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 .1ملخص تنفيذي

�بــدأ عــام  � 2021بض�غ ــط دولـــ�ي شــد� يد عــى ال ق��يــادة الســعود� ية لتحســ� ين الوضــع الح ق�و�قــ�ي المــزري �فــ�ي ال�بــاد،

ف� ق�ــد �تولــت الســعود� ية ر�ئاســة م�ج موعــة العشــر� ين �فــ�ي العــام الســا� بق واســتضا�فت � قمــة م�ج موعــة العشــر� ين

من�مــات و�ج هــات غ��يــر حكوم�يــة صد� ي ق�ــة طــوال ذاك العــام عــى إ � ب ق�ــاء الضــوء
الســنو� ية ،وعملــت ال ق�ســط مــع ظ

مسـ ً
ـلطا عــى ا�نتهااك�تهــا الح ق�و� ق�يــة ،لكــن مــا �فا�قــم م�خ ــاوف الســلطات الســعود� ية اكن � ت�غ � ّ يــر اإلدارة األمر� يك�يــة ،مع
ا�نتصــار الر�ئ�يــس الحالــ�ي �ج ــو � با�يــدن عــى الر�ئ�يــس الســا� بق دو�نالــد �ترامــب الــذي دا ف�ــع عــن ال ق��يــادة الســعود� ية،
لتتــدارك ذلــك � بالشــروع � بعــدد مــن اإلصالحــات الشــكل� ية والتنــازالت الح ق�و� ق�يــة.

ولكــن مــا أنْ �خ ف َّ�ــت األضــواء والض�غ ــط ،و�ت� ب� ّ يــن أنّ وعــود الر�ئاســة األمر� يك�يــة ال�ج د�يــدة � بإعــادة ض�بــط العال�قــات
األمر� يك�يــة الســعود� ية لــن � ينتــج عنهــا ّ
إل إ�ج ــراءاتٌ رمز�يــة مؤ� قتــة� ،تشــ�ج عت الســلطات الســعود� ية للر�ج ــوع إلــى
ـ��ي �ج د�يــدة اســتهد�فت الكتــاب والمدو�ن�يــن والن ّق�ــاد الســلم� ي� ين ،وإ�نــزال
سـ ف
ســا� بق عهدهــا � ،بحمــات اعت ق�ــال �تع ّ
أحــام � قضا�ئ�يــة � قاســ� ية عــى النشــطاء ،و�تعمــد �تعر�يــض ح�يــاة معت ق�ــي الــرأي لل�خطــر.

ال�عــي والت ق�ــدم �نحــو االحتــرام الاكمــل لح ق�ــوق اإل�نســان والحر�يــات األساســ� ية �فــ�ي الســعود� ية
إن اكن للت�غ � ي�يــر ف

أن � يتح ق� ق�ــان ،ف�ــا س ـ� ب� يل � بد�يــل عــن الض�غ ــط الدولــ�ي المســتمر عــى الســلطات الســعود� ية و� قا�ئد� يهــا ،االســم�ي :

وال�عــي :ولـــ�ي العهــد محمــد �بــن ســلمان.
الملــك ســلمان،
ف

� يتصــدى الت ق�ر�يــر الســنوي لل ق�ســط حــول الوضــع الح ق�و�قــ�ي �فــ�ي الســعود� ية لعــام  2021لــكل هــذه التطــورات
ـهاب وشــمول� ي ٍة ،را� ًبطــا إ� ياهــا � بمعلومـ ٍ
ـات إضا�ف�يــة مــن مصــادر ال ق�ســط.
� بإسـ ٍ
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�تعا�نــ�ي الســعود� ية مــن ف�ــراغ � قا�نو�نــ�ي إ�ثــر �غ �يــاب � قوا�ن�يــن أساســ� ية ،ومــع أنّ ولــ�ي العهــد أعلــن �فــ�ي  8ف�� برا�يــر  2021أنّ الســلطات

الســعود� ية ســت ق�� يم � قوا�ن�يــن �ج د�يــدة و�ترا�ج ــع ال ق�وا�ن�يــن المو�ج ــودة �ب�غ ا�يــة “�تطو�يــر المن�ظ ومــة التشــر� يع� ية” � ،بمــا �فــ�ي ذلــك �تطو�يــر

ـ�ص� ية األول �فــ�ي �تار�يــخ المملكــة ،و�ن�ظ ــام للمعامــات المد�ن�يــة ،و�ن�ظ ــام �ج زا�ئــ�ي للع ق�و�بــات التعز� ير�يــة ،و�ن�ظ ــام
�ن�ظ ــام األحــوال الشـ خ

ي � ت ف�اص�يــل عنهــا.
اإل�ث�بــات ،ف� ق�ــد ا�ن ق�ــى هــذا العــام دون أنْ �تنشــر أ ّ

�تزعــم الســلطات الســعود� ية أن أ�ن�ظ متهــا � ت ق�ــوم عــى الشــر� يعة اإلســام� ية و�فــق � ت ف�ســ� ير م�ج لــس ك� بــار العلمــاء ،الــذي � يمثــل

و�ا� ئ ف�ــه الن�ظ ــام األســايس
الســلطة الد� ين� يــة األعــى �فــ�ي المملكــة ،لت� بــرر � بذلــك عــدم وضــع دســتور ،األمــر الــذي ال �يــؤدي ظ

للحكــم� ،فهــو ال � يك ـرّس الح ق�ــوق والحر�يــات األساســ� ية ،ولت�بــرر عــدم وضــع �ن�ظ ـ ٍ
ـام �ج زا�ئــ�ي ٍّ  ،ل� ينــوب عنــه �بــدل ذلــك �تشــر� يعات

� ت ف�ســ� يرها خ�اضــع لتصــرف ال ق�ضــاة التا� بع�يــن للســلطات ،مــا � يعــي أن التعر�يــف الن�ظ امــ�ي لل�ج را�ئــم و�تحد�يــد ع ق�و� با�تهــا وشــد�تها
خ�اضــع لتصــرف ال ق�ضــاة و� ت ف�ســ� يرهم للشــر� يعة اإلســام� ية ،مــا � يت�يــح لهــم حر�يــة �تصن�يــف شــى األعمــال ك�ج را�ئــم � بأ� ثـر ٍ ر�ج عــ�ي
صــا.
ودون ســند � قا�نو�نــ�ي واضــح ٍموضــوع �ن ًّ

وال ق�صــور �فــ�ي هــذه األ�ن�ظ مــة �تعوضــه �فــ�ي الممارســة التشــر� ُ
يعات االســتثنا�ئ� ية ،مثــل �ن�ظ امــ�ي ماك�فحــة اإلرهــاب وال�ج را�ئــم
ض�اضــة والم� بهمــة لتشــمل ط� ف ًي�ــا واســعًا مــن ال�ج نا�يــات.
ال� ف
و�ــف الســلطات � بنودهمــا ف
المعلوما�ت� يــة ،إذ � ت ظ
ل�� يــة الممارســة الســلم� ية للحــق
و�فــ�ي  2021واصلــت الســلطات الســعود� ية ســ� ير مو�ج ــات االعت ق�ــال
ف
التعســ� ي ّ
� عــى خ� ف

ـ�ص� يات ال�بــارزة والمعرو ف�ــة،
�فــ�ي التع� ب�يــر عــن الــرأي و�غ �يــره مــن الح ق�ــوق األساســ� ية ،و� بعــد أنْ خ�لصــت مــن اســتهداف الشـ خ

ـ�ص� يات �غ �يــر ال�بــارزة ،مــن �نشــطاء
وا�نتهــى أ�غ ل� بهــم خ�لــف ال ق�ض�بــان ،ا�ت�ج هــت �ق� بضــة ال ق�مــع هــذا العــام إلــى الش ـ� باب والشـ خ

ٍ
ــاالت حد�ثــت �فــ�ي الســنوات الســا� ب ق�ة راح ضح� يتهــا
األ�� بــار عــن اعت ق�
ومدو�ن� يــن شــ� باب وأهالــ�ي معت ق�ل� يــن ،واســتمر �تد�فــق خ

ـ�ص� يات د� ين�يــة ومدا�فعــون عــن ح ق�ــوق اإل�نســان� ،بــل وحــى مســؤولون حكوم�يــون وأعضــاء العا�ئلــة
كتّـ ٌ
ـاب وأاكد� يم�يــون وشـ خ

التأ��يــر �فــ�ي ورود
المالكــة ،والعد�يــد منهــم مــا زال محت�ج ـز ًا دون �تهمــة أو � ي ق�ــي حك ًمــا � بالســ�ج ن � بعــد محاكمــة �ج ا�ئــرة ،وهــذا
خ
األ�� بــار � يعكــس صعو� بــ ًة أعــمّ �فــ�ي الوصــول للمعلومــة المو�ثو� قــة مــن الم� يــدان ،ولهــذا �فمــن المســتح� يل اإلحاطــة الشــاملة
خ

� بعــدد االعت ق�ــاالت ،مــا � يعــي أنّ مــا � يتطــرق لــه هــذا الت ق�ر�يــر مــن اعت ق�ــاالت – و�غ � يرهــا مــن اال�نتهــااكت – ال � يمثــل عــى األر�ج ــح

ضــا مــن �ف�يــض.
إال �غ � ي ً

فرا�ــا مؤ�قتًــا أو � بعــد ا�ن ق�ضاء
وحــى مــا ســاهم �ف�يــه الض�غ ــط الدولــ�ي مــن إ ف�ــراج عــن العشــرات مــن معت ق�ــي الــرأي �فــ�ي  ،2021إ� جً

المحكوم�يــة� ،فذلــك اكن � بشـ ٍ
ـ�ر والعمــل والنشــاط عــى شـ� باكت التواصــل اال�ج تماعــ�ي  ،ومــن حــاالت
ـروط � قاســ� ية مثــل منــع السـ ف

ـس مدا�فعــات عــن ح ق�ــوق اإل�نســان ،و�ثال�ثــة عشــر �ناشـ ٍ
ـط أ ف�ــرج عنهــم � بعــد ســنت� ين مــن
اإل ف�ــراج المشــروط هــذا العــام خ�مـ ُ

آ�ر�يــن أ ف�ــرج عنهــم دون �تهمــة � بعــد عــدة أشــهر مــن االحت�ج ــاز ،واك ف�ــة
االعت ق�ــال ،وشــا� بّ� ين اك�نــا � يوا�ج هــان حكــم اإلعــدام ،و�ثال�ثــة خ

هــؤالء �فرضــت عل� يهــم � ق�يــو ٌد �غ ل�ي�ظ ــة � بعــد اإل ف�ــراج ،منهــا محاكمــاتٌ مســتمرة � بدعــاوى معن�يــة � بنشــاطهم الســلم�ي  ،وشــروط
ـ�ر مطــول طــال أهال� يهــم �فــ�ي � بعــض الحــاالت.
مالح�ظ ــة ف��ج ــة �ت�ج علهــم عرضــة إلعــادة االعت ق�ــال ،ومنــع مــن السـ ف

اك�نــت � قض�يــة � قتــل مــوىس ال ق�ر�نــ�ي �فــ�ي أكتو�بــر  2021ومحاولــة � قتــل المدا ف�ــع عــن ح ق�ــوق اإل�نســان المعت ق�ــل خ�الــد العم�يــر
دالّت�يــن عــى �خطــورة �ظ ــروف احت�ج ــاز معت ق�ــي الــرأي ،ور�غ ــم ف�ــرادة مــا � يعا�نــون منــه �فال�ظ ــروف العامــة الــي � ي ق�اســ� يها عمــوم

المســا�ج � ين �فــ�ي الســ�ج ون الســعود� ية ل� يســت أ�فضــل حـ ً
ـال � بكث� يـرٍ � ،باكت�ظ ـ ٍ
ـاظ شــد� ي ٍد ومعا� ي�يــر �ن�ظ ا ف�ــة متد�ن�يــة وا�نحســار اإل�ج ــراءات
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ل��يــة �نشــاطهم
ـ�� ً يا عــى خ� ف
سـ ف
الهاد ف�ــة للحــد مــن ا�نتشــار كو�ف�يــد� ،19-فمــا � يعا�نــ�ي منــه معت ق�لــو الــرأي – أي :أولئــك المحت�ج ز�يــن �تع ّ

الح ق�و�قــ�ي  ،أو دعو�تهــم لإلصــاح ،أو �تع� ب� يرهــم عــن آراء س� ياســ� ية أو د� ين�يــة ال � ت ق�� بلهــا الســلطات – �تضــاف إل�يــه المعاملــة ال ق�اســ� ية
و�غ �يــر اإل�نســا�ن� ية والمه� ينــة وراء ال ق�� بضــان دون إماك�ن�يــة لل�ج ــوء إلــى ال ق�ضــاء ،مــا مكَّــن اإلهمــال الطــي واإلداري المتعمــد،

المد ف�ــوع � بنوا�يــا ا�نت ق�ام�يــة ،وأدى إلــى عــد ٍد مــن الو�ف�يــات �فــ�ي الســ�ج ن �فــ�ي األعــوام الماض�يــة ،مثــل و ف�ــاة رمــز الد ف�ــاع عــن
ح ق�ــوق اإل�نســان �فــ�ي الســعود� ية ع�بــدهللا الحامــد �فــ�ي أ� بر�يــل  ،2020وشــهد هــذا العــام �تصع� يـ ًدا �فــ�ي ا�نتهــاج هــذا األســلوب

الم�ــاوف �فمــا � يز� يدهــا هــو
أ��بــار � يث�يــر
خ
لل�طــر ،وإنْ اكن مــا ورد مــن خ
� بتع ّمــد الســلطات �تعر�يــض ح�يــاة عــد ٍد مــن المســا�ج � ين خ

اســتمرار ممارســة اإل�خ ف�ــاء ال ق�ســري للعد�يــد مــن حد�يــي االعت ق�ــال.

ـي لإل�ج ــراءات ال ق�ضا�ئ�يــة �فــ�ي � 2020فــ�ي ظ�ــل أوضــاع ال�ج ا�ئحــة ،عــادت ســ� ير المحاكمــات ال�ج ا�ئــرة
و� بعــد �فتــرة ســكون ٍ�نسـ ٍّ
عــى العد�يــد مــن المســا�ج � ين ومعت ق�ــي الــرأي � ،بإ�ج ــراءات ال � ت ف�ــ�ي المعا� ي�يــر الدول�يــة لضما�نــات المحاكمــة العادلــة ،و�تشــو� بها

والتأ��يــر دون م� برر ،و�ج لســات
ا�نتهــااكتٌ رو�ت� ين�يــة مثــل الحرمــان مــن التمث�يــل ال ق�ا�نو�نــ�ي ومــن الحصول عــى الو�ثا�ئــق ال ق�ضا�ئ�يــة،
خ
المت�صصــة ،الــي أ�نشــئت
المحاكمــة الســر� ية ،ولكــن هــذا االســتهتار � بالضما�نــات ال ق�ا�نو�ن�يــة ال � ت خ�تــص �بــه المحكمــة ال�ج زا�ئ�يــة
خ

با�تصــاص �فــ�ي � قضا�يــا اإلرهــاب� ،بــل �تشــاركها �ف�يــه المحكمــات ال�ج زا�ئ�يــة العاد�يــة � ،فف�ــ�ي  2021أُ�نزِلــت محكوم�يــات
�فــ�ي  � 2008خ
مو�ــف
طو� يلــة � بالســ�ج ن عــى عــدد مــن النشــطاء والن ّق�ــاد الســلم� ي� ين إ�ثــر ممارســتهم ح ق�و� قهــم األساســ� ية ،منهــا الحكــم عــى
ظ

آ�ر�يــن وز�يــادة مــدد أحــام �غ � يرهــم
الهــال األحمــر ع� بدالرحمــن الســدحان � بالســ�ج ن لمــدة  20ســنة ،والتصد�يــق عــى أحــام خ
� بعــد االســتئناف ،مثــل مــا حصــل للمدا ف�ــع عــن ح ق�ــوق اإل�نســان محمــد العت�يــي الــذي مــددت محكوم� يتــه لت� بلــغ  17ســن ًة

إ�ج مال�يــة �فــ�ي الســ�ج ن ،و�فــ�ي إحــدى المحاكمــات الس� ياســ� ية ،أ�نزلــت أحــا ٌم � بالســ�ج ن مددهــا �تتــراوح � ب�يــن ســتة أشــهر و 22ســنة
ال�لســط� ين� ي� ين واألرد�ن� ي�يــن �فــ�ي الســعود� ية ،ومــا زالــت العد�يــد مــن المحاكمــات مســتمرة.
عــى عشــرات مــن الم ق�� يم�يــن ف

أعدمــت الســلطات الســعود� ية � 67فــردًا �فــ�ي عــام  ،2021أي مــا � يت�ج ــاوز ضعــف حــاالت اإلعــدام لعــام  ،2020وإنْ اكن
كل عـ ٍ
ن�ــذ أي
ـام �ق� بلــه منــذ �تولــ�ي الملــك ســلمان العــرش �فــ�ي � ينا�يــر  ،2015وألول مــرة منــذ عــدة ســنوات لــم � ت ف
ـل مــن ّ
ذلــك أ�قـ ّ
بال��يــر هــو التنا�قــض المســتمر � ب�يــن أ�فعــال
ل��يــة �ج نا�يــات معن�يــة �
أحــام � بال ق�تــل عــى خ� ف
بالم�ــدرات حصـرًا ،ولكــن مــا ال �ي� بشــر � خ
خ

ـاب
الســلطات وأ� قوالهــا ،ف�� بعــد إعال�نهــا إل�غ ــاء حكــم اإلعــدام عــى األحــداث� ،ن ف ّ�ــذت �فــ�ي � يو�ن�يــو  2021حكــم اإلعــدام � بحــق شـ ٍّ
آ�ــرون � يو�ج هــون خ�طــر اإلعــدام.
عــى خ� ف
ل��يــة �ج نا�يــات � يزعــم ار�تاك�بــه إ� ياهــا عندمــا اكن عمــره  17عا ًمــا ،ومــا زال عشــراتٌ خ

ٍ
مئــات مــن
و�فــ�ي اســتمرار� ية لمو�ج ــات الته�ج � يــر ال ق�ســري �فــ�ي  � 2021قامــت الســلطات � بالمصــادرة �غ � يــر ال ق�ا�نو�ن� يــة ألرايض
الســاّ ن � بذر� يعــة التطو�يــر ،أ� برزهــا مــا �فعلتــه �فــ�ي �نو�فم�بــر مــن هــدم حــ�ي ٍّ اكمــل �فــ�ي مد� ينــة �ج ــدة.

و�فــ�ي  8ف�� برا�يــر  2021أعلــن ولــ�ي العهــد محمــد �بــن ســلمان أن الســلطات ســتضع � قوا�ن�يــن �ج د�يــدة مــع �نها�يــة العــام ،منهــا �ن�ظ ــام

ي � قا�نــون أســرة حال� ًّ يــا � ،ت خ�ضــع
ـ�ص� ية األول �فــ�ي �تار�يــخ المملكــة ،لكــن لــم �تلحــق ذلــك أي � ت ف�اص�يــل � ،فف�ــ�ي غ��يــاب أ ّ
األحــوال الشـ خ

األ��يــرة
ال ق�ضا�يــا العا�ئل�يــة إلــى � ت ق�د�يــر ال ق�ضــاة ،الذ�يــن � يكثــر ا�نح� يازهــم ض ـ ّد النســاء وحكمهــم ض ّدهــن ،واك�نــت اإلصالحــات خ
ســن مــن أوضــاع النســاء مثـ ً
آ�ــر لمنهــج ال� بهر�ج ــة اإلعالم�يــة حــول اإلصــاح دون خ�طـ ٍ
ـوات �ج ــا ّدة ،ف� ق�ــد
المعلــن أ�نهــا ستح ّ
ـال خ
ـدف � بع�يــد المنــال.
ال�الــم مــا زال � قا� ئ ًمــا ور ف�ــع �يــد التحكــم الذكــوري عــن النســاء هـ ٌ
ا�تتــم عــام  2021و� ن ظ�ــام الوال�يــة ظ
خ

يمــس ح ق�ــوق المثل� ّ يــات والمثل� ي� يــن ومزدو�ج ــ�ي الم� يــول والعا� بر�يــن والعا� بــرات (م�ج تمــع الم� يــم)� ،فهــم
التعســ��ي �
والنهــج
ف
ّ

عرضــة للســ�ج ن وال�ج لــد وحــى اإلعــدام لتع� ب� يرهــم عــن م� يولهــم ال�ج نســ� ية أو هو� يتهــم ال�ج ندر�يــة ،ول� يــس �فــ�ي األ�ن�ظ مــة
6

اشتد القمع :حقوق اإلنسان في السعودية
أن أغلق الستار،
بعد ْ
ّ
تقرير القسط السنوي

الســعود� ية �نصــوص معن�يــة � بح ق�ــوق م�ج تمــع الم�يــم ،مــا � يتــرك أوضاعهــم ال ق�ضا�ئ�يــة �فــ�ي � ت ق�د�يــر ال ق�ضــاة ،و�فــ�ي د� يســم� بر 2021

ر�فضــت الســلطات الســعود� ية مســودة للم�ج لــس العمومــ�ي لألمــم المتحــدة دعــت اك ف�ــة الــدول للعمــل عــى إل�غ ــاء ال ق�وا�ن�يــن

ـ�ص� يات شــه� يرة
والممارســات التم� ي� يز�يــة � ،بمــا �ف� يهــا �تلــك المســتندة إلــى الم�يــول ال�ج نســ� ية والهو�يــة ال�ج ندر�يــة ،و�تحد�ثــت شـ خ

ومعرو ف�ــة ُدعِ�يــت إلــى المملكــة عــن ا�فت ق�ــار ال�بــاد لح ق�ــوق م�ج تمــع الم�يــم � ،فف�ــ�ي د� يســم� بر  2021أعلــن �ن�ج ــم �فورمــوال  1لو�يــس
هاملتــون أ�نــه لــم � يطمئــن للمشــاركة �فــ�ي �ج ا�ئــزة الســعود� ية الك�بــرى �فــ�ي ضــوء اضطهــاد م�ج تمــع الم�يــم هنــاك.

وأمــا أوضــاع األشـ�خ اص عد� يمــ�ي ال�ج نســ� ية �فــ�ي الســعود� ية ،المعرو�ف�يــن � بمســمى ال�بــدون ،و� ت ق�ــدر أعدادهــم مــا � ب�يــن  70و250
ألـ َ
ـف �نســمة� ،فالصعو�بــات الــي �تحــد ح� يا�تهــم مــن كل �ج ا�نــب لــم �تت�غ �يــر خ�ــال هــذا العــام ،مؤ�ثــر ًة عــى اك ف�ــة مراحــل ح� يا�تهــم

وم�تلــف أو�ج ههــا ،مــن التعل� يــم والرعا�يــة الصح� يــة وحــى العمــل والح� يــاة العا�ئل� يــة ،و� بــدل مــن إصــاح أوضاعهــم أعلنــت
خ

"الك�ــاءات"،
الســلطات الســعود� ية �فــ�ي �نو�فم�بــر  2021أ�نهــا ســت�ج ن ّس عــد ًدا �غ �يــر محــدد مــن الم ق�� يم�يــن األ�ج ا�نــب مــن ذوي
ف

دونْ أنْ � يشــمل ذلــك ال�بــدون ر�غ ــم صلتهــم وإ� قامتهــم ال ق�د� يمــة �فــ�ي ال�بــاد ،وهــ�ي وطنهــم الــذي ال � يعر ف�ــون ســواه.

وحــال أ�غ ل� ب� يــة الم ق�� يم� يــن ل� يســت أ�فضــل � بكث� يــر� ،فالعمالــة الوا�فــدة الــي �تشــكّل � قرا� بــة �ثلــث ســاّ ن ال� بــاد � ت ق�ــايس ظ�ــروف

هشاشــة لــم � ت�غ � يــر �فــ�ي أسســها اإلصالحــات المحــدودة الــي � قدمتهــا الســلطات الســعود� ية �فــ�ي مــارس  2021عــى �ن ظ�ــام

كك��يــل ٍلــه ،وال � ت ق�ــف
ف
الك�الــة يسء الســمعة ،الــذي � يضــع العامــل الوا ف�ــد �فــ�ي المملكــة �فــ�ي حالــة التا�بــع لمواطــن ٍ� يتصــرف ف

ت�للهــا � ث�غ ــرات � قا�نو�ن�يــة واســتثناءات معت�بــرة الح�ج ــم،
المشــكلة عنــد � ب ق�ــاء �ن�ظ ــام
ف
الك�الــة ككل �بــل حــى اإلصالحــات ال�ج د�يــدة � ت خ

مثــل � ت�غ اض� يهــا عــن أوضــاع مال� ي�يــن العامــات المنزل�يــات.

