصــر أمــن مق ّنعيــن
ىلع األقــل ،وصلــت إلــى منــزل ُكتبــي يف مكــة
صبــاح  15يوليو/تمــوز .أضــاف أن العناصــر ضربــوه
ىلع ظهــره بكعــوب بنادقهــم أثنــاء اقتيــاده إلى
مركــز اعتقــال مجهــول قبــل نقلــه إلــى ســجن
ذهبــان يف جــدة ليــوم واحــد .يف اليــوم الثالــث ،نقلــوه إلــى قســم شــرطة
املنصــور للتحقيــق  ،ونقلــوه بيــن  3مراكــز احتجــاز يف مكــة ىلع مــدار األيــام
الـــ  8التالية.
الحكــم :الســجن أربعــة أعــوام ،واملنــع مــن الكتابــة والنشــر والظهــور اإلعالمي
ملــدة  15عــام ،وغرامــة ماليــة قدرهــا  600ألــف ريــال ســعودي ( )$26,600مــع
وقــف تنفيــذ ســجن عاميــن بســبب حالتــه الصحيــة املترديــة.
املحكمة :الجزائية املتخصصة
وقت صدور الحكم 21 :ديسمبر 2015
التهم :تهييج الرأي العام ،وإثارة الفتنة ،وتقليل هيبة الحكم عند الناس
مكان التواجد اآلن (اسم السجن) :إصالحية مكة
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وجدي غزاوي
تاريــخ االعتقــال 22 :رمضــان لعــام  1433املوافــق
العاشــر مــن أغســطس 2012
مــكان االعتقــال :قــرب املســجد بعــد صــاة
الجمعــة ،جــدة
كيفيــة االعتقــال:يف نهايــة العــام  2011تواصلــت
الســلطات الســعودية بالشــيخ وجــدي غــزاوي عن
طريــق الدكتــور عبــد العزيــز خوجــة وزيــر اإلعــام
حينهــا وقــد طلــب منــه العــودة لألراضــي
الســعودية وإيقــاف حملــة فضفضــة مــع ضمــان حصانــة كاملــة لــه مــن
أيــة مالحقــات قضائيــة .تلــى ذلــك تأكيــد لهــذه الوعــود بالحصانــة صاحــب
الســمو امللكــي األميــر محمــد بــن نايــف ،نائــب ولــي ولــي العهــد ووزيــر
ً
ووفقــا لتلــك الوعــود ويف نوفمبــر تشــرين الثانــي مــن العــام 2011
الداخليــة.
عــاد وجــدي الغــزاوي الــى اململكــة العربيــة الســعودية وكان يف اســتقباله
ممثليــن عــن األميــر محمــد بــن نايــف يف املطــار ،ولكــن بعــد اســبوع مــن
عودتــه ،أدرك الغــزاوي انــه تحــت االقامــة الجبريــة وتــم منعــه مــن مغــادرة
العاصمــة الســعودية الريــاض ،وبعــد ذلــك بــدأ اســتجوابه مــن قبــل املدعــي
العــام وكان يتنقــل بيــن مكــة وجــدة تحــت الحراســة والتضييــق الشــديد
حتــى يــوم الجمعــة  22رمضــان لعــام  1433املوافــق العاشــر مــن أغســطس
 2012حيــث اعتقــل الغــزاوي بعــد صــاة الجمعــة بطريقــة قاســية ووحشــية.
الحكم 12 :سنة سجن يليها  20سنة منع من السفر
املحكمة :املحكمة الجزائية املتخصصة
وقت صدور الحكم 4 :ربيع الثاني  1435املوافق  3فبراير 2014
التهــم :تشــويه ســمعة اململكــة ،إنتــاج وتخزيــن وإرســال مــا مــن شــأنه
املســاس بالنظــام العــام ،التحريــض ىلع الفتنــة والتأليــب ضــد ولــي األمــر،
اتهــام الحكومــة بالفســاد ،الزعــم بــأن اململكــة تنتهج سياســة الــرق ،التواصل
مــع جهــات معاديــة وتلقــي الدعــم منهــا
مكان التواجد اآلن (اسم السجن) :إصالحية مكة
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محمد الودعاني
تاريخ االعتقال 4 :مارس 2011
مكان االعتقال :ساحة مسجد الراجحي أثناء
اعتصامه
كيفية االعتقال :تعرض للركل والضرب والسحب
إلركابه سيارة الشرطة
الحكم :السجن واملنع من السفر ملدة  15عام
املحكمة :املحكمة الجزائية املتخصصة بالرياض
وقت صدور الحكم 5 :سبتمبر 2013
التهم :الدعوة إلى إسقاط النظام  ،الدعوة إلى إطالق املعتقلين السياسيين،
االعتصام
مكان التواجد اآلن (اسم السجن) :سجن الحاير
جابر العمري
تاريخ االعتقال 1435/6/13 :املوافق  13أبريل
2014
مكان االعتقال:الرياض عند منزله اثناء ذهابه
لوالده باملستشفى
كيفية االعتقال :داهمه أكثر من  15شخص وكان
بعضهم يحمل سالح عندما تحرك بسيارته،
وذلك بعد نشره ملقطع فيديو يشرح فيه معاناة
والده املريض وأخيه املعتقل
الحكم 7 :سنوات سجن ومثلها منع من السفر بعد خروجه و 50الف ريال
غرامة
املحكمة :الجزائية املتخصصة القاضي محمد عثمان الزهراني رئيس
املحكمة ،وقت صدور الحكم :رجب  ،1435مايو 2014
التهم :نشر مامن شأنه املساس بالنظام واتهام الدولة انها التطبق الشرع
وتأليب الرأي العام
مكان التواجد اآلن (اسم السجن) :اصالحية الرياض ،السجن الجديد بالحائر
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فهد العريني
تاريخ االعتقال :فبراير2016 ،
مكان االعتقال :من منزله
كيفيــة االعتقــال :تــم اعتقالــه مــن منزلــه بعــد
خروجــه مــن صــاة العشــاء (ليـ ً
ـا) ،ثــم داهمــوه
منزلــه وفتشــوه وروعــوا أهلــه وكســروا بعــض
حاجياتهــم قبــل اقتيــاده للســجن.
الحكم :السجن عشرة أعوام
املحكمة :الجزائية املتخصصة بالرياض
وقت صدور الحكم :نوفمبر 2016
التهم :التقليل من شأن ولي األمر ،ونقد وزير الداخلية.
مكان التواجد اآلن (اسم السجن) :امللز ،الرياض
يحيى الوادعي
تاريخ االعتقال2013 :
مكان االعتقال :الرياض ،الشارع
كيفيــة االعتقــال :تــم اســتيقافه يف عــرض
الشــارع وتــم اقتيــاده للمعتقــل
الحكــم :حكــم أولــي بالســجن ســتة أعــوام
وبانتظــار صــدور حكــم جديــد
املحكمة :الجزائية املتخصصة بالرياض
وقت صدور الحكم2016 :
التهم :املطالبة باإلصالح وبخروج معتقلي الرأي
مكان التواجد اآلن (اسم السجن) :سجن شعار ،أبها
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إبراهيم التركي
تاريخ االعتقال :غير مؤكد
مكان االعتقال :املباحث العامة
كيفيــة االعتقــال :تــم اســتدعاؤه للتحقيــق لــدى
املباحــث العامــة ثــم تــم اعتقالــه
الحكــم :خمــس ســنوات ســجن ،مــع وقيــف
تنفيــذ نصــف املــدة
املحكمة :الجزائية املتخصصة
وقت صدور الحكم :سبتمبر 2016
التهــم :نشــر مقــال يف موقــع يشــرف عليــه ينقــد تحجيــم دور هيئــة األمــر
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ،زعزعــة الــرأي العــام
مكان التواجد اآلن (اسم السجن) :الحائر ،الرياض
سالم املالكي
تاريخ االعتقال 1 :سبتمبر 2016
مكان االعتقال :الشارع ،منطقة جازان
كيفيــة االعتقــال :قبضــت عليــه قــوات حــرس
الحــدود وســلمته للشــرطة بســبب اعتراضــه
ىلع قــرار نــزوح اجبــاري للقــرى الحدوديــة مــع
اليمــن
الحكم:
املحكمة:
وقت صدور الحكم:
التهم:
مكان التواجد اآلن (اسم السجن):

39

القسط لدعم حقوق اإلنسان

محمد الحضيف
تاريخ االعتقال:مساء يوم السبت 2016/3/19
مــكان االعتقــال :مطــار امللــك خالــد الدولــي
بالريــاض
كيفيــة االعتقــال :قامــت الســلطات الســعودية
بالقبــض ىلع الدكتــور محمــد الحضيــف يف
مطــار الريــاض خــال عودتــه مــن تركيــا بعــد
تغريــدات ناقــدة لإلمــارات يشــتبه أنهــا ســبب
االعتقــال
الحكم :لم يحاكم (غير مؤكد)
املحكمة:
وقت صدور الحكم:
التهم:
مكان التواجد اآلن (اسم السجن) :امللز
د.عبدالعزيز الطريفي
تاريخ االعتقال :الجمعة-السبت  23-22أبريل
2016
مكان االعتقال:
كيفية االعتقال:
الحكم :لم يحاكم (غير مؤكد)
املحكمة:
وقت صدور الحكم:
التهم:
مكان التواجد اآلن (اسم السجن):
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إبراهيم السكران
تاريخ االعتقال 3 :يونيو2016 ،
مكان االعتقال :من منزله (غير مؤكد)
كيفيــة االعتقــال :ذكــرت بعــض املصــادر بأنــه تــم اعتقالــه مــن داخــل منزلــه
مــن قبــل املباحــث (غيــر مؤكــد)
الحكم :ال زال قيد املحاكمة
املحكمة :الجزائية املتخصصة بالرياض
وقت صدور الحكم :ال زال ،بدأت املحاكمة يف  5ديسمبر 2016
التهــم :تغريــدات وفيديــو قبــل ســت ســنوات تحــدث فيــه عــن تجمعــات
تطالــب بإطــاق معتقليــن ،واتهــم بزعزعــة اللحمــة الوطنيــة بقدحــه يف
أجهــزة الدولــة واإلنقــاص مــن إنجازاتهــا وإثــارة الــرأي العــام ،وبتدخلــه يف
شــؤون الــدول األخــرى بالتعــرض باإلســاءة لرئيســي دولتــي اإلمــارات ومصــر
مكان التواجد اآلن (اسم السجن) :امللز ،الرياض
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السجون السعودية
تعانــي الســجون الســعودية مــن التكــدس وانتشــار الجريمــة واملخــدرات
واإلهمــال الطبــي واإلداري وهــذه الســمة األبــرز يف معظــم الســجون
الســعودية ،وقــد ســجلت القســط عــدد مــن األحــداث خــال العــام  2016لعــل
أبرزهــا دخــول أكثــر مــن  100ســجين يف جــدة يف إضــراب عــن الطعــام وذلــك
يف  18ينايــر بســبب تطويــف عــدد منهــم (عــدم الخــروج عنــد انتهــاء املــدة)
واســتمرت االحتجاجــات ليوميــن ،كمــا تــويف ســجين يف إصالحيــة جــدة يف
 23فبرايــر وذلــك بســبب مــرض الــدرن ،وكان قــد توســل إدارة الســجن عــدة
مــرات قبــل وفاتــه لنقلــه للمستشــفى إال أنهــا لــم تســتمع الســتجدائه حتــى
فــارق الحيــاة ،كمــا تــويف الســجين عبــداهلل العنــزي إثــر ضربــة بحديــدة يف
الــرأس يف ســجن الحائــر يف  25فبرايــر وذلــك إثــر نشــوب مضاربــة جماعيــة
بيــن أفــراد عصابــات لــم يكــن العنــزي ً
جالســا يف مكانــه
طرفــا فيهــا ،بــل كان
ً
بعــد عــودة أفــراد العصابــات مــن الزنازيــن االنفراديــة التــي كانــوا نقلــوا لهــا
بســبب املشــاجرات ثــم أعادوهــم للعنبــر لتنشــب املضاربــة مــن جديــد
ويكــون العنــزي ضحيــة لذلــك ،ومــن أمثلــة اإلهمــال وســوء اإلدارة ً
أيضــا مــا
حــدث يف  23رجــب عنــد وفــاة الســجين س ف ع بعــد تعاطيــه لجرعــة زائــدة
يف عنبــر املخــدرات بالريــاض.