د�ــول الحــرب �فــ�ي ال� يمــن
وا�نتهــااكت الســلطات الســعود� ية اســتمرت خ�ــارج حــدود ســ� ياد�تها مثلمــا �فــ�ي
دا�لهــا ،وذلــك مــع خ
خ

ســنتها الســا� بعة ،ح� يــث �تواصــل ال ق�تــال � بتصع� يــد عســكري ك� ب� يــر �فــ�ي محا ف��ظ ــة مــأرب �فــ�ي ف�� برا�يــر  ،2021وار�تك� بــت أطــراف

ٍ
ـااكت �ج ســ� يمة ،منهــا ه�ج مــات عشــوا�ئ� ية عــى مناطــق مد�ن�يــة مــن � قـ ّوات الحو�ثــ�ي  ،وه�ج مــات �ج و�يــة عشــوا�ئ� ية مــن
الحــرب ا�نتهـ
التحالــف � ب ق��يــادة الســعود� ية ،واكن مــن العــار عــى م�ج لــس ح ق�ــوق اإل�نســان لألمــم المتحــدة أن صـ ّوت �فــ�ي أكتو�بــر ضـ ّد �ت�ج د�يــد

اآلل�يــة الدول�يــة الوح�يــدة للتح ق��يــق �فــ�ي ا�نتهــااكت ح ق�ــوق اإل�نســان �فــ�ي الصــراع �فــ�ي ال� يمــن ،إ�ثــر ض�غ ـ ٍ
ـط شــد� ي ٍد مــن الســعود� ية
وحل�ا�ئهــا ،مــع اســتمرار �تد ف�ــق األســلحة لهــا مــن الحكومــات ال�غ ر� ب�يــة.
ف

و�بــدأ هــذا العــام مــع ض�غ ــط دولــ�ي شــد� يد عــى الســلطات الســعود� ية لتحســ� ين ســ�ج لها الح ق�و�قــ�ي المــزري � ،بعــد �تزا�يــد الترك�يــز
الدولــ�ي عــى المملكــة أ�ثنــاء ر�ئاســتها م�ج موعــة العشــر� ين �فــ�ي عــام  ،2020ومــع �تعهــد اإلدارة األمر� يك�يــة ال�ج د�يــدة � با� ت خ�ــاذ

مو� ٍ
قــف أشــ ّد �ت�ج ــاه الر�يــاض ،ومــع أنّ الوعــود � بت�غ � ي� يــر �فــ�ي العال� قــات األمر� يك� يــة الســعود� ية لــم �تتح ق�ــق ،ف� ق�ــد ا� ت خ�ــذت � بعــض

ي مــرره ال� برلمــان األورو�بــ�ي حــول ح ق�ــوق اإل�نســان ،ل� يأ�ت�ي
ال�طــوات اإل� ي�ج ا� ب�يــة �ت�ج ــاه الســلطات الســعود� ية دول� ًّ يــا ،منهــا �قــرار ٌ �قــو ٌّ
خ

ـت�دام من�ظ ومــة � ب�ي�غ اســوس
�نصــف العــام � بالكشــف عــن عمل�يــات �ت�ج ســس واســعة عــى �فاعل�يــن �فــ�ي الم�ج تمــع الدولــ�ي � باسـ خ
للت�ج ســس ،مــا أدى إل�ج ــراءات ضـ ّد ال�ج هــة الصا�نعــة ،م�ج موعــة "إن إس أو" اإلســرا�ئ� يل� ية ،و�فــ�ي م ق�ا�بــل ذلــك ،و�بـ ً
ـدل مــن �تحســ� ين

الوضــع الح ق�و�قــ�ي  ،واصلــت الســلطات الســعود� ية اســترا�ت� ي�ج � ية العال�قــات العامــة �ن ف�ســها �فــ�ي عــام  � 2021باســتثمار ٍ ك� ب� يـر ٍ �فــ�ي

ال�عال�يــات الر� ياض�يــة والموســ� ي ق�� ية الدول�يــة ،لتوا�ج ــه �فــ�ي � بعــض الحــاالت ردود �فعــل ٍلس ـ� ب� ية.
ف

ـت�� يضة مــن التوص�يــات للم�ج تمــع الدولــ�ي والســلطات الســعود� ية،
� خي�تتــم الت ق�ر�يــر الســنوي لل ق�ســط لعــام  � 2021ب ق�ا�ئمــة مسـ ف

م�صــل لألحــداث المعن�يــة � بح ق�ــوق اإل�نســان �فــ�ي الســعود� ية �فــ�ي هــذا العــام.
و�تسلســل زمــي ف
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 .2اإلطار القانوني

ً
قانونيا
فراغا
غياب التشريعات األساسية يخلق
ً
�فــ�ي  8ف�� برا�يــر  2021أعلــن ولــ�ي العهــد أنّ الســلطات ســتضع أ�ن�ظ مــة �ج د�يــدة و�ترا�ج ــع األ�ن�ظ مــة المو�ج ــودة �ب�غ ا�يــة "�تطو�يــر

الت�اص�يــل ،أ�ن�ظ ــر � قســم "ح ق�ــوق
ـ�ص� ية األول �فــ�ي �تار�يــخ المملكــة (لمز�يــد مــن ف
المن�ظ ومــة التشــر� يع� ية" ،منهــا �ن�ظ ــام األحــوال الشـ خ
الص�حــة  ،)43ومشــروع �ن�ظ ــام المعامــات المد�ن�يــة ،ومشــروع الن�ظ ــام ال�ج زا�ئ�ي للع ق�و�بــات التعز� ير�يــة ،و�ن�ظ ــام اإل�ث� بات،
المــرأة"،
ف

ي منهــا حــى و�قــت كتا�بــة هــذا الت ق�ر�يــر.
لكــن لــم �تنشــر أ ّ
ي � ت ف�اص�يــل حــول أ ٍّ

�تزعــم الســلطات الســعود� ية أن أ�ن�ظ متهــا � ت ق�ــوم عــى الشــر� يعة اإلســام� ية و�فــق � ت ف�ســ� ير م�ج لــس ك� بــار العلمــاء ،الــذي � يمثــل

الســلطة الد� ين�يــة األعــى �فــ�ي المملكــة ،ولكــن الدولــة ال � ت ق��يــم دســتورًا والن�ظ ــام األســايس للحكــم ال � يعــوض عنــه� ،فهــو ال � يكـرّس
الح ق�ــوق والحر�يــات األساســ� ية ،ول�يــس �فــ�ي �تشــر� يعات الدولــة �ن�ظ ــا ٌم �ج نا�ئــ�ي  ،والمنصــوص عل�يــه مــن �تشــر� يعات � ت ف�ســ� يره خ�اضــع
لتصــرف ال ق�ضــاة التا� بع�يــن للســلطات ،مــا � يعــي أن التعر�يــف الن�ظ امــ�ي لل�ج را�ئــم و�تحد�يــد ع ق�و� با�تهــا وشــد�تها خ�اضــع لتصــرف
ال ق�ضــاة و� ت ف�ســ� يرهم للشــر� يعة اإلســام� ية ،مــا � يت�يــح لهــم حر�يــة �تصن�يــف شــى األعمــال ك�ج را�ئــم � بأ� ثـر ٍ ر�ج عــ�ي ودون ســند � قا�نو�نــ�ي
صــا.
موضــوع �ن ًّ

إنّ �غ � يــاب الن�ظ ــام ال�ج نا�ئــ�ي � يض� يــف ض� با� ب� يــ ًة عــى عمل� يــة �تط� ب� يــق ال ق�ا�نــون ،و� يعــد �ت�ج ــاوز ًا للمــادة  11مــن اإلعــان العالمــ�ي

ي عمــل أو امتنــاع عــن عمــل لــم � يكــن �فــ�ي ح� ينــه
لح ق�ــوق اإل�نســان الــي �تنــص عــى أ�نــه "ال � ُ يــدان أ ُّ
ـ�ص � ب�ج ر� يمــة � بسـ� بب أ ِّ
ي شـ خ

ـت�دم الســلطات أ�ن�ظ مــة اســتثنا�ئ� ية – �ننا� قشــها
� يش ـكِّل ج ُ
�رمًــا � بم ق�تــى ال ق�ا�نــون الوطــي" ،ولســد هــذا ف
ال�ــراغ الن�ظ امــ�ي �تسـ خ
فض�ــاض �ج ـ ًدا لل�ج را�ئــم.
بت�ســ� ير � ف
أد�نــاه – �تســمح � ف
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نظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله
التن��يــذ ك� بد�يــل ٍأســوء
�فــ�ي � 1نو�فم�بــر  2017وضــع �ن�ظ ــام ماك�فحــة �ج را�ئــم اإلرهــاب و�تمو� يلــه (�ن�ظ ــام ماك�فحــة اإلرهــاب) � ق�يــد
ف
ضــا ال � يشــترط
وأشـ ّد � قمع� يـ ًة مــن ســا� ب ِ ق�ه �ن�ظ ــام ماك�فحــة اإلرهــاب لعــام � ،2014فالن�ظ ــام ال�ج د�يــد � يعــرف اإلرهــاب �تعر� ف ًي�ــا � ف
فض�ا ً

ـت�دام العنــف لتصن�يــف األعمــال كأعمــال إرها� ب�يــة� ،بــل و� يشــمل �توص� في�ــات صر� يحــة �فــ�ي اســتهدا�فها األعمــال �غ �يــر العن� في�ــة
اسـ خ
لل�طــر" ،وهــو � يعا�قــب
مثــل
"اإل�ــال � بالن�ظ ــام العــام" و "زعزعــة أمــن الم�ج تمــع واســت ق�رار الدولــة" و"�تعر�يــض وحد�تهــا الوطن�يــة خ
خ

"كل مــن وصــف – صــورة م� باشــرة أو �غ �يــر م� باشــرة – الملــك أو ولــ�ي العهــد �بــأي وصــف � يطعــن �فــ�ي الد�يــن أو العدالــة" � بالســ�ج ن

لمــدة � ب�يــن  5و 10ســنوات.

ـت�دم هــذا الن�ظ ــام لت�ج ر�يــم األعمــال الدار�ج ــة ضمــن الحــق �فــ�ي حر�يــة الــرأي والتع� ب�يــر وحر�يــة الت�ج مــع الســلم�ي و�تكو�يــن
� يسـ خ

ال�ج مع�يــات ،وال � يكــرس ضما�نــات المحاكمــة العادلــة� ،فالماد�تــان  19و� 20تمنحــان االدعــاء العــام الســلطة الحت�ج ــاز المشــت� به
ال�ار�ج ــ�ي حــى  � 90يومًــا "إذا ا� قتضــت مصلحــة التح ق�� يــق ذلــك" ،و� يمنــح المحكمــة ال�ج زا�ئ� يــة
� بــه � بمعــزل عــن العالــم خ

ال�ار�ج ــ�ي – إلــى أ�ج ــل �غ �يــر مســمى،
المت�صصــة صالح�يــة �تمد�يــد مــدة التو� ق�يــف – � بمــا �فــ�ي ذلــك التو� ق�يــف � بمعــزل عــن العالــم خ
خ
وهــذا اال�نتهــاك الصر�يــح لضما�نــات المحاكمــة العادلــة ال � يحــرم المشــت� به �بــه مــن الز�يــارات والتواصــل مــع ذو�يــه ف� ق�ــط �بــل حــى

مــن االستشــارة ال ق�ا�نو�ن�يــة ،و� خي�ــرج األ ف�ــراد مــن حما�يــة ال ق�ا�نــون و� يمكّــن ممارســة التعذ�يــب والمعاملــة ال ق�اســ� ية ،و�يــزاد عــى
ال�ار�ج ــ�ي � يعــد � بحــد ذا�تــه شـ ً
ـكل مــن أشــال التعذ�يــب ،مــا � في�ا�قــم مــن عُرضــة األ ف�ــراد
ذلــك أن التو� ق�يــف � بمعــزل عــن العالــم خ
ل��يــة �ن�ظ ــام ماك�فحــة اإلرهــاب للتعذ�يــب.
المو� قو�ف�يــن عــى خ� ف

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
لــم �تكــن حر�يــة التع� ب�يــر متاحــة �فــ�ي الســعود� ية �ق�بــل �ن�ظ ــام ماك�فحــة ال�ج را�ئــم المعلوما�ت�يــة لعــام � ،2007فالمنشــورات المط� بوعــة

�تعرضــت �تار� خي�� ً يــا لل ق�مــع ومــن �ثــم الت ق�� ي�يــد � بن�ظ ــام المط� بوعــات والنشــر لعــام  ،2001لكــن الن�ظ ــام ال�ج د�يــد و ف�ــر إطــارًا � قا�نو�ن� ً يــا
ـت�دم لمحاكمــة األ ف�ــراد لتع� ب� يرهــم الســلم�ي عــن آرا�ئهــم
ال� ف
�ج د� يـ ًدا ل ق�مــع حر�يــة التع� ب�يــر عــى اإل�نتر�نــت ،ومــواده ف
ض�اضــة �تسـ خ
� بنشــرها عــى موا�قــع اإل�نتر�نــت أو شـ� باكت التواصــل اال�ج تماعــ�ي .

�فعــى س ـ� ب� يل المثــال� ،تنــص المــادة  6مــن �ن�ظ ــام ماك�فحــة ال�ج را�ئــم المعلوما�ت�يــة عــى �ت�ج ر�يــم "إ�نتــاج مــا مــن شــأ�نه المســاس

ال�اصــة ،أو إعــداده ،أو إرســاله ،أو � ت خ�ز� ينــه عــن طر�يــق
� بالن�ظ ــام العــام ،أو ال ق��يــم الد� ين�يــة ،أو اآلداب العامــة ،أو حرمــة الح�يــاة خ

الشـ� بكة المعلوما�ت�يــة ،أو أحــد أ�ج هــزة الحاســب اآللــ�ي " و�تعا�قــب � بالســ�ج ن لمــدة ال �تز�يــد عــى خ�مــس ســنوات و�ب�غ رامــة ال �تز�يــد
عــى �ثال�ثــة مال� ي�يــن ر�يــال ســعودي.

نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية
التن��يــذ رســم� ً يا �فــ�ي شــهر
ود�ــل ح�يــز
أ�قــرت الســلطات � بن�ظ ــام ال�ج مع�يــات والمؤسســات األهل�يــة �فــ�ي شــهر د� يســم� بر 2015
ف
خ
مــارس � ،2016فــان أول ال�ئحــة �ن�ظ ام� يــة �تصــرح � بتأســ� يس من�ظ مــات الم�ج تمــع المد�نــ�ي و�تن�ظ ّ مهــا ،وذلــك ر�غ ــم ســماح

ال�� ير�يــة �تحــت ر� قا� بــة الســلطات.
الســلطات الســعود� ية ف
ال�عــي لنشــاط ال�ج مع� يــات خ
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لكــن هــذا الن�ظ ــام لــم � في�تــح هــذا الم�ج ــال لتأســ� يس من�ظ مــات الم�ج تمــع المد�نــ�ي اكملــة االســت ق�الل� ية �بــل ف�ــرض � ق�يــو ًدا صارمــة

ـت�دمتها الســلطات لر ف�ــض إصــدار
عل� يهــا وعــى �تن�ظ � يمهــا� ،فتماشــ� ً يا مــع النهــج العــام اك�نــت مــواد هــذا الن�ظ ــام � ف
فض�اضــة واسـ خ

ال�ــة الن�ظ ــام
الترا��يــص لمن�ظ مــات الم�ج تمــع المد�نــ�ي � ،فمــن موا�نــع العمــل "التعــارض مــع أحــام الشــر� يعة اإلســام� ية" أو
"م� ف
خ
خ

"اإل�ــال � بالوحــدة الوطن�يــة" ،مــا � يدر�ج ــه �فــ�ي صـ ّ
ـف األ�ن�ظ مــة الم ق�� ّ يــدة للحر� ّ يــات،
العــام" أو "التنا�فــ�ي مــع اآلداب العامــة" أو
خ
وال�� ير�يــة
بتر��يــص إ�نشــاء من�ظ مــات ح ق�ــوق اإل�نســان� ،خال ف ً�ــا للمؤسســات التعل� يم�يــة
ف�ــا �ن ّ
خ
صــه وال ال�ئحتــه التن�ظ � يم�يــة �تصـر ّح � خ
صــا.
المذكــورة �ن ًّ

دا�ــل الســعود� ية و� خي�ضــع
و� يضــاف عــى ذلــك أن الن�ظ ــام � يمنــع ال�ج مع�يــات والمؤسســات األ�ج ن� ب�يــة مــن �تأســ� يس ف�ــروع لهــا خ

الدا�ل�يــة.
م�ــرط �فــ�ي شــؤو�نها
د�ــل حكومــ�ي ٍّ ف
من�ظ مــات الم�ج تمــع المد�نــ�ي المحل�يــة إلــى � ت خ
خ

االلتزامات الدولية
�تعهــدت الســعود� ية � بالتزامــات دول�يــة وعــدد مــن الموا�ث�يــق الدول� ية لح ق�ــوق اإل�نســان ،ف� ق�ــد ا�نضمت المملكــة العر� ب� ية الســعود� ية

خ�ــال الع ق�ــود الثال�ثــة الماض�يــة إلــى اال� ت ف�ا� ق�يــة الدول�يــة لمناهضــة التعذ�يــب و�غ �يــره مــن ضــروب المعاملــة أو الع ق�و�بــة ال ق�اســ� ية

أو الالإ�نســا�ن� ية أو المه� ينــة ،وا� ت ف�ا� ق�يــة ال ق�ضــاء عــى �ج م�يــع أشــال التم� ي�يــز ضــد المــرأة (ســ� يداو) ،واال� ت ف�ا� ق�يــة الدول�يــة لل ق�ضــاء

الط�ــل وإلــى ا�ثن�يــن
ـ�اص ذوي اإلعا�قــة ،وكذلــك ا� ت ف�ا� ق�يــة ح ق�ــوق
ف
عــى �ج م�يــع أشــال التم� ي�يــز العنصــري ،وا� ت ف�ا� ق�يــة ح ق�ــوق األشـ خ
اال�ت� يار�يــة.
مــن � برو�توكوال�تهــا خ

و� بذلــك �تعهــدت الســلطات الســعود� ية � بااللتــزام � بمعا� ي�يــر هــذه اال� ت ف�ا� ق�يــات ودمــج موادهــا وضما�نا�تهــا ال ق�ا�نو�ن�يــة �فــ�ي األ�ن�ظ مــة

المحل�يــة ،ولكــن عنــد مرا�ج عــة الل�ج ــان المعن�يــة � بهــذه اال� ت ف�ا� ق�يــات الســعود� ية؛ ك�ج ــز ٍء مــن مهمتهــا �فــ�ي مرا�ق�بــة �تط� ب�يــق الــدول

لهــا� ،تكــرر ا�نت ق�ادهــا الســلطات الســعود� ية لعــدم �تط� ب�يــق هــذه اال� ت ف�ا� ق�يــات وعــدم �تل� ب� يتهــا االلتزامــات الــي �تنــص عل� يهــا.

أثر هذه القوانين على المواطنين والمقيمين في السعودية
الدا�ــي � في�ت ق�ــر إلــى األســس
وإن اك�نــت الســلطات الســعود� ية ال � ت ف�ــ�ي � بالتزاما�تهــا الح ق�و� ق� يــة الدول� يــة� ،فإطارهــا الن�ظ امــ�ي
خ
أ�ــرى ،ل� يكــون ســ� ب� ًيل لتمك� يــن مالح ق�ــة النشــطاء
ك�ــة ،و� يضــع أ�ن�ظ مــة � ب ق�� يــو ٍد شــد� يدة وض� با� ب� يــة �فــ�ي ف
التشــر� يع� ية �فــ�ي ف
ك�ــة خ

و�لــق منــاخ ٍمــن الر� قا�بــة الذا�ت�يــة عــى عامــة النــاس � بس ـ� بب �غ �يــاب ال� ي ق��يــن ال ق�ا�نو�نــ�ي  ،مــا �ي� بعــث
الســلم� ي� ين ومحاكمتهــم �بــل خ

بال�ــوف مــن � قمــع الســلطات للتع� ب� يــر الســلم�ي عــن اآلراء � بتعر� في�هــا ك�ج را�ئــم � بأ�ثــر ر�ج عــ�ي .
� خ
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 .3االعتقال التعسفي

لــم � ت�غ � ّ يــر الســلطات الســعود� ية مــن �نه�ج هــا �فــ�ي عــام  ،2021ف� ق�ــد واصلــت شــنها حمــات اعت ق�ــال واســعة

�تســتهدف مــن � يمارســون ح ق�و� قهــم األساســ� ية ،مثــل الحــق �فــ�ي التع� ب�يــر عــن الــرأي و غ��يــره مــن الح ق�ــوق � ،بنح ـ ٍو
ً
�خطــوة ط� ب� يع� ً
يــة النهــج � ن ف�ســه إذ لــم �توا�ج ــه راد ًعــا ،ف�� بعــد أنْ ا�نتهــت مــن اعت ق�ــال أ غ�ل� ب� يــة
ســلم� � ،بــل �خطــت
ي ٍّ
الشـ�خ ص� يات المعرو ف�ــة مــن �ن ّق�ــاد و�نشــطاء ،ا�ت�ج هــت إلــى اســتهداف شـ�خ ص� ٍ
يات غ��يــر �بــارزة مــن �نشــطاء ومدو�ن� ين
ٍ
ش ـ� باب ،واســتمرت �فــ�ي اســتهداف أهالــ�ي المعت ق�ل�يــن ،ولــم � يتو�قــف �تد ف�ــق األ�خ �بــار عــن اعت ق�ـ
ـاالت حد�ثــت �فــ�ي

الســنوات الســا� ب ق�ة لكتّــاب وأاكد� يم� ي�يــن وشـ�خ ص� يات د� ين�يــة ومدا�فع�يــن عــن ح ق�ــوق اإل�نســان �بــل وحــى مســؤول� ين

حكوم� ي�يــن وأعضــاء العا�ئلــة المالكــة ،والعد�يــد منهــم مــا زال محت�ج ـز ًا دون �تهمــة أو � ي ق�ــي حك ًمــا � بالســ�ج ن � بعــد
محاكمــة �ج ا�ئــرة.

االعتقال على خلفية التعبير السلمي عن الرأي
التعســ�� ية لمــن � يمارســون الحــق �فــ�ي التع� ب� يــر عــن الــرأي �فــ�ي  � ،2021بمــن �ف� يهــم �نشــطاء ومدو�ن� يــن
اســتمرت االعت ق�ــاالت
ف

شـ� باب و�غ � يرهــم ممــن مــارس ح ق�ــه �فــ�ي التع� ب�يــر عــن الــرأي � بنحـ ٍو ســلم�ي ٍّ عــى اإل�نتر�نــت � ،فف�ــ�ي شــهر مــارس اعت ق�لــت الط� ب�ي�بــة
ل�ج �يــن دا غ�ســتا� ن�ي ل� في�ــرج عنهــا �فــ�ي شــهر � يو�ن�يــو للعــام �ن ف�ســه ،و�ت� بعــت ذلــك �فــ�ي شــهر ما�يــو و� يو�ن�يــو حملــة اعت ق�ــاالت اســتهد�فت

مدو�ن� يــن ،منهــم ع� بــدهللا �ج � يــان وع� بدالرحمــن الشــ� خي��ي وأســماء الســ� ب�يع�ي ول� ينــا الشــر� يف ور� ينــا ع� بدالعز�يــز و� ياســم� ين
أ�ــرى معرو ف�ــة � باســم �نــازا� ،تملــك حســا� بًا عــى شـ� بكة التواصــل اال�ج تماعــ�ي
ال�غ ف��يــي ،وعلمــت ال ق�ســط � خب��بــر اعت ق�ــال مد ّو�نــة خ

أ��بــار ٍ عنهــا منــذ و�قــت اعت ق�الهــا .وهــذه االعت ق�ــاالت �ت�بــدو
(�تو� يتــر) معر ّ ف�ـ ُه (@ ،)i_naza33منــذ سـ� بتم� بر  ،2020ولــم �تــرد أ ّ
ي خ
متعل ق�ــة � بنشــاطهم عــى مو�قــع (�تو� يتــر) ح�يــث مارســوا ح ّق�هــم �فــ�ي حر�يــة التع� ب�يــر � بصــورة ســلم� ية.
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رينا عبدالعزيز

عبداهلل جيالن

لجين داغستاني

و�ت� ب� ّ يــن هــذا العــام أنّ المــد ّو ن داوود العــي ،صاحــب حســاب (�تو� يتــر) معر�فــه (@ ،)dawood1972اعت ق�ــل �فــ�ي د� يســم� بر
 � 2020بعــد �نشــره � ت�غ ر�يــدة ا�نت ق�ــد �ف� يهــا التط� ب�يــع مــع إســرا�ئ� يل ،وهــو مــا �يــزال معت ق�ـ ً
ـا دون �تهمــة ،و�فــ�ي  24د� يســم� بر 2021

اآل�ــر � بعــد �نشــره
اعت ق�ــل الاك�تــب وال� باحــث ع� بــدهللا ال� يحــى ،صاحــب حســاب (@ )Dr_AbuMusaعــى (�تو� يتــر) ،هــو خ
� ت�غ ر�يــدات � ينت ق�ــد �ف� يهــا التط� ب� يــع مــع إســرا�ئ� يل.
لإل� ف�ــاء ال ق�ســري ،ف�� بعــد اعت ق�ــال ل� ينــا الشــر� يف،
و�تعــرض � بعــض المعت ق�ل� يــن
خ

وهــ�ي ط� ب�ي�بــة ومدو�نــة ســعود� ية ذات  33عا ًمــا� ،فــ�ي ما�يــو  ،2021حــرم أهلهــا مــن
إ� ف�ــاء � قســري ،والحــال
التواصــل معهــا لعــدة أســا� ب� يع ظ�لــت �خاللهــا �فــ�ي حالــة خ

�ن ف�ســه � قاســاه ع� بــدهللا الم�باركــ�ي الــذي اعت ق�لتــه الســلطات الســعود� ية �فــ�ي 22
أ� ف�تــه � قســر� يًّا ،وذلــك � بعــد أنْ داهمــت م�ج موعــة � ير�ج ــح أ�نهــا مــن
� يول�يــو ومــن �ثــم خ

�ج هــاز الم� باحــث – التا�بــع لر�ئاســة أمــن الدولــة – منــزل الناشــط ذو  44عا ًمــا �فــ�ي

مد� ينــة � ين� بــع ،وا� قت� يــد � بعــد ذلــك إلــى مو� قــع م�ج هــول وحــرم مــن التواصــل مــع
أهلــه لعــدة شــهور �ق� بــل أن � يحــال إلــى المحكمــة ،وإنْ لــم �تكــن أســ� باب هــذه

اإل�ج ــراءات معرو ف�ــة �ف�ي�بــدو أ�نّهــا متعل ق�ــة � بنشــاطه الســلم�ي عــى شـ� باكت التواصل
اال�ج تماعــ�ي � بمــا �فــ�ي ذلــك دعو�تــه لتكر�يــس الح ق�ــوق المد�ن�يــة والس� ياســ� ية.

عبداهلل المباركي

أ�ــرى �فــ�ي  8أ� بر�يــل � بسلســلة مــن المداهمــات �فــ�ي مد� ينــة أ� بهــا ح�يــث اعت ق�لــت عــد ًدا مــن
وشــنت الســلطات حملــة اعت ق�ــاالت خ

األاكد� يم� ي�يــن ،منهــم أســتاذ الشــر� يعة � قاســم ال ق�ثــردي األلمعــ�ي  ،وأســتاذ الل�غ ــة العر� ب�يــة محمــد الحازمــ�ي  ،وعــي �بــن حســن
األلمعــ�ي .
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أوا�ــر شــهر أكتو�بــر � قامــت الســلطات الســعود� ية � باعت ق�ــال األاكد� يمــ�ي ســعود
و�فــ�ي
خ

وإ� ف�ا�ئــه � قســر� يًّا ،دون معر�فــة أســ� باب اعت ق�الــه أو ماك�نــه حــى و� قــت
الســرحان خ

كتا�بــة هــذا الت ق�ر�يــر ،ولكــن مــن المحتمــل أ�نهــا معن�يــة � بم ق�ــال ٍكت�بــه عــن الوضــع

اال� قتصــادي والســ� يايس المســت ق�� بيل �فــ�ي الســعود� ية �تحــت حكــم محمد � بن ســلمان،
�تنــاول مــن �خاللــه شــكوكً ســاور�ته ســا� ب ً ق�ا �فــ�ي هــذا الصــدد ،ومــع عــودة ســعود

ال ق�حطا�نــ�ي المستشــار الســا� بق لمحمــد �بــن ســلمان إلــى الســاحة الس� ياســ� ية ،صــدر
أمــر ٌ � باعت ق�ــال الســرحان.
أ��بــار االعت ق�ــال وذلــك
�فــ�ي � بعــض الحــاالت �تمــر أســا� ب� يع أو حــى شــهور حــى �تــرد خ

ال�وف
اإل� ف�ــاء ال ق�ســري و� بسـ� بب منــاخ خ
� بسـ� بب مــا � يتعــرض لــه الضحا�يــا من مــدد خ
والتره�يــب الــذي � خي�نــق ال�بــاد ،مــا � يثــي األصد�قــاء واأل�قــارب عــن التواصــل مــع

سعود السرحان

ال��بــر.
المن�ظ مــات الح ق�و� ق�يــة أو إعــان خ

علمــت ال ق�ســط مثـ ً
ـا �فــ�ي  2021عــن أن الســلطات الســعود� ية � قامــت �فــ�ي � يول�يــو  � 2020باعت ق�ــال عشــرة مواطن�يــن مصر� ي�يــن

� ينتمــون إلــى را� بطــات ال�ج ال� يــة النو� ب� يــة �فــ�ي المملكــة لممارســتهم الحــق �فــ�ي حر�يــة الت�ج مــع والتكو�يــن ال�ج مع� يــات ،إذ �فــ�ي

 � 14يول�يــو � 2020قــام � ق ـ ّوات � ير�ج ــح أ�نهــا مــن �ج هــاز الم� باحــث � بمداهمــة منــزل عــادل ســ� يد إ � براه�يــم ف� ق��يــر ،ر�ئ�يــس ال�ج ال�يــة
النو� ب�يــة �فــ�ي الر�يــاض والم ق��يــم �فــ�ي الســعود� ية منــذ مــدة طو� يلــة ،لت ق�ــوم الســلطات � بعــد ذلــك � بمداهمــة منــزل الر�ئ�يــس الســا� بق

آ�ر�يــن �فــ�ي را� بطــات مد�ن� يــة لل�ج ال� يــة النو� ب� يــة �فــ�ي الســعود� ية واعت ق�لتهــم
لل�ج ال� يــة �فــرج هللا أحمــد � يوســف و�ثما�ن� يــة أعضــاء خ
ـول ،ولــم � يســمح لهــم � بإ�ج ــراء ماكلمــات مــع ذو� يهــم ّ
ـل مــان احت�ج ازهــم م�ج هـ ً
إل
�ج م� ي ًعــا ،ولحوالــ�ي شــهر� ين � بعــد اعت ق�الهــم ظ�ـ ّ

�فــ�ي س ـ� بتم� بر  2020أعلموهــم �ف� يهــا � باحت�ج ازهــم �فــ�ي ســ�ج ن الحا�ئــر �فــ�ي الر�يــاض ،و�فــ�ي ما�يــو  � 2021قامــت الســلطات � بن ق�لهــم
أ�ــرى إلــى أ� بهــا �فــ�ي سـ� بتم� بر،
مــن الحا�ئــر إلــى ســ�ج ن أ� بهــا �فــ�ي عســ� ير� ،ق�بــل إعاد�تهــم إلــى الحا�ئــر �فــ�ي أ�غ ســطس ،ل� ين ق�لــوا مــر ًة خ

آ�ــر مــدة احت�ج ــاز �فــ�ي الحا�ئــر و�ج هــت إل� يهــم دعــاوى وأح� يلــوا إلــى المحكمــة �فــ�ي �نو�فم�بــر مــن العــام �ن ف�ســه (لمز�يــد مــن
وأ�ثنــاء خ

ص�حــة .)37
الت�اص�يــل ،أ�ن�ظ ــر � قســم" :إ�ج ــراءات � قضا�ئ�يــة �ج ا�ئــرة" ،ف
ف

اعتقال أفراد األسرة
ال � ي ق�ــف �تكم� يــم الســلطات الســعود� ية أل�فــواه األصــوات النا� قــدة عنــد األ�فــراد

ٍ
ـ�ر (لمز�يــد مــن
أ�ن ف�ســهم �بــل � يطــال حــى أهال� يهــم � ،بإ�ج ـ
ـراءات مثــل المنــع مــن السـ ف

ص�حــة  )22واالعت ق�ــال ،وهــ�ي ممارســات
الت�اص�يــل أ�ن�ظ ــر" :اإل ف�ــراج المشــروط" ،ف
ف
اســتمرت �فــ�ي  � ،2021فف�ــ�ي  24ف�� برا�يــر داهمــت �قــوات األمــن منــزل محمــد � با�قــر

النمــر �فــ�ي العوام� يــة ،وهــو والــد الشــاب عــي النمــر الــذي اعت ق�ــل ح� ينمــا اكن
حد� ً ثــا ،ل� في�ــرج عنــه � بعــد � يوم�يــن �فــ�ي  26ف�� برا�يــر.