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الحــال يف الســجون الســعودية تختلــف مــن ســجن آلخــر ومــن وقــت آلخــر
وذلــك كنتيجــة لســوء اإلدارة وضعــف الرقابــة ،ولكــن ماســنورده يف هــذا
التقريــر مــن تفصيــات قــد يكــون هــو الســمة الغالبــة أو املتكــررة.
تنقسم السجون يف السعودية إلى قسمين:
أوالً :السجون الخاصة التابعة إلدارة املباحث العامة.
يف العــام  2016تــم افتتــاح ســجون جديــدة تابعــة للمباحــث وتمــت توســعة
ســجون أخــرى ،وتختــص هــذه الســجون باعتقــال املتهميــن بقضايــا مــا
يســمى ب»اإلرهــاب» والقضايــا التــي تمــس أمــن األســرة الحاكمــة وأمــن
النظــام ورمــوزه وقضايــا األحــزاب والجماعــات والتنظيمــات والخاليــا ومــا شــابه
ذلــك.
فجميــع املتهميــن بهــذه القضايــا يتــم إيقافهــم بهذه الســجون التي تشــتهر
بانتــزاع االعترافــات وبالرقابــة املشــددة وبالتعذيــب النفســي والجســدي،
وبإعتبــار هــذه الســجون منفصلــة ماليــا وإداريــا عــن الســجون العامــة ،فلهــذا
تتميــز بتوفيــر إعاشــة (مصطلــح يطلــق ىلع الوجبــات الثــاث) أفضــل مــن
الســجون األخــرى ،ويف الغالــب العنايــة الطبيــة أفضــل حــاالً مــن الســجون
العامــة ،وقــد يتــم نقــل املرضــى أحيا ًنــا إلــى مستشــفيات خاصــة.
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غالبــا مــن عــدة أقســام وكل قســم فيهــا عــدة غــرف ،كل
يتكــون الســجن ِ
واحــدة مقفلــة لوحدهــا وبهــا تلفــاز ودورة ميــاه.
التلفــاز :بــه عــدة قنــوات مختلفــة محليــة ودوليــة كمــا أن فيــه القــوات
الرياضيــة املحليــة واملشــفرة.
االتصــال :يســمح للنزيــل باالتصــال بأرقــام محــدودة ومحــددة ســلفا مرتيــن
كل شــهر ،كل نزيــل لــه وقــت محــدد يتــم فيــه اقتيــاده إلــى مــكان تواجــد
الهاتــف مقيــد اليديــن مكبــل القدميــن معصــوب العينيــن ،يرفــع ســماعة
الهاتــف ليطلــب االتصــال بأحــد األســماء املخزنــة لديــه مســبقا ،ومــدة
االتصــال محــددة لــكل شــخص ىلع حســب مــا تمنحــه إدارة الســجن وتكــون
عشــر دقائــق غال ًبــا يف كل أســبوعين.
الخــروج للهــواء الطلــق يومــان باالســبوع مــدة نصــف ســاعة ،لكــن نــادرا مــا
يطبــق هــذا ويخضــع لتحكــم إدارة الســجن ويختلــف مــن غرفــة لغرفــة ومــن
قســم لقســم.
الطعــام :يف الســجون السياســية الطعــام أفضــل مــن الجنائيــة إدارة الســجن
توزعــه ىلع كل غرفــة.
الجرائــد املحليــة تصــل لــكل غرفــة لكــن ليــس بشــكل منتظــم وليــس بتنــوع
وتختلــف بحســب مــن ســجن آلخــر.
أدوات النظافــة يشــتريها الســجين أحيا ًنــا واملالبــس موحــدة لــكل النــزالء ،وال
يســمح للنزيــل بإحضــار مالبــس أو أمتعــة مــن خــارج الســجن.
تكــون الســجون السياســية غال ًبــا أقــل إشـ ً
ـكال مــن حيــث النظافة من الســجون
األخــرى ،ويوجــد بهــا فصــل غــرف املدخنيــن عــن غيــر املدخنيــن ،كمــا أن
إدارة الســجن تتحكــم بأنــواع األشــخاص بــكل غرفــة ومــن النــادر والشــاق أن
يســمح لشــخص بتحديــد نوعيــة األشــخاص الذيــن يشــاركونه الغرفــة ،كمــا
يوجــد زنازيــن منفــردة للعقوبــات.
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ثانيــا :الســجون العامــة ،والتابعــة إلدارة العامــة للســجون التابعــة
لــوزارة الداخليــة.
وتنقسم هذه السجون لقسمين:
أ /الســجون العامــة؛ ومخصصــة للســجناء الذيــن يقضــون محكوميــة الحــق
العــام يف القضايــا املدنيــة أو الســجناء املتهميــن بكافــة القضايــا الجنائيــة
واملدنيــة؛ قبــل محاكمتهــم .حيــث يقضــون تجربــة صعبــة قبــل وأثنــاء
محاكمتهــم؛ فــإذا صــدرت بحقهــم األحــكام تــم نقلهــم للنــوع الثانــي مــن
الســجون العامــة وهــو:
ب /اإلصالحيــات؛ وهــي ســجون ملــن صــدر بحقــه حكــم قضائــي ،ويتــم
تصنيــف الســجناء حســب قضاياهــم يف عنابــر ،وتتنــوع جرائــم هــؤالء
الســجناء لتشــمل :املخــدرات تعاطيــا وترويجــا؛ القتــل والســرقة والســطو
املســلح واالغتصــاب والتزويــر واالختــاس والنصــب واالحتيــال وشــرب الخمــر
وتعاطــي املســكرات وعقــوق الوالديــن والزنــا واللــواط وغيــر ذلــك.
وغالب هذه السجون تتميز بما يلي:
 .١مبانــي متهالكــة وتفتقــر للتهويــة والشــمس والخدمــات األساســية مــن
دورات ميــاه صحيــة ومغاســل ومراتــب للنــوم وأغطيــة مناســبة ومخــدات،
ومعــدل تصميــم الحمامــات هــو  ١٥إلــى  ٢٠ســجين لــكل حمــام وغالــب
الحمامــات بــا ســيفون والتكــدس يف الســجون قــد يضطــر بعــض الســجناء
إلــى نــوم الســجناء يف دورات امليــاه.
كمــا يتــم الحجــز اإلنفــرادي أحيا ًنــا يف الســجون العامــة يف دوراة ميــاه قــذرة
وبــا تكييــف أو تهويــة.
 .٢ســوء التغذيــة مــن خــال تقديــم طعــام رديء وســيء للغايــة نوعــا وكمــا
وكيفــا ،وقــد ذكــر أحــد موظفــي الشــركة املتعهــدة باألطعمــة يف أحــد
الســجون ألحــد النشــطاء أن املبلــغ هــو ثمانيــة ريــاالت للســجين الواحــد
لثــاث وجبــات يوم ًيــا وأن الســعر األصلــي الــذي تدفعــه املاليــة يزيــد ىلع
ً
ريــال للســجين الواحــد لثــاث وجبــات.
خمســين
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 .٣ســوء الرعايــة الطبيــة واإلهمــال الصحــي وانتشــار أمــراض الجــرب والــدرن
ً
نتيجــة للعنايــة الطبيــة املتدنيــة املســتوى
واألمــراض املعديــة وذلــك
والتــي يتــم تقديمهــا مــن خــال مســتوصف متواضــع يف كل ســجن عبــارة
عــن غرفتيــن وصيدليــة وبهــا طبيــب عــام لكــن يف الغالــب ال يســتطيع
تغطيــة كل الحــاالت بســبب كثرتهــا ألنــه اليكــون متواجــد إال  8ســاعات يف
اليــوم .وال توجــد باملســتوصفات عــادة إمكانيــة قيــاس مســتوى الســكر يف
الــدم ولــو مــن خــال الجهــاز املنزلــي الصغيــر الــذي يقتنيــه كل مرضــى
الســكر ،كمــا أن أدويــة الضغــط والســكر ال تصــرف بانتظــام ممــا يضطــر النــزالء
لجلبهــا ىلع نفقتهــم الخاصــة مــن خــارج الســجن.
وتوجــد عيــادة أســنان يف بعــض ســجون املــدن الكبــرى تعمــل يومــا واحــدًا
فقــط مــن كل أســبوع مــن  9صباحــا وألربــع ســاعات ويف الغالــب ال يحضــر
الطبيــب الرتباطــات أخــرى .ويف أســوأ الحــاالت املرضيــة يتــم تحويل الســجين
املريــض إلــى املشــفى الحكومــي املحلــي مكبــل اليديــن ومقيــد القدميــن،
ويوجــد بالســجن مــا يســمى بالعــزل الصحــي وهــي زنازيــن يجمعــون بهــا
جميــع الســجناء املصابيــن بأمــراض معديــة كالجرب والــدرن واأليــدز ووضعهم
ســيء والتعامــل معهــم حــاط بالكرامــة ويعرضهــم للخطــر ،ومعظــم الســجون
واإلصالحيــات ليــس بهــا ســيارات إســعاف وبعضهــا تنقــل املرضــى عبــر بــاص
تويوتــا بــا كراســي يتــم نقــل املريــض فيــه ملفوفــا ببطانيــة.
 .٤اإلهمــال اإلداري الشــديد وهــذه بعــض األمثلــة لهــذا اإلهمــال اإلداري
الــذي يعتبــر ســمة للســجون العامــة:
« ١.٤التطويــف» مصطلــح يطلقــه الســجناء ىلع مــن انتهــت محكوميتــه
ـوف املــدة وزاد عليهــا أشــهرًا أو أعوامــا ،بعضهــم طــوف أكثــر مــن عــام
وطـ ّ
بحجــة فقــدان امللــف ،أو عــدم وصــول معاملــة اإلطــاق مــن الجهــة ذات
العالقــة ،أو إهمــال املوظــف املختــص ،أو عــدم وجــود محامــي أو أقــارب
للســجين يتابعــون إطالقــه ،إلــى غيــر ذلــك مــن األعــذار التــي تــدل ىلع
فداحــة اإلهمــال اإلداري الــذي يــؤدي لضيــاع أعمارهــم.
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 ٢.٤يف مــراة عديــدة تكــرر عــدم إيصــال الســجناء للمحكمــة لحضور الجلســات
أو للمستشــفيات لحضــور مواعيــد األطبــاء ،وذلــك بحجــة عــدم وجــود ســيارات
لنقــل الســجناء ،فعلــى ســبيل املثــال فــإن إصالحيــة بهــا آالف الســجناء بهــا
فقــط ثــاث باصــات صغيــرة هياســي ســعة ســتة ســجناء فقــط ،ويتــم إركاب
معــا حتــى يف حــال وجــود أمــراض معديــة ،وبــاص واحــد ســعة 12
املرضــى ً
ســجينًا فقــط ،وهــذه الســيارات ال تكفــي لتلبيــة احتياجــات النــزالء وأحيانــا
تتوفــر الســيارة وال يتوفــر العســكري الخفيــر املكلــف بحراســة الســجين عنــد
خروجــه ،ويف النهايــة قــد ُيحــرم الســجين مــن حضــور جلســات مصيريــة وقــد
يتــم الحكــم عليــه غيابيــا وهــو يف ســجون الدولــة ،والحــال مقــارب لذلــك
يف ســجون أخــرى.
 ٣.٤عــدم توفــر أماكــن مناســبة لزيــارة العائــات ُ
واألســر ممــا يــؤدي لحرمــان
بعــض الســجناء مــن رؤيــة أهاليهــم لســنوات طويلــة ،وعــدد مــن الســجناء
يرفــض زيــارة أهلــه لــه بســبب ســوء املعاملــة مــع الــزوار وخاصــة النســاء.
 .٥ســوء التعامــل مــن بعــض الضبــاط واألفــراد وضمــان إفالتهــم مــن العقــاب
عنــد اإلســاءة للســجناء.
 .٦انتشــار املخــدرات والحشــيش والحبــوب املخــدرة واملســكرات وأحيا ًنــا عــن
طريــق العامليــن يف الســجون.
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وتختلــف الســجون وطريقــة إدارتهــا مــن منطقــة إلــى أخــرى ،فمــا هــو ممنــوع
يف ســجن ربمــا يكــون مســموح يف آخــر ،مثــل الجرائــد ودخــول الكتــب و
أغــراض وحاجيــات التســوق مــن أطعمــة تجتمــع جميعهــا ىلع ســوء التهوية
والبيئــة غيــر النظيفــة وقلــة الصيانــة.
وقــد افتتــح يف العــام  2016ســجنان جديــدان أحدهمــا يف مدينــة الريــاض
وآخــر يف جــدة ،ىلع مواصفــات بنــاء مختلفــة عــن الســابقة ويختلــف عــن
البقيــة مــن ناحيــة اإلضــاءة والتحكــم بهــا تكــون مــن مســؤولي الســجن وأيضــا
الطعــام يكــون يف مــكان مخصــص ،ودورة ميــاه لــكل غرفــة ،حينمــا افتتــح
هذيــن الســجنين كان مــن الشــروط عــدم إحضــار مالبــس مــن الخــارج والســجن
يصــرف طقميــن مالبــس لــكل نزيــل مــع غطــاء لســرير ،لكــن مؤخــرا وبســبب
عجــز امليزانيــة ُســمح لنــزالء بإحضــار مالبــس مــن الخــارج وأغطيــة.
والســجون الجنائيــة تقســم ىلع شــكل أجنحــة تســمى (عنابــر) ىلع حســب
نــوع القضايــا ،وىلع كل عنبــر يكــون هنــاك نزيــل مســؤول عــن التواصــل بيــن
النــزالء وإدارة الســجن وحــل الخالفــات بيــن الســجناء ،ويتكــون العنبــر مــن
عــدة غــرف ويكــون القســم مفتــوح ىلع الغــرف.
االتصــال :هنــاك عــدة هواتــف تكــون مثبتــه ىلع حائــط داخــل القســم
وىلع النزيــل اســتخدام بطاقــات مســبقة الدفــع كــي يســتخدم الهاتــف
وســعر دقيقــة االتصــال ىلع هاتــف جــوال ( 0.42هللــة) تقريبــا .ويف بعــض
الســجون تكــون مــدة اســتخدام الهاتــف محــدودة.
التغذيــة :هنــاك شــركات تتعاقــد معهــا إدارة الســجون لــكل منطقــة ،يتفــق
مشــغلوا الشــركات ىلع ســوء جــودة الطعــام مــن حيــث الطبــخ ونوعيــة
الطعــام ،وال يتكــرر الطبــق األساســي إال مــرة واحــدة يف األســبوع ،وثــاث مرات
باألســبوع تقريبــا يرافــق الوجبــة الواحــدة نــوع مــن الفاكهــة ،وكل غرفــة تأخذ
نصيبهــا مــن الطعــام بأوانــي تســتمر طــوال اليــوم داخــل الغرفــة.
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حاجيــات التســوق :فيمــا يســمى «بقالــة» شــركة تتعاقــد مــع إدارة الســجون
كاملــة تتعهــد بتوفيــر البضائــع أســعارها غال ًبــا مــن ضعفيــن إلــى ثالثــة
أضعــاف أســعار الســلع يف الخــارج باســتثناء الســجائر فســعرها غال ًبــا كمــا
هــو ،وطريقــة الطلــب تكــون بتدويــن كل مجموعــة طلباتهــم (عرفــة) ويدفــع
قيمــة البضاعــة وبعــد عــدة أيــام تســتلم الطلبــات.
ىلع صعيــد النظافــة الشــخصية فالســجين هــو مــن يشــتري أدوات الحالقــة
والصابــون ،وغالبــا مــا يكــون يف كل عنبــر ســجين يمتهــن مؤقتــا الحالقــة
مقابــل مــادي ،كمــا أن دورات امليــاه تكــون مشــتركة لــكل القســم (العنبــر).
التلفــاز :تختلــف بحســب إدارة الســجن ،وغالبــا ال تتجــاوز هــذه القنــوات
القنــوات الســعودية و قنــاة املجــد الفضائيــة والقنــوات التــي تغطــي الــدوري
الســعودي ،ويكــون التلفــاز موجــود يف داخــل العنبــر لجميــع النــزالء.
الزيــارة :يومــان يف األســبوع ،يــوم للرجــال ويــوم للنســاء ،وأماكــن الزيــارة
تختلــف ىلع حســب تجهيــز مبنــى الســجن ،منهــا ماهــو ىلع شــكل غرفــة
صغيــرة معزولــة يفصلهــا زجــاج بيــن النزيــل والزائــر ومنهــا ماهــو مســاحة
كبيــرة يفصلهــا ســلك حديــدي ثــم مســافة ثــم ســلك آخــر يكــون يف النــزالء
واألســر ٌ
كل يف طــرف وبشــكل جماعــي ،وال يســمح بالزيــارة إال لألقــارب مــن
الدرجــة األولــى.
تمتــاز الســجون الجنائيــة بتوفــر املخــدرات بأنواعهــا وانتشــار العنــف اللفظــي
والجســدي بيــن النــزالء وعــدم النظافــة بشــكل عــام .وتســتخدم الزنازيــن غال ًبا
لألشــخاص الذيــن يصــدر منهــم مايعــد شــغ ًبا يف الســجن كعصيــان األوامــر أو
املشاجرات.
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ويتــم وضــع بعــض ســجناء الــرأي يف هــذه الســجون بـ ً
ـدل مــن الســجون
السياســية ،ومــن أولئــك ىلع ســبيل املثــال ال الحصــر الدكتــور عبداهلل
الحامــد ووليــد أبوالخيــر والدكتــور محمــد القحطانــي وفــوزان الحربــي
ووجــدي غــزاوي وزهيــر كتبــي وغيرهــم مــن معتقلــي الــرأي الذيــن
يتنقلــون بيــن عنابــر ترويــج املخــدرات والقتــل وغيــر ذلــك.
وربمــا يكــون الســبب يف وضــع ســجين الــرأي يف الســجون العامــة
هــو بهــدف اإلســاءة إليــه والخشــية مــن انتقــال أفــكاره لغيــره مــن
السياســيين ،وربمــا يوضــع يف الســجن السياســي لتســليم ملــف
التحقيــق معــه لجهــاز املباحــث العامــة وممارســة التعذيــب النفســي
وربمــا الجســدي ،وربمــا بقصــد الحصــول ىلع تنــازل ســريع لتخفيــف
زخــم الــرأي العــام ىلع اعتقالــه أو اإلقــرار بأفعــال لــم يرتكبها لتشــويه
صورتــه إعالميــا وحــرف ملــف قضيتــه عــن أصلهــا الحقيقــي.
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مؤسسات رعاية الفتيات (السجون للفتيات دون سن :)30
يختلــف التعامــل مــن دار ألخــرى ،والجامــع املشــترك هــو ضعــف رقابــة
الســلطات وضعــف األنظمــة ،وبهــذا يعتمــد التعامــل ىلع أســلوب ووعــي
العامــات يف كل دار ،وقــد لوحــظ بعــد دراســة عــدد مــن الحــاالت مســاهمة
الســلطات يف زيــادة املعانــاة للفتيــات بــدل محاولــة حلهــا ،حيــث يتــم
التشــهير ببعضهــن مــن خــال أخذهــن يف جــوالت وحكايــة قصصهــن يف
مــدارس وجامعــات ،أو الســماح بزيــارات لفتيــات خــارج الــدار ألخــذ املوعظــة
مــن قصصهــن ،واملبالغــة يف العقــاب كحبســهن يف زنزانــة انفراديــة يف
حالــة عــدم االنضبــاط ،باإلضافــة إلــى الحرمــان مــن الحقــوق األساســية والتــي
قــد تكــون لضحيــة ليــس لــه عالقــة بالجريمــة ،كرفــض نســبة األطفــال خــارج
الــزواج آلبائهــم الحقيقييــن حتــى بعــد إتمــام الــزواج.
وحيــث أن أغلــب الــدور تتكــون مــن تشــكيل إداري يحــوي مديــرة الــدار و
أخصائيــات اجتماعيــات ونفســيات ومســاعدتين للمديــرة وعامــات لــإدارة
ومراقبــات ثــاث ىلع مــدار الســاعة بالتنــاوب ،فــإن املراقبــات هــن األكثــر
ً
ً
تعامــا معهــن ،ولألســف فإنهــم األقــل تدري ًبــا
التصاقــا بالنزيــات ،واألكثــر
ودرايــة بأســلوب التعامــل ،فقــد ســجلت حــاالت متعــددة يتــم فيهــا تجــاوزات
خطيــرة مــن قبــل املراقبــات ،ســواء يف التعامــل اليومــي أو التعامــل مــع
الحــاالت الطارئــة الصحيــة وغيرهــا ،حيــث يرغمــن الفتيــات بإنجــاز أعمــال
خاصــة لهــن كغســل املالبــس أو الطبــخ أو التنظيــف ومــن ترفــض ذلــك
يتــم معاقبتهــا بالحبــس االنفــرادي ،كمــا يتــم تعنيفهــن بالضــرب واالهانــة
وااليقــاف يف الشــمس والحرمــان مــن الطعــام.
وقــد ذكــرت مديــرة دار الفتيــات بمكــة املكرمــة حفصــة شــعيب أن محــاوالت
االنتحــار بيــن النزيــات باتــت ظاهــرة وتحــدث بيــن الفينــة واألخــرى ،موضحــة
أن العامــات واألخصائيــات االجتماعيــات يف الــدار يتداركنهــا يف األوقــات
املناســبة وتتــم الســيطرة ىلع معظمهــا.
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ويأتــي تصريــح شــعيب بعــد أيــام مــن انتحــار إحــدى نزيــات الــدار ،حيــث
حملــت جمعيــة حقــوق االنســان يف مكــة مســؤولية مــا حــدث للــدار ،مطالبة
بمحاكمــة املتســببين.

وقــد صرحــت مديــرة الــدار لصحيفــة «الوطــن» «إن كثــرة محــاوالت االنتحــار
بيــن بعــض النزيــات جــاءت بدافــع لفــت االنتبــاه إليهــن ،ومحاولــة منهــن
لزيــادة االهتمــام بهــن ،مشــيرة إلــى أن حالــة االنتحــار التــي حدثــت أخيــرا هــي
األولــى مــن نوعهــا ،حيــث لــم يســبق أن حــدث مثلهــا داخــل الــدار مــن قبــل»
ويف واقــع األمــر أن حــاالت االنتحــار تحــدث بشــكل مســتمر ودونــت لــدى
جمعيــة حقــوق االنســان الحكوميــة بســبب ســوء األوضــاع يف دور الرعايــة
والحمايــة ،حيــث أن الــدار يف أساســها مبنــى متهالــك بــه عــدة زنازيــن
تســمى عنابــر ،وهــو ســجن يمنــع فيــه الســماح للســجينة بالتصــرف بحريــة ،ال
ســيما أن غالبيتهــن معنفــات ،وبــدل مــن معاقبــة املعنــف تســجن هــي يف
الــدار بدعــوى حمايتهــا ،وتمنــع مــن حقوقهــا األساســية ،بــل وال تخــرج مــن
ســجن الرعايــة حتــى يقبــل باســتالمها ولــي أمرهــا الــذي قــد يكــون هــو مــن
قــام بتعنيفهــا ،وقــد تبقــى يف الــدار حتــى يــوم وفاتهــا ،وقــد يتــم تزويجهــا
مــن قبــل إدارة الــدار لرجــال مــن اختيارهــم هــم .
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وقــد تــم رفــع شــكوى مــن قبــل نزيــات دار رعايــة الفتيــات يف مكــة إلــى
هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام التــي رفعــت تقريرهــا النهائــي إلــى إمــارة
املنطقــة والــذي تضمــن مائــة شــكوى مــن نزيــات الــدار ،مــن أبرزهــا :ســوء
التغذيــة ،ســوء املعاملــة والقســوة ،الحجــوزات االنفراديــة ،محــاوالت تشــويه
الســمعة واإلســاءة اللفظيــة ،واإلجبــار ىلع تنظيــف الغــرف ودورات امليــاه.
وأشــار التقريــر إلــى شــكوى نزيــات مــن برنامــج الــزواج املعتمــد يف الــدار ،إذ
فشــلت معظمهــا نتيجــة االرتجاليــة والعشــوائية ،مــا ســرع بعضهــن للعــودة
إلــى الــدار مــرة أخــرى ،إذ لجــأت إدارة الــدار ــــ بحســب النزيــات يف محاضــر
التحقيــق ــــ ،إلــى تزويجهــن مــن كبــار الســن وغيــر أســوياء.