محمد باقر النمر
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أ�ــرى احت�ج ــزت � قــوات أمــن الدولــة اال� قتصــادي عامــر متــروك
و�فــ�ي حاد�ثــة خ
وأ� ف�تــه � قســر� يًّا �فــ�ي
ال�الــح� ،ن�ج ــل الاك�تــب وعالــم الس� ياســة متــروك ف
ف
ال�الــح ،خ

� 21نو�فم�بــر دون أن �تعــرف عا�ئلتــه مــان احت�ج ــازه أو أس ـ� باب ذلــك ،ل� في�ــرج عنــه

الح ً ق�ــا �فــ�ي األول مــن د� يســم� بر دو�نمــا �توض�يــح.

أ� ف�ــ�ي � قســر� يًّا منــذ
ـل �ن�ج ــا الداع�يــة ســل� يمان الدو�يــش ،الــذي خ
و�فــ�ي  2021اعت ق�ـ َ
ك�طــوة
 2016و�تعــرض لتعذ�يــب
ٍّ
وحــي عــى �يــد مســؤول� ين ك� بــار ،وذلــك خ

ا�نت ق�ام�يــة لعال� قتهــم � بأ� ب� يهــم ومناصر�تهــم لــه� ،فا� بنــه ع� بدالوهــاب الدو�يــش الــذي

اعت ق�ــل ألول مــرة �فــ�ي  2017حكــم عل�يــه �فــ�ي سـ� بتم� بر  � 2020بالســ�ج ن مــع و�قــف
التن��يــذ ،اعت ق�ــل �ثا�ن� يـ ًة �فــ�ي  14أ�غ ســطس  ،2021ح�يــث �تل ق�ــى ماكلمــة ها� ت ف��يــة من
ف
الســلطات الســعود� ية طل�بــت منــه الذهــاب إلــى أاكد� يم�يــة �نا�يــف لألمــن الوطــي

عامر متروك الفالح

� بالر�يــاض � ،بذر� يعــة �نــزع الســوار األمــي الموضــوع �فــ�ي ر�ج لــه ،ولكنــه مــا أن وصــل
إلــى الكل�يــة ،حــى أ ُ خ��بــر � بأ�نــه � يتع�يــن عل�يــه � قضــاء مــا �ت� ب ق�ــى مــن �فتــرة حكمــه �فــ�ي

الســ�ج ن ،الــي �تصــل إلــى �ثما�ن� يــة أشــهر ،وال �تعلــم ال ق�ســط عــن مــان احت�ج ــازه
ـل ا�نت ق�امــ�ي
الحالــ�ي ومــا إذا اكن اعت ق�الــه الحالــ�ي مر�ت� ًبطــا � ب ق�ض�يــة ســا� ب ق�ة أم هــو عمـ ٌ
عــى � ت ق�ر�يــر �نشــر�ته "وول ســتر� يت �ج ور�نــال" عــن والــده �فــ�ي ما�يــو .2021

واكن اعت ق�ــال ع� بدالوهــاب الدو�يــش األول �فــ�ي  � 2017بعــد �ج ــدال لــه مــع أحــد
الدا�ل�يــة ،إ�ثــر مرا�ج عتــه للمســؤول مــن أ�ج ــل إطــاق ســراح
المســؤول� ين �فــ�ي وزارة
خ

والــده ،و�فــ�ي خ�ضــم ال�ج ــدال �قــال ع� بدالوهــاب للمســؤول" :والد�نــا عز�يــز عل� ينــا،
إمــا أن �تطل ق�ــوا ســراحه أو �تســ�ج نو�نا معــه" .و�فــ�ي ال�يــوم التالــ�ي حاصــرت عــدد مــن

سليمان الدويش

الســ� يارات المد�ن�يــة منــزل عا�ئلــة ســل� يمان الدو�يــش ،ح�يــث � يع�يــش �ج م�يــع أ� بنــاؤه،

وأ� ف�تــه � قســر� يًّا لمــدة �ثال�ثــة أشــهر ،و�تمكنــت
ومــن �ثــم اعت ق�لــت ع� بدالوهــاب خ
عا�ئلتــه � بعــد �تلــك المــدة مــن ز� يار�تــه �فــ�ي الســ�ج ن ،واك�نــت آ�ثــار التعذ�يــب واضحــة

عل�يــه ،ح�يــث أ ف�ــاد مصــدر لل ق�ســط أن ع� بدالوهــاب عذ� بتــه الســلطات لمــدة �ثال�ثــة
أشــهر وا�نتزعــت منــه اعترا�فــات �تحــت التعذ�يــب ،و� بعــد ســوء حالتــه الصح� يــة

ـ�ى الســ�ج ن لتل ق�ــ�ي العــاج �ق�بــل أن �تع�يــده إلــى لســ�ج ن.
حولتــه إلــى مستشـ ف

ُو�ج ــه عــد ٌد مــن الدعــاوى إلــى ع� بدالوهــاب الح ً ق�ــا وأح�يــل إلــى المحكمــة ،واكن
مــن � ب� يــن هــذه التهــم� :تأ� ي� يــد داعــش وحمــل أ�فــار متطر�فــة � ،بالر�غ ــم مــن عــدم
� ت ق�د�يــم االدعــاء العــام مــا � يث�بــت ذلــك ،وأطلــق ســراحه �ق�بــل �بــدء محاكمتــه �فــ�ي

المت�صصــة �فــ�ي سـ� بتم� بر 2020
مــارس  ،2018لتحكــم عل�يــه المحكمــة ال�ج زا�ئ�يــة
خ

عبدالوهاب الدويش

ن��يــذ ســنة وســتة أشــهر،
� بالســ�ج ن لمــدة �ثــاث ســنوات وســتة أشــهر ،مــع و�قــف � ت ف

ـ�ر لمــدة مما�ثلــة.
� يتلوهــا منعــه مــن السـ ف
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أ�ــوه ع� بدالرحمــن
و� بعــد اعت ق�الــه الثا�نــ�ي �فــ�ي  14أ�غ ســطس  ،2021احت�ج ــز خ
الدو�يــش �فــ�ي  18أكتو�بــر إلرســاله رســالة �نص�يــة إلــى �بــدر العســاكر ،مد�يــر المكتــب

مست�ســرًا عــن حــال والــده ســل� يمان
ال�ــاص �بولــ�ي العهــد محمــد � بــن ســلمان،
ف
خ

الدو�يــش الــذي مــا �يــزال مص�يــره وماك�نــه م�ج هول�يــن � ،بعــد أكثــر مــن خ�مــس ســنوات

إ� ف�ا�ئــه ال ق�ســري ،ف�اســت�ج اب العســاكر � بــأن أمــر االدعــاء العــام � باعت ق�ــال
مــن خ

أ� ف�ــ�ي � قســر� يًّا حــى أح�يــل إلــى محاكمــة ســر� ية �فــ�ي � 5نو�فم�بــر
ع� بدالرحمــن ،ومــن �ثــم خ

ٍ
محــام لــه ،و�فــ�ي � 28نو�فم� بــر �ن ق�ــل إلــى ســ�ج ن الملــز
دون علــم ذو�يــه أو حضــور
� بالر�يــاض � ،بعــد أس ـ� بوع� ين مــن العنا�يــة المركــزة إ�ثــر مرضــه �فــ�ي الح�ج ــز اال�ن ف�ــرادي.

وكذلــك أ�ج �بــر ع� بدالرحمــن أ�ثنــاء الح�ج ــز عــى التو� ق�يــع عــى ور�قــة مط� بوعــة اعتــرف
�ف� يهــا �تحــت اإلكــراه � بعــدة �تهــم مــن ضمنهــا :إعــداد و� ت خ�ز�يــن مــا مــن شــأ�نه المســاس

عبدالرحمن الدويش

ال�اصــة ع�بــر �ج هــازه ال�ج ــوال ،وهــو األمــر الم�ج ـر َّم والمعا�َ قــب عل�يــه
باآل�ر�يــن ،والمســاس � بالح�يــاة خ
� بالن�ظ ــام العــام والتشــه� ير � خ
اإل�ــال
اآل�ر�يــن ،ومحاولتــه خ
ضمــن �ن�ظ ــام ماك�فحــة ال�ج را�ئــم المعلوما�ت�يــة� .ثا�ن� ً يــا� :ت�بنّ�يــه المنهــج المتطــرف الداعــ�ي إلــى إ� قصــاء خ

� بأمــن الم�ج تمــع و�تماســكه و�ن�ظ امــه العــام ،وذلــك مــن خ�ــال المحتــوى الــذي �تــم إرســاله مــن �ج هــازه ال�ج ــوال ،و� ق� يامــه � بإرســال

ـ�اص وذلــك ع�بــر �ج هــازه ال�ج ــوال � يســأله عــن والــده وإر�فا�قــه � ت�غ ر�يــدات والــده المســ� يئة لــوالة األمــر.
رســالة إلــى أحــد األشـ خ
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 .4اإلفراج وتقييد الحياة بعد ذلك

أفــرج عــن عشــرات معتقلــي الــرأي فــي  ،2021األمــر الــذي كان للضغــط الدولــي أثــر كبيـ ٌـر فيــه ،بعضها

ـروط قاســية مثــل منــع الســفر والعمــل والنشــاط
مؤقـ ٌ
ـت وآخــر بعــد انقضــاء المحكوميــة ،ولكــن بشـ ٍ
خمــس مدافعــات
علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي ،ومــن حــاالت اإلفــراج المشــروط هــذا العــام
ُ
ـابين كانــا يواجهــان حكــم
عــن حقــوق اإلنســان ،و 13ناشـ ٍ
ـط أفــرج عنهــم بعــد ســنتين مــن االعتقــال ،وشـ ّ

اإلعــدام ،وثالثــة آخريــن أفــرج عنهــم دون تهمــة بعــد عــدة أشــهر مــن االحتجــاز ،وكافــة هــؤالء فرضــت
محاكمــات مســتمرة بدعــاوى معنيــة بنشــاطهم الســلمي،
قيــود غليظــة بعــد اإلفــراج ،منهــا
عليهــم
ٌ
ٌ
وشــروط مالحظــة فجــة تجعلهــم عرضــة إلعــادة االعتقــال ،وطــال ذويهــم منــع مــن الســفر مطــول فــي
بعــض الحــاالت.

المساجين المفرج عنهم مع انقضاء محكومياتهم أو بعد ذلك
أ�ر�يــات مــن أصــل  13اعت ق�لــن �فــ�ي  ،2018وذلــك � بعــد
شــهد عــام  2021اإل ف�ــراج عــن خ�مــس مدا�فعــات عــن ح ق�ــوق إ�نســان خ
ا�ن ق�ضــاء محكوم� يا�تهــن ال�ج ا�ئــرة �فــ�ي الســ�ج ن ،ولكــن � ب ق��يــود �غ ل�ي�ظ ــة �تطعــن �فــ�ي أي ادعــاء � بأ�نهــن � يعشــن ح�يــاة حــرة.

و�قــد �ن ف�ــذت أولــى اإل ف�را�ج ــات �فــ�ي مطلــع العــام � ،فف�ــ�ي  10ف�� برا�يــر  2021ح�يــن أطلــق ســراح المدا�فعــة عــن ح ق�ــوق اإل�نســان

ل�ج �يــن الهذلــول � بشــروط ،وذلــك � بعــد ســنت� ين و�تســعة أشــهر �فــ�ي الســ�ج ن ،وأ�تــى ذلــك � بعــد إ ف�ــراج مشــروط لــم � يعلــن عنــه

للمدا�فعــة والمدو�نــة �نــوف ع� بدالعز�يــز والمدا�فعــة م�يــاء الزهرا�نــ�ي �فــ�ي العــام �ن ف�ســه � ،بعــد � قضا�ئهــن أكثــر مــن ســنت� ين و�نصــف
�فــ�ي الســ�ج ن ،و�فــ�ي  � 26يو�ن�يــو مــن العــام �ن ف�ســه أ ف�ــرج عــن المدا�فعت�يــن ســمر �بــدوي و�نســ� يمة الســادة � بعــد ا�ن ق�ضــاء محكوم�يــات
م ق�ار �بــة.
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لجين الهذلول

سمر بدوي

نسيمة السادة

ل�مــس ســنوات و�ثما�ن�يــة شــهور،
و�قــد اك�نــت المحكمــة ال�ج زا�ئ�يــة
المت�صصــة �قــد حكمــت عــى ل�ج �يــن الهذلــول � بالســ�ج ن خ
خ

التن�� يــذ ،وحكمــت المحكمــة ال�ج زا�ئ� يــة � بالر�يــاض عــى � بــدوي والســادة � بالســ�ج ن لمــدة خ�مــس ســنوات
ص�هــا مــع و� قــف
ف
�ن ف

ن�� يــذ �نصــف المــدة ،واكن ذلــك إ�ثــر محاكمــات �ج ا�ئــرة عــى أســاس دعــاوى معن� يــة � بنشــاطهن
و�ثما�ن� يــة شــهور ،مــع و� قــف � ت ف

الســلم�ي حصــرًا.

التن��يــذ ف� ق�ــد �فرضــت عل� يهــن � ق�يــود
وأ�تــى اإل ف�ــراج عنهــن � بعــد �تصاعــد الض�غ ــط الدولــ�ي  ،ور�غ ــم أن �ج ــز ًءا مــن أحاكمهــن مو�قــف
ف
�غ ل�ي�ظ ــة � بعــد إطــاق الســراح ،ف� ق�ــد �تضمــن الحكــم المنــزل عــى الهذلــول – مثـ ً
ـا – �ثــاث ســنوات �تحــت المالح�ظ ــة ،مــا � يعــي
ـ�ر ،و�قــد منــع أهلهــا مــن
أ�ــرى ،ومعهــا خ�مــس ســنوات منــع مــن السـ ف
أ�نهــا � ت�ظ ــل طــوال �تلــك المــدة عرض ـ ًة لالعت ق�ــال مــر ًة خ

ص�حــة .)22
ـ�ر" ،ف
الت�اص�يــل أ�ن�ظ ــر � قســم" :المنــع مــن السـ ف
ضــا (لمز�يــد مــن ف
السـ ف
ال�ــارج أ� ي ً
ـ�ر إلــى خ

الم�ــرج عنهــن مؤ�قتًــا منــذ  ،2019ف� ق�ــد اســتمرت محاكما�تهــن ال�ج ا�ئــرة ،لتنتهــ�ي � بعضهــا
األ�ر�يــات
ف
وأمــا الثما�نــ�ي المدا�فعــات خ

و�مــس ســنوات و�ثما�ن�يــة شــهور ،عــى أســاس دعــاوى متعل ق�ــة
� بالحكــم عل� يهــن � بالســ�ج ن �تتــراوح � ب�يــن ســنت� ين و�نصــف الســنة خ
� بنشــاطهن الســلم�ي .
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السلطات السعودية تستهدف المدافعات عن حقوق اإلنسان
�فــ�ي  15ما�يــو  2018ا� بتــدأت الســلطات الســعود� ية حملــة اعت ق�ــاالت اســتهد�فت عــد ًدا مــن أ�بــرز الناشــطات

الح ق�و� ق�يــات �فــ�ي الســعود� ية ،إلــى �ج ا�نــب � بعــض الر�ج ــال المناصر�يــن لح ق�ــوق المــرأة ،و�قــد اك�نــت هــذه أول مــرة

�تســتهدف �ف� يهــا الســلطات الســعود� ية المدا�فعـ ِ
ـات عــن ح ق�ــوق اإل�نســان عــى هــذا النحــو الواســع والوحــي،

الن��ج ــان إلــى �ج ا�نــب محمــد الر� ب� يعــة
�فاعت ق�لــت �فــ�ي هــذه الحملــة ل�ج �يــن الهذلــول وعز�يــزة ال� يوســف وإ� يمــان ف
ال�ــايس وأمــل
ي ما�يــو َو� يول�يــو ،اســتهد�فت هتــون ف
أ�ــرى �فــ�ي شــهر ّ
�فــ�ي ل� يلـ ٍة واحــدة ،و�ت� بعتهــا مو�ج ــات اعت ق�ــال خ

الحر�بــ�ي وم� يســاء الما�نــع ور� ق�يــة المحــارب وع� ب�يــر �نمناك�نــ�ي وشــدن العنــزي و�نــوف ع�بــد العز�يــز وم�يــاء الزهرا�نــ�ي
و�نســ� يمة الســادة وســمر �بــدوي.

َو َورد لل ق�ســط �فــ�ي األشــهر التال�يــة للحملــة معلومــات � ت ف��يــد � بتع ـرّض الناشــطات للتحــرش ال�ج نــي والتعذ�يــب

و�غ � يرهــا مــن ضــروب المعاملــة ال ق�اســ� ية أ�ثنــاء التح ق��يــق � ،بمــا �فــ�ي ذلــك التعر�يــة واللمــس �فــ�ي األماكــن الحساســة

الن�ســا�ن�ي  � ،بالتهد�يــد
والضــرب والصعــق � بالكهر�بــاء ،ولــم � ت ق�ــف الت�ج ــاوزات عنــد ذلــك ف� ق�ــد �تعرضــن للتعذ�يــب ف
� بال ق�تــل واال�غ تصــاب مثـ ً
ـا ،ول�ج ــأت الســلطات إلــى الكــذب عــى إحــدى الناشــطات � خب��بــر مــوت أحــد أ ف�ــراد

"ال�نــدق" و"� ب�يــت الض� يا ف�ــة" و�قــد
� �بـــ ف
س ـ ِّم ي َ
عا�ئلتهــا ،واحت ُ�ج ــزت الناشــطات �فــ�ي موا�قــع �غ �يــر رســم� ية � ،بعضهــا ُ
حضــر التعذ�يــب �بــل وشــارك �ف�يــه � بعــض ك�بــار مســؤول�ي الدولــة مثــل ســعود ال ق�حطا�نــ�ي  ،المستشــار الم ق�ــرب
مــن محمــد �بــن ســلمان.

�بــدأت محاكمــة الناشــطات �فــ�ي الر�يــاض �فــ�ي مــارس  ،2019واك�نــت صح� في�ــة الدعــاوى الــي و�ج ههــا االدعــاء

بال�ا�ئنــات وا�تهمتهــن �ف� يها
العــام �تنا�قــض مزاعــم الســلطات الســعود� ية وحملتهــا اإلعالم�يــة اليت
ف
وص�تهــن �ف� يهــا � خ

ـت�� بارات أ�ج ن� ب�يــة� ،فا� قتصــرت عــى دعــاوى متعل ق�ــة � بالعمــل الســلم�ي الح ق�و�قــ�ي والتوعــوي
� بالتواصــل مــع اسـ خ

مثــل المطال�بــة � بإل�غ ــاء �ن�ظ ــام الوال�يــة ومشــاركة المعلومــات مــع الصحا ف�ــة والد� بلوماســ� ي� ين ومن�ظ مــات ح ق�ــوق

اإل�نســان الدول�يــة.

و�نت� ي�ج ــة الض�غ ــط الدولــ�ي المتزا�يــد � ،بمــا �فــ�ي ذلــك �قــرار مــن اال�تحــاد األورو�بــ�ي و� ب� يا�نــان مــن دول عضــوة �فــ�ي

فرا�ــا مؤ�قت ًــا ،وهــن :هتــون
األمــم المتحــدة �فــ�ي  ،2019أ�فــرج �فــ�ي العــام �ن ف�ســه عــن �ثما�نــ�ي مــن النســاء إ� جً
ال�ــايس وأمــل الحر�بــ�ي وم� يســاء الما�نــع ور� ق�يــة المحــارب وع� ب�يــر �نمناك�نــ�ي وشــدن العنــزي وعز�يــزة ال� يوســف
ف
الن��ج ــان ،إ�نمــا �تحــت � ق�يــود �غ ل�ي�ظ ــة ،وأمــا ال� ب ق��يــة ف� ق�ــد أ ف�ــرج عنهــن �فــ�ي � 2021تحــت � ق�يــو ٍد مشــا� بهة.
وإ� يمــان ف
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الم�ــرج عنهــم �فــ�ي ،2021
وهــذه ال ق�� يــود مســت العد�يــد مــن معت ق�ــي الــرأي
ف
الســ�ر.
و�� ف ًي�ــا هــو منــع
ف
وأكثرهــا � ت ظ
�فــ�ي  � 14ينا�يــر  � 2021قلصــت مــدة الحكــم الــذي أ�نــزل عــى الط� ب�يــب ول�يــد �فت� يحــ�ي

�فــ�ي  8د� يســم� بر  2020مــن ســت ســنوات إلــى �ثــاث ســنوات وشــهر� ين � بالســ�ج ن،
ـ�ر ،و�ن�ظ ـرًا للو�قــت
ص�هــا مــع و�قــف
التن��يــذ� ،تتلوهــا مــدة مما�ثلــة منــع مــن السـ ف
ف
�ن ف
الــذي � قضــاه �فــ�ي الح� بــس منــذ اعت ق�الــه �فــ�ي �نو�فم� بــر  2017اكن معــى ذلــك أنّ

المــدة المحكــوم عل�يــه � قضاؤهــا �فــ�ي الســ�ج ن �قــد ا�ن ق�ضــت.

أوا�ــر � ينا�يــر  2021أ ف�ــرج عــن المدا ف�ــع عــن ح ق�ــوق اإل�نســان عصــام كوشــك
و�فــ�ي
خ

� بعــد � قضا�ئــه محكوم� يــة مد�تهــا أر � بــع ســنوات عــى أســاس دعــاوى منهــا "�تأل� يــب

وليد فتيحي

المت�صصــة �فــ�ي 28
الــرأي العــام" ،والحكــم الــذي أ�نزلتــه المحكمــة ال�ج زا�ئ� يــة
خ
ـ�ر � بعــد اإل ف�ــراج عنــه.
ف�� برا�يــر � 2018تضمــن أر �بــع ســنوات إضا�ف�يــة مــن منــع السـ ف

الصح�ــ�ي عــاء � بر�ن�ج ــ�ي � بعــد � قضا�ئــه محكوم� ية
أوا�ــر ف�� برا�يــر  2021أ ف�ــرج عــن
و�فــ�ي
ف
خ
مد�تهــا س ـ� بع ســنوات �فــ�ي الســ�ج ن لتع� ب�يــره عــن رأ�يــه ومناصر�تــه لح ق�ــوق اإل�نســان،

ـ�ر مد�تــه �ثما�نــ�ي ســنوات � بعــد اإل ف�ــراج عنــه ،وأمــا
وحكمــه �تضمــن من ًعــا مــن السـ ف
الدعــاوى المو�ج هــة ضــده ف� ق�ــد اســتندت إلــى � ت�غ ر�يــدات دعــم �ف� يهــا حــق النســاء �فــ�ي

� ق�يــادة الســ� يارة �فــ�ي الســعود� ية و�ناصــر المدا�فع�يــن عــن ح ق�ــوق اإل�نســان ومعت ق�ــي
الــرأي.