أمــا الجــدول اليومــي فمتنــوع ويشــمل بعــض الــدورات والتعليــم حيــث تتوفــر
فصــول دراســية يف بعــض الــدور ،ومــع هــذا فــإن النزيــات بأمــس الحاجــة
ملزيــد مــن التدريــب وخاصــة الالتــي قضيــن فتــرات طويلــة وشــارفن ىلع
الخــروج وذلــك لتأهيلهــن لالندمــاج مــع العالــم الخارجــي ،كمــا أن الضعــف
اإلداري يجعــل التظلــم عنــد حصــول تجــاوزات أمـ ًرا يف غايــة الصعوبــة ،وقــد
يتعرضــن الفتيــات لتجــاوزات عديــدة منهــا التحــرش أثنــاء التفتيــش ىلع
ســبيل املثــال ويضمــن املشــرفات اإلفــات مــن العقــاب.
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دور املالحظة (سجون البنين دون  18سنة حتى  7سنوات):
تســود الفوضــى يف دور املالحظــة بشــكل كبيــر ،وغال ًبــا ال يتــم مراعــاة صغــر
ســن النــزالء ،ويف أغلــب الــدور يتعرضــون للضــرب والتعذيــب بالجلــد بالفلكــة
والعقــال وغيرهــا مــن العقوبــات القاســية والشــديدة التــي أصبحــت كســمة
ســائدة يف أغلــب دور املالحظــة ،وقــد اشــتكى عــدد مــن األهالــي مــن جلــد
أطفالهــم أمــام أعينهــم مــن قبــل املشــرفين يف فتــرات الزيــارة ،كمــا يحــرم
األطفــال الجلــوس مــع ذويهــم والحديــث لهــم بمفردهــم ،حيــث تقــول (ن
ق) للقســط أنهــا أكثــر مــا تشــعر باأللــم عندمــا تذهــب لزيــارة طفلهــا الــذي
رأتــه نحيـ ً
ـا ومرعو ًبــا ويجلــس بجانبهــا يف مجلــس جماعــي كبيــر يمتلــئ
بالســجناء وأســرهم مجتمعيــن ،وبحضــور املشــرفين ،وتقــول (ن ق) أنهــا ال
تســتطيع الحديــث بانفــراد مــع طفلهــا الــذي يخبرهــا خلســة بتعرضــه للضرب
ً
خوفــا مــن املشــرفين الحاضرين يف
والتعذيــب وال يســتطيع البــوح والشــكوى
جلســة الزيــارة والذيــن قــد يعتــدون ىلع الطفــل بالضــرب املبــرح أمــام مــرأى
والديــه.
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التعذيب يف اململكة العربية السعودية يف ظل من اإلفالت من
املحاسبة
مقدمة
يلــف الســجون الســعودية حالــة مــن العزلــة والغمــوض ،وســواء كانــت تلــك
الســجون مايســمى باإلصالحيــات والتابعــة للمديريــة العامــة للســجون ،أو
الســجون السياســية والتابعــة للمديريــة العامــة للمباحــث ،فــا ُيســمح ألي
منظمــة أو أي جهــات دوليــة أو إعالميــة بزيارتهــا والتفتيــش عليهــا ،مالم يكن
ذلــك بتنســيق أو طلــب الســلطات الســعودية ،وتســمح الســلطات الســعودية
لبعــض الجهــات بزيــارات محــدودة ولعنابــر مجهــزة مسـ ً
ـبقا ،وكل تلــك الزيــارات
املعــدودة كانــت برفقــة أعضــاء مــن الســلطات وضبــاط مــن املباحــث العامــة
ـدا ألي جهــة ألن تقــوم بزيــارة مســتقلة،
أو مــن إدارات الســجون ،ولــم يســمح أبـ ً
وتتمكــن فيهــا بلقــاء املســاجين ىلع انفــراد.
وتتواصــل الشــكاوى بشــكل دائــم عــن وجــود تعذيــب منظــم يف عــدد مــن
الســجون ،وخاصــة تلــك التابعــة للمديريــة العامــة للمباحــث ،ويف أقبيــة
التحقيــق ،ويتــم التعذيــب وفــق شــهود العيــان يف غــرف مجهــزة وبــأدوات
مخصصــة للتعذيــب ،ممــا يــدل ىلع أن التعذيــب عمــل ممنهــج يف تلــك
الســجون ،كمــا تــم توثيــق ذلــك يف تقريــر الدكتــور محســن العواجــي عــن
التعذيــب ،ويف عــدد مــن الحــاالت تــم تســريب مقاطــع فيديــو وصــور لتعذيب
شــنيع وحــاط بالكرامــة اإلنســانية يف عــدد مــن الســجون.
ـددا مــن الســجناء الذيــن تــم اإلفــراج عنهــم ال يزالــون يعانــون مــن
كمــا أن عـ ً
حــاالت إعاقــة دائمــة جــراء التعذيــب يف الســجون.
وتؤكــد تقاريــر متكــررة انتشــار التعذيــب وغيــره مــن ضــروب ســوء املعاملــة
يف الســجون ومراكــز االعتقــال يف اململكــة العربيــة الســعودية .ويف حاالت
متكــررة أصــدرت املحاكــم أحكامهــا بنــاء ىلع اعترافــات يقــول الضحايــا أنهــا
انتزعــت تحــت التعذيــب دون أن يعيــر القضــاة اهتمــام لذلــك .القســط لديهــا
أدلــة موثقــة عــن قــاض ســعودي يأمــر بإعــادة اســتجواب املتهــم وتعذيبــه
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عندمــا لــم يســتطع القاضــي قبــول األدلــة املقدمــة ضــده ،إضافــة لذلــك
فإنهــا ال توجــد رقابــة مســتقلة للســجون ومراكــز االحتجــاز ،كمــا ال توجــد
آليــات فعالــة لتقديــم شــكاوى التعذيــب ،أمــا نشــطاء املجتمــع املدنــي
الذيــن يحاولــون اإلســهام يف مكافحــة التعذيــب وكشــفه فإنهــم يتعرضــون
لبطــش الســلطة فيمــا يبــدو كعمليــات انتقاميــة ضــد عملهــم اإلنســاني،
جــدا.
فيتعرضــون لإلعتقــال التعســفي والســجون ولفتــرات طويلــة
ً
االلتزامات القانونية للمملكة العربية السعودية
التعذيــب جريمــة بموجــب القانــون الدولــي ،يحظــر تمامــا وال يمكــن تبريــره
تحــت أي ظــرف مــن الظــروف ،هــذا الحظــر ملــزم ىلع كل عضــو يف املجتمــع
الدولــي ،بغــض النظــر عمــا إذا كانــت الدولــة قــد صادقــت ىلع املعاهــدات
الدوليــة التــي تحظــر التعذيــب أم ال.
تقول املادة  5من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان:
«اليعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو املعامالت القاسية أو
الوحشية أو الحاطة بالكرامة».
وقــد تبــع اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان عــدد مــن املعاهــدات امللزمــة
يف مجــال حقــوق اإلنســان الســتكمال املبــادئ األساســية ،ولــكل معاهــدة
لجنــة مــن الخبــراء ملراقبــة تنفيــذ الــدول األطــراف .واملعاهــدة التــي خصصت
للتعذيــب هــي ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻧﺎﻫﺿﺔ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ ﻭﻏﻳﺭﻩ ﻣﻥ ﺿﺭﻭﺏ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺳﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻬﻳﻧﺔ ،مــن قبــل الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة
يف عــام  ،1984وتعــرف املــادة األولــى مــن االتفاقيــة «التعذيــب» ىلع أنــه:
«أى عمــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد ،جســديا كان أم عقليــا ،يلحــق
ـدا بشــخص مــا بقصــد الحصــول مــن هــذا الشــخص ،أو مــن شــخص ثالــث،
عمـ ً
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ىلع معلومــات أو ىلع اعتــراف ،أو معاقبتــه ىلع عمــل ارتكبــه أو يشــتبه
يف أنــه ارتكبــه ،هــو أو شــخص ثالــث أو تخويفــه أو إرغامــه هــو أو أى شــخص
ثالــث ،أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا األلــم أو العــذاب ألي ســبب يقــوم ىلع
التمييــز أيــا كان نوعــه ،أو يحــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه
موظــف رســمي أو أي شــخص يتصــرف بصفتــه الرســمية وال يتضمــن ذلــك األلم
أو العــذاب الناشــئ فقــط عــن عقوبــات قانونيــة أو املــازم لهــذه العقوبــات
أو الــذي يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا».
الــدول األطــراف يف االتفاقيــة ملزمــة باتخــاذ التدابيــر التشــريعية واإلداريــة
والقضائيــة وغيرهــا مــن التدابيــر الفعالــة ملنــع أعمــال التعذيــب ،وضمــان أن
جرمــة بموجب قانونهــا الجنائي ،ومســتوجبة
تكــون جميــع أعمــال التعذيب ٌم َّ
للعقــاب بعقوبــات مناســبة تأخــذ يف االعتبــار طبيعتهــا الخطيــرة.
يجــب ىلع كل دولــة طــرف أن تبقــي قيــد املراجعــة الدائمــة قواعــد
االســتجواب ،وتعليماتــه وأســاليبه وممارســاته ،وكذلــك الترتيبــات املتعلقــة
بحجــز ومعاملــة األشــخاص الذيــن تعرضــوا ألى شــكل مــن أشــكال التوقيــف
أو االعتقــال أو الســجن ملنــع حــدوث أى حــاالت تعذيــب ،كمــا يجــب إجــراء
تحقيــق ســريع ونزيــه كلمــا وجــدت شــكوك بوجــود تعذيــب ،كمــا يجــب أن
يضمــن حــق كل شــخص يف أن يرفــع مظلمتــه يف حــال تعرضــه ألي نــوع
مــن أنــواع التعذيــب لينظــر فيهــا بســرعة ونزاهــة ،مــع اتخــاذ كافــة الخطــوات
الالزمــة لضمــان حمايــة مقــدم الشــكوى والشــهود حمايــة كاملــة ،كمــا يجــب
إنصــاف كل مــن تعــرض للتعذيــب وحصولــه ىلع تعويــض عــادل ومناســب
وإعــادة تأهيلــه ىلع أكمــل وجــه ممكــن ،ويف حالــة وفــاة املعتــدى عليــه
نتيجــة لعمــل مــن أعمــال التعذيــب ،يكــون لذويــه الحــق يف التعويــض.
الســلطات الســعودية التــي صادقــت ىلع االتفاقيــة يف  1997/9/23أبــدت
تحفظهــا ىلع املــادة ( ،)20حيــث لــم تعتــرف بصالحيــات لجنــة مناهضــة
التعذيــب ،وكذلــك املــادة ( ،)1-30حيــث لــم ُتلــزم نفســها بمــا ورد فيهــا ،ىلع
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النحو التالي:
«اململكــة العربيــة الســعودية ال تعتــرف باختصــاص اللجنــة ىلع النحــو
املنصــوص عليــه يف املــادة ( )20مــن االتفاقيــة ،والتــي تمكــن لجنــة
مناهضــة التعذيــب إلجــراء تحقيــق»
«إن اململكــة العربيــة الســعودية ال تلتــزم بأحــكام الفقــرة ( )1مــن املــادة ()30
مــن االتفاقيــة ،والتــي تســمح للتحكيــم أو الذهــاب ملحكمــة العــدل الدوليــة
يف حــال وجــود خــاف لتفســير هــذه االتفاقيــة أو تنفيذهــا»
كمــا أن الســلطات الســعودية لــم توقــع أو تصــادق ىلع البروتوكــول االختياري
التفاقيــة مناهضــة التعذيــب ،مــن قبــل الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف
عــام  ،2002الــذي يهــدف إلــى «إنشــاء نظــام قوامــه زيــارات منتظمــة تضطلــع
بهــا هيئــات دوليــة ووطنيــة مســتقلة لألماكــن التــي يحــرم فيهــا األشــخاص
مــن حريتهــم ،وذلــك بغيــة منــع التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو
العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة».
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ويف أبريــل املاضــي  2016يف الجلســة ال 57يف جنيــف أمــام لجنــة األمــم
املتحــدة ملناهضــة التعذيــب ،أعلــن الوفــد الســعودي أن اململكــة تــدرس
التصديــق ىلع البروتوكــول االختيــاري ورفــع تحفظهــا ىلع املــادة  20مــن
االتفاقيــة.