و� ب�يــن ف�� برا�يــر ومــارس  2021أ ف�ــرج عــن  13معت ق�ــل رأي ،احت�ج ــزوا � ب�يــن  4و  9أ� بر�يــل

عصام كوشك

 ،2019منهــم مد ّو�نــون وكتّــاب وأحــد ذوي المدا�فعــات عــن ح ق�ــوق اإل�نســان ،هــم :صــاح الح�يــدر ا�بــن المدا�فعــة عــن ح ق�ــوق

اإل�نســان عز�يــزة ال� يوســف ،والكتّــاب �بــدر اإل� براه�يــم ومحمــد الصــادق و�ثمــر المرزو�قــ�ي وع�بــدهللا الدح�يــان و�نا�يــف الهنــداس
الص�ــار ورضــا ال� بــوري و�خ د� ي�ج ــة الحر�بــ�ي والروا�ئــ�ي م ق�� بــل الص ّق�ــار والنشــطاء �فهــد أ� بــا ال�خ � يــل وأ� يمــن الدر�يــس
وعــي
ف

والمحامــ�ي ع�بــدهللا الشــهري ،واك�نــت معهــم الط� ب�ي�بــة شــ�ي�خ ة العــرف (الــي أ ف�ــرج عنهــا �فــ�ي .)2019

و� بعــد احت�ج ــاز هــذه الم�ج موعــة دو�نمــا �تهمــة ألكثــر مــن ســنة اكملــة والتح ق��يــق معهــم حــول أ�نشــطتهم الث ق�ا�ف�يــة ،أح� يلــوا إلــى

أ�ــرى �فــ�ي  21د� يســم� بر مــن العــام �ن ف�ســه ،وحكــم
المحكمــة ال�ج زا�ئ�يــة
المت�صصــة �فــ�ي  30س ـ� بتم� بر  ،2020وع ق�ــدت �ج لســة خ
خ

عــى أ�غ ل� بهــم � با�ن ق�ضــاء مــدة المحكوم�يــة �فــ�ي ف�� برا�يــر ومــارس .2021

أوا�ــر
و�فــ�ي � يو�ن�يــو أ ف�ــرج عــن الــرادود محمــد � بو�ج �بــارة المعت ق�ــل منــذ أكتو�بــر  2020إ�ثــر إح� يا�ئــه شــعا�ئر د� ين�يــة شــ� يع� ية ،و�فــ�ي
خ

ســ� بتم� بر أ�فــرج عــن األاكد�يمــ�ي ع� بدالرحمــن الشــم� يري � بعــد ا�ن ق�ضــاء مــدة ســ�ج نه ذات  15ســنة ،والشــم� يري واحــد مــن

ـ�ر لمــدة مما�ثلــة � بعــد
إصالحــي �ج ــدة واعت ق�ــل �فــ�ي  2007وحوكــم � بدعــوى "عص�يــان ولــ�ي األمــر" ،وحكــم عل�يــه � بمنــع مــن السـ ف

اإل ف�ــراج عنــه.
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عبداهلل الدحيالن

ثمر المرزوقي

صالح الحيدر

إصالحيو جدة
ل��يـ ّ
ـا �فــ�ي شــمال �ج ــدة �فــ�ي  2ف�� برا�يــر 2007
�بــدأت � قصــة إصالحــي �ج ــدة مــع مداهمــة �قــوات األمــن الســعود� ية ف

آ�ر�يــن
اعت ق�لــت �ف� يهــا ســتة ر�ج ــال معرو�ف�يــن � بمنا� قشــة اإلصــاح اال�ج تماعــ�ي والســ� يايس ،واعت ق�ــل � 10نشــطاء خ

ال�ــوىض
� بعــد ذلــك �فــ�ي �ج ــدة والمد� ينــة المنــورة ،وا�تهمــت الم�ج موعــة � بتأســ� يس �تن�ظ �يــم ســري هد ف�ــه إشــاعة ف

والوصــول إلــى الســلطة � باالســتعا�نة � بأطــراف خ�ار�ج �يــة.

و� ب ق�ــ�ي النشــطاء الســتة عشــر �فــ�ي المعت ق�ــل دون محاكمــة حــى ف�� برا�يــر 2010ح� يــن أح� يلــت � قض� يتهــم إلــى
المت�صصــة ،و�فــ�ي � 22نو�فم�بــر  2012أ�نزلــت المحكمــة أحاك ًمــا � قاســ� ية � بالســ�ج ن م�ج موعها
المحكمــة ال�ج زا�ئ�يــة
خ
 228ســنة ،منهــا  30ســنة عــى ســعود الهاشــم�ي الــذي ادعــت أ�نــه � قا�ئــد الم�ج موعــة� ،تت� بعهــا  30ســنة منــع

ـ�ر.
مــن السـ ف

ا�تــار ال ق��بــول
بك�الــة أو ف
و�فــ�ي � ينا�يــر ُ 2012عـرِض عــى النشــطاء اإل ف�ــراج � ف
"ع�ــو ملكــ�ي " أو اال�ثن�يــن م ًعــا ،ومــن خ
بالع�ــو الملكــ�ي ألــزم � بتو� ق� يــع ور� قــة اعتــذار عــن أ�نشــطته و�تعهــد � بعــدم مواصلــة أي �نشــاطات � قــد �تعت� برهــا
� ف

الســلطات �تحر� يض�يــة ،وإال �فســوف �تعــاد محاكمتهــم.

و�ق�بــل عشــرة منهــم � بذلــك ،ور ف�ــض ال� ب ق��يــة � ،قا�ئل�يــن إنّ �فــ�ي ذلــك إها�نــة لهــم وأ�نــه � يشــكل إ�قــرارًا � بإ�ج رام� ية أ�نشــطة
د�ــل ضمــن حر� يتهــم �فــ�ي التع� ب�يــر الــي � يســتلزم التعهــد �تنازلهــم عنها.
�ت خ
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�فــ�ي  27أكتو� بــر و� 14نو�فم� بــر عــى التوالــ�ي  ،أ�فــرج عــن عــي النمــر وع� بــدهللا الزاهــر ،وهمــا شــا� بّان معت ق�ــان منــذ 2012

لمشــاركتهما �فــ�ي م�ظ اهـ ٍ
ط�ل�يــن ،وأ�تــى اإل ف�ــراج � بعــد  10ســنوات �فــ�ي الســ�ج ن � ،قض�يــا مع�ظ مهــا وهمــا � ينت�ظ ــران
ـرات عندمــا اك�نــا ف

حكــم اإلعــدام ،إلــى أنْ خ� ف�ــف الحكــم �فــ�ي  2020إلــى  10ســنوات �فــ�ي الســ�ج ن ،و�تضمــن الحكــم عــى كل� يهمــا  10ســنوات

ص�حــة .)40
الت�اص�يــل ،أ�ن�ظ ــر ف
ـ�ر (للمز�يــد مــن ف
إضا�ف�يــة مــن منــع السـ ف

والحــال أســوأ � بالنســ� بة ل� بعــض معت ق�ــي الــرأي ،إذ � يســتمر ســ�ج نهم حــى � بعــد ا�ن ق�ضــاء مــدة محكوم� يتهــم �ف� يمــا � يســمى
"التطو�يــف"� ،فال� بعــض منهــم � يحت�ج ــز �ق�بــل اإل ف�ــراج عنــه �فــ�ي مركــز محمــد �بــن �نا�يــف للمناصحة ح�يــث � ي ق�ســمون � ب�يــن "منحر�ف� ين"

و"إرها� ب� ي�يــن" و� يناصحــون � بمو�ج ــب ذلــك � ،فف�ــ�ي � يو�ن�يــو � 2021ن ق�لــت الســلطات الســعود� ية عــد ًدا مــن معت ق�ــي الــرأي إلــى مركــز

المناصحــة �ت�ج ه� يـز ًا لإل ف�ــراج عنهــم ،ومنهــم ســعد �بــن مطــر العت�يــي و� بنــدر الشــعالن وع� بداللط�يــف الحســ� ين وع�بــاس المالك�ي

و� ياســر الع�يــاف ،وأ ف�ــرج عــن ع�بــاس المالكــ�ي �فــ�ي منتصــف أ�غ ســطس � بعــد اعت ق�ــال اســتمر منــذ أكتو�بــر  2017ولمــدة أر �بــع

ســنوات � بدعــوى "�نشــر � ت�غ ر�يــدات � يتعاطــف �ف� يهــا مــع أ� ب�يــه" ،و�فــ�ي منتصــف س ـ� بتم� بر أ ف�ــرج عــن �ناشــط ح ق�ــوق اإل�نســان � ياســر
ل��يــة �نشــاطه.
الع�يــاف المحت�ج ــز منــذ � يول�يــو  � 2018بعــد � قضا�ئــه محكوم� يـ ًة مد�تهــا ســنت� ين � بالســ�ج ن عــى خ� ف

ياسر العياف

عباس المالكي

سعد بن مطر العتيبي
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معتقلون أفرج عنهم بدون توجيه تهم
آ�ر�يــن � بعــد شــهور ٍ مــن
�فــ�ي أوا�ئــل � يول� يــو  2021أ�فــرج عــن �ثال�ثــة معت ق�ــي رأي خ

االحت�ج ــاز دون �تو�ج �يــه �تهــم ،وهــم الكتّــاب ع� بدالعز�يــز الد�خ �يــل وعــي الشــدوي
واإلعالمــ�ي ع ق�ــل ال� باهــي المحت�ج ز�يــن منــذ أ� بر�يــل  2020لتعز� يتهــم � بو�فــاة

المدا ف�ــع عــن ح ق�ــوق اإل�نســان ع�بــدهللا الحامــد �نت� ي�ج ــة اإلهمــال الطــي المتعمــد
�فــ�ي الســ�ج ن.

منع ذوي المعتقلين من السفر

عبدالعزيز الدخيل

الم�ــرج عنهــم ك�ج ــز ٍء مــن الحكــم
الســ�ر عــى
� باإلضا�فــة إلــى �فــرض منــع
ف
ف
ال ق�ضا�ئــ�ي عــاد ًة ،واصلــت الســلطات الســعود� ية �فــ�ي  2021ممارســة ف�ــرض منــع

ـرب
سـ ف
السـ ف
ـ�ر �تع ّ
ـ�� ًّ يا عــى ذوي المعت ق�ل�يــن ،ما�نع ـ ًة إ� ياهــم مــن م�غ ــادرة ال�بــاد كضـ ٍ
مــن ضــروب الع ق�ــاب ال�ج ماعــ�ي  ،وهــذه اإل�ج ــراءات �تصــدر دون عمل�يــة � قضا�ئ�يــة أو

إ�طــار المتأ�ثر�يــن � بهــا.
�تحد�يــد األســ� باب أو حــى خ

�فلــم � يتأكــد رســم� ًّ يا منــع عا�ئلــة المدا�فعــة عــن ح ق�ــوق اإل�نســان ل�ج �يــن الهذلــول

ـ�ر حــى د� يســم� بر  2021ولــم �توضــح األسـ� باب � بعــد ،والمنــع الــذي �ي�بــدو
مــن السـ ف
وا�تطا�فهــا مــن اإلمــارات العر� ب�يــة المتحــدة �فــ�ي
أ�نــه صــدر و�قــت اعت ق�ــال الهذلــول خ

وإ�و�تهــا الم ق�� يم�يــن �فــ�ي الســعود� ية ،إذ �تن� بهــوا لــه
مــارس  � 2018يتضمــن والد� يهــا خ

ـ�ر خ�ــارج ال�بــاد.
أ�ثنــاء محاولتهــم السـ ف

عقل الباهلي

والحــال �ن ف�ســها � بالنســ� بة إلــى  19مــن أعضــاء أســرة الداع� يــة ســلمان العــودة

ـ�ر و�قــت اعت ق�ــال العــودة
المعت ق�ــل منــذ س ـ� بتم� بر  ،2017ح�يــث صــدر منــع السـ ف

ولكنهــم لــم � يعلمــوا � بســ� بب �فرضــه � ،بــل ولــم � يعلمــوا � بو�ج ــوده إال ح� ينمــا حــاول
عــدد منهــم م�غ ــادرة ال� بــاد.

سلمان العودة
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 .5سجناء في خطر

لفتــت جريمــة قتــل موســى القرنــي فــي أكتوبــر  2021االنتبــاه مــرة أخــرى إلــى األوضــاع الحرجــة التــي
يقاســيها معتقلــو الــرأي فــي الســعودية ،ومــع فــرادة ما يعانــون منــه فالظــروف العامة التي يقاســيها
عمــوم المســاجين فــي الســجون الســعودية ليســت أفضــل حـ ً
ـديد ومعاييــر نظافــة
ـاظ شـ ٍ
ـال بكثيـ ٍـر ،باكتظـ ٍ

متدنيــة وانحســار إجــراءات الحــد مــن انتشــار كوفيــد ،-19يضــاف عليهــا بالنســبة لمعتقلــي الــرأي – أي:
ـفيا علــى خلفيــة نشــاطهم الحقوقــي ،أو دعوتهــم لإلصــاح ،أو تعبيرهــم عــن
أولئــك المحتجزيــن
تعسـ ً
ّ

آراء سياســية أو دينيــة ال تقبلهــا الســلطات – معاملـ ٌ
ـة قاســية وغيــر إنســانية ومهينــة وراء القبضــان دون
أن يســمح لهــم الجــوء إلــى القضــاء ،مــا َّ
مكــن اإلهمــال الطبــي واإلداري المتعمــد ،المدفــوع بنوايــا
ـدد مــن الوفيــات فــي الســجن فــي األعــوام الماضيــة ،مثــل وفــاة رمــز الدفــاع
انتقاميــة ،وأدى إلــى عـ ٍ
عــن حقــوق اإلنســان فــي الســعودية عبــداهلل الحامــد فــي أبريــل  ،2020وشــهد هــذا العــام تصعيـ ًـدا
ـدد مــن المســاجين للخطــر.
فــي انتهــاج هــذا األســلوب
بتعمــد الســلطات تعريــض حيــاة عـ ٍ
ّ

القتل ومحاولة القتل
ظً
ملحو�ــا الســتهتار الســلطات الســعود� ية المتعمــد – �بــل واال�نت ق�امــ�ي أح� يا�نًــا – � بأمــن وســامة � بعــض
شــهد عــام  � 2021ت ف�ا� ق ًمــا
لل�طــر � بصــورة �ت�بــدو متعمــدة ،والحالــة ال ق�صــوى �فــ�ي
معت ق�ــي الــرأي ،وكأ�نهــا �تشــنّ حر� ًبــا ا�نت ق�ام�يــة عل� يهــم لتعــرض ح� يا�تهــم خ
هــذا النهــج هــ�ي �ج ر� يمــة � قتــل اإلصالحــ�ي مــوىس ال ق�ر�نــ�ي �فــ�ي أكتو�بــر  2021المشــت� به ضلــوع الســلطات �ف� يهــا.
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ص�حــة ،)20
اكن ال ق�ر�نــ�ي  ،وهــو أحــد إصالحــي �ج ــدة المعت ق�ل�يــن �فــ�ي ( 2007أ�ن�ظ ــر ف
مؤ�ـرًا
� ي ق�ــي محكوم�يــة مد�تهــا  20ســن ًة �فــ�ي ســ�ج ن ذه�بــان �قــرب �ج ــدة ،و�قــد �ن ق�ــل
خ

ك�� ير�يــون"� ،تشــكى ال ق�ر�نــ�ي إلــى إدارة الســ�ج ن
إلــى ز�نزا�نــة �ف� يهــا ســ�ج ناء متطر ف�ــون "� ت ف

مــن أن معادا�تهــم آلرا�ئــه اإلصالح� يــة �تضعــه �فــ�ي وضــع خ�طــرٍ ،لت ق�ا� بلــه اإلدارة

� بالت�ج اهــل.

دا�ل
و�فــ�ي  12أكتو�بــر  2021صــدم الم�ج تمــع الح ق�و�قــ�ي � خب��بــر �ج ر� يمــة � قتــل ال ق�ر�نــ�ي
خ

ز�نزا�نتــه ،ح�يــث أ ف�ــاد شــهود � بأ�نــه �تعــرض للضــرب عــى رأســه وو�ج هــه �بــأدوات حــادة

مــا �تس ـ� بب � ب�ج ــروح وكســور � قا�تلــة �فــ�ي �ج م�ج متــه ،و�تشــ� ير األدلــة إلــى أنّ ســلطات
ســ�ج ن ذه�بــان �ت�ج اهلــت مــا �ج ــرى ألكثــر مــن �تســع ســاعات مــن و�قــوع ال�ج ر� يمــة

ت�ــذ أي خ�طــوة أو �تعلــم االدعــاء العــام أ�ثنــاء ذلــك ،وأنّ ال ق�ا�تــل أعلــم إدارة
ولــم � ت خ

موسى القرني

الســ�ج ن ،أو الحــارس المنــاوب� ،فــ�ي الثا�ن�يــة � بعــد منتصــف الل�يــل � بو�ج ــود �ج ثــة �فــ�ي الز�نزا�نــة ،لكــن اإلدارة لــم �تســت�ج ب حــى

الســاعة  11ص� باحً ــا.

و�قــد سـ� بق أن أ ف�ــاد ال ق�ر�نــ�ي � بأ�نــه �تل ق�ــى �تهد�يــدات � بال ق�تــل �فــ�ي الســ�ج ن ،و�قــد �تعــرض للضــرب والتعذ�يــب أ�ثنــاء االحت�ج ــاز ،وح� ينما
ـس
ال�طــأ �ق�بــل �ن ق�لــه إلــى مستشـ ف
�تعــرض ل�ج لطــة دما�غ �يــة �فــ�ي ما�يــو  2018أعطتــه إدارة الســ�ج ن الــدواء خ
ـ�ى �ن ف�ــي � ،بهــدف المـ ّ

ال�كر�يــة و�ترو�يــج إشــاعة كو�نــه مر�يــض �ن ف�ســ� ًّ يا ،و�قــد كتــب ال ق�ر�نــ�ي عــدة رســا�ئل للملــك ســلمان وولــ�ي العهــد محمــد � بن
� بســمعته ف
ســلمان متشــك� ًّ يا مــن المعاملــة الســ� يئة الــي � يتل ق�اهــا دون أنْ � يصلــه أي رد مــن الد�يــوان الملكــ�ي  ،وال مــن االدعــاء العــام أو أمــن
الدولــة أو ه� يئــة ح ق�ــوق اإل�نســان الســعود� ية.
آ�ــر عــى اســتهتار الســلطات الســعود� ية � بح�يــاة مــوىس ال ق�ر�نــ�ي  ،لــم �تنشــر أي اســتنتا�ج ات أو معلومــات مــن التح ق��يــق
وكدل�يــل خ
�فــ�ي و�فا�تــه ر�غ ــم الدعــوات الكث�يــرة لهــا لل ق��يــام � بذلــك ،و�قــد دعــت ال ق�ســط � بمو�ج ــب ذلــك لتح ق��يــق دولــ�ي مســت ق�ل وعا�ج ــل �فــ�ي

أ�ــر إدارة ســ�ج ن ذه�بــان �فــ�ي إ �بــاغ االدعــاء العــام � بمــا �ج ــرى ،واحتمال�يــة �تواطــؤ مســؤول�ي
ظ�ــروف � قتــل ال ق�ر�نــ�ي  � ،بمــا �فــ�ي ذلــك � ت خ

أ�ــذ مــع شــكواه الســا� ب ق�ة عــى محمــل ال�ج ــد ،ولمرا�ج عــة اكم�يــرات المرا�ق�بــة �فــ�ي الســ�ج ن
الســ�ج ن �فــ�ي ال�ج ر� يمــة ،و� ت خ�اذلهــم �فــ�ي خ
وأ�ــذ شــهادات مــن �نــزالء الســ�ج ن
ومو� ف��يــه ،ومرا�ج عــة اك ف�ــة الشــاوى الــي � قدمهــا ال ق�ر�نــ�ي ســا� ب ً ق�ا مــع الد�يــوان الملكــ�ي
ظ
خ
و�غ �يــره مــن األ�ج هــزة الحكوم�يــة.

موسى القرني ()2021 – 1954
ضــا ومناصــرًا
ولــد مــوىس ال ق�ر�نــ�ي �فــ�ي عــام � 1954فــ�ي منط ق�ــة �ج ــازان �فــ�ي الســعود� ية واكن أاكد� يم� ًّ يــا معار ً
لإلصــاح الســ� يايس واال�ج تماعــ�ي � .بــدأ دراســته ال�ج امع�يــة �فــ�ي كل�يــة الشــر� يعة � بالر�يــاض ،وحصــل عــى الدكتــوراه
ال� ق�ــه مــن �ج امعــة أم ال ق�ــرى .عمــل �فــ�ي عــدة �ج امعــات مثــل ال�ج امعــة اإلســام� ية و�ج امعــة اإلمــام
�فــ�ي أصــول ف

محمــد �بــن ســعود اإلســام� ية �فــ�ي الســعود� ية ،وكذلــك �ج امعــة الدعــوة وال�ج هــاد �فــ�ي � باكســتان.
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و�فــ�ي  2ف�� برا�يــر  ،2007اعت ق�ــل ال ق�ر�نــ�ي مــع م�ج موعــة مــن األاكد� يم� ي�يــن عر ف�ــوا � بمســمى إصالحــي �ج ــدة ،وهــ�ي

م�ج موعــة مهتمــة � باإلصــاح الســ� يايس واال�ج تماعــ�ي �فــ�ي الســعود� ية ،وا�ج هــت ا�تهامـ ٍ
ـات � بتأســ� يس �تن�ظ �يــم ســري

ال�ــوىض والوصــول إلــى الســلطة � باالســتعا�نة � بأطــراف خ�ار�ج �يــة ،وأ�نزلــت عل� يهــم أحــام مطولــة
هد ف�ــه إشــاعة ف
� بالســ�ج ن �فــ�ي �نو�فم�بــر  ،2010وحكــم عــى ال ق�ر�نــ�ي � بالســ�ج ن لمــدة  20ســنة �تتلوهــا مــدة مما�ثلــة منــع مــن

ـ�ر.
السـ ف

الم�ــاوف � بســامة �غ �يــره مــن معت ق�ــي الــرأي الذ�يــن �تو�ج ــد دال�ئــل عــى
و�تح�يــط
خ
لل�طــر � بوضعهــم �فــ�ي ز�ناز�يــن مــع متطر�ف� يــن
�تعمــد الســلطات �تعر�يــض ح� يا�تهــم خ

أوا�ــر  2021علمــت ال ق�ســط
�فكر� ًّ يــا لم ق�اصــد �ت�بــدو ا�نت ق�ام�يــة أو مســتهترة � ،فف�ــ�ي
خ
أن ال� باحــث الشــرع�ي إ � براه�يــم محمــد ها�ئــل ال� يما�نــ�ي �ن ق�ــل إلــى ز�نزا�نــة مــع أر � بعــة
ك�� ير� ي�يــن هــددوه � بال ق�تــل عــدة مــرات.
�ت ف

و�قــد اعت ق�ــل ال� يما�نــ�ي �فــ�ي  ،2017ضمــن حملــة اعت ق�ــاالت س ـ� بتم� بر الــي شــملت

الداع�يــة ســلمان العــودة وال� باحــث الشــرع�ي حســن �فرحــان المالكــ�ي  ،و�قــد س ـ� بق
بال�طــر
أ�طــر ال� يما�نــ�ي إدارة ســ�ج ن الحا�ئــر � بالتهد�يــدات الــي و�ج هــت إل�يــه ،و� خ
أنْ خ
الــذي � يتر� بــص ح� يا�تــه ،إال أنّ إدارة الســ�ج ن �ت�ج اهلــت شــكواه ،كمــا أ�نهــا �ت�ج اهلــت

ـي
ـاب الــذي و�ج هــه ،كمــا �تشــ� ير ال ق�ســط إلــى أ�نــه �تعـر َّض ســا� ب ً ق�ا لإلهمــال الطـ ّ
ال�طـ َ
خ

إبراهيم اليماني

و�تدهــورت حالتــه الصح�يــة كث� يـرًا ،كمــا أن الســلطات منعتــه �فــ�ي  2020مــن حضــور
�ج نــازة والــده.

رأي
وعلمــت ال ق�ســط �فــ�ي منتصــف  � 2021بحاد�ثــة خ
أ�ــرى �تعرضــت ح�يــاة معت ق�ــل ٍ
ّ
المحــي لل� يــوم
لل�طــر � ،فف�ــ�ي الســاعة واحــدة والنصــف ظ�هــرًا � بالتو� ق� يــت
�ف� يهــا خ

الموا�فــق �تار�يــخ  � 30يول� يــو � ،2021تعــرض المدا�فــع عــن ح ق�ــوق اإل�نســان �خ الــد

العم�يــر لمحاولــة � قتــل �فــ�ي ســ�ج ن الحا�ئــر �قــرب الر�يــاض ح�يــث � ي ق�ــي محكوم�يــة

مد�تهــا ســ� بع ســنوات � بالســ�ج ن لنشــاطه الســلم�ي  ،وأ�فــادت � ت ق�ار�يــر � بــأن محاولــة

آ�ــر لــم �يــره �ق�بــل محاولــة ال ق�تــل أو � بعدهــا.
� قتــل العم�يــر �ج ــرت عــى �يــد ســ�ج � ين خ
و�ن�ظ ــرًا لكــون الســ�ج ن � يحتــوي اكم� يــرات مرا�ق� بــة � ،يمكــن للســلطات المســؤولة

خالد العمير

معر ف�ــة مــا �ج ــرى – مثلمــا �فــ�ي �ج ر� يمــة � قتــل مــوىس ال ق�ر�نــ�ي �فــ�ي ســ�ج ن ذه�بــان – ولكــن لــم � ي�ج ـر ِ أي �تح ق��يــق �فــ�ي الحاد�ثــة ،وذلــك

التن�ــس و�غ � يرهــا
مــع �تدهــور حالــة العم�يــر الصح�يــة �نت� ي�ج ــة اإلهمــال الطــي مــن طــرف الســلطات ،إذ � يعا�نــ�ي مــن مشــاكل �فــ�ي
ف

مــن األعــراض الط� ب�يــة.
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تحت أستار الكتمان :السجون ومراكز االحتجاز في السعودية
�فــ�ي � يول� يــو � 2021نشــرت ال ق�ســط � ت ق�ر�يــرًا � بعنــوان "�تحــت أســتار الكتمــان :الســ�ج ون ومراكــز االحت�ج ــاز �فــ�ي

الســعود� ية" ســلطت �ف� يــه الضــوء عــى األوضــاع الســ� يئة �فــ�ي الســ�ج ون ومراكــز االحت�ج ــاز والترح� يــل �فــ�ي
يت�ــى �ف� يهــا االكت�ظ ــاظ ومعا� ي� يــر الن�ظ ا�فــة المتد�ن� يــة واإلهمــال الطــي واإلداري.
الســعود� ية ،الــي � ف

� يتكــون اله�يــكل اإلداري و�ن�ظ ــام المرا�ق�بــة �فــ�ي �ن�ظ ــام الســ�ج ون الســعودي عمو ًمــا مــن الســ�ج ون العامــة ومراكــز

االســت�� بارات) ومرا�فــق االحت�ج ــاز الســر� ية
الدا�ل� يــة ،وســ�ج ون الم� باحــث (�ج هــاز
االحت�ج ــاز التا� بعــة لــوزارة
خ
خ
التا� بعــة لر�ئاســة أمــن الدولــة ،ومراكــز رعا�يــة (أي :احت�ج ــاز) األحــداث التا� بعــة لــوزارة المــوارد ال� بشــر� ية والتنم�يــة
و�ــارج هــذا اله�يــكل الرســم�ي  ،لــدى الســلطات موا�قــع احت�ج ــاز ٍ �غ �يــر رســم� ية� ،تحــدث �ف� يهــا � بعــض
اال�ج تماع�يــة .خ
أســوأ ا�نتهــااكت ح ق�ــوق اإل�نســان وســط س ـرّ� ي ٍة وكتمــان ٍأشــد.

ـ�ا�ف� ية والمرا�ق�بــة المســت ق�لة ،مــا � يز�يــد
� في�ت ق�ــد �ن�ظ ــام الســ�ج ون الســعودي ،مــن ح�يــث ه� يكلــه وإدار�تــه ،إلــى الشـ ف

مــن احتمــال ار�تــاب ا�نتهــااكت �ج ســ� يمة لح ق�ــوق الســ�ج ناء � ،بمــا �فــ�ي ذلــك االعت ق�ــال واالحت�ج ــاز �غ �يــر ال ق�ا�نو�ن� َ ي�يــن،

ـت�دام المنه�ج ــ�ي للتعذ�يــب أ�ثنــاء االســت�ج واب ،وســوء الممارســة الط� ب�يــة
والح�بــس االحت� ياطــ�ي المطـ َوّل ،واالسـ خ
واإلهمــال الطــي المتعمــد ،وعــدم مراعــاة ضما�نــات اإل�ج ــراءات ال ق�ا�نو�ن�يــة الســل� يمة.

كوفيد 19-واإلهمال الطبي
أعــادت أوضــاع �ج ا�ئحــة كو�ف� يــد 19-األضــواء عــى األوضــاع الرد� يئــة �فــ�ي الســ�ج ون الســعود� ية ،ح� يــث االكت�ظ ــاظ ومعا� ي� يــر
للت� ف�� يــف منــه.
ال�طــوات الال� ئ ق�ــة
خ
ت�ــذ الســلطات خ
الن�ظ ا�فــة الســ� يئة �تضــع ح� يــاة النــزالء وســامتهم �فــ�ي خ�طــر � بالــغ ،لــم � ت خ

د مؤسـ ٌ
آ�ــر عــى اإلهمــال الطــي �فــ�ي الســ�ج ون � ت ق�دمــه � قض�يــة و ف�ــاة المعت ق�ــل زه�يــر عــي شــر� يدة �فــ�ي  8ما�يــو ،و�قــد
وشــاه ٌ
ـف خ

اعت ق�ــل شــر� يدة �فــ�ي  � 2017بس ـ� بب كتا� با�تــه و�تو�فــ�ي �فــ�ي ســ�ج ن الحا�ئــر �قــرب الر�يــاض � بعــد إصا� بتــه � فب��يــروس كو�ف�يــد 19-وســط
بال��يــروس ،ومــا �يــدل عــى اإلهمــال
� ت ف�شــ� يه �فــ�ي الســ�ج ن �فــ�ي أ� بر�يــل  ،2021ح�يــث أ� ب ق�ــ�ي �فــ�ي عن�بــر واحــد مــع ســ�ج ناء مصا� ب�يــن � ف

ال��يــروس ،مــا � خي�الــف اإلرشــادات الط� ب�يــة
وآ�ــرون ر�غ ــم مــا �ي�ظ هــر عل�يــه مــن أعــراض ف
الطــي هــو إعطــاؤه ل ق�ــاح كو�ف�يــد 19-هــو خ

المع� يار�يــة.

ـ�ى ح�يــث � ب ق�ــ�ي ألكثــر مــن شــهر حــى و�فا�تــه ،ولــم � ت خ�طــر أســر�ته � بمرضــه
وح� ينمــا �تدهــورت صحــة شــر� يدة �ن ق�ــل إلــى المستشـ ف

� بعــد أنْ حرمــوا مــن ز� يار�تــه أو التواصــل معــه منــذ ف�� برا�يــر  ،2021وال�ظ ــروف المح� يطــة � بو�فا�تــه � ت�ظ ــل �غ امضــة� ،فح� ينمــا ا�تصلــت
الســلطات ف��ج ــأة � بعا�ئلتــه طال� بـ ًة منهــم اســتالم �ج ثما�نــه لــم � ي ق�دمــوا لهــم أي � ت ف�ســ� ير ،وس ـلّم لهــم ال�ج ثمــان �فــ�ي ال�يــوم التالــ�ي
لو�فا�تــه.
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أ�ــرى لإلهمــال الطــي المتعمــد �فــ�ي ســ� ياق كو�ف�يــد 19-ح�يــث
واكن المدا ف�ــع عــن ح ق�ــوق اإل�نســان محمــد ال ق�حطا�نــ�ي ضح� يـ ًة خ

بال�� يــروس و� قــت و�فــاة شــر� يدة وســط � ت ف�شــ� يه �فــ�ي ســ�ج ن الحا�ئــر ،لكــن إدارة الســ�ج ن لــم �تعلمــه � بأ�نــه أص� يــب � بــه،
أص� يــب � ف

وال ق�حطا�نــ�ي هــو أحــد مؤســي �ج مع�يــة الح ق�ــوق الس� ياســ� ية والمد�ن�يــة الســعود� ية (حســم) و� ي ق�ــي حك ًمــا � بالســ�ج ن مد�تــه 10

ســنوات عــى أســاس دعــاوى معن�يــة � بنشــاطه الح ق�و�قــ�ي الســلم�ي  ،و�قــد �تعــرض للمضا� ي ق�ــات وســوء المعاملــة المتكــررة �فــ�ي
الســ�ج ن � ،بمــا �فــ�ي ذلــك �فتــرات مــن الح�بــس اال�ن ف�ــرادي والحرمــان مــن التواصــل األســري.

جمعية حسم
أسســت �ج مع�يــة الح ق�ــوق الس� ياســ� ية والمد�ن�يــة (حســم) �فــ�ي أكتو�بــر  � 2009بهــدف �تكر�يــس ح ق�ــوق اإل�نســان

المد�ن�يــة والس� ياســ� ية لاك ف�ــة المواطن�يــن الســعود� ية ،ودعــت ســلم� ًّ يا لتأســ� يس ملك�يــة دســتور� ية �فــ�ي ال�بــاد مــع

منت�ــب اكمــل الصالح� يــات وضــاء مســت ق�ل � يضمــن ح ق�ــوق المحاكمــة العادلــة ،وو� ث ق�ــت ال�ج مع� يــة
� برلمــان
خ

ا�نتهــااكت ح ق�ــوق اإل�نســان �فــ�ي المملكــة وســاعدت الضحا�يــا عــى � ت ق�د�يــم شــاوى � قا�نو�ن�يــة ضــد المســؤول� ين

المتورط� يــن �ف� يهــا وشــاركت معلومــات مــع من�ظ مــات �غ � يــر حكوم� يــة دول� يــة ومــع إ�ج ــراءات األمــم المتحــدة

المعن�يــة.

لــم �تكتــف الســلطات الســعود� ية � بر ف�ــض التصر�يــح لل�ج مع�يــة� ،بــل � قامــت �بح�ظ رهــا كمن�ظ مة رســم� ًّ يا ســنة ،2013
وأحالــت اك ف�ــة أعضا�ئهــا األحــد عشــر للمحاكمــة ،ح�يــث �تعرضــوا للمضا� ي ق�ــات والممارســات الع ق�ا� ب�يــة � بس ـ� بب
�نشــاطهم الح ق�و�قــ�ي و�تعاو�نهــم مــع آل�يــات األمــم المتحــدة لح ق�ــوق اإل�نســان.

وأ�غ ل� ب�يــة أعضــاء �ج مع�يــة حســم المؤسســ� ين مــا � يزالــون � ي ق�ضــون محكوم�يــات طو� يلــة � بالســ�ج ن � بسـ� بب �نشــاطهم

ـ�ر لمــدة  11عا ًمــا) ،ع�بــد الرحمــن
الســلم�ي  ،وهــم ع�يــى الحامد(الســ�ج ن  11عا ًمــا � ،يل� يهــا ح�ظ ــر مــن السـ ف

ال�ضــر (الســ�ج ن  10ســنوات
الحامــد (الســ�ج ن  9ســنوات � ،يل� يهــا ح�ظ ــر مــن السـ ف
ـ�ر  9ســنوات) ،ع�بــد الكر�يــم خ

أ�ــرى مــع و�قــف
� يل� يهــا ح�ظ ــر مــن السـ ف
ـ�ر  10ســنوات) ،محمــد ال� ب�ج ــادي (الســ�ج ن  4ســنوات ،و 4ســنوات خ
ـ�ر  10ســنوات ،وهــو معت ق�ــل منــذ � 2018فــ�ي إطــار حملــة ال ق�مــع الــي طالــت
التن��يــذ � يل� يهــا ح�ظ ــر مــن السـ ف
ف

ـ�ر  10ســنوات)،
المدا�فع�يــن عــن ح ق�ــوق المــرأة) ،محمــد ال ق�حطا�نــ�ي (الســ�ج ن  10ســنوات � يل� يهــا ح�ظ ر من السـ ف
الســ�ر لمــدة  10ســنوات) ،وع� بــد العز�يــز الشــ� ب� ييل
�فــوزان الحر�بــ�ي (الســ�ج ن  10ســنوات � يل� يهــا ح�ظ ــر مــن
ف

ـ�ر واســتعمال وســا�ئل اإلعــام اال�ج تماع�يــة  8ســنوات) ،وأمــا ع�بــدهللا
(الســ�ج ن  8ســنوات � يل� يهــا ح�ظ ــر مــن السـ ف
الحامــد ف� ق�ــد �تو�فــ�ي �فــ�ي الســ�ج ن شــهر أ� بر�يــل  � 2020بعمــر � 68نت� ي�ج ــة اإلهمــال الطــي واإلداري المتعمــد.
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سوء المعاملة والمضايقات ولجوء المعتقلين لإلضراب عن الطعام
ا�ــا
�فــ�ي  2021مثلمــا �فــ�ي األعــوام الســا� ب ق�ة اضطــر معت ق�لــو الــرأي إلــى الل�ج ــوء لإلضــراب عــن الطعــام �فرد� ًّ يــا أو �ج ماع� ًّ يــا احت�ج جً
عــى المضا� ي ق�ــات والتره�يــب ومطال� بـ ًة � بح ق�و� قهــم و�تحســ� ين أوضاعهــم.
آ�ــر �ف�ي ســ�ج ن
د�ــل زه�يــر عــي شــر� يدة ومحمــد ال ق�حطا�نــ�ي (المذكور�يــن أعــاه) وأكثــر مــن  30ســ�ج � ين رأي خ
�فــ�ي مــارس  2021خ
الحا�ئــر � ،بمــن �ف� يهــم النشــطاء الح ق�و� ق�يــون ف�ــوزان الحر�بــ�ي وع�يــى الن�خ � في�ــ�ي و�فهــد الع� يرا�نــ�ي والاك�تــب محمــد الحض�يــف� ،فــ�ي

ا�ــا عــى مضا� ي ق�ــات منهــا الح�بــس مــع ســ�ج ناء مــرىض �ن ف�ســ� ي� ين والحرمــان مــن التواصــل األســري
إضــراب عــن الطعــام احت�ج جً

الد�ــول �فــ�ي إضــراب عــن الطعــام
والحصــول عــى الكتــب والصحــف ،وو�قــع أر � بعــة عشــر ســ�ج �ينًا رســالة أعلنــوا �ف� يهــا �ن� يتهــم
خ
ا�ــا عــى األحــام الــي أ�نزلــت عل� يهــم ،ولكــن � ت ف�ــي ال�ج ا�ئحــة �فــ�ي الســ�ج ن
مــع �نها�يــة شــهر رمضــان ،الموا ف�ــق شــهر ما�يــو ،احت�ج جً

�ثناهــم عــن ذلــك.

محمد الحضيف

عيسى النخيفي

فوزان الحربي

د�ــل محمــد
لل�طــر ،و�فــ�ي  9أ�غ ســطس  2021خ
ور�غ ــم هــذه االحت�ج ا�ج ــات واصلــت الســلطات �تعر�يــض ح� يــاة المســا�ج � ين خ

الن�ســ� ي� ين وعــى اســتمرار ســوء المعاملــة ،و�قــام
آ�ــر عــن الطعــام احت�ج جً
ا�ــا عــى إ � ب ق�ا�ئــه �فــ�ي عن�بــر المــرىض ف
ال ق�حطا�نــ�ي إضرا� ًبــا خ

� بتعل�يــق إضرا�بــه عــن الطعــام �فــ�ي  12أ�غ ســطس مــع وعــد إدارة الســ�ج ن لــه � بالن�ظ ــر �فــ�ي مطال�بــه ل� يواصلــه �يــوم  15مــن الشــهر
�ن ف�ســه � بعــد � ت خ�ــاذل اإلدارة عــن �تصح�يــح أوضاعــه.

والم�اطــر الاكمنــة �فــ�ي ح�بــس المســا�ج � ين مــع معت ق�ل�يــن مــرىض �ن ف�ســ� ًّ يا �بــا سـ� بب ســوى إهمــال ســامتهم اســتهتارًا أو �تع ّمـ ًدا،
خ
ا�تضحــت �فــ�ي حاد�ثــة م ق�ل ق�ــة �فــ�ي منتصــف  2021ح� ينمــا أشــعل أحــد المســا�ج � ين المــرىض �ن ف�ســ� ًّ يا حر� ي ً ق�ــا �فــ�ي العن�بــر ،ومــع

إط�ا�ئهــا ف� ق�ــد ازدادت أوضــاع العن�بــر ســو ًءا �نت� ي�ج ــة ذلــك.
�تمكــن إدارة الســ�ج ن مــن ف
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ال��يــر الــذي � ي ق�ــي محكوم�يــة
م�تلــف ضــروب المعاملــة ال ق�اســ� ية المدا ف�ــعَ عــن ح ق�ــوق اإل�نســان المعت ق�ــل ول�يــد أ�بــو خ
وطالــت خ
ل��يــة �نشــاطه الح ق�و�قــ�ي  � ،بمــا �فــ�ي ذلــك الح�بــس اال�ن ف�ــرادي ،و�قــد ل�ج ــأ إلــى اإلضــراب عــن الطعــام مــرارًا
مد�تهــا  15ســن ًة عــى خ� ف

لمعال�ج ــة أوضاعــه.

الحرمان من الرعاية الطبية
�فــ�ي الســ�ج ون الســعود� ية ال� يــوم عــدد ال � بــأس � بــه مــن المعت ق�ل� يــن الذ�يــن �تعــرض
لل�طــر � بسـ� بب اســتهتار الســلطات الســعود� ية وحرما�نهــا المتعمــد لهــم مــن
ح� يا�تهــم خ

الرعا�يــة الط� ب�يــة ،وأحــد أ�بــرز الحــاالت وأشــدها حالــة الط� ب�يــب المت ق�اعــد والمســؤول

ــروف
ٍ
ال�لســط� يين محمــد صالــح ال�خ ضــري ذو  84عامًــا� ،فهــو محت�ج ــز �فــ�ي ظ�
ف

�تشــكل خ�ط ـرًا عــى ح� يا�تــه �فــ�ي ســ�ج ن أ� بهــا ،ح�يــث �تحرمــه الســلطات مــن العــاج

وال�ضــري الــذي اكن � ي�ج ــري عــاج مــا � بعــد ال�ج راحــة ،و� بعــد
الضــروري للســرطان،
خ
ـ��ي �فــ�ي أ� بر�يــل � 2019تدهــورت حالتــه الصح�يــة �تدهــورًا ف��ظ � ي ًعــا �فــ�ي
اعت ق�الــه التعسـ ف

المعت ق�ــل ،ح�يــث حــرم مــن الرعا�يــة الصح�يــة الضرور�يــة لمــدة طو� يلــة حــى لــم � يعــد

ـي أك�بــر ،اكلعــاج الك� يماوي
د�ــل طـ ّ
�ج ســمه � يســت�ج � يب لهــا ،وهــو اآلن � بحا�ج ــة إلــى � ت خ
أو اإلشــعاع�ي .

محمد صالح الخضري

أ�ــرى لــم � ي ق�ــدم لــه عـ ٌ
ـاج لهــا ،منهــا ســلس ال�بــول الــذي � يمنعــه مــن الوضــوء لتأد�يــة
وال�ضــري � يعا�نــ�ي مــن مشــاكل صح�يــة خ
خ
الصــاة ،و�قــد ف� ق�ــد �ج ســر أســنان ِمــا أ� ّثــر عــى � قدر�تــه عــى الحد�يــث واألكل ،و�قــد أ�قــرت المحكمــة ســا� ب ً ق�ا � بأ�نــه �ن�ظ ـرًا لوضعــه

المتدهــور � ،يمكــن اإل ف�ــراج عنــه ألس ـ� باب ط� ب�يــة ووضعــه �تحــت اإل� قامــة ال�ج � بر�يــة ،ولكــن ســلطات أمــن الدولــة لــم �تط�بــق أمــر
المحكمــة و� ً
ال�ضــري
بــدل مــن ذلــك أ�نزلــت المحكمــة ال�ج زا�ئ� يــة
المت�صصــة �فــ�ي �يــوم  8أ�غ ســطس  2021حكمًــا عــى خ
خ
ص�حــة .)36
ص�هــا مــع و�قــف
التن��يــذ (أ�ن�ظ ــر � قســم "إ�ج ــراءات � قضا�ئ�يــة �ج ا�ئــرة" ،ف
ف
� بالســ�ج ن لمــدة  15ســنة� ،ن ف

ـ�� ً يا منــذ  2019مــن � يعا�نــ�ي مــن
سـ ف
ال�ضــري هــو الوح� يــد مــن المســا�ج � ين ف
ال�لســط� ين� ي� ين واألرد�ن� ي�يــن المحت�ج ز�يــن �تع ّ
ول�يــس خ

ال�ضــري � يعا�نــ�ي مــن الحصــوات و� بحا�ج ــة إلــى �ج راحــة عا�ج لــة ،و�غ � يــره � يعا�نــون مــن حــاالت
مشــاكل صح� يــة� ،فا� بنــه ها�نــ�ي خ
الم�اصــل دون أن � يتل ق�ــوا العنا�يــة الط� ب� يــة الال� ئ ق�ــة.
مزمنــة مثــل التهــاب الك� بــد والســكري وار� ت ف�ــاع ض�غ ــط الــدم والتهــاب
ف

واإلهمــال الطــي طــال �غ � يرهــم مــن المعت ق�ل�يــن مثــل الداع�يــة ســلمان العــودة الــذي �تدهــورت صحتــه �تدهــورًا ف��ظ � ي ًعــا �فــ�ي
ـ��ي �فــ�ي س ـ� بتم� بر
الســ�ج ن حــى ف� ق�ــد �نصــف � بصــره وســمعه ،و�قــد �قــاىس العــودة معامل ـ ًة ســ� يئة لل�غ ا�يــة منــذ اعت ق�الــه التعسـ ف
 � ،2017بمــا �فــ�ي ذلــك حرما�نــه مــن أدو�يــة ض�غ ــط الــدم والكولســترول.

و� قــد �تدهــورت صحــة ر�ج ــل الد�يــن المعت ق�ــل محمــد الح� ب� يــب المحت�ج ــز �فــ�ي ســ�ج ن الدمــام� ،ن�ظ ــرًا لحرما�نــه مــن الرعا�يــة
الصح�يــة لعــرق النســا وآالم ال�ظ هــر والــرأس الــي � يعا�نــ�ي منهــا � بسـ� بب التعذ�يــب التالــ�ي العت ق�الــه �فــ�ي  ،2016والح� ب�يــب � ي ق�ــي

ل��يــة دعــاوى متعل ق�ــة � بد�فاعــه عــن ح ق�ــوق األ� قل�يــة الشــ� يع� ية �فــ�ي
محكوم� يت�يــن � بالســ�ج ن مد�تهمــا اإل�ج مال�يــة  12ســنة عــى خ� ف

م� ف�ــف آلالمــه العص� ب�يــة
الســعود� ية ،و�قــد حرمتــه الســلطات مــن الرعا�يــة الط� ب�يــة �فــ�ي الســ�ج ن منــذ ما�يــو  2019لحا�ج تــه إلــى خ
الــي � يعا�نــ�ي منهــا �نت� ي�ج ــة التعذ�يــب �فــ�ي المعت ق�ــل.
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الوفيات في السجن
أ�ر� يتــان �فــ�ي هــذا العــام �تح�يــط � بهــا الشـ� بهات ،مــا � يوســع � قا�ئمــة المســا�ج � ين المتو�ف�يــن �فــ�ي
و� قعــت حالتــا و ف�ــاة خ

الســ�ج ون الســعود� ية �فــ�ي األعــوام الماض�يــة ،إمــا �فــ�ي ظ�ــروف �غ امضــة أو كنت� ي�ج ــة واضحــة لال�نتهــاك ال�ج ســ� يم

االســت�دام الممنهــج للتعذ�يــب ،وال�ظ ــروف الرد� يئــة لالحت�ج ــاز ،واإلهمــال الطــي
لح ق�و� قهــم � ،بمــا �فــ�ي ذلــك
خ

واإلداري.

ومن أحدث الحاالت:
أ� بر�يــل  :2020را�ئــد الد�فــاع عــن ح ق�ــوق اإل�نســان ع� بــدهللا الحامــد �تو�فــ�ي � بعمــر �ناهــز  69عامًــا �فــ�ي

المعت ق�ــل � ،بعــد ر ف�ــض الســلطات الســعود� ية �تو�ف�يــر الرعا�يــة الط� ب�يــة الملحــة لــه� ،فتدهــورت حالتــه الصح�يــة

لعــدة شــهور مــع حرما�نــه مــن عمل�يــة �ج راح�يــة ضرور�يــة لحالتــه ال ق�ل� ب�يــة.

الم�ا�ج ــئ عنــه مــن الســ�ج ن،
الصح�ــ�ي صالــح الشــ�يح�ي � بعــد شــهر� ين مــن اإل ف�ــراج
� يول�يــو � :2020تو�فــ�ي
ف
ف
و�ــروف
وصرحــت الســلطات � بأ�نــه �تو�فــ�ي �نت� ي�ج ــة إصا� بتــه � فب�� يــروس كو�ف� يــد ،-19لكــن ظ�ــروف و�فا�تــه ،ظ

الم�ا�ج ــئ عنــه � ،ت�ظ ــل �غ � يــر واضحــة.
اإل�فــراج
ف

ما�يــو � :2021تو�فــ�ي معت ق�ــل الــرأي زه� يــر عــي شــر� يدة �فــ�ي ظ�ــروف �غ امضــة ،و� قــد أعطــ�ي هــو و�غ � يــره
بال�� يــروس ،مــا � خي�الــف
مــن المســا�ج � ين ل ق�ــاح كو�ف� يــد -19ر�غ ــم مــا �ي�ظ هــر عل� يهــم مــن أعــراض اإلصا� بــة � ف

ـ�ى ح�يــث ظ�ــل لمــدة
اإلرشــادات الط� ب�يــة المع� يار�يــة ،وح� ينمــا �تدهــورت حالتــه الصح�يــة �ن ق�ــل إلــى المستشـ ف
شــهر حــى و�فا�تــه ،ولــم � ت خ�طــر أســر�ته � بمرضــه.

أكتو�بــر  � :2021قتــل اإلصالحــ�ي مــوىس ال ق�ر�نــ�ي �فــ�ي ســ�ج ن ذه�بــان � ،بعــد �ن ق�لــه إلــى ز�نزا�نــة مــع متطر�ف�يــن

لل�طــر ،ولــم � يصــدر
�ت ف
ك�� ير� ي� يــن ،وذلــك ر�غ ــم � ت ق�د� يمــه عــدة شــاوى إلدارة الســ�ج ن � بــأن هــذا � يعرضــه خ
التح ق�� يــق �فــ�ي و�فا�تــه أي اســتنتا�ج ات.

و�فــ�ي �غ �يــاب �تح ق�� ي ق�ــات �فعالــة مــن طــرف الســلطات الســعود� ية ،هنالــك حا�ج ــة ملحــة لتح ق��يــق دولــ�ي مســت ق�ل
�فــ�ي هــذه الحــوادث ،لكــ�ي �تح ق�ــق العدالــة و� يحاســب المتورطــون �ف� يهــا والحــول دون �تكرارهــا.
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التعذيب الجسدي
لــم �تو�ثــق ال ق�ســط أي حــاالت �ج د�يــدة للتعذ�يــب ال�ج ســدي �فــ�ي  2021ولكــن التعذ�يــب ممارســة ممنه�ج ــة مســتمرة منــذ
ـت�دام
ـرب مــن ضــروب الع ق�ــاب �فــ�ي الســ�ج ن ،واالسـ خ
زمــن ٍ�فــ�ي الســعود� ية دو�نمــا محاس ـ� بة ،كوســ� يلة ال�نتــزاع االعترا ف�ــات وكضـ ٍ

ال�ار�ج ــ�ي � ير�ج ــح اســتمرار� ية التعذ�يــب �فــ�ي الســر.
المســتمر والرو�ت�يــي
لإل� ف�ــاء ال ق�ســري والح�بــس � بمعــزل عــن العالــم خ
خ

األ��يــرة ،مثلمــا �فعلــت �فــ�ي � قض�يــة المدا�فعــة عــن
و�قــد واصلــت المحاكــم الســعود� ية �فــ�ي � 2021ت�ج اهلهــا مزاعــم التعذ�يــب خ

ـق هز�يــل ،ر�فضــت محكمــة االســتئناف دعــوى
ح ق�ــوق اإل�نســان ل�ج �يــن الهذلــول � ،فف�ــ�ي  9ف�� برا�يــر  ،2019وعــى أســاس �تح ق��يـ ٍ
الهذلــول � بتعرضهــا للتعذ�يــب �فــ�ي الســ�ج ن ،ومــع أنّ �غ � يرهــا مــن المتهم�يــن � قدمــوا مزاعــم �فــ�ي المحكمــة � بتعرضهــم للتعذ�يــب
�فــ�ي الســ�ج ن ،لــم �ت�ج ــر َ �تح ق�� ي ق�ــات �فــ�ي هــذه المزاعــم � ،بــل و�ق� بلــت المحاكمــة
� باالعترا�فــات المنتزعــة � بالتعذ�يــب كدل� يــل ٍضــد المتهم� يــن.

وعلمــت ال ق�ســط هــذا العــام � بحــاالت �تعذ�يــب حصلــت �فــ�ي أعــوام ســا� ب ق�ة � ،فف�ــ�ي

مــارس  2021علمــت ال ق�ســط � بتعــرض المدا�فــع عــن ح ق�ــوق اإل�نســان محمــد

الر� ب� يعــة للتعذ�يــب الوحــي �فــ�ي المعت ق�ــل � ،بعــد اعت ق�الــه �فــ�ي  15ما�يــو 2018

ك�ج ــز ٍء مــن حملــة اســتهد�فت �غ ال�بًــا المدا�فعــات عــن ح ق�ــوق اإل�نســان ،والر� ب� يعــة

� يعا�نــ�ي مــن ا�نــزالق �غ ضرو�فــ�ي و�تعــرض للتعذ�يــب لعــدة شــهور � بالصعــق � بالكهر�بــاء

واإل� يهــام � بال�غ ــرق والح� بــس �فــ�ي دوالب ص�غ � يــر لعــدة أ�يــام دون أنْ � يتمكــن مــن
ال�ج لــوس أو النــوم ،وعلّــق مــن � قدم� يــه ،وضــرب حــى ف� ق�ــد الوعــ�ي .