كمــا أن الســلطات الســعودية ملتزمــة أيضــا بامليثــاق العربــي لحقــوق
اإلنســان ،مــن قبــل جامعــة الــدول العربيــة الــذي أقــر يف عــام  1994والــذي
صادقــت عليــه الســلطات الســعودية يف العــام  ،2009ويهــدف امليثــاق إلــى
تعزيــز حقــوق اإلنســان العامليــة يف املنطقــة العربيــة ،وتأكيــدًا ملبــادئ
ميثــاق األمــم املتحــدة واإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان وأحــكام العهديــن
الدولييــن لألمــم املتحــدة بشــأن الحقــوق املدنيــة والسياســية والحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ومــع األخــذ يف االعتبــار إعــان القاهــرة
بشــأن حقــوق اإلنســان يف اإلســام ،وفيمــا يتعلــق بالتعذيــب يف امليثــاق
العربــي فــإن املــادة الثامنــة هــي:
«1ـ يحظــر تعذيــب أي شــخص بدنيــا أو نفســيًا أو معاملتــه معاملــة قاســية أو
مهينــة أو حاطــة بالكرامــة أو غيــر إنســانية
2ـ تحمــي كل دولــة طــرف كل شــخص خاضــع لواليتهــا مــن هــذه املمارســات،
وتتخــذ التدابيــر الفعالــة ملنــع ذلــك وتعــد ممارســة هــذه التصرفــات أو
اإلســهام فيهــا جريمــة يعاقــب عليهــا ال تســقط بالتقــادم.
كمــا تضمــن كل دولــة طــرف يف نظامهــا القانونــي إنصــاف مــن يتعــرض
للتعذيــب وتمتعــه بحــق رد االعتبــار والتعويــض».
وتنــص املــادة الثالثــة والعشــرون ىلع أن تتعهــد كل دولــة طــرف يف هــذا
امليثــاق بــأن تكفــل للضحايــا توفيــر ســبيل فعــال للتظلــم.
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السلطات السعودية وانتهاكات اتفاقية مناهضة التعذيب
وتحــت ضغــط دولــي ،أعلنــت الســلطات الســعودية الســلطات عــن إجــراء
بعــض اإلصالحــات التشــريعية واإلداريــة للنظــام القضائــي يف اململكــة،
ولكــن أوجــه القصــور الصارخــة باقيــة بوضــوح ،كمــا أن عــدد مــن االلتزامــات
يف األنظمــة الســعودية املحليــة يتــم تجاهلهــا وتجاوزهــا يف املمارســة
العمليــة ،ويف وقــت ســابق مــن العــام  2016وعندمــا قدمــت التقريــر الــدوري
الــذي طــال انتظــاره إلــى لجنــة مناهضــة التعذيــب يف جنيــف ،تجنبــت
اململكــة معالجــة العديــد مــن النقــاط الهامــة للجنــة ،ورفضــت االســتجابة
لعــدد مــن طلبــات الحصــول ىلع بيانــات ومعلومــات تفصيليــة.
يف هــذا التقريــر ،أعلنــت الســعودية أن «التعذيــب جريمــة جنائية تســتوجب
العقوبــة عليهــا وفقــا ألحــكام الشــريعة اإلســامية ،ووفقــا للقوانيــن
الســعودية التــي تمنــع كل أشــكال التعذيــب» .ومــع ذلــك ،فــإن األنظمــة
الســعودية ال تعــرف جريمــة التعذيــب ىلع نحــو يتفــق مــع املــادة  1مــن
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ،ولــم يتــم تعديــل األنظمــة الســعودية كمــا
يجــب إلدراج الحظــر املطلــق للتعذيــب.
القســط لديهــا أدلــة موثقــة تعــود لديســمبر مــن العــام  ،2014وهــي لقاضــي
يأمــر بتعذيــب أحــد املتهميــن بجريمــة قتــل .وذلــك عندمــا أحيلــت القضيــة
إلــى املحكمــة مــع وجــود أدلــة ضــد املتهــم رآهــا القاضــي كأدلــة قويــة
ولكــن املتهــم رفــض االعتــراف ،حينهــا أمــر القاضــي بإعــادة القضيــة وإعــادة
التحقيــق مــع املتهــم ومحاولــة انتــزاع االعترافــات منــه تحــت التعذيــب.
الفشل يف إيجاد ضمانات أساسية
يف كثيــر مــن البلــدان هنــاك إجــراءات وبروتوكــوالت أساســية يعمــل بهــا يف
نظــام العدالــة الجنائيــة لتســاعد ىلع ضمــان منــع االنتهــاكات ،وتشــمل
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هــذه الضمانــات حــق املعتقليــن يف االســتعانة بمحــام ،والحــق يف االتصــال
بأحــد أفــراد العائلــة أو شــخص آخــر يختارونــه الطالعــه ىلع ظــروف االعتقال
وأماكــن التواجــد ،والحــق يف أن يبلــغ فــورا بأســباب االحتجــاز والحصــول ىلع
مســاعدة فوريــة يف اللغــة والترجمــة الفوريــة عنــد الحاجــة ،والحــق يف
ـدا عــن تجســس الســلطات ،والحــق
االتصــال بيــن املحاميــن و موكليهــم بعيـ ً
يف الوصــول الفــوري إلــى الرعايــة الطبيــة ،والحــق يف املثــول عاجـ ً
ـا أمــام
القضــاء مــع حــق القضــاء يف اإلفــراج.
وىلع الرغــم مــن أن نظــام اإلجــراءات الجزائيــة يف اململكــة العربيــة
الســعودية  ،2013يدعــي وجــود حمايــة للمعتقليــن مــع ضمانــات قانونيــة
ضــد التعذيــب ،ولكــن هــذا يختلــف مــع مــا يجــري ىلع األرض ،وال يعــرف
املعتقلــون ماهــي حقوقهــم ،كمــا يســمح للمحققيــن منــع املتهميــن مــن
التواصــل مــع الســجناء أو املعتقليــن اآلخريــن ،ويســمح لهــم منعهــم مــن
الزيــارة مــن أي شــخص ســوى املحامــي وذلــك ملــدة تصــل إلــى ســتين يومــا،
ويمكــن حســب النظــام نفســه احتجــاز املعتقليــن مــن دون تهمــة ملــدة
تصــل إلــى ســتة أشــهر ،وعمليــا ويف كثيــر مــن األحيــان فــإن املــدة تمتــد
أطــول مــن ذلــك بكثيــر ولســنوات طويلــة ،وهنــاك مخــاوف عديــدة حــول
االنتهــاكات املتكــررة بســبب غيــاب الرقابــة يف مرافــق االحتجــاز وخاصــة
التابعــة للمباحــث ،حيــث يتــم االحتفــاظ بأغلــب املعتقليــن يف االحتجــاز
لفتــرات طويلــة قبــل أن تتــم محاكمتهــم.
إن مــن أهــم الضمانــات ملكافحــة التعذيــب وســوء املعاملــة هــي املراقبــة
املســتقلة ملراكــز االحتجــاز والســجون ،يجــب أن تكــون جميــع هــذه املرافــق
تحــت إشــراف قضائــي وتخضــع لزيــارات منتظمــة وغيــر معلنــة مــن قبــل
مؤسســات مســتقلة ،أمــا يف الســعودية فــإن الجهــة املســؤولة عــن مراقبــة
الســجون هــي هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام ،التــي ترفــع تقاريرهــا إلــى
وزارة الداخليــة يف تناقــض وتضــارب للمصالــح بشــكل كبيــر .وتتولــى هيئــة
حقــوق اإلنســان دورا يف مراقبــة الســجون وهــي تبــدو كهيئــة مســتقلة إال
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أنهــا تخضــع لســلطات الســعودية ،وقــد تــرأس نائــب رئيســها الدكتــور ناصــر
بــن راجــح الشــهراني الوفــد الســعودي الرســمي إلــى لجنــة مناهضــة التعذيب
يف جنيــف ،وقــد ســجلت الهيئــة حالــة مــن االنتهــاكات ولــم يكــن هنــاك
أيــة معلومــات عــن نتائــج أي تحقيــق أو متابعــة ،أمــا الجمعيــة الوطنيــة
لحقــوق اإلنســان ،التــي تصفهــا الســلطات بأنهــا جــزء مــن منظمــات املجتمــع
املدنــي ،فإنهــا تتلقــى دعمهــا املالــي مــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة ،وهــي
أيضــا مكلفــة بزيــارة الســجون وتلقــي الشــكاوى ،ولكــن الصالحيــات املحــدودة
للجمعيــة ال تســمح لهــا بكشــف حقيقــي لالنتهــاكات ورفــع قضايــا ضــد
املتورطيــن.
واألهــم مــن ذلــك ،فــإن الســجون وأماكــن االحتجــاز التابعــة للمباحــث هــي
خــارج أي رقابــة وليــس لهــا أي أنظمــة رســمية للمراقبــة ىلع اإلطــاق.
تهيؤ ظروف اإلفالت من املحاسبة
جــدا تحديــد ظــروف وحــاالت التعذيــب الســعودية بســبب أن
مــن الصعــب ً
الضحايــا غيــر قادريــن ىلع الحديــث عــن االنتهــاكات التــي تعرضــوا لهــا ،وذلك
بســبب الخــوف مــن التهديــدات التــي يتلقونهــا عــن االنتقــام منهــم أو مــن
أســرهم ،فــا توجــد آليــات فعالــة لتقديــم الشــكاوى لعــدم ضمــان الســرية،
جــدا التــي تتــم ال تتــم متابعتهــا ،وال يوجــد أي حديــث
والشــكاوى القليلــة ً
عــن تحقيقــات يف أحــداث تعذيــب ،أو معاقبــة ملرتكبــي جرائــم التعذيــب.
أمــا املجتمــع املدنــي الــذي يجــب أن يلعــب دورا هامــا يف منــع وقــوع أعمــال
التعذيــب ويجــب أن يراقــب أوضــاع ومعاملــة املحتجزيــن والســجناء ،فقــد
اعترفــت الســلطات بأهميــة ذلــك ضمنــا وذلــك عــن طريــق الســماح بإنشــاء
هيئــة حقــوق اإلنســان والجمعيــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ،ومــع ذلــك ،كمــا
ذكرنــا آنفــا ،تفتقــر هاتيــن املؤسســتين لالســتقالل وللفعاليــة واملصداقيــة،
وال تســمح الســلطات الســعودية للمجتمــع املدنــي بإنشــاء منظماتــه
املســتقلة ،وفــوق ذلــك فقــد ســعت الســلطات الســعودية وبشــكل ممنهــج
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للتضييــق ىلع النشــاط املدنــي املســتقل ،و اعتقلــت وســجنت العشــرات
مــن نشــطاء املجتمــع املدنــي بســبب عملهــم الســلمي املقــاوم للتعذيــب
وســوء املعاملــة.
ـدا
أي أن مراقبــة الســجون ومراكــز االحتجــاز كمــا هــو موضــح أعــاه ضعيفــة جـ ً
تمامــا يف كثيــر مــن األحيــان ،والقضــاء ذاتــه يفتقــر إلــى
أو غيــر موجــودة
ً
االســتقالل ،والــذي يتأثــر بشــكل كبيــر بوزارتــي العــدل والداخليــة ،كمــا أن
امللــك لــه ســيطرة مطلقــة ىلع تعييــن وإقالــة القضــاة ،والقضــاء بشــكل
دائــم يتجاهــل شــكاوى املتهميــن مــن التعذيــب الــذي تنتــزع اعترافاتهــم بــه،
وفــوق هــذا يتــم إصــدار األحــكام وبمــا يصــل إلــى عقوبــة اإلعــدام معتمديــن
ىلع هــذه االعترافــات دون أي اعتبــار لوجــود تعذيــب أو فتح تحقيق مســتقل
فيــه ،ونتيجــة لذلــك ،فــإن أولئــك الذيــن يرتكبــون أعمــال التعذيــب وســوء
املعاملــة ينجــون بشــكل دائــم مــن العقــاب ومــن املحاســبة ،وال يحصــل
الضحايــا ىلع اإلنصــاف أو التعويــض.
كل هــذه العوامــل خلقــت جــوا مالئمــا للتعذيــب ولإلفــات مــن العقــاب يف
اململكــة العربيــة الســعودية.