محمد الربيعة

اإلخفاء القسري
والصح�� ي� يــن وأي
اإل� ف�ــاء ال ق�ســري عــى �نحٍ ــو واســع وممنهــج إلســات النشــطاء
ف
اعتــادت الســلطات الســعود� ية ممارســة خ
اإل� ف�ــاء ال ق�ســري
صــوت �نا�قــد ،وذلــك �ج ــزء مــن منهــج أوســع �ي�بــدأ � باالعت ق�ــال التعسـ ف
ـ��ي  � ،يت� بعــه �فتــرة �تطــول أو � ت ق�صــر مــن خ

إ� ف�ــاء � قســري ،طولهــا
و� بعدهــا �ي�ظ هــر المعت ق�ــل عنــد محاكمتــه ،مــا � يعــي أن أ�غ لــب المعت ق�ل�يــن �فــ�ي الســعود� ية � يمــرون � فب�تــرات خ

و� قصرهــا � يعتمــد عــى إصــرار األســرة واأل� قر�بــاء عــى معر ف�ــة مــان الضح�يــة ومص�يــره ،ومــدى شــهرة الضح�يــة لــدى اإلعــام أو

المن�ظ مــات �غ �يــر الحكوم�يــة وأ�ج هــزة األمــم المتحــدة.
ل�تــرات طو� يلــة �ج ــدا مــا �ي� بعــث � بال ق�لــق حــول ســامة الضح�يــة ومص�يــره ،ومــن
اإل� ف�ــاء ال ق�ســري ف
�فــ�ي حــاالت مع� ينــة � يســتمر خ

األمثلــة عــى ذلــك ســل� يمان الدو�يــش الــذي اعت ق�ــل �فــ�ي  22أ� بر�يــل  � 2016بعــد �يــوم مــن �نشــره � ت�غ ر�يــدات (أ�ن�ظ ــر � ت ق�ر�يــر

الص�حــة � )32ي�ظ ــن أ�نــه � ينت ق�ــد �ف� يهــا الملــك ســلمان ومحمــد � بــن ســلمان الــذي اكن �نا�ئ�بًــا
ال ق�ســط الســنوي لعــام ،2018
ف
وأ�ــذ � بعــد ذلــك إلــى أحــد ال ق�صــور الملك�يــة ،ح�يــث �تطــاول عل�يــه أحــد
لولــ�ي العهــد و� قتهــا ،ف� ق�لّتــه طا�ئــرة إلــى الر�يــاض ل� يلتهــا خ
آ�ــر مــرة
د�ــل � بعــض الحضــور للحــؤول دون � قتلــه ،ولــم �تكــن �تلــك خ
ك�بــار المســؤول� ين � بالضــرب الم�بــرح حــى �غ ــرق � بالدمــاء و� ت خ

آ�ــر مــرة �فــ�ي � يول�يــو � 2018فــ�ي إحــدى معت ق�ــات ال ق�صــور الملك�يــة ،ولــم
� يعــذب �ف� يهــا أ�ثنــاء احت�ج ــازه ،و�قــد شــوهد الدو�يــش خ

اإل� ف�ــاء ال ق�ســري.
�تــرد أي أ�ن�بــاء عنــه أو عــن صحتــه أو مــان احت�ج ــازه منذ�ئــذ ،ومــا �يــزال ال�يــوم رهــن خ
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ت�ــاء ،ل� يحــرم
اال� ف
و�فــ�ي � بعــض الحــاالت �تــر ِ ُد المعلومــات � بعــد مــدد طو� يلــة مــن خ
أ�ــرى ،وأحــدث األمثلــة
ال�ار�ج ــ�ي مــر ًة خ
الضحا�يــا مــن التواصــل مــع العالــم خ

مو�ــف الهــال األحمــر ع� بدالرحمــن الســدحان الــذي اعت ق�لتــه
عــى ذلــك هــو
ظ
وأ� ف�ــ�ي � قســر� يًّا لمــدة
الم� باحــث �فــ�ي مــارس  2018مــن م ق�ــر عملــه �فــ�ي الر�يــاض خ

 23شــهرًا ،ومنــذ ظ�هــوره �فــ�ي المحكمــة شــهر أ�غ ســطس  ،2021حــرم الســدحان

ص�حــة .)34
مــن التواصــل مــع أســر�ته (أ�ن�ظ ــر � قســم "إ�ج ــراءات � قضا�ئ�يــة �ج ا�ئــرة" ،ف
و� بالمثــل ،اعت ق�ــل الصحا�فــ�ي �تركــ�ي ال�ج اســر �فــ�ي  15مــارس  � 2018بعــد مداهمــة

اآل�ــر � قســر� يًّا � بعــد ذلك ،ولــم � يســمح ألهلــه � بالز�يــارة أو التواصل
وأ� ف�ــ�ي هــو خ
منزلــه ،خ
ٍ
ـتعالم � بشــأ�نه ،وذلــك
معــه � بتا� ً تــا ،ور�فضــت الســلطات الســعود� ية اإل�ج ا�بــة عــن أي اسـ

ال�اصــة لم�ج لــس ح ق�ــوق
حــى ف�� برا�يــر � 2020فــ�ي ر ٍّد عــى مذكــرة مــن اإل�ج ــراءات خ

عبدالرحمن السدحان

اإل�نســان لألمــم المتحــدة ح�يــث � قالــت إ�نــه محت�ج ــز �فــ�ي ســ�ج ن الحا�ئــر ،وســمحت

لــه � بالتزامــن مــع ذلــك � بإ�ج ــراء ماكلمــة ها� ت ف��يــة وح�يــدة مــع عا�ئلتــه أعلمهــم �ف� يهــا

وم� ف�� ًّ يــا � قســر� يًّا.
� بماك�نــه ،وعــاد محرو ًمــا مــن التواصــل � بعــد ذلــك
خ

لإل� ف�ــاء ال ق�ســري،
وكمــا ســلف الذكــر� ،تعــرض عــدد مــن أعضــاء العا�ئلــة المالكــة
خ

ف�� بعــد اعت ق�ــال ســلمان آل ســعود �ن ُ ق�ِــل إلــى ســ�ج ن الحا�ئــر واحت�ج ــز � بمعــزل عــن

أ��بــار عــن مص�يــره  ،و� بعــد
ال�ار�ج ــ�ي لمــدة س ـ� بعة شــهور دون أن �تــرد أي خ
العالــم خ

�ن ق�لــه مــع أ� ب� يــه ع� بدالعز�يــز آل ســعود �فــ�ي أوا�ئــل  2019إلــى الح� بــس �فــ�ي �ف� يــا
خ�اصــة �تملكهــا الســلطات ،ا� قتــا َد ر�ج ــال ملثّمــون اال�بــن ســلمان �فــ�ي �يــوم  28مــارس

فأ� ف�ــ�ي � قســر� يًّا لمــدة شــهر� ين �ق�بــل أن � يعــاد
 2020مــن ف
ال��يــا إلــى مو�قــع م�ج هــول � ،خ
إلــى أ� ب�يــه �فــ�ي �نها�يــة ما�يــو ،لكــن هــذا الوضــع لــم �يــدم طو�يـ ً
ـا � ،فف�ــ�ي � 28نو�فم�بــر

تركي الجاسر

اإل� ف�ــاء ال ق�ســري حــى
كل منهمــا إلــى مو�قــع م�ج هــول و� ب ق��يــا رهــن خ
� 2020ن ق�ــل ّ ٌ

أوا�ــر أكتو�بــر  2021ح�يــن ســمح لهمــا � بالز�يــارة األســر� ية والماكلمــات الها� ت ف��يــة.
خ

و� قــد اعت ق�لــت � بســمة � بنــت ســعود آل ســعود ا� بنــة الملــك ســعود �فــ�ي مــارس
 2019وحرمــت مــن التواصــل مــع أهلهــا حــى أ� بر�يــل  ،2019و�ت� ب�يــن الح ً ق�ــا أ�نهــا

محت�ج ــزة �فــ�ي ســ�ج ن الحا�ئــر الســ� يايس � بالر�يــاض ،وعــاودت الســلطات حرما�نهــا
وأ� ف��يــت � قســر� يًّا أ�ثنــاء ذلــك هــ�ي وا� بتنهــا
مــن التواصــل األســري �فــ�ي أ� بر�يــل  2020خ

ضــا مــن الرعا�يــة الط� ب� يــة لمعال�ج ــة حالــة صح� يــة � قــد �تهــدد
ســهود ،وحرمــت أ� ي ً
الم�ــاوف حــول صحتهــا ،ولكــن أ ف�ــرج عنهمــا �فــ�ي أوا�ئــل � ينا�يــر
ح� يا�تهــا ،وازدادت
خ
 2022دون أن �تو�ج ــه لهمــا أي �تهمــة.

سلمان آل سعود
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 .6محاكمات جائرة وأحكام قاسية

ـبي لإلجــراءات القضائيــة فــي  2020فــي ظــل أوضــاع الجائحــة ،زاولــت الســلطات
بعــد فتــرة سـ
ـكون نسـ ٍّ
ٍ

محاكماتهــا الجائــرة للعديــد مــن المســاجين ومعتقلــي الــرأي ،بإجــراءات ال تفــي المعاييــر الدوليــة
انتهــاكات روتينيــة مثــل الحرمــان مــن التمثيــل القانونــي
لضمانــات المحاكمــة العادلــة ،وتشــوبها
ٌ
والحصــول علــى الوثائــق القضائيــة ،والتأخيــر دونمــا مبــرر ،وعقــد جلســات محاكمــة ســرية ،وهــذا
االســتهتار بالضمانــات القانونيــة ال تختــص بــه المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة ،التــي أنشــئت فــي 2008
باختصــاص فــي قضايــا اإلرهــاب ،بــل تشــاركها فيــه المحكمــات الجزائيــة العاديــة ،ففــي  2021أنزلــت
ّ
والنقــاد الســلميين إثــر ممارســتهم حقوقهــم
محكوميــات طويلــة بالســجن علــى عــدد مــن النشــطاء
األساســية ،منهــا الحكــم علــى معتقــل الــرأي عبدالرحمــن الســدحان بالســجن لمــدة  20ســنة ،والتصديــق
علــى أحــكام آخريــن وزيــادة مــدة أحــكام غيرهــم بعــد االســتئناف ،مثــل مــا حصــل للمدافــع عــن حقــوق
اإلنســان محمــد العتيبــي الــذي مــددت محكوميتــه لتبلــغ  17سـ ً
ـنة فــي الســجن.

ّ
والنقاد السلميين
طوفان من األحكام القاسية على النشطاء
�فــ�ي ا�نتعــاش لو�ت�يــرة ال ق�مــع ضــد النشــاط الســلم�ي وممارســة الح ق�ــوق األساســ� ية ،واصلــت الســلطات الســعود� ية �فــ�ي 2021

� بمحاكمــة النشــطاء الح ق�و� ق� ي�يــن والنا� قد�يــن وســ�ج نهم.

المت�صصــة �فــ�ي الر�يــاض عــى ســتة �نشــطاء � بأحــام مطولــة �فــ�ي الســ�ج ن عــى
�فــ�ي  10ف�� برا�يــر حكمــت المحكمــة ال�ج زا�ئ�يــة
خ

ا�تصــاص المحكمــة هــو � قضا�يــا اإلرهــاب ف� ق�ــد حكمــت عــى
أســاس دعــاوى متعل ق�ــة � بنشــاطهم الســلم�ي المد�نــ�ي  ،ور�غ ــم أنّ خ
النشــطاء إســراء ال�غ م�غ ــام � بالســ�ج ن لمــدة �ثما�نــ�ي ســنوات ،وحكمــت � بالســ�ج ن عــى زو�ج هــا مــوىس الهاشــم لمــدة  17ســن ًة،
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وعــى أحمــد المطــرود لمــدة  15ســن ًة ،و�خ الــد ال�غ ا�نــم لمــدة  13ســنة ،وعــي العو� يشــر لمــدة  10ســنوات ،وم�ج تــى المز�يــن

لمــدة �ثما�نــ�ي ســنوات.

آ�ر�يــن� ،فــ�ي أول حالــة �توا�ج ــه �ف� يهــا امــرأة �فــ�ي
طالــب االدعــاء العــام ســا� ب ً ق�ا � بتط� ب� يــق حكــم ال ق�تــل � بحــق ال�غ م�غ ــام وأر � بعــة خ

ل��يــة
ل��يــة �نشــاطها الســلم�ي  .اعت ق�لــت ال�غ م�غ ــام وزو�ج هــا �فــ�ي د� يســم� بر  2015عــى خ� ف
الســعود� ية احتمال�يــة اإلعــدام عــى خ� ف

مشــاركتهم �فــ�ي م�ظ اهــرات ســلم� ية � بال ق�ط�يــف شــر�ق�ي الســعود� ية ،و� بعــد � قضــاء أكثــر مــن ســنة و�نصــف الســنة �فــ�ي االحت�ج ــاز �ق�بــل

المحاكمــة �فــ�ي ســ�ج ن الم� باحــث � بالدمــام و�ج هــت إل� يهمــا دعــاوى عــى أســاس المــادة السادســة مــن �ن�ظ ــام ماك�فحــة ال�ج را�ئــم
أ�ــرى متعل ق�ــة � بالم�ظ اهــرات.
المعلوما�ت�يــة عــى خ� ف
ل��يــة أ�نشــطتهما عــى ش ـ� باكت التواصــل اال�ج تماعــ�ي ودعــاوى خ
المت�صصــة �يــوم  5أ� بر�يــل  2021عــى
أ�ــرى ل�ج ــأت �ف� يهــا الســلطات إلــى ض�يــم اســتثنا�ئ�ي  ،حكمــت ال�ج زا�ئ�يــة
خ
و�فــ�ي � قض�يــة خ

ـ�ر ،عــى أســاس دعــاوى معن�يــة
الناشــط ع� بدالرحمــن الســدحان � بالســ�ج ن لمــدة  20ســنة �تتلوهــا مــدة مما�ثلــة مــن منــع السـ ف
� بنشــاطه الســلم�ي عــى اإل�نتر�نــت ،وصد�قــت محكمــة االســتئناف � بالر�يــاض عــى حكمــه �فــ�ي �يــوم  5أكتو�بــر.

واك�نــت الســلطات الســعود� ية �قــد أل ق�ــت ال ق��بــض عــى الســدحان �يــوم  12مــارس  ،2018مــن م ق�ــر عملــه �فــ�ي الهــال األحمــر

الســعودي �فــ�ي الر�يــاض دون إ �بال�غ ــه � بأسـ� باب اعت ق�الــه أو إ �بــراز مذكــرة �تو� ق�يــف .و�ن ُ ق�ــل � بعــد ذلــك إلــى مــان م�ج هــول ،ولــم � يكــن

أ��بــار
اال� ف
ت�ــاء ال ق�ســري و�تو�قــف خ
لــدى عا�ئلتــه أي معلومــات عــن ماك�نــه أو ســامته لمــا � ي ق�ــارب الســنت� ين ،و� بعــد  23شــهرًا مــن خ

ســمحَ لــه ألول مــرة �فــ�ي  12ف�� برا�يــر  � 2020بإ�ج ــراء ماكلمــة ها� ت ف��يــة مــع عا�ئلتــه .وذكــر الســدحان خ�ــال اال�تصــال
عــن مص�يــرهُ ،
أ�نــه محت�ج ــز �فــ�ي ســ�ج ن الحا�ئــر ،لكنــه لــم � يذكــر أي � ت ف�اص�يــل عــن وضعــه الصحــ�ي أو ظ�رو ف�ــه العامــة ،و� بعــد الماكلمــة الها� ت ف��يــة،
أ�ــرى ألكثــر مــن ســنة ،حــى  22ف�� برا�يــر .2021
آ�ــر مــع عا�ئلتــه مــرة خ
مُنــع الســدحان مــن أي ا�تصــال خ

ور�غ ــم أنّ الســلطات أ� بل�غ تــه �فــ�ي ف�� برا�يــر  2021أ�نــه ال � يوا�ج ــه �ته ًمــا وســ� يطلق ســراحه � قر�ي�بًــا ،ف� ق�ــد أح�يــل الســدحان إلــى المحكمــة

المت�صصــة �فــ�ي  3مــارس ،اعتمــدت �ف� يهــا عــى اعترا�فــات المنتزعــة � بالتعذ�يــب� ،فــ�ي محاكمــة شــا� بتها ا�نتهــااكت
ال�ج زا�ئ� يــة
خ
�ج ســ� يمة للضما�نــات الدول�يــة للمحاكمــة العادلــة ،مثــل ع ق�ــد �ج لســات اســتماع ســر� ية ،ل� يحاكــم �ف� يهــا � بمو�ج ــب � قوا�ن�يــن ماك�فحــة

م
ل�نــق حر�يــة التع� ب�يــر �فــ�ي الســعود� ية ،وو�ج هــت إل�يــه �تهـ ٌ
اإلرهــاب وماك�فحــة ال�ج را�ئــم اإللكترو�ن�يــة� ،ن�ظ امــان � ت ظ
و� ف�همــا الســلطات خ
واه�يــة مثــل "إعــداد و� ت خ�ز�يــن وإرســال مــا مــن شــأ�نه المســاس � بالن�ظ ــام العــام وال ق��يــم الد� ين�يــة" اســتنا ًدا إلــى � ت�غ ر�يــدات ســلم� ية
�نُشــرت عــى حســا� با�ته عــى (�تو� يتــر).

المت�صصــة عــى الاك�تــب �خ الــد
و�فــ�ي  8أ� بر�يــل  2021حكمــت ال�ج زا�ئ� يــة
خ
المهــاوش المعت ق�ــل ضمــن حملــة اعت ق�ــاالت سـ� بتم� بر  � ،2017بالســ�ج ن لمــدة 10
الســ�ر.
ســنوات �تتلوهــا مــدة مما�ثلــة مــن منــع
ف
و� قــد �تعــرض الكث� يــر مــن معت ق�ــي ســ� بتم� بر  2017لشــهور ٍ مــن االحت�ج ــاز دون
�تهــم �ق�بــل إحالتهــم إلــى ال ق�ضــاء � بدعــاوى متعل ق�ــة � بالتع� ب�يــر عــن الــرأي ،وحكــم
أوا�ــر ،2020
عــى العشــرات منهــم � بالســ�ج ن �فــ�ي �ج لســات اســتماع ٍع ق�ــدت �فــ�ي
خ
آ�ر�يــن �فــ�ي  ،2021و�ف� يهــم مــن هــو مســ�ج ون حــى اآلن دون �تهمــة
وحكــم عــى خ

أو �تؤ�ج ــل �ج لســات محاكمتــه مــرارًا دون �ت� بر�يــر مثلمــا هــو حــال الداع�يــة المعــروف

خالد المهاوش

ســلمان العــودة.
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المت�صصــة عــى المدا ف�ــع عــن ح ق�ــوق اإل�نســان محمــد الر� ب� يعــة � بالســ�ج ن لمــدة
و�فــ�ي  20أ� بر�يــل  2021حكمــت ال�ج زا�ئ�يــة
خ

ـ�ر عــى أســاس دعــاوى واه�يــة متعل ق�ــة � بنشــاطه الســلم�ي ود�فاعــه عــن
ســت ســنوات �تتلوهــا ســت ســنوات منــع مــن السـ ف

ن��يــذ أ�ج نــدات
ح ق�ــوق المــرأة ،ومنهــا "الســع�ي لزعزعــة النســ� يج اال�ج تماعــ�ي واللحمــة الوطن�يــة" و"�تأل�يــب الــرأي العــام" و"� ت ف

خ�ار�ج �يــة �تهــدد أمــن المملكــة واســت ق�رارها" و"�نشــر كتــاب � يحتــوي �تو�ج هــات مش ـ� بوهة" ،وصــدق الحكــم �فــ�ي س ـ� بتم� بر للعــام
�ن ف�ســه.

ســا المدا�فعــات عــن ح ق�ــوق اإل�نســان
و� قــد اعت ق�ــل الر� ب� يعــة �فــ�ي  2018ك�ج ــزء مــن حملــة االعت ق�ــاالت الــي اســتهد�فت أسا ً
ص�حــة .)31
والعامل�يــن ضــد �ن�ظ ــام الوال�يــة �فــ�ي الســعود� ية ،و�تعــرض أ�ثنــاء اعت ق�الــه لشــهور مــن التعذ�يــب الوحــي (أ�ن�ظ ــر ف
المت�صصــة عــى المدا ف�ــع عــن ح ق�ــوق اإل�نســان �خ الــد العم�يــر � بالســ�ج ن لمــدة سـ� بع
و�فــ�ي  25أ� بر�يــل  ،2021حكمــت ال�ج زا�ئ�يــة
خ
ـ�ر عــى أســاس مزاعــم منهــا إطــاق وســم عــى (�تو� يتــر) � بعنــوان "#الشــعب_� ير� يد_
ســنوات �تتلوهــا سـ� بع ســنوات منــع مــن السـ ف

دســتورا_�ج د� يدا" ،و� ق�يــادة حملــة لتأل�يــب النــاس عــى حــام ال� بالد.

اعت ق�ــل خ�الــد العم�يــر �فــ�ي � يو�ن�يــو  � 2018بعــد � ت ق�د� يمــه شــكوى للد�يــوان الملكــ�ي ضــد مســؤول� ين عــن التعذ�يــب الــذي �تعــرض
لــه أ�ثنــاء � قضا�ئــه حك ًمــا ســا� ب ً ق�ا � بالســ�ج ن لمــدة �ثما�نــ�ي ســنوات ،واحت�ج ــز لشــهور عــدة دون أن �تو�ج ــه إل�يــه أي �تهمــة
ود�ــل �فــ�ي
خ

المت�صصــة �فــ�ي  8س ـ� بتم� بر .2020
ا�ــا عــى ذلــك ،ومثــل أمــام المحكمــة ال�ج زا�ئ�يــة
إضــراب عــن الطعــام احت�ج جً
خ

و� بعــد الحكــم عل�يــه �فــ�ي أ� بر�يــل  ،2021مــددت محكمــة االســتئناف �يــوم  16أ�غ ســطس حكمــه مــن س ـ� بع إلــى �تســع ســنوات
ـ�ر ،دون إعطــاء �ت� بر� يـر ٍ لهــذه الز�يــادة ،و�قــد ورد لل ق�ســط أنّ االدعــاء العــام
أ�ــرى منــع مــن السـ ف
� بالســ�ج ن� ،تتلوهــا �تســع ســنوات خ

مــا زال � يطالــب � بز�يــادة حكــم العم�يــر أكثــر مــن ذلــك ،ومــن المر�ج ــح أن الســلطات �تنــوي �تو�ج �يــه دعــاوى �ج د�يــدة إل�يــه متعل ق�ــة

� بكتا� با�تــه الــي أصدرهــا مــن الســ�ج ن ،مــا �قــد � يز�يــد مــن محكوم� يتــه� ،فأ�ثنــاء احت�ج ــازه �فــ�ي ســ�ج ن الحا�ئــر ه ـرّب العم�يــر عــد ًدا
مــن ال� ب� يا�نــات الــي �نــدد �ف� يهــا � بالمحاكــم الســعود� ية و�ن�ظ ا َمــ�ي ماك�فحــة اإلرهــاب وال�ج را�ئــم المعلوما�ت�يــة الذ�يــن اعت ق�ــل وحوكــم

� بمو�ج � بهمــا ،معلنًــا ر�فضــه االعتــراف � بشــرع� ية محاكمتــه والحكــم المنــزل عل�يــه.

أوا�ــر أ� بر�يــل حكــم عــى المــدون ع� بدالعز�يــز العــودة � بالســ�ج ن لمــدة
و�فــ�ي
خ

التن�� يــذ ،عــى أســاس دعــاوى متعل ق�ــة
ص�هــا مــع و� قــف
ف
خ�مــس ســنوات� ،ن ف

� بتع� ب� يــره الســلم�ي عــن آرا�ئــه ،وذلــك � بعــد اعت ق�الــه �فــ�ي ســ� بتم� بر  2019إ�ثــر
منشــورات لــه عــى حســا� به �فــ�ي (�تو� يتــر).
الصح�ــ�ي ال� يمــي
المت�صصــة عــى
و�فــ�ي  26أكتو�بــر  2021حكمــت ال�ج زا�ئ�يــة
ف
خ

عــي محســن أ�بــو لحــوم � بالســ�ج ن لمــدة  15ســنة ،وذلــك � بعــد اعت ق�الــه �فــ�ي 23
أ�غ ســطس � ،بتهمــة �نشــر م ق�ــاالت عــى شــ� باكت التواصــل اال�ج تماعــ�ي  ،وصــدق

الحكــم �فــ�ي  � 1ينا�يــر .2022

عبدالعزيز العودة
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واســت�ج اب � بعــض المدا�فع�يــن عــن ح ق�ــوق اإل�نســان والمعارض�يــن لهــذا التصع�يــد � ،بالســع�ي للحصــول عــى �ت� بر�ئــة مــن أحـ ٍ
ـام

أ�نزلــت عل� يهــم �فــ�ي الســنوات الماض� يــة ،وا�ن ق�ســمت النت� ي�ج ــة � ب� يــن التصد�يــق عــى الحكــم وز� ياد�تــه � ،فف�ــ�ي  22مــارس 2021
صــدق عــى الحكــم المنــزل �فــ�ي �نو�فم� بــر  2020عــى المدا�فعــة عــن ح ق�ــوق

اإل�نســان �نســ� يمة الســادة � بالســ�ج ن لمــدة خ�مــس ســنوات �تتلوهــا خ�مــس ســنوات

ـ�ر.
مــن السـ ف

ضــا � ،بعــد ســع�ي االدعــاء العــام �فــ�ي د� يســم� بر  2020إلضا ف�ــة
و�فــ�ي مــارس  2021أ� ي ً
ســن ٍة اكملــة إلــى الحكــم المنــزل عــى المدا�فــع عــن ح ق�ــوق اإل�نســان محمــد

العت�يــي �فــ�ي  � 2018بالســ�ج ن لمــدة  14ســنة ،واعتــرض العت�يــي عــى الحكــم،
ـنوات عل�يــه لت� بلــغ محكوم� يتــه  17ســن ٍة إ�ج مـ ً
ٍ
ـال ،والعت�يــي شــارك
أض� في�ــت �ثــاث سـ

ير�ــص لهــا،
�فــ�ي �تأســ� يس "اال�تحــاد لح ق�ــوق اإل�نســان" وهــ�ي �ج مع�يــة مد�ن�يــة لــم � خ
وســلمته الســلطات ال ق�طر�يــة إلــى الســعود� ية �فــ�ي ما�يــو  2017أ�ثنــاء ذها�بــه إلــى
النرو�يــج ح�يــث �ُق�بِــل ل�ج ــوؤه الســ� يايس.

محمد العتيبي

مسيسة على مقيمين فلسطينيين وأردنيين
أحكام
ّ
ال�لســط� ين� ي� ين واألرد�ن� ي�يــن
�فــ�ي  8أ�غ ســطس  2021أ�نزلــت ال�ج زا�ئ�يــة
المت�صصــة أحاك ًمــا � بالســ�ج ن عــى عشــرات الم ق�� يم�يــن ف
خ

الصار�ــة لضما�نــات المحاكمــة
�فــ�ي الســعود� ية �تتــراوح � ب�يــن ســتة أشــهر و 22عا ًمــا � ،بعــد محاكمــة �ج ماع�يــة مأل�تهــا اال�نتهــااكت
خ

ـ�ارات األ�ج ن� ب�يــة � بحضــور �ج لســات المحاكمــة ولــم � يحضــر
العادلــة ،لــم � يســمح �ف� يهــا لذو� يهــم أو للمرا�ق� ب�يــن الدول� ي�يــن مــن السـ ف
أي محام�يــن مســت ق�ل� ين.

�فــ�ي � بدا�يــة  2019شــنت الســلطات حملــة اعت ق�ــاالت �ج ماع� يــة اســتهد�فت حوالــ�ي � 68فلســط� يين وأرد�نــ�ي مر�ت� بــط � بال ق�ض� يــة

المت�صصــة � بالر� ياض،
ـ��ي أح� يلــوا �يــوم  8مــارس إلــى المحكمــة ال�ج زا�ئ�يــة
ال�لســط� ين� ية ،و� بعــد � قرا�بــة الســنة مــن االحت�ج ــاز التعسـ ف
ف
خ

اإل�ــوان المســلم� ين أو دعمهمــا ،أو �ج مــع الت� برعــات أل�ج ــل
� بتهــمٍ متعل ق�ــة �غ ال�بًــا � باال�نتمــاء إلــى ال�ج ماعــة ف
ال�لســط� ين� ية حمــاس أو خ
و��يــف االدعــاء العــام لن�ظ امــ�ي ماك�فحــة اإلرهــاب وال�ج را�ئــم المعلوما�ت�يــة� ،فال�ئحــة اال�تهــام لــم �تشــر إلــى أي
�فلســط� ين ،ور�غ ــم � ت ظ

ض�اضــة لهذ�يــن
أعمــال � يمكــن
ال� ف
و��يــف الســلطات الســعود� ية لل� بنــود ف
ف
آ�ــر عــى � ت ظ
وص�هــا � باإلرهــاب أو العنــف� ،فــ�ي شــاه ٍد خ

الن�ظ ام�يــن �ب�غ ــرض خ�نــق الحر�يــات األساســ� ية.

ال�لســط� يين الســا� بق محمــد صالــح ال�خ ضــري ذو  84عا ًمــا ،الــذي
وممــن حكــم عل� يهــم �فــ�ي  8أ�غ ســطس  2021المســؤول ف
ص�هــا
� يعا�نــ�ي مــن حالــة صح�يــة حر�ج ــة (أ�ن�ظ ــر" :معت ق�لــون �فــ�ي خ�طــر" ،)29 ،والــذي حكــم عل�يــه � بالســ�ج ن لمــدة  15ســنة �ن ف

ضــا مــن
مــع و�قــف
ف
ال�ضــري الــذي حكــم عل�يــه � بالســ�ج ن لمــدة �ثــاث ســنوات ،و�بــرأت المحاكمــة � بع ً
التن��يــذ ،وا� بنــه ها�نــ�ي خ

المتهم� يــن.
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محاكمات مستمرة
ـ��ي واحت�ج ازهــم دون
�فــ�ي � 10نو�فم�بــر  2021أح�يــل عشــرة مواطن�يــن مصر� ي�يــن �نو� ب� ي�يــن إلــى المحاكمــة � بعــد اعت ق�الهــم التعسـ ف
ص�حــة  ،)13و�قــد �ن ق�لــت الم�ج موعــة مــن
ـ��ي " ،ف
الت�اص�يــل ،أ�ن�ظ ــر" :االعت ق�ــال التعسـ ف
�تهمــة منــذ � يول�يــو ( 2020للمز�يــد مــن ف

ســ�ج ن أ� بهــا �فــ�ي عســ� ير إلــى الر�يــاض ل� يحاكمــوا عنــد ال�ج زا�ئ�يــة
المت�صصــة ،ح�يــث أ� بل�غ ــوا � بالدعــاوى المو�ج هــة إل� يهــم ،وهــ�ي
خ

متعل ق�ــة � بممارســتهم الســلم� ية لح ق�هــم �فــ�ي الت�ج مــع و�تكو�يــن ال�ج مع�يــات ،وال�ج لســة ال ق�ادمــة لمحاكمتهــم ســتع ق�د �فــ�ي  � 24ينا�يــر
.2022

الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات
الم�ظ اهــرات ممنوعــة �فــ�ي الســعود� ية والســلطات � ت ق��يــد حر�يــة الت�ج مــع� ،بــل و�تنــزل ع ق�و�بـ ٍ
ـات � قاســ� ية – � بمــا �ف� يهــا
اإلعــدام – عــى مــن � ي ق�ــودون الم�ظ اهــرات أو � يشــاركون � بهــا ،والســ�ج ون الســعود� ية � بهــا مئــات المعت ق�ل�يــن عــى

ٍ
دا�لــة ضمــن حر�يــة الت�ج مــع � ،بعــد أن أدا�نتهــم الســلطات � بدعــاوى المشــاركة �فــ�ي الم�ظ اهرات
ل��يــة �نشـ
خ� ف
ـاطات خ
واالحت�ج ا�ج ــات الســلم� ية ،وحكمــت عل� يهــم � باإلعــدام عــى ذلــك ،أو ا�نتزعــت منهــم � بالتعذ�يــب اعترا ف�ــات � بال ق��يــام

� بأمــور لــم � في�علوهــا ،ور�غ ــم �نــدرة الم�ظ اهــرات والمســ� يرات الك� ب�يــرة �فــ�ي المملكــة � بس ـ� بب � ب� يئتهــا ال ق�مع�يــة ،مــا

صــا مد� ينــة ال ق�ط�يــف �فــ�ي المنط ق�ــة
م�تلــف أر�ج ــاء ال�بــاد ،خ�صو ً
�تــزال � بعــض الم�ظ اهــرات الص�غ �يــرة � ت ق�ــام �فــ�ي خ

الشــر� ق� ية.

� ت ف�ــرض الســلطات الســعود� ية � ق�يــو ًدا شــد� يدة عــى حر�يــة �تكو�يــن ال�ج مع�يــات ،وال � يو�ج ــد � قا�نــون �فــ�ي الســعود� ية
ٍ
ـاطات كهــذه �فهــو
ين�ــرط �فــ�ي �نشـ
� يضمــن الحــق �فــ�ي �تشــك� يل الن ق�ا�بــات العمال�يــة أو �تن�ظ �يــم اإلضرا�بــات ،ومــن � خ

عرضــة للع ق�ــاب � ،بمــا �فــ�ي ذلــك الســ�ج ن أو اإل� بعــاد �فــ�ي حــال الرعا�يــا األ�ج ا�نــب ،ر�غ ــم و�ج ــود مــواد �تصــرح � بإ�نشــاء

بالت�ــاوض ال�ج ماعــ�ي  ،وإ�قــرار الســلطات � بن�ظ ــام لل�ج مع�يــات والمؤسســات األهل�يــة عــام
"ل�ج ــان عمّال�يــة" لل ق��يــام � ف
 ،2015األول مــن �نوعــه �فــ�ي �تار� خي�هــا ،لــم � يتــح �تأســ� يس المن�ظ مــات الح ق�و� ق�يــة ف�� بعــض مــواده صممــت � بوضوح

لت ق�� ي�يــد اســت ق�الل مؤسســات ومن�ظ مــات الم�ج تمــع المد�نــ�ي الممكــن �تأس� يســها.

واســتمرت إ�ج ــراءات المحاكمــة �فــ�ي � 2021فــ�ي � قض� يــي ال� باحث� يــن اإلســام� ي� ين ســلمان العــودة وحســن �فرحــان المالكــ�ي ،
آ�رهــا
ومــا زال االدعــاء العــام � يطالــب � بع ق�و�بــة اإلعــدام � بح ق�� يهمــا ،و�قــد حضــر المالكــ�ي عــدة �ج لســات محاكمــة �فــ�ي  ،2021خ

فض�اضــة و�تنا�قــض ح ق�ــه �فــ�ي التع� ب�يــر عــن الــرأي ،منهــا "عــدم االلتــزام � بالمواطنــة
�فــ�ي  28د� يســم� بر ،والدعــاوى المو�ج ــة إل�يــه � ف
الصالحــة" ،ومحاكمتــه مســتمرة وســتع ق�د �ج لســته ال ق�ادمــة �فــ�ي  � 31ينا�يــر .2022

أ��يــر �ج لســات محاكمــة ســلمان العــودة المحت�ج ــز منــذ  2017لدعو�تــه للصلــح � ب�يــن حــاّ م الســعود� ية و� قطــر ،و� يوا�ج ــه
واســتمر � ت خ

� 37تهمــة واه�يــة أ�غ ل� بهــا متعلــق � بح ق�ــه �فــ�ي التع� ب�يــر عــن الــرأي و� بآرا�ئــه الد� ين�يــة ،و� بعــد �تأ�ج �يــل عشــرات مــن �ج لســات المحاكمــة

الم�صصــة �فــ�ي  � 6يول� يــو  ،2021ور�غ ــم أن
آ�ــر �ج لســة لــه عنــد ال�ج زا�ئ� يــة
خ
�فــ�ي  2019و 2020ألســ� باب م�ج هولــة ،ع ق�ــدت خ
أ�ــرى� ،فلــم �تحــدد أي مواع�يــد لل�ج لســة ومــا زالــت محاكمتــه مســتمرة.
أ��بــرت عا�ئلتــه أ�نّهــا ســتع ق�د �ج لســات خ
الســلطات خ
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 .7استخدام عقوبة اإلعدام

ـردا فــي عــام  ،2021أي مــا يتجــاوز ضعــف حــاالت اإلعــدام لعــام
أعدمــت الســلطات الســعودية  67فـ ً
ـل مــن ّ
وإن كان أقـ ّ
ـام قبلــه منــذ تولــي الملــك ســلمان العــرش فــي ينايــر  ،2015وألول
ْ ،2020
كل عـ ٍ

مــرة منــذ عــدة ســنوات لــم تنفــذ أي إعدامــات علــى خلفيــة جنايــات معنيــة بالمخــدرات حصـ ًـرا ،وخالفــت

أفعــال الســلطات أقوالهــا بعــد إعالنهــا إلغــاء حكــم اإلعــدام علــى األحــداث إذ ّ
نفــذت فــي يونيــو
عامــا.
ـاب علــى خلفيــة جنايــات يزعــم ارتكابــه إياهــا عندمــا كان عمــره ً 17
 2021حكــم إعــدام علــى شـ ٍّ

ال�مــس
حا ف��ظ ــت الســعود� ية عــى مــر الســن� ين عــى ر�ت� بتهــا ضمــن الــدول األكثــر �تط� ب� ي ً ق�ــا لع ق�و�بــة اإلعــدام �فــ�ي العالــم ،وأ�ثنــاء خ
ســنوات األولــى لحكــم الملــك ســلمان� ،ن ُ ف ِّ�ــذ أكثــر مــن  800إعدا ًمــا � ،بل�غ ــت ذرو�تهــا  185إعدا ًمــا �فــ�ي عــام  2019وهــو الر�قــم

ضــا حــا ًّدا �فــ�ي عــدد اإلعدامــات
المن�ــذة �فــ�ي
ف
األعــى �فــ�ي التار�يــخ الحد�يــث لل� بــاد ،وشــهد العــام التالــ�ي ( )2020ا�ن خ� ف�ا ً
المملكــة إلــى  27حالــة ،ومــن �غ �يــر المعلــوم مــا إذا اك�نــت حال ـ ًة اســتثنا�ئ� ي ًة – �قــد �تكــون متعل ق�ــة � ب�ج ا�ئحــة كو�ف�يــد -19وإ� ي ق�ــاف
عمــل المحاكــم ألر � بعــة أشــهر أو � باالهتمــام الدولــ�ي المتزا�يــد � باألوضــاع �فــ�ي الســعود� ية – أو مــا إذا اكن �تو�ج ًهــا �ج د� يـ ًدا.

�فــ�ي  � 18ينا�يــر  2021أعلنــت ه� يئــة ح ق�ــوق اإل�نســان الســعود� ية المر�ت� بطــة � بالســلطات أنّ ا�ن خ� ف�ــاض حــاالت اإلعــدام �فــ�ي 2020
الم�ــدرات ،وإنْ لــم � يعلــن رســم� ًّ يا عــن س� ياســ ٍة كهــذه� ،فلــم
اســت�دام ع ق�و� بــة ال ق�تــل عــى �ج را�ئــم
اكن ســ�ب� به � قــرارًا � بإ� ي ق�ــاف
خ
خ

ي إعـ ٍ
و�مســون مــن حــاالت اإلعــدام �فــ�ي 2021
ـدام عــى أســاس �ج نا�يــات متعل ق�ــة �
� يشــهد هــذا العــام أ ّ
بالم�ــدرات� ،فسـ� بعة خ
خ

اك�نــت �فــ�ي � قضا�يــا � قتــل ،وســتة أعدمــوا � بعــد ا�تهامهــم � بار�تــاب أعمــال إرها� ب�يــة ،وأعــدم �ثال�ثــة �ج نــود مــن ال ق�ــوات المســلحة

ـل عــى � قضا�يــا عنــف �غ �يــر س� ياســ� ية.
� بتهمــة خ
ال�� يا�نــة الع�ظ مــى ،وأعــدم ر�ج ـ ٌ

مــن  76حالــة إعــدام كل�يــة ،اكن � ب� ينهــم امــرأة واحــدة ،و )25%( 17منهــم م ق�� يمــون �غ �يــر ســعود� يون مــن عــدد مــن ال� بلــدان

العر� ب� يــة واأل�فر� ي ق�� يــة وال�ج نــوب آســ� يو� ية.
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المن�ــذة �فــ�ي � 2021ن ف�ــذت عــى أســاس � قضا�يــا ال ق�صــاص (أ�ن�ظ ــر التوض� يــح أد�نــاه) ،وســتة
أكثر�يــة ( )46حــاالت اإلعــدام
ف

أ�ــرى،
آ�ــرون حكــم عل� يهــم عــى أســاس �ج نا�يــات خ
آ�ر�يــن متهم�يــن � بال ق�تــل حكــم عل� يهــم � بالمــوت عــى أســاس الحــدود ،وســتة خ
خ

وص�تهــا الســلطات � ب ق�ضا�يــا "إرهــاب" حكــم عل� يهــم عــى أســاس التعز�يــر ،أي:
ل��يــة � قضا�يــا
ف
ولكــن الســتة الذ�يــن أعدمــوا عــى خ� ف
الت ق�د�يــر ال ق�ضا�ئــ�ي  ،ح�يــث ال ع ق�و�بــة �ثا� بتــة �فــ�ي ال ق�ا�نــون ولل ق�ــايض الر�ج ــوع إلــى � ت ق�د�يــره �فــ�ي �تحد�يــد الع ق�و�بــة.

أسس تطبيق اإلعدام في السعودية
التعزير
� ينطلــق أســاس التعز�يــر مــن � ت ق�د�يــر ال ق�ضــاة للع ق�و� بــة المناســ� بة عــى أ�فعــال ال � يحــدد أي �نــص �ن�ظ امــ�ي

صر�يــح ع ق�و� بتهــا ،ولزعــم الســلطات الســعود� ية االســتناد �فــ�ي أحاكمهــا عــى ال ق�ــرآن والســنة لــم �تضــع � قا�نو�نًــا
�ج نا�ئ� ًّ يــا �تاركـ ًة م�ج ـ ً
ـال ك� ب� يـرًا للتعســف �فــ�ي األحــام ،ور�غ ــم ر ف�ــض أ�غ لــب علمــاء الد�يــن لتط� ب�يــق حكــم ال ق�تــل
ـ�يص.
�تعز� يـرًا� ،فالســلطات الســعود� ية �تمنــح هــذه األح ق��يــة لل ق�ضــاة ل� في�رضوهــا حســب � ت ق�د� يرهــم الشـ خ
القصاص
� ينــزل الحكــم � بال ق�صــاص حســب النــص ال ق�رآ�نــ�ي كع ق�و�بــة عــى ال ق�تــل المتعمــد إن ر ف�ــض ذوي الضح�يــة
التنــازل عــن دمــه ،وعمــوم العلمــاء � ي ق�ــرون � بحـ ّ
ـق ذوي الم�يــت � بالمطال�بــة � بال ق�صــاص أو التنــازل عنــه.

الحدود
الحــدود �تســتهدف �ج را�ئــم محــددة �نصــت عل� يهــا الشــر� يعة اإلســام� ية حســب � ت ف�ســ� ير الســلطات الســعود� ية
لها .

شكوك حول مزاعم إلغاء حكم القتل بحق األحداث
مصط�ــى هاشــم الدرو�يــش ،مــن
�فــ�ي  � 15يو�ن�يــو � 2021ن ف�ــذ حكــم ال ق�تــل � بحــق
ف
ل��يــة �ج نا�يــات � يزعــم ار�تاك�بــه إ� ياهــا عندمــا اكن مراه ً ق�ــا ،مــا
موال�يــد  ،1994عــى خ� ف

� يطعــن �فــ�ي ادعــاءات الســلطات الســعود� ية � بإل�غ ا�ئهــا حكــم ال ق�تــل � بحــق األحــداث،

ف� ق�ــد ا�تهــم الدرو�يــش � بالمشــاركة �فــ�ي م�ظ اهــرات ال ق�ط� يــف ،شــر�ق�ي الســعود� ية،

الــي �ج ــرت �فــ�ي  2011و ،2012أي ح� ينمــا اكن عمــره مــا � ب�يــن  17و 19عا ًمــا.

و� بعــد اعت ق�ــال الدرو�يــش �فــ�ي  2015ســ�ج ن ا�ن ف�راد� يًّــا و�تعــرض للتعذ�يــب وأ�ج � بــر

عــى �تو� ق� يــع و�ث� ي ق�ــة اعتــراف � باال�تهامــات الــي و�ج هــت إل� يــه ،و� بعــد ســنت� ين مــن

مصطفى هاشم الدرويش
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المت�صصــة �فــ�ي  ،2017وحكــم
الســ�ج ن �ق� بــل المحاكمــة ،مــا � خي�الــف ال ق�ا�نــون المحــي ،أح� يــل إلــى المحكمــة ال�ج زا�ئ� يــة
خ
عل�يــه � بال ق�تــل �تعز� يـرًا �فــ�ي  2018إ�ثــر محاكمــة شــا� بها عــدد مــن اال�نتهــااكت لضما�نــات المحاكمــة العادلــة � ،بمــا �فــ�ي ذلــك عــدم

التح ق��يــق �فــ�ي � قولــه � بأ�نــه �تعــرض للتعذ�يــب ،وصد�قــت المحكمــة العل�يــا عــى الحكــم �فــ�ي  � 3يو�ن�يــو  ،2021و�ن ف�ــذ إعدامــه 12
إ�طــار عا�ئلتــه.
� يو ًمــا � بعــد التصد�يــق عل�يــه دون خ

و�فــ�ي خ�ضــم اال�نت ق�ــاد الدولــ�ي لســ�ج لها الح ق�و�قــ�ي المــزري حاولــت الســلطات الســعود� ية �تلم� يــع صور�تهــا � بإعــان � بعــض

األ��يــرة لــم �ت� بلــغ أد�نــى المســتو� يات المطلو�بــة ،و�فــ�ي عــام  ،2020أصــدرت الســلطات أم ـرًا ملك� ًّ يــا
اإلصالحــات �فــ�ي األعــوام خ

ل�عــل ذلــك،
عنوا�نــه العر�يــض إ�نهــاء �تط� ب�يــق حكــم اإلعــدام �تعز� يـرًا عــى األحــداث ،ووا� قعــه � ث�غ ــراتٌ �تتــرك لل ق�ضــاة منا ف�ــذ عــدة ف

� بمــا �فــ�ي ذلــك اســت� بعاد األحــام �فــ�ي ال ق�ضا�يــا المر�فوعــة � بمو�ج ــب � قا�نــون ماك�فحــة اإلرهــاب ،كمــا �فــ�ي حالــة الدرو�يــش ،والح ً ق�ــا
ـ�ص �فــ�ي الســعود� ية عــى �ج ر� يمــة
أصــدرت ه� يئــة ح ق�ــوق اإل�نســان الرســم� ية �فــ�ي الســعود� ية �تصر� يحً ــا أ�نــه "لــن � يتــم إعــدام أي شـ خ

ار�تك�بــت عندمــا اكن � قاص ـرًا".

و�فــ�ي �تطــور ٍ إ� ي�ج ا�بــ�ي ٍّ � ،فــ�ي أ�غ ســطس  � 2020بعــد ض�غ ـ ٍ
يايس شــد� يد ،أمــر االدعــاء العــام � بمرا�ج عــة أحــام ال ق�تــل المنزلــة
ـط ســ� ٍّ
ل�� يــة �ج نا�يــات � يزعــم ار�تاك� بهــم إ� ياهــا عندمــا اك�نــوا أحدا� ً ثــا،
� بحــق عــي النمــر وداوود المرهــون وع� بــدهللا الزاهــر عــى خ� ف

و� ف�ضــت أحاكمهــم �نت� ي�ج ــة ذلــك إلــى  10ســنوات � بالســ�ج ن ،و�فــ�ي  27أكتو�بــر  2021أ ف�ــرج عــن عــي النمــر � بعــد ا�ن ق�ضــاء مــدة
خ
محكوم� يتــه ،وكذلــك ع�بــدهللا الزاهــر �فــ�ي � 14نو�فم�بــر.

ولكن �ي� ب ق�ى عشرات المسا�ج � ين ،ومنهم أحداث � ،يوا�ج هون خ�طر اإلعدام.

عبداهلل الزاهر

داوود المرهون

علي النمر
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فــي اســتمرارية لموجــات التهجيــر القســري فــي  2021قامــت الســلطات بالمصــادرة غيــر القانونيــة
ـات مــن السـ ّ
ـي كامــل فــي
ألراضــي مئـ ٍ
ـكان ألجــل التطويــر ،أبرزهــا مــا فعلتــه فــي نوفمبــر مــن هــدم حـ ٍّ
مدينــة جــدة.

مصــادرة األرايض والته�ج �يــر ال ق�ســري ممارســات � قد� يمــة ومســتمرة لــدى الســلطات الســعود� ية � ،بمــا �فــ�ي ذلــك اســتحواذها �غ �يــر
ال ق�ا�نو�نــ�ي عــى األرايض والع ق�ــارات الوا� قعــة �فــ�ي مناطــق �تســتهدف الســلطات �تطو� يرهــا ،واكن المثــال األ�بــرز عل� يهــا هــو الته�ج �يــر
الوحــي لــآالف مــن أ� بنــاء �ق� ب� يلــة الحو� يطــات� ،فــ�ي عــام � ،2020قــرب ال� بحــر األحمــر للمــي � بمشــروع مد� ينــة �ن�يــوم.

األ�ــرى �فــ�ي � ب ق��يــة المناطــق ،ف� ق�ــد �تل ق�ــت
وإن لــم �تــرد � ت ف�اص�يــل د� ق� ي ق�ــة مــن مصــادر مســت ق�لة عــن عمل�يــات الهــدم والته�ج �يــر خ
ال ق�ســط معلومــات �تعــذر التأكــد منهــا � ت ف��يــد �بــأن عمل�يــات الهــدم الــي أ�ج ر�يــت دون �تحذ�يــر أو إشــراف � قضا�ئــ�ي و�تضمنــت عــد ًدا
مــن اال�نتهــااكت لح ق�ــوق اإل�نســان.

�فــ�ي  14أ� بر�يــل  2021هــدم عــدد مــن المنــازل �فــ�ي � قر�يــة �تنداحــه � قــرب خ�م� يــس مشــ� يط �فــ�ي منط ق�ــة عســ� ير ،و�تداولــت

المه�ــرون مــن
�ف� يد� يوهــات عــى شـ� باكت التواصــل اال�ج تماعــ�ي ل�ج رّا ف�ــات �تهــدم المنــازل ،و�ت� ب�يــن �ف� يهــا مــا �تعــرض لــه الســاّ ن
جّ
إصا�بــات ومِحــن ،و�فــ�ي �نو�فم�بــر هــدم حــ�ي �غ ل�يــل الوا�قــع � بمد� ينــة �ج ــدة � بأكملــه � بذر� يعــة �ت�ج ه�يــز المنط ق�ــة للتطو�يــر ،و�تداولــت

ضــا.
�ف� يد� يوهــات � ب� ينــت مــا عا�نــى منــه الســاّ ن
جّ
المه�ــرون أ� ي ً

ضــا مــن �ف�يــض ا�نتهــااكت ار�تك�بــت � بحــق النــاس مــن هــدم و�ته�ج �يــر دون إعــام مس ـ� بق ودون
لعــل هــذه األمثلــة ل� يســت إال �غ � ي ً
استشــارة ،ولر� بمــا س� يســتمر مــا �بــدأت �بــه الســلطات مــن ا�نتهـ ٍ
ـاك لح ق�ــوق النــاس �فــ�ي الســكن الكر�يــم� ،فالســعود� ية لــم �تنضــم
للمعاهــدة الدول�يــة للح ق�ــوق اال� قتصاد�يــة واال�ج تماع�يــة والث ق�ا�ف�يــة الــي �تلــزم أعضاءهــا � باحتــرام الحــق �فــ�ي المســكن الال�ئــق.
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االنتهاكات المصاحبة لمشروع مدينة نيوم
ار�تك� بــت الســلطات الســعود� ية عــد ًدا مــن اال�نتهــااكت �فــ�ي ســع� يها إلزالــة ســاّ ن الحو� يطــات مــن أراض� يهــم

ومســاكنهم �ت�ج ه� يـز ًا لمشــروع مد� ينــة �ن�يــوم ،أحــد األعمــدة األساســ� ية لمشــروع ولــ�ي العهــد محمــد �بــن ســلمان
"رؤ�يــة  "2030اال� قتصــادي ،واألرض الــي خ�صصــت للمشــروع � ت ق�ــع �فــ�ي منط ق�ــة �ت�بــوك شــمال �غ ر�بــ�ي ال�بــاد

ض�ــاف ال� بحــر األحمــر و�قــد ســكنتها �ق� ب� يلــة الحو� يطــات لعــدة �قــرون.
عــى ف

اســتحوذ صنــدوق االســتثمارات العامــة الســعودي عــى ملك�يــة اكمــل المنط ق�ــة �فــ�ي أ� بر�يــل  2017ور�غ ــم طمأ�نة
يه�ــرون منهــا ،أصــدرت أوامــر عا�ج لــة لمصــادرة ألراض� يهــم � بصــورة ســر� ية ،و�فــ�ي 1
أهالــ�ي المنط ق�ــة � بأ�نهــم لــن � ج ّ

� ينا�يــر  ،2020أ� بل�غ ــت الســلطات المحل�يــة الســان � بأ�نهــم ســ� يتم إ � بعادهــم � قســر� يًّا وأنّ أراض� يهــم صــودرت لصالح

ال�اصــة للض�غ ــط عــى النــاس ،وذلــك
مشــروع �ن�يــوم ،و�فــ�ي و�ج ــه المعارضــة المحل�يــة ع�بــأت الســلطات ال ق�ــوات خ
اإل�ــاء ال�ج ا�ئــر
� بمداهمــة منــازل را�فــي الته�ج � يــر � ،بهــدف � ت خ�و�يــف ال� ب ق�� يــة وإكراههــم عــى الموا ف� ق�ــة عــى خ
ط�ـ ً
ال�اصــة
ا� ف
ـل عــد ٌد منهــم إل�غ ا�ثتــه ف
تط�تــه ال ق�ــوات خ
ـا خ
مــن منازلهــم ،واعت ق�ــل  20مواطنًــا أ�ثنــاء ذلــك ،اعت ق�ـ َ

ـت�دام الســاح الث ق��يــل
ال�اصــة � باسـ خ
حســب مصــادر �تحد�ثــت لل ق�ســط ،و�فــ�ي  13أ� بر�يــل  � 2020قامــت ال ق�ـ ّوات خ
ال�ر�ي�بــة وأحــد أعضــاء �ق� ب� يلــة الحو� يطــات.
� ب ق�تــل ع� بدالرح�يــم الحو� يطــ�ي  ،أحــد ســان � قر�يــة خ

ال�اصــة � ،بــل و� قدمــت الســلطات رشــوات لشــ� يوخ ال ق�� ب� يلــة
ولــم � ي�ج ــر ِ أي �تح ق�� يــق �فــ�ي ممارســات ال ق�ــوات خ

المع� ين�يــن مــن �ق�بــل الســلطات و�غ � يرهــم مــن و�ج اهــات �ق� ب� يلــة الحو� يطــات ل� يت�بــرؤوا علنًــا مــن م ق�اومــة ع� بدالرح� يم
ـب الســاّ ن � بإعــادة �توط� ينهــم �فــ�ي مو�قــع ٍ� قر�يــب ،وعرضــت عل� يهــم �بـ ً
ـدل
ضــا طلـ َ
لإل�ــاء ،ور�فضــت الســلطات أ� ي ً
خ
ضــا � ق� يمتــه  620,000ر�يــال ســعودي إل� ي�ج ــاد مســاكن خ�اصــة � بهــم �فــ�ي مناطــق � بع�يــدة ،وأ ف�ــاد
مــن ذلــك �تعو� ي ً
ال� بعــض أ�نّــه �خال ف ً�ــا للعــرض لــم � يتل ق�ــى ّ
إل  17,000ر�يــال ســعودي.
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فــي  8فبرايــر  2021أعلــن ولــي العهــد محمــد بــن ســلمان أن الســلطات ســتضع أنظمــة جديــدة مــع
نهايــة العــام ،منهــا نظــام األحــوال الشــخصية األول فــي تاريــخ المملكــة ،لكــن لــم تلحــق ذلــك أي
تمامــا إلــى تقديــر القضــاة الذيــن
حاليــا تخضــع القضايــا العائليــة
أي قانــون أســرة
ًّ
ً
تفاصيــل ،ففــي غيــاب ّ

ضدهــن فــي كثيـ ٍـر مــن الحــاالت ،وكانــت اإلصالحــات األخيــرة المعلــن
ينحــازون ضـ ّـد النســاء ويحكمــون ّ

ستحســن مــن أوضــاع النســاء مثـ ً
ـوات
أنهــا
ـال آخــر لمنهــج البهرجــة اإلعالميــة حــول اإلصــاح دون خطـ ٍ
ّ

قائمــا ورفــع يــد التحكــم الذكــوري عــن
ـادة فقــد اختتــم عــام  2021ونظــام الواليــة الظالــم مــا زال
جـ ّ
ً
النســاء أمـ ٌـر بعيــد المنــال.