تعذيب سجناء الرأي
دائمــا ،عنــد التحقيــق مــع
تعتقــد القســط أن التعذيــب غال ًبــا ،وليــس ً
املتهميــن باإلرهــاب أكثــر مــن غيــره يف الحــاالت األخــرى ،ويكــون التعذيــب
جــدا أو
غال ًبــا بالضــرب املبــرح ،واإلخضــاع لدرجــات الحــرارة املرتفعــة
ً
جــدا ،والضــرب ىلع باطــن القدميــن (الفلكــة) ،والحرمــان مــن
املنخفضــة
ً
الطعــام ،والنــوم تحــت األضــواء الســاطعة ،وتغطيــة الــرأس ،والتعليــق مــن
اليديــن والقدميــن (الشــبح) ،ووضعيــة اإلجهــاد (ربــط املتهــم يف وضعيــة
القرفصــاء) ،واالحتجــاز يف الزنازيــن االنفراديــة لفتــرات طويلــة.
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ويف حــاالت معروفــة للقســط بشــكل مباشــر ،فــإن ســجناء رأي -معتقلــون
بســبب تعبيرهــم الســلمي عــن آرائهــم ،بمــا فيهــم نشــطاء حقــوق إنســان
 قــد تعرضــوا للمعاملــة القاســية والالإنســانية واملهينــة أو العقــاب الحــاطبالكرامــة ،بمــا يف ذلــك الضــرب ،واإلبقــاء يف الحبــس االنفــرادي أو يف زنزانــة
شــديدة البــرودة ،واإلهمــال الطبــي املتعمــد.
التعذيب والحرب ىلع اإلرهاب
يف أنظمــة اململكــة املتعلقــة بمكافحــة اإلرهــاب ،أصــدرت نظــام جرائــم
اإلرهــاب وتمويلــه يف ينايــر كانــون الثانــي لعــام  ،2014وقبلــه يف العــام
 ٢٠٠٨أنشــأت املحكمــة الجزائيــة املتخصصــة واملختصــة يف قضايــا اإلرهــاب،
جــدا عــدم وجــود ضمانــات يف هــذه األنظمــة ضــد التعذيــب
والســيء
ً
والخلــط الواضــح بيــن العنــف والعمــل الســلمي الــذي صنــف بوضــوح كإرهــاب،
كمــا أن املحكمــة الجزائيــة املتخصصــة يتــم الضغــط عليهــا بوضــوح وبشــكل
كبيــر مــن قبــل وزارة الداخليــة وترفــض بشــكل روتينــي التحقيــق أو النظــر
يف شــكاوى االعترافــات املنتزعــة قســر ًيا.
القســط هنــا تــود أن تســلط الضــوء ىلع كالم األميــن العــام لألمــم املتحــدة
للفتــرة حتــى  31ديســمبر  ،2016بــان كــي مــون يف هــذا الصــدد:
ـت تجهــد الــدول للــرد ىلع التطــرف العنيــف ،مــن الضــروري التأكيــد
«ويف وقـ ٍ
أن التعذيــب ال يمكــن أن ُيســتخدم أبــدا ملكافحــة اإلرهــاب؛ فالتعذيــب هــو،
اســتخدام التعذيــب خطــأٌ مــن الناحيــة األخالقيــة
يف الواقــع ،ترهيــب ،إن
َ
ـاف للعقــل مــن الناحيــة االســتراتيجية ،فممارســة التعذيــب تضــر بصلــب
ومنـ ٍ
قضيــة الديمقراطيــة والعدالــة وحقــوق اإلنســان التــي يســعى اإلرهابيــون
إلــى تقويضهــا ،كمــا أنهــا توفــر لهــم مــادة يســتغلونها يف تجنيــد أشــخاص
جــدد».
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اإلعدام
خــال العــام  2016تــم إعــدام مــا يزيــد عــن  150شــخص (قرابــة  154وفــق
املعلــن يف وكالــة األنبــاء الســعودية) ،وبهــذا تكــون الســلطات الســعودية
قــد اقتربــت مــن عــدد اإلعدامــات يف العــام املنصــرم  2015والتــي بلغــت
قرابــة الـــ  158ليكــون  2015هــو الرقــم القياســي األىلع منــذ العــام  1995يليــه
العــام .2016
وبهــذا تســتمر الســلطات الســعودية يف الحفــاظ ىلع موقعهــا كواحــدة مــن
أىلع الــدول يف تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام ،وقــد طالــت اإلعدامــات جنســيات
علمــا أن عــدد
مختلفــة وألســباب مختلفــة أبرزهــا القتــل وتهريــب املخــدراتً ،
كبيــر مــن اإلعدامــات ال يســتند ىلع أحــكام ونصــوص شــرعية ،بــل يعتمــد
ىلع اجتهــاد القاضــي ،وهــذا مــا يعــرف باســم «القتــل تعزيــرا» ،وهــذا غال ًبــا
مــا يطبــق يف حــاالت تهريــب املخــدرات.
وقــد افتتحــت الســلطات الســعودية العــام  2016بحملــة إعدامــات جماعيــة
ـخصا يف مــدن مختلفــة ،ففــي الثانــي مــن ينايــر  2016أعلنــت
طالــت  47شـ ً
الســلطات الســعودية يف بيانهــا الرســمي ىلع أن العقوبــة التــي أعدمتهــم
وفقهــا هــي التعزيــر لـــ 43منهــم وحــد الحرابــة ألربعــة منهــم .ولــم يصــدر
حكــم القصــاص بــأي منهــم وفــق بيــان الســلطات الســعودية ،إال أن اإلعــام
الســعودي قــام بحملــة للتمهيــد لتنفيــذ اإلعدامــات كانــت تتحــدث عــن
قصاصــا.
القصــاص ،ونشــرت الصحــف الســعودية أن اإلعــدام
ً
حيــث كان عــدد كبيــر مــن الذين ُنفــذت بحقهــم اإلعدامــات هم مــن العائدين
مــن القتــال يف أفغانســتان ،وحيــث أن الســلطات الســعودية وحلفاؤهــا
ســاهموا يف إرســال املقاتليــن إلــى هناك برعاية رســمية ســعودية ،وتنســيق
مــع جهــات ودول أخــرى ،وعنــد عودتهــم تعرضــوا للتضييــق واملطــاردة
واالعتقــاالت ،والقســط تحمــل الســلطات الســعودية تحويلهــم إلــى

65

القسط لدعم حقوق اإلنسان

منهــج العنــف ،وتبنيهــم لحمــل الســاح ،منــذ إرســالهم للقتــال وتفريغهــم
مــن التزاماتهــم الحياتيــة األخــرى ،ثــم االســتمرار يف الدفــع بهــم إلــى هــذا
الطريــق ،وعــدم إعطائهــم الفرصــة لالندمــاج يف املجتمــع ،والعــودة إلــى
الحيــاة الطبيعيــة.
يضــاف إلــى ذلــك أن بعــد اعتقــال بعضهــم بعــد عودتــه مــن مناطــق
الصــراع ،أو بعــد أن ســلم بعضهــم نفســه ،تعــرض عــدد منهــم إلــى تعذيــب
شــديد ،ولــم يعرضــوا ىلع املحاكــم إال بعــد ســنوات مــن التعذيــب النفســي
والجســدي ،حتــى فقــد بعضهــم عقلــه ،و ارغمتهــم الســلطات ىلع االعتــراف
بأعمــال ال نســتطيع التأكــد مــن إن كانوا شــاركوا بهــا أم ال ،وعند إخبــار املتهم
للقاضــي بتعرضــه للتعذيــب كان يعيــده للتحقيــق والتعذيــب قبــل أن يســمع
مجــددا ويأخــذ بهــا ،دون أن يأمــر بتشــكيل لجنــة مســتقلة يف
اعترافاتــه
ً
مزاعــم التعذيــب ،ودون أن يســقط كل االعترافــات املنتزعــة تحــت التعذيــب
كمــا تنــص اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب.
كمــا كانــت املحاكمــات ســرية يف أغلــب مراحلهــا ،ولــم يســمح للمحاميــن
ـدا ،ولــم يســمح للمســتقلين واإلعــام
بالحضــور إال يف جلســات محــدودة جـ ً
بالحضــور ،ســوى الصحــف املحســوبة ىلع الســلطات الســعودية ،وســرية
املحاكمــة مــن شــأنها اإلخــال بســير التقاضــي.
باإلضافــة إلــى وجــود عــدد مــن املعدوميــن الذيــن حوكمــوا بتهــم سياســية
وذلــك تجــاه موقفهــم املعــارض للســلطات الســعودية ،ومــن بينهــم رجــل
الديــن الشــيعي نمــر النمــر الــذي كان لــه موقــف سياســي واضــح ،وكان عــدد
مــن التهــم املوجهــة لــه تهــم سياســية ،وكذلــك عــدد آخــر كانــت أبــرز
تهمهــم املشــاركة يف مظاهــرات ســلمية.
وبهــذا لــم تــرق املحاكمــات لشــروط املحاكمــات العادلــة ،وتعــددت املثالــب
القانونيــة يف املحاكمــات ،وفشــل اإلدعــاء ىلع إثبــات عــدد مــن التهــم،
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ومنهــا مــا قالــه عــن دعــوة نمــر النمــر للعنــف ومقاومتــه للشــرطة بالســاح،
ولــم يحضــر أيــة إثباتــات أو شــهود ىلع ذلــك ،ومــع ذلــك أصــرت املحاكــم
أحكامــا باالعــدام.
ىلع إصــدار
ً
كمــا أن مــن بيــن مــن تــم إعدامهــم مــن ســلموا أنفســهم للســلطات عندمــا
أعلنــت إســقاط التهــم عــن مــن يقــوم بتســليم نفســه طواعيــة ،ثــم نكثــت
الســلطات وعودهــا وقامــت بإعدامهــم ،وهــذا مــن شــأنه تأزيــم الوضــع بشــكل
أكبــر ،وإحجــام كل مــن تــورط أو اتهــم بالعنــف عــن التراجــع ،وهــذا دفــع مــن
الســلطات الســعودية لــكل متهــم لتبنــي العنــف وعــدم التراجــع عنــه.
كمــا أن الســلطات الســعودية وفــق قانــون اإلرهــاب الصــادر يف العــام 2014
صنفــت كل أعمــال املعارضــة ىلع أنهــا إرهــاب ،وذلــك لخلــط الســلطات
بيــن األعمــال العنفيــة واألعمــال الســلمية املدنيــة كتأســيس األحــزاب
واملظاهــرات والدفــاع عــن حقــوق اإلنســان ،وتحاكــم الســلطات الســعودية
نشــطاء املجتمــع املدنــي مــن سياســيين وحقوقييــن يف املحكمــة الجزائية
املتخصصــة واملختصــة يف شــؤون اإلرهــاب ،كمــا حاكمــت عــدد منهــم وفــق
قانــون مكافحــة اإلرهــاب ،وهــي بهــذا الخلــط تغــذي العنــف ،وتخلــط األوراق
بيــن العمــل الســلمي والعمــل املتبنــي للعنــف ،وتدفــع الشــباب الغاضــب
إلــى العنــف.
إن عقوبــة التعزيــر تعنــي عــدم وجــود مســبب واضــح لتنفيــذ الحكــم ،وإنمــا
اجتهــاد مــن القاضــي وليــس حكــم منصــوص عليــه يف القرآن وال يف الســنة،
وال يســمح أكثــر العلمــاء بتنفيــذ القتــل تعزيــرا ،ولكــن الســلطات الســعودية
مصــرة ىلع إعطــاء القضــاة الصالحيــة إلنــزال عقوبــة التعزيــر بمــن يــرون وفق
رأيهــم الشــخصي ،وأمــا القصــاص فهــو الــذي نــص القــرآن عليــه يف قتــل مــن
يقتــل آخــر عمــدا ويرفــض أهــل املقتــول التنــازل ،وهــو ليــس مــن حقــوق
الســلطة ،بــل حــق يختــص بأهــل املقتــول ،ويســمون أهــل الــدم ،ويملــك أهل
الــدم التنــازل أو اإلصــرار ىلع االقتصــاص مــن القاتــل ،وذلــك وفــق أغلــب الــرؤى
الشــرعية ،ومــع هــذا فإنــه ال يوجــد مــن بيــن ال 47مــن تــم الحكــم عليــه
بالقصــاص ،والســلطات عندمــا تتعــذر بالشــريعة اإلســامية
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وتقــول للمجتمــع وللعالــم وفــق قنواتهــا اإلعالميــة والصحــف الرســمية بــأن
الحكــم قصــاص ،بينمــا هــو يف بيانهــا الرســمي ليــس قصاصــا ،فــإن القســط
تــرى هــذا نــوع مــن التدليــس ،لخديعــة املجتمــع املســلم ،ولــرد االنتقــادات
مــن املجتمــع الدولــي ،متعــذرة بالشــريعة ،بينمــا هــي تعتــرف وفــق األحــكام
أن هــذا اجتهــاد قضاتهــا.
يضــاف إلــى ذلــك كــون القضــاء الســعودي غيــر مســتقل ،وال يحتكــم إلــى
قانــون واضــح وشــفاف ،بــل ترفــض الســلطات الســعودية أن تقنــن القضــاء
وأن تكتــب القوانيــن ،وتقــول أن للقاضــي حــق االجتهــاد يف األحــكام،
كمــا أن املحكمــة الجزائيــة املتخصصــة ثبتــت تبعيتهــا لــوزارة الداخليــة،
وتســتخدم يف محاكماتهــا قانــون مكافحــة اإلرهــاب الــذي ينــص ىلع أن
ســلطة وزيــر الداخليــة فــوق ســلطة املحكمــة ،وأن مــن حقــه التدخــل يف
مجريــات القضيــة ،وكمــا أن بعــض جلســات املحكمــة تــم اإلبــاغ بمواعيــد
الجلســات يف عــدد مــن املــرات مــن قبــل جهــاز املباحــث العامــة ،فــا
يوجــد أيــة اســتقالل للقضــاء ،ال يف قوانينــه وال يف إصــداره لألحــكام .كمــا
كان بيــن املعدميــن صغــار يف الســن ومختــل عقل ًيــا ،فمثـ ً
ـا مصطفــى ابكــر
عامــا وظهــرت صورتــه يف أحــد التقاريــر
تشــادي الجنســية ،أعتقــل وعمــره ً 13
الســعودية وأفــاد املتحــدث أنــه حضــر للموقــع الــذي قبــض عليــه فيــه وهــو
مغــرر بــه مــن قبــل جماعــة إرهابيــة دون أن يعلــم ،وكانــت املفاجئــة كونــه
أحــد الذيــن تــم إعدامهــم ،كمــا كان مــن بينهــم عبدالعزيــز الطويلعــي الــذي
أفــاد شــهود عيــان رافقــوه يف الســجن أنــه فقــد عقلــه بشــكل كامــل قبــل
تنفيــذ اإلعــدام بســنوات.
تلــى ذلــك إعدامــات أخــرى وأحــكام باإلعــدام متعــددة وألســباب متفرقــة،
ـخصا
منهــا مــا صــدر يف الســادس مــن ديســمبر بالحكــم باإلعــدام ىلع  15شـ ً
اتهمتهــم الســلطات بالتجســس لصالــح إيران ،وهــو حكم صدر نتيجــة محاكمة
افتقــدت لشــروط املحاكمــة العادلــة ،كمــا صــدرت أحــكام أخــرى بإعــدام عــدد
مــن القصــر ملشــاركتهم يف احتجاجــات يف املنطقــة الشــرقية ،وقــد تــم
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التصديــق ىلع إعــدام عــدد منهــم وصــدرت موافقــة امللــك بتنفيــذ اإلعــدام
ببعضهــم مثــل علــي النمــر وداوود املرهــون وعبــداهلل الزاهــر ،كمــا ألغــي
حكــم اإلعــدام الصــادر بحــق الشــاعر الفلســطيني أشــرف فيــاض ،وذلــك يف
الثانــي مــن فبرايــر  2016وصــدر حكــم جديــد ضــده بالســجن  8ســنوات والجلــد
 800جلــدة ،إال أن الحكــم الجديــد ال يــزال لــم يصــدق عليــه حتــى اآلن ،ممــا
يبقيــه يف دائــرة الخطــر.
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حقوق املرأة
ال يوجــد أنظمــة ســعودية تحمــي املــرأة بشــكل كاف مــن العنــف املنزلــي
وغيــره مــن أشــكال العنــف القائــم ىلع نــوع الجنــس ،بــل إن هنــاك ممارســات
تميزيــة ضدهــا وتنتهــك حقوقهــا الشــرعية والقانونيــة ،ولعــل بعضهــا تلــك
املرتبطــة بالــزواج القســري ،وعجزهــا يف كثيــر مــن األحــوال عــن مقاضــاة
الــزوج وبســبب ضعــف البنيــة القضائيــة ،كمــا تتمســك كثيــر مــن الدوائــر
الحكوميــة بمــا يســمى ولي األمــر دون وجود أي مســوغات شــرعية أو قانونية،
وهــذا ماحــرك حمــات احتجاجيــة كبيــرة ىلع مواقــع التواصــل انطلقــت ولــم
تتوقــف حتــى اآلن ،شــارك فيهــا عــدد كبيــر مــن النشــطاء ومــن املتضــررات
بشــكل مباشــر مــن نظــام الواليــة ،وشــارك عــدد مــن املختصيــن الذيــن أكــدوا
أال عالقــة لنظــام ولــي األمــر يف الســعودية بالشــريعة اإلســامية.
ً
ووفقــا لنظــام ولــي األمــر يف الســعودية تحــرم املــرأة مــن ممارســة كثيــر
مــن حقوقهــا املشــروعة ،وتمنــع مــن الســفر والعمــل والدراســة ،ويف بعــض
األحيــان مــن العــاج بســبب غيــاب ولــي األمــر ،كمــا يتــم التعامــل مــع النســاء
البالغــات كقصــر ال يحــق لهــن التصــرف يف شــؤون حياتهــن ،كمــا أن املــرأة
تواجــه صعوبــات يف تســيير حيــاة أطفالهــن ،ففــي كثيــر مــن األحيــان ال
يســمح لهــن بفتح حســابات مصرفيــة ألطفالهــن وال تســجيلهم يف املدارس،
وال الحصــول ىلع ملفاتهــم املدرســية دون الرجــوع لولــي أمــر مــن الذكــور.
ـودا مشــددة للمقاضــاة ،فيصعــب رفــع
أمــا يف املحاكــم فيواجهــن النســاء قيـ ً
قضيــة ضــد ولــي أمرهــا مالــم تحضــر ولــي أمــر أو محــرم ،وبهــذه اإلجــراءات
ـعا للعنــف األســري ،حيــث يصعــب
فــإن الســلطات الســعودية تفتــح البــاب واسـ ً
ىلع املعنفــة مقاضــاة املعنــف وأخــذ حقهــا منــه وايقافــه عــن ممارســاته،
كمــا أنــه يصعــب إســقاط الواليــة عــن األشــخاص الغيــر أســوياء ،حيــث يبقــى
مســؤوال عــن حيــاة املــرأة يف حــال عــدم اســتطاعتها إثبــات التعذيــب
والتعنيــف أو ســلوكه الغيــر ســوي كاإلدمــان وغيــره.

70

القسط لدعم حقوق اإلنسان

وىلع الرغــم مــن وجــود بعــض التعديــات يف األنظمــة إال أن الســلطات
لــم تتخــذ خطــوات جــادة تســتطيع بهــا املــرأة مــن رفــع الظلــم الواقــع بهــا،
وغال ًبــا مــا ينجــوا منتهكــوا حقوقهــا.
ً
ذريعــا يف ضمــان حــق املــرأة يف
فشــا
إن الســلطات الســعودية فشــلت
ً
التعليــم والعمــل والصحــة والتنقــل ،وبذلــك فإنهــا لــم تختــرق القوانيــن
الدوليــة والتزاماتهــا فقــط ،بــل انهــا لــم تلتــزم بمــا تدعيــه مــن تمســكها
بالشــريعة اإلســامية أيضــا.
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حقوق العمال
ً
حالــكا ىلع عــدد كبيــر مــن العمــال يف الســعودية،
عامــا
كان العــام ً 2016
فبســبب غيــاب الشــفافية يف االنفــاق ،دخلــت الســعودية أزمــة اقتصاديــة
لــم يقتصــر أثرهــا ىلع املواطنيــن فقــط ،بــل امتــد للعمــال الذيــن فقــد عــدد
كبيــر منهــم وظائفهــم وألغيــت إقامــات عملهــم وذلــك بعــد التضييــق ىلع
عــدد مــن الشــركات الكبــرى.
الســلطات الهنديــة تدخلــت يف األزمــة وقالــت أن  7700مــن العمــال الهنــود
تأثــروا باألزمــة وأرســلت لهــم مســاعدات وأغذية وعدد مــن الطائرات الســتعادة
رعاياهــا ،كمــا وعــدت باكســتان رعاياهــا املتضــررون باملثــل والذيــن قالــت
الســلطات الباكســتانية أن عددهــم يصــل إلــى  ،8000و الســلطات الفلبينيــة
قالــت إن  10.000مــن رعاياهــا تأثــروا باألزمــة الخانقــة.

وكانــت الشــركتين العمالقتيــن يف مجــال التشــييد ،ســعودي اوجيــه وشــركة
بــن الدن قــد ســرحت عــدد كبيــر مــن موظفيهــا ،وصــل إلــى  %40مــن عمــال
شــركة بــن الدن البالــغ عددهــم  200ألــف عامــل ،وكان عــدد كبيــر ممــن
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فقــدوا أعمالهــم هــم مــن املهندســين ،ومعظمهــم لــم يتقاضــوا رواتبهــم
ألشــهر حتــى قبــل تســريحهم مــن أعمالهــم ،كمــا أن مــن بقــي يف إســكان
ســعودي أوجيــه بقــوا بــا مــاء وال كهربــاء وال طعــام وال مرتبــات ،وهــذا مــا
احتجاجــا ىلع مــا تعرضــوا لــه
فجــر احتجاجــات واســعة ومظاهــرات كبيــرة
ً
مــن اضطهــاد وظلــم وتجويــع.

ـددا مــن العمــال
وبعــد تلــك االحتجاجــات ،اعتقلــت الســلطات الســعودية عـ ً
املحتجيــن ،ونشــرت الصحــف الســعودية صــدور أحــكام ضدهــم بالســجن
والجلــد  300جلــدة لبعضهــم بســبب احتجاجهــم ىلع التجويــع والحرمــان
مــن الرواتــب.
وبحســب االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميع العمــال املهاجريــن وأفراد
أســرهم التــي اعتمــدت بقــرار الجمعيــة العامــة  45املــؤرخ يف  18كانــون األول
 /ديمســبر  ،1990املــادة  )1( 2فــإن تعريــف مصطلــح “العامــل املهاجر” يشــير
إلــى الشــخص الــذي ســيزاول أو يــزاول أو مــا بــرح يــزاول نشــاطا مقابــل أجــر
يف دولــة ليــس مــن رعاياهــا.
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وبهــذا فــإن العمــال املهاجــرون يف الســعودية يشــكلون تقري ًبــا ثلــث عــدد
الســكان املقــدر بـــ 31مليــون نســمة %75 ،منهــم قدمــوا مــن الهند وباكســتان
وبنغالديــش ومصــر والفلبيــن ،ويواجــه العمــال يف الســعودية مشــاكل
متعــددة وتختلــف عــن تلــك التــي يواجههــا العمــال يف الــدول األخــرى،
وذلــك بســبب عــدد مــن األنظمــة الشــائكة واملعقــدة يف نظــام العمــل ويف
تنظيــم القطــاع الخــاص.

وبالرغــم مــن  38تعديــا لنظــام العمــل ،صــدرت منــذ  18أكتوبــر  /تشــرين
األول  ،2015فــإن هــذه التعديــات ال تشــمل العامــات املنزليــات ،وذلــك يعــزز
مــن انتهــاك حقــوق املــرأة العاملــة يف املنــزل والتــي هــي األكثــر حاجــة
للحمايــة ،كمــا ال يــزال تكريــس التفرقــة بيــن العمــال واملواطنيــن عبــر نظــام
الكفالــة ،كمــا أن املرتبــات والحقــوق يف الســعودية مرتبطــة بشــكل كبيــر
بجنســية العامــل ،وعــدد مــن الســفارات اســتطاعت فــرض بعــض الحقــوق
للعمــال مــن بلدهــا بخــاف جنســيات أخــرى وخاصــة فيمــا يخــص العامــات
املنزليــات ،وهــذا يتعــارض مــع التزامــات اململكــة الدوليــة بشــأن حقــوق
املهاجريــن ،والتــي تتعلــق بعضويــة منظمــة التجــارة العامليــة.
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العمــال املهاجــرون يعملــون يف الســعودية وفــق نظــام الكفالــة الــذي يربــط
العامــل بشــخص مقيــم يكــون كفيـ ً
ـا لــه ،وهــذا مــا يجعــل العامــل عرضــة
لالســتغالل ،ويمكــن الكفيــل مــن تغييــر العمل ونقــل الكفالــة أحيا ًنــا بال رضى
صاحــب العمــل نفســه ،كمــا يســتطيع الكفيــل إنهــاء العمــل وترحيــل العامــل
دون إخطــار ســابق ،كمــا أن العامــل غيــر مســموح لــه بمغــادرة الســعودية إال
بتأشــيرة خــروج ،ولهــذا فــإن عــدد مــن العمــال الذيــن يهربــون مــن أعمالهــم
ملــا قــد يواجهونــه مــن اســتعباد فإنهــم بعــد تــرك العمــل األصلــي قــد
يصبحــون غيــر قادريــن ىلع الخــروج مــن البــاد ،وبهــذا يتعرضــون ألعمــال
غيــر شــرعية قــد تعرضهــم لالســتعباد.
كمــا أن عــدم وجــود آليــات قانونيــة لتطبيــق األنظمــة ومراقبتهــا بشــفافية،
وصعوبــة لجــوء العمــال للقضــاء ،وعدم وجــود مؤسســات مســتقلة لحمايتهم،
كل ذلــك يعــزز مــن االنتهــاكات ضدهــم ويحرمهــم مــن اســتخدام األنظمــة يف
صا لحهم .
أضــف إلــى ذلــك ،يف كثيــر مــن األحيــان ،وخاصــة مــع العامــات املنزليــات،
ال يتــم االلتــزام بســاعات عمــل محــددة ،وقــد يتــم اســتخدام العامــل ىلع
مــدار الســاعة ،ويف كل أيــام األســبوع ،ويتــم احتجــاز املرتبــات ،والحرمــان
مــن اإلجــازات ،واســتخدام العامــل يف غيــر عملــه املخصــص ،ويختلــف ذلــك
بحســب جنســية العامــل ومــا قــد يحصــل عليــه مــن حمايــة مــن قبــل ســفارة
بــاده.
ويف حــاالت ىلع األرض وجــدت خادمــات منزليــات يعملــن يف عــدد مــن
البيــوت بالتنــاوب ،وعــدد مــن الكفــاء يقومــون بتأجيــر العامــات للعمــل
بالســاعة لصالحهــم.
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البدون
البــدون هــو مصطلــح يطلــق ىلع عديمــي الجنســية ،ولهــم خلفيــات عرقيــة
وتاريخيــة مختلفــة ،وقــد يكــون مــن أبــرز الفئــات التي يمكــن وصفهــا بالبدون
هــم أبنــاء القبائــل النازحــة واملواليــد ،القبائــل النازحــة مــن القبائــل الرحالــة
التــي كانــت تتنقــل مــن مــكان آلخــر طبقــا لطبيعــة الحيــاة يف شــبه الجزيــرة
العربيــة ،وفئــة أخــرى مــن عديمــي الجنســية وهــم املواليــد ،وهــم أبنــاء أســر
قدمــوا لزيــارة األماكــن املقدســة وبقــوا فيهــا بطريقــة غيــر نظاميــة ،وولــد
ـدا غيــر الســعودية ،وال يوجــد لهــم
مــن نســلهم أجيــال بعضهــم ال يعرفــون بلـ ً
ـدا عــن أصــل البــدون أو بدايــة املعانــاة ،فــإن
أي روابــط بــأي بلــد آخــر ،وبعيـ ً
البــدون اآلن يعانــون يف كافــة تفاصيــل الحيــاة ،فــا يوجــد نظــام واضــح
ومحــدد لهــم يف التعليــم ،حيــث أن بعضهــم يلتحــق بالتعليــم األولــي ،إال
أنهــم يواجهــون مصاعــب كثيــرة يف االلتحــاق بــه ،وكمــا أن البعــض اآلخــر
يعجــز عــن االلتحــاق بالتعليــم نظـ ًرا النعــدام األنظمــة الواضحــة وعــدم جديــة
الســلطات يف حــل املشــكلة ،أمــا التعليــم الجامعــي ،فهــو أمــر صعــب املنال
لعديمــي الجنســية ،كمــا يعانــون بشــدة يف الحصــول ىلع العــاج ،حتــى
أنــه تــم تســجيل حــاالت طــوارئ رفضــت املستشــفيات اســتقبالها ،مــن
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بيــن تلــك الحــاالت طــرد مريــض مصــاب بالقلــب وعنــد إصابتــه بتجلــط يف
الــدم رفــض املستشــفى اســتقباله كونــه ال يحمــل بطاقــة هويــة ســعودية
أو جــواز ســفر.
وال يســتطيع البــدون غال ًبــا أن يعمــل أو يحصــل ىلع أي مصــدر للدخــل ،حيــث
ال تمنحهــم الســلطات يف كثيــر مــن األحيــان الدعــم املــادي ،وغال ًبــا ال تســمح
لهــم بالعمــل يف القطاعــات الحكوميــة ،وال تســمح لهــم بفتــح ســجل تجــاري
أو التملــك ،فــا يســتطيع البــدون يف كثيــر مــن األحيــان العيــش إال ىلع
أعمــال دونيــة غيــر نظاميــة ،أو بطــرق ملتويــة ال يمكــن أن تتــم دون مســاعدة
فاعلــي الخيــر.
كذلــك يف شــأن الــزواج ،يصعــب ىلع البــدون توثيــق عقــد القــران ،وعــادة
يكــون زواج البــدون غيــر مســجل رســميا ،ســواء كان الطــرف اآلخــر يحمــل
جنســية أو بــدون ،وعــادة يواجهــون مصاعــب مــع الســلطات بمختلــف
أجهزتهــا ،كأعضــاء هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر الذيــن ســبق
وقبضــوا ىلع شــخص مــن البــدون مــع زوجتــه ووجهــوا لــه تهمــة الخلــوة
غيــر الشــرعية.
إن عديمــي الجنســية يف الســعودية ال يتمتعــون بحقوقهــم األساســية،
ويعيشــون حيــاة قاســية للغايــة ،و تضطرهــم الســلطات للفقــر املدقــع أو
الجريمــة ،وتزايــد أعــداد البــدون دون تقديــم حلــول جديــة وســريعة مــن
جــدا ،والبــد للســلطات الســعودية
شــأنه أن يفاقــم الوضــع بشــكل كبيــر
ً
أن تبــدأ بإيجــاد حلــول حقيقيــة تبــدأ بتوقيــع الســلطات الســعودية ىلع
االتفاقيــة الخاصــة بوضــع الالجئيــن ،وقبــول مــن ال تكتمــل عليــه شــروط
الجنســية كالجــئ ،يتمتــع بحقــوق الالجــئ املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة
يف النفقــة والعــاج والتعليــم والعمــل واألوراق الثبوتيــة للتنقــل والســفر،
وتجنيــس مــن تنطبــق عليــه شــروط الجنســية ،مــع وجــوب تعديــل نظــام
الجنســية العربيــة الســعودية الــذي يعتريــه عــدد مــن العيــوب القانونيــة
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واإلنســانية ،فاملــادة التاســعة مــن النظــام تنــص ىلع وجــوب إرفــاق وثائــق
تتعلــق بالجنســية الســابقة ،وحيــث أن فئــة البــدون ال يوجــد لديهــم أيــة
أوراق ثبوتيــة ألي جنســية أخــرى ،وهــذا مــا تطالبهــم الســلطات الســعودية
باحضــاره ،وتطلــب كفيــل ملــن صــدر لــه بطاقــة البــدون.
كمــا أن املــادة العاشــرة تفتــح البــاب للتهــرب مــن حقهــم يف التجنيــس،
حيــث تنــص املــادة العاشــرة مــن نظــام الجنســية العربيــة الســعودية ىلع
أن “لوزيــر الداخليــة يف جميــع األحــوال وبــدون إبــداء األســباب الحــق يف
رفــض املوافقــة ىلع منــح الجنســية العربيــة الســعودية لألجنبــي الــذي
تتوفــر فيــه الشــروط”
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الختام
إننــا يف القســط ندعــوا الجميــع إلى اســتنكار انتهاكات الســلطات الســعودية
املســتمرة واملتزايــدة ،وندعــوا إلــى الضغــط عليهــا إليقافهــا عــن تكــرار ذلــك،
ونحــذر مــن الصمــت أو التواطــئ مــع هــذه االنتهــاكات ،ألن ذلــك قــد يفتــح
الطريــق أمــام الســلطات الســعودية ملزيــد مــن االنتهــاكات.
وندعــوا األمــم املتحــدة ومجلــس حقــوق اإلنســان إلــى اتخــاذ موقــف جــاد
ـدا استشــار ًيا يف املجلــس ،إنــه
تجــاه الســلطات الســعودية التــي تتبــوأ مقعـ ً
ملــن العــار ىلع العالــم أن يكــون مــن يتبــوأ ذلــك املقعــد والــذي يجــب أن
يرعــى حقــوق اإلنســان يقــوم بــكل هــذه االنتهــاكات التــي لــم تعــد تخفــى
ىلع أحــد.
ندعــوا الجميــع إلــى عــدم اإلنجــرار خلــف ردات فعــل غيــر منضبطــة وغيــر
قانونيــة ،وندعــوا إلــى مقاومــة االنتهــاكات وكشــفها للعالــم بــكل الطــرق
الســلمية واملشــروعة.
ندعــوا الســلطات الســعودية إلــى ضمــان اســتقالل القضــاء عــن ســلطة
امللــك وأوامــر وزارة الداخليــة ،وتقنيــن القضــاء ،وتأهيــل القضــاة ،وبنــاء قضــاء
نزيــه ومســتقل ويحتكــم إلــى قوانيــن واضحــة ومكتوبــة ويطبقهــا بعدالــة
ومســاواة.
وندعوهــا إلــى الســماح للمجتمــع الســعودي باملشــاركة ويف بنــاء مؤسســات
املجتمــع املدنــي ،وبنــاء إعــام مســتقل ونزيــه ،وبنــاء مؤسســات تراقــب أداء
الســلطات بمأمــن مــن عقوبــات وزارة الداخليــة.
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وندعوهــا إلــى اإللتــزام بالقوانيــن واملواثيــق الدوليــة ،والتوقــف التــام عــن
التعذيــب وغيــره مــن صنــوف املعاملــة الحاطــة بالكرامــة ،والتحقيــق العاجــل
يف كل مزاعــم التعذيــب ،وإســقاط كل األحــكام التــي لــم تســتند ىلع
محاكمــات عادلــة.
وندعوهــا إلــى إســقاط قانــون مكافحــة اإلرهــاب الــذي يدفــع للعنــف ويغــذي
اإلرهــاب وال يقاومهــا ،وإلــى إلغــاء املحكمــة الجزائيــة املتخصصــة ،وإحالــة
قضايــا العنــف للمحاكــم بعــد بناءهــا قانون ًيــا وأعطاؤهــا اســتقالل حقيقــي،
وإســقاط كل التهــم عــن املعارضيــن والنشــطاء السياســيين والحقوقييــن.
وندعوهــا التخــاذ خطــوات إصالحيــة حقيقيــة ،تبــدأ بالقضــاء وتســمح
للمجتمــع باملشــاركة واملراقبــة ،وتســمح بالتعايــش واالنســجام بيــن
مكونــات املجتمــع ،والتوقــف عــن التحريــض بيــن مكوناتــه ،وزرع فتيــل
الشــقاق والطائفيــة والكراهيــة يف املجتمــع ،وتعويــض مــن كانــوا ضحايــا
السياســات الخاطئــة املاضيــة ،وجعــل أمــن الوطــن ومواطنيــه كأولويــة بــدل
تقديــم مصالــح األســرة الحاكمــة وأخــذ البــاد ملزيــد مــن التوتيــر والتأزيــم.
القســط إذ تدعــوا إلــى ذلــك تحمــل الســلطات وكل مــن يتواطــئ معهــا
مســؤولية تدهــور األوضــاع يف الســعودية نتيجــة هــذه التصرفــات التــي ال
ترعــى الســلم وال تســمح للمجتمــع بــأن ينعــم بحقوقــه املشــروعة
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