ٍ
ـرارات مص� ير� يـ ٍة
� يضــع �ن�ظ ــام الوال�يــة النســاء ال� بال�غ ــات �فــ�ي حالــة ال ق�اصــر مــدى الح�يــاة � ،بإعطــاء الســلطة لذكــور األســرة عــى �قـ

والتو��يــف والصحــة والــزواج ،و� يضــاف
�فــ�ي ح�يــاة النســاء مــن العا�ئلــة �ن ف�ســها� ،فحر�يــة النســاء م ق��يــدة �ف� يمــا � يتعلــق � بالتعل�يــم
ظ
إلــى ذلــك حرما�نهــن مــن حــق �تمر�يــر ال�ج نســ� ية إلــى أ� بنا�ئهــن.

األ��يــرة منهــا
و�فــ�ي ســع�ي منهــا لتحســ� ين صور�تهــا لــدى ال�غ ــرب ،شــرعت الســلطات الســعود� ية � بعــدة إصالحــات �فــ�ي الســنوات خ

ال�طــوات ال �ت� بلــغ المع� يــار األد�نــى المطلــوب إل�ن�ج ــاز
مــا � خي� ف�ــف � بعــض ال ق�� يــود
ف
الم�روضــة عــى النســاء ،لكــن اك�فــة هــذه خ
المســاواة ال�ج ندر�يــة � ،بــل واألدهــى مــن ذلــك أ�نهــا مل� يئــة � بالث�غ ــرات ،منهــا �ج ر� يمــة "الع ق�ــوق" الــي � قــد �تو�ج ــه للمــرأة حــال

أ�اهــا ،أو حــى ا� بنهــا) الــي �قــد � ت ف�نــد أي حر� ّ يـ ٍ
ـات �ج د�يــدة منحتهــا
"عص�يــان" ولــ�ي األمــر الر�ج ــل (ســوا ًء اكن أ� باهــا ،زو�ج هــا ،خ
إ� ياهــا هــذه اإلصالحــات �ن�ظ ر� ًّ يــا � ،فف�ــ�ي ح�يــن � يمكــن للمــرأة اآلن � بمو�ج ــب ال ق�ا�نــون الت ق�د�يــم للحصــول عــى �ج ــواز والدراســة �فــ�ي
ال�ــارج مثـ ً
ـا � ،يمكــن لولــ�ي أمرهــا الر�ج ــل أنْ � ير ف�ــع � قض�يــة ع ق�ــوق أو � ت�غ � ّ يــب ضدهــا.
خ
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مــا � يضاعــف المشــكلة هــو أنّ العنــف المســتند إلــى ال�ج نــدر ال � يحمــل �تعر� ف ًي�ــا � قا�نو�ن� ًّ يــا ول� يــس م�ج رّمًــا حســب ال ق�ا�نــون،
الم�تــرض لهــا حما�يــة النســاء مــن التعن� يــف � ت ف�ت ق�ــر لآلل� يــات الالزمــة للتط� ب� يــق ،مــا � يتــرك الكث� يــرات
األ�� يــرة
ف
واإلصالحــات خ
ـات �فــ�ي أوضــاع خ�طــرة أو حر�ج ــة ،ل� يســتمر العنــف المســتند إلــى ال�ج نــدر عامـ ً
عال ق�ـ ٍ
مت�شــ� ًّ يا �ف� يهــا.
ـا مهــد ًدا لح�يــاة النســاء وكر� ًبــا ف
وأشـ ّد مــا � يطعــن �فــ�ي ادعــاء الســلطات � بت ق� ّدمهــا �نحــو اإلصــاح المعــي � بح ق�ــوق المــرأة و� ت�ظ اهــر ولــ�ي العهــد محمــد � بن ســلمان
ـ��ي
� بأ�نــه � يناصــر "�تمك�يــن" المــرأة ،هــو معاملــة الدولــة لرا�ئــدات النضــال أل�ج ــل ح ق�ــوق المــرأة �فــ�ي الســعود� ية � باالعت ق�ــال التعسـ ف
ص�حــة .)18
والســ�ج ن والتعذ�يــب والمضا� ي ق�ــات المســتمرة (للمز�يــد أ�ن�ظ ــر ف
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المثليات والمثليين ومزدوجي الميول
 .10حقوق
ّ
جندريا
والعابرين
ًّ

المثليــات والمثلييــن ومزدوجــي الميــول والعابريــن والعابــرات ،فهــم
يمــس النهــج التعســفي حقــوق
ّ

عرضــة للســجن والجلــد وحتــى اإلعــدام لتعبيرهــم عــن ميولهــم الجنســية أو هويتهــم الجندريــة ،وفــي
حيــن تدعــي الســلطات الســعودية أنهــا ســاعية نحــو اإلصــاح ،فمــا زال مجتمــع الميــم يواجــه القمــع
والتمييــز.

ل�يــس �فــ�ي األ�ن�ظ مــة الســعود� ية �نصــوص معن�يــة � بح ق�ــوق م�ج تمــع الم�يــم ،مــا � يتــرك أوضاعهــم ال ق�ضا�ئ�يــة �تحــت رحمــة � ت ق�د�يــر

بالد�ــول �فــ�ي عال�قــات �ج نســ� ية خ�ــارج الــزواج � ،بمــا �فــ�ي ذلــك العال�قــات
ال ق�ضــاة ،الذ�يــن � ينزلــون أحــامَ � قاســ� ية ضـ ّد المتهم�يــن �
خ

المثل�يــة ،واألحــام � يمكــن أن �تصــل إلــى الســ�ج ن وال�ج لــد ،وحــى اإلعــدام.

ي خ�طـ ٍ
ـوات � بعــد لمنــح م�ج تمــع الم�يــم الح ق�ــوق األساســ� ية مثــل الحر�يــة مــن التم� ي�يــز ،وال مؤشــر عــى �ن� ية الســلطات
ت�ــذ أ ّ
ولــم � ت خ
ال ق��يــام � بذلــك � ،فف�ــ�ي د� يســم� بر  ،2021ر�فضــت مســودة للم�ج لــس العمومــ�ي لألمــم المتحــدة دعــت اك ف�ــة الــدول للعمــل عــى

إل�غ ــاء ال ق�وا�ن�يــن والممارســات التم� ي� يز�يــة � ،بمــا �ف� يهــا �تلــك المســتندة إلــى الم�يــول ال�ج نســ� ية والهو�يــة ال�ج ندر�يــة.

ـ�ص� يات الشــه� يرة والمعرو ف�ــة الــي ُدعِ�يــت إلــى المملكــة ،ف� ق�ــد
وا�نعــدام الح ق�ــوق لم�ج تمــع الم�يــم �تحــدث عنــه عــد ٌد مــن الشـ خ

أعلــن متســا� بق �فورمــوال  1لو�يــس هاملتــون أ�نــه لــم � يطمئــن للمشــاركة �فــ�ي �ج ا�ئــزة الســعود� ية الك� بــرى �فــ�ي ضــوء اضطهــاد

م�ج تمــع الم�يــم �فــ�ي ال�بــاد.
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 .11حقوق عديمي الجنسية (البدون)

لــم تصلــح الســلطات األوضــاع التــي يعانــي منهــا األشــخاص عديمــو الجنســية فــي الســعودية،
المعروفيــن بمســمى البــدون ،فالصعوبــات التــي تحدهــا مــن كل جانــب لــم تتغيــر خــال هــذا العــام،
مؤثـ ً
ـرة علــى كافــة مراحــل حياتهــم ومختلــف أوجههــا ،مــن التعليــم والرعايــة الصحيــة وحتــى العمــل

والحيــاة العائليــة ،وبـ ً
ـدل مــن اإلصــاح أعلنــت الســلطات الســعودية فــي نوفمبــر  2021أنهــا ســتجنّ س

أن يشــمل ذلــك البــدون.
عــددا غيــر محــدد مــن المقيميــن األجانــب مــن ذوي “الكفــاءات”،
دون ْ
ْ
ً
و�فــ�ي �غ �يــاب اإلحصا�ئ�يــات الرســم� ية �تضــع الت ق�د�يــرات أعدادهــم مــا � ب�يــن  70,000و� 250,000نســمة ،وأ�غ ل� بهــم � ينتمــون لمــا
� يســمى �بـــ "ال ق�� با�ئــل النازحــة" ،وهــ�ي �ق� با�ئــل � بدو�يــة لــم �تسـ ج ّ
ـ�ل للحصــول عــى ال�ج نســ� ية الســعود� ية و�قــت �تأســ� يس الدولــة �فــ�ي

الثال�ث� ين�يــات ،أو لمــن � يسـمّون �بـــ "موال�يــد المملكــة" ،المحروم�يــن مــن سـ� بل الع�يــش � ب ق�طــع طر�يــق الحصــول عــى �ج نســ� ية �فــ�ي

ســا وألن
� بلــد ولــدوا و�ترعرعــوا �ف�يــه ولــم � يعر ف�ــوا �غ �يــره وطنًــا ،وذلــك لعــدم و�ج ــود طر�يــق واضحــة للحصــول عــى ال�ج نســ� ية أسا ً
أ� بو� يهــم أو أ�ج دادهــم أ� قامــوا �فــ�ي ال�بــاد � بطر� ي ق�ــة �غ �يــر مشـرّعة � قا�نو�نًــا.

م�تلــف أو�ج ــه الح�يــاة ،ف�ــا �تن�ظ � يمــات محــددة أو واضحــة
ا�تــاف أس ـ� باب ا�نعــدام ال�ج نســ� ية� ،فمعا�نــاة ال�بــدون �تطــال خ
مــع خ

وضعــت لحصولهــم عــى التعل�يــم ،ومــن حصــل منهــم عــى التعل�يــم األســايس ف� ق�ــد اكن ذلــك � بصعو�بــة � بال�غ ــة� ،فــ�ي ح�يــن حُ ـرِم
ال�ــرص
آ�ــرونَ منــه �تما ًمــا ،وأمــا ال�ج امعــات ومؤسســات التعل�يــم العالــ�ي �فاأل�غ ل� ب�يــة محرومــة منهــا ،وإن اكن ذلــك � يحــد مــن ف
خ
ـ�� يات �تر ف�ــض رو�ت� ين� ًّ يــا �تو�ف�يــر الرعا�يــة الصح�يــة لهــم حــى �فــ�ي الحــاالت الطار�ئة
الح� يا�ت�يــة �فالحرمــان ال � ي ق�ــف عنــد ذلــك� ،فالمستشـ ف
وذلــك لعــدم حمــل � بطا�قــة الث� بو�ت�يــة الســعود� ية أو ال�ج ــواز ،وحــى إن حصلــوا عــى التعل�يــم �فال ق�اعــدة العامــة هــ�ي منــع ال�بــدون
د�ــل � بطر� ي ق�ــة مشــروعة ،وال �تو ف�ــر الســلطات لهــم المعو�نــة المال�يــة� ،فهــم ممنوعــون مــن العمــل
مــن العمــل أو الحصــول عــى خ

�فــ�ي ال ق�طــاع الحكومــ�ي وال � يســمح لهــم � بتســ�ج � يل منشــآت �ت�ج ار�يــة أو ع ق�ــارات ،و� بالتالــ�ي ال سـ� ب� يل لهــم للع�يــش ســوى � باألعمــال

ال�� ير�يــة أو � بالطــرق �غ �يــر الن�ظ ام�يــة.
ال� يدو�يــة �فــ�ي اال� قتصــاد �غ �يــر الرســم�ي أو � بمســاعدة ال�ج مع�يــات خ
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ال�ــرد ال�بــدون
وال �تســتثىن الح�يــاة األســر� ية مــن مضــار الحرمــان مــن إ�ث�بــات الهو�يــة� ،فالز� ي�ج ــات ال �تسـ ج ّ
ـ�ل رســم� ًّ يا حــى لــو �تــزوج ف
صا لد�يــه أو لد� يهــا �ج نســ� ية ،و� يصعــب عــى األهالــ�ي الحصــول عــى شــهادات والدة أل� بنا�ئهــم ،وهــذا الحرمــان مــن الح ق�ــوق
ـ� ً
شـ خ

المد�ن�يــة والس� ياســ� ية والح ق�ــوق اال� قتصاد�يــة واال�ج تماع�يــة � يضــع ال�بــدون �فــ�ي ظ�ــروف � قاســ� ية �ت�ج �بــر � بعضهــم عــى ح�يــاة ف� ق�ــر

مد�قــع أو اال�ن خ�ــراط �فــ�ي ال�ج ر� يمــة ،ومــع �تنامــ�ي أعدادهــم وا�نعــدام الحلــول ال�ج د�يــة أو الســر� يعة �فمــن األر�ج ــح أن هــذه األوضــاع
لــن �تــزداد إال ســو ًءا.
و�فــ�ي  2021وردت أ�ن�بــاء عــن منــح الســلطات ال�ج نســ� ية لعــد ٍد �غ �يــر محــدد مــن الم ق�� يم�يــن األ�ج ا�نــب � ،بأم ـر ٍ ملكــ�ي ّ أعلــن عنــه

وال��بــرات
الك�ــاءات المتم�يــزة
�فــ�ي � 11نو�فم�بــر  2021وا ف�ــق �ف�يــه الملــك "عــى منــح ال�ج نســ� ية الســعود� ية لعــدد مــن أصحــاب
ف
خ

والت�صصــات النــادرة" ،ولكــن لــم � ت خ�طــا أي خ�طــوة لمنــح ال�ج نســ� ية أو حــى الح ق�ــوق األساســ� ية لل�بــدون ،ر�غ ــم أنّ الســعود� ية
خ
ك�اءا�تهــم.
ال�عـ ّ
ـب هــؤالء مهمــا اك�نــت ف
وطنهــم ف
ي الوح�يــد وار�ت� باطهــم �بــه أ�قــدم مــن أ�غ لـ ِ

ـ�اص عد� يمــ�ي ال�ج نســ� ية وال ا� ت ف�ا� ق�يــة � ت خ� ف��يــض حــاالت ا�نعــدام
لــم �تصــدق الســعود� ية عــى اال� ت ف�ا� ق�يــة المتعل ق�ــة � بوضــع األشـ خ
ً
مثــا �تلــزم طالــب ال�ج نســ� ية � بتو�ف� يــر الو�ثا�ئــق
ال�ج نســ� ية ،و�ن�ظ ــام ال�ج نســ� ية العر� ب� يــة الســعود� ية �تشــو� به المشــاكل� ،فالمــادة 9

الدا�ل�يــة
المتعل ق�ــة "� بال�ج نســ� ية الــي � ينســلخ منهــا" ،وهــ�ي و�ثا�ئــق ال �تتو ف�ــر لــدى كث�يــر مــن ال�بــدون ،والمــادة � 10تمنــح وز�يــر
خ

الدا�ل� يــة �فــ�ي �ج م� يــع األحــوال و� بــدون إ � بــداء
الســلطة المطل ق�ــة عــى � قضا�يــا الت�ج ن� يــس ،ح� يــث �تنــص عــى امتــاك "وز�يــر
خ
األسـ� باب الحــق �فــ�ي ر ف�ــض الموا ف� ق�ــة عــى منــح ال�ج نســ� ية العر� ب�يــة الســعود� ية لأل�ج نــي الــذي �تتو ف�ــر �ف�يــه الشــروط المنصــوص
عل� يهــا" � ،بالتالــ�ي �ي�ظ ــل ال�بــدون عال ق��يــن مــدى الح�يــاة دون أي شــكل مــن أشــال الحما�يــة ال ق�ا�نو�ن�يــة.
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العمال المهاجرين
 .12حقوق
ّ

قدمــت الســلطات الســعودية فــي مــارس  2021بعــض اإلصالحــات المحــدودة علــى نظــام الكفالــة
ـل
ـن يتصــرف ككفيـ ٍ
ســيء الســمعة ،الــذي يضــع العامــل الوافــد فــي المملكــة فــي حالــة التابــع لمواطـ ٍ
لــه ،وال تقــف المشــكلة عنــد بقــاء نظــام الكفالــة ككل بــل حتــى اإلصالحــات الجديــدة تتخللهــا ثغــرات
قانونيــة واســتثناءات معتبــرة ،مثــل تغاضيهــا عــن أوضــاع مالييــن العامــات المنزليــات.
الك�الــة �فــ�ي مــارس � ،بعــد اإلعــان عنهــا �فــ�ي �نو�فم�بــر  2020ك�ج ــز ٍء مــن م�بــادرة إصــاح
� قدمــت � بعــض اإلصالحــات عــى �ن�ظ ــام
ف
الم�روضــة عــى العمالــة األ�ج ن� ب�يــة،
العمــل لــوزارة المــوارد ال� بشــر� ية والتنم�يــة اال�ج تماع�يــة ،مســتهد ف� ًة � ت خ� ف��يــف � بعــض ال ق��يــود
ف
إ�طــار ،والســماح
� بعــد مــا �تل ق�تــه مــن �ن ق� ـ ٍد شــد� يد � ،بالســماح لهــم � بت�غ � ي�يــر
ظ
الو�ا�ئــف � بعــد ا�نتهــاء ع ق�ــد العمــل أو ضمــن مــدة خ

التن�� يذ�يــة لهــذه الم�بــادرة � ت ف�شــل
الك��يــل ،ولكــن اللوا�ئــح
رب العمــل أو
لهــم � بطلــب �تأشــ� يرة خ�ــروج دون الحصــول عــى إذن ّ
ف
ف
�فــ�ي التطــرق لعــدة � قضا�يــا مهمــة ،مــا �ي� بعــث � بالشــكوك حــول م ق�ــدار الت�غ � ي�يــر الــذي ســتحد�ثه عــى أرض الوا�قــع� ،فأحــد أو�ج ــه

اإل�غ ف�ــال الك� بــرى هــو إســ ق�اط عــدة أصنــاف مــن العمــال مــن � بنــود اإلصالحــات ال�ج د�يــدة � ،بمــن �ف� يهــم مال� ي� يــن العامــات
المنزل�يــات.

والعامــات المنزل�يــات �تحتلــن أحــد أســوأ الموا�قــع اال�ج تماع�يــة � ب�يــن العمــال األ�ج ا�نــب ،إنْ لــم �تكــن األســوأ إطال ً� قــا� ،ف� يكثــر أنْ

الو�� في�ــ�ي  � ،بمــا
وص�هــن
� ي�ج � بــرن عــى العمــل عــى مــدار الســاعة ،وأنْ �تصــادر �ج وازا�تهــن ،وأنْ � ي�ج � بــرن عــى العمــل خ�ــارج
ف
ظ

ال�ادمــات المنزل�يــات العمــل �فــ�ي عــدة منــازل ،ح�يــث
� يتضمــن االســت�غالل ال�ج نــي أح� يا�نًــا ،و�فــ�ي عــدة حــاالت ف�ــرض عــى خ

ـ�يص ،وهــذه األوضــاع �تتنــوع حســب �ج نســ� ية العاملــة والحما�يــة الممكــن لهــا
� يؤ�ج ــر
ف
الك��يــل العامــات � بالســاعة لر� بحــه الشـ خ

ـ�ارة � بالدهــا.
الحصــول عل� يهــا مــن سـ ف

� يشــكل الم ق�� يمــون حوالــ�ي �ثلــث ســان ال�بــاد ،أي � قرا�بــة  12مل�يــون مــن  34مل�يــون �نســمة ،و 75%منهــم � قادمــون مــن الهنــد

وال�ل� ب�يــن ،و� يوا�ج هــون مشــاكل عد�يــدة � بسـ� بب عــدد مــن التن�ظ � يمــات و� قوا�ن�يــن العمــل المع ق�ــدة
و� باكســتان و� بن�غ ــادش ومصــر ف
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ك�الــة
ال�ــاص � ،ت ق�ــع كلهــا �تحــت م�ظ لــة �ن�ظ ــام
الك�الــة الــذي � يضــع العامــل األ�ج نــي �تحــت ف
ف
والضوا�بــط التن�ظ � يم�يــة لل ق�طــاع خ

التو��يــف
الك��يــل مــن صالح�يــة � ت�غ � ي�يــر ط� ب� يعــة
رب عملــه ،مــا � ي�ج علــه عرضــة لالســت�غالل لمــا � يملكــه
مواطــن ســعودي هــو �غ ال�بًــا ّ
ف
ظ
ظّ
المو�ــف الم ق�� يــم مــن ال� بــاد دون
ضــا حر�يــة التصــرف � بتســر� يح وإ � بعــاد
ك�الــة
أو �ن ق�ــل ف
المو�ــف دون الر�ج ــوع إل� يــه ،ولــه أ� ي ً
ظ
ســا� بق إ�نــذار ،و�فــ�ي الم ق�ا� بــل ال � يمكــن للعامــل م�غ ــادرة ال� بــاد دون �تأشــ� يرة خ�ــروج ،و� قــد � يضطــر العامــل الهــارب مــن ســوء

و�ــروف العمــل ال ق�اســ� ية للعمــل �فــ�ي الســوق الســوداء و� يص�بــح عرضــة الســت�غالل أشــد.
المعاملــة ظ
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 .13الحرب في اليمن

مــع دخــول الحــرب فــي اليمــن ســنتها الســابعة ،اســتمر القتــال بتصعيــد عســكري كبيــر فــي محافظــة
ـاكات جســيمة ،منهــا هجمــات عشــوائية علــى
مــأرب فــي فبرايــر  ،2021وارتكبــت أطــراف الحــرب انتهـ
ٍ
ـوات الحوثــي ،وهجمــات جويــة عشــوائية مــن التحالــف بقيــادة الســعودية ،وكان
مناطــق مدنيــة مــن قـ ّ

ضــد تجديــد اآلليــة
صــوت فــي أكتوبــر
مــن العــار علــى مجلــس حقــوق اإلنســان لألمــم المتحــدة أن
ّ
ّ

ـديد
ـط شـ ٍ
الدوليــة الوحيــدة للتحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي الصــراع فــي اليمــن ،إثــر ضغـ ٍ
مــن الســعودية وحلفائهــا ،مــع اســتمرار تدفــق األســلحة لهــا مــن الحكومــات الغربيــة.

استمرار القتال واألزمة اإلنسانية
� قدمــت الســلطات الســعود� ية الدعــم للحكومــة ال� يمن�يــة الرســم� ية منــذ مــارس � 2015فــ�ي عمل�يــة عســكر� ية دول�يــة ضـ ّد �قــوات
الحو�ثــ�ي الــي �تمكنــت مــن الســ� يطرة عــى العاصمــة صنعــاء �فــ�ي  ،2014ور�غ ــم مــا أشــ� يع حــول و�قــف إطــاق النــار �فال ق�تــال

ي واســع �فــ�ي محا ف��ظ ــة مــأرب أوا�ئــل � ،2021فحســب مشــروع � ب� يا�نــات ال� يمــن� ،ت�ج ــاوز العــدد
اســتمر منــذ �تصع� يــد عســكر ّ

التراكمــ�ي لله�ج مــات ال�ج و�يــة منــذ � بدا�يــة الحــرب  24,000ه�ج مــة �فــ�ي  ،2021راح ضح� ّ يتهــا الم� باشــرة  18,000مد�نــ�ي ٍّ � ب�يــن

� قت�يــل ٍو�ج ر�يــحٍ.

ال�ــراب الــذي أحد�ثتــه حــرب ال� يمــن عــى المد�ن� ي� يــن �فــ�ي � ،2021فأكثــر مــن  20مل� يــون �نســمة � بحا�ج ــة اآلن إلــى
واســتمر خ
اإلعا�نــة اال� قتصاد�يــة ،وأكثــر مــن  16مل�يــون �نســمة � يعا�نــون مــن ا�نعــدام األمــن ال�غ ذا�ئــ�ي  ،و�قــدر � ت ق�ر�يــر �نشــره � بر�نامــج التنم�يــة

التا� بــع لألمــم المتحــدة �فــ�ي �نو�فم� بــر أنّ عــدد ضحا�يــا الحــرب ســ�ي� بلغ  377,000مــع �نها�يــة  � ،2021قرا� بــة  60%منــه � ير�ج ــع

باب �غ �يــر م� باشــرة مر�ت� بطــة � بالحــرب مثــل صعو�بــة الوصــول إلــى الطعــام والمــاء والرعا�يــة الصح�يــة.
ألس ـ� ٍ

�تعهــدت ال�ج هــات الما�نحــة الدول� يــة � بالت� بــرع � بمل� يــارات الــدوالرات مــن المعو�نــة لل� يمــن ،وســاهمت الســلطات الســعود� ية
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ٍ
مســاهمات
واإلمارا�ت� يــة �فــ�ي صناد�يــق الت� برعــات
ح�ــل �ت� برعــات �فــ�ي الر�يــاض �فــ�ي  1مــارس � 2021تعهــد �فــ�ي
ســ�� ية وع ق�ــد ف
خ

المت� برعــون � بحوالــ�ي  1.7مل�يــار دوالر � ،بمــا � يتنا�قــض �تما ًمــا مــع ممارســات التحالــف و�تدم�يــره ال� قتصــاد ال� بلــد و� بن� يتــه التحت�يــة

لن�ســه.
الممكــن أن �تت� يــح لل� بلــد أن � يو�فــر ال�غ ــذاء ف

أثر كوفيد 19-وانهيار النظام الصحي اليمني
�تصاعــد عــدد اإلصا�بــات � بكو�ف�يــد� -19فــ�ي � 2021تصاعـ ًدا خ�ط� يـرًا� ،فــ�ي � بلـ ٍد لــم � يتل ق�ــى  99%مــن ســاّ �نها الل ق�ــاح ،ومنــذ أ� بر�يــل

 2020ســ�ج لت  1,500و�فــاة متعل ق�ــة � بكو�ف� يــد 19-لكــن األعــداد مــن األر�ج ــح أن �تكــون أعــى � بكث� يــر لعــدم �تو�فــر ال� ب� يا�نــات
ٍ
ال�دمــات الط� ب�يــة �قــد �تضرر كث� يـرًا من �ج ــراء الحــرب ،ح� يث دمرت
المتعل ق�ــة � بال�ج ا�ئحــة �فــ�ي مسـ
ـاحات واســعة مــن ال�بــاد� ،فتو ف�ــر خ

ـ�� يات
أو �تضــررت أكثــر مــن �نصــف المنشــآت الصح�يــة �فــ�ي ال� يمــن ،و� قامــت �قــوات التحالــف � ب ق��يــادة الســعود� ية � بهــدم المستشـ ف

والع�يــادات الصح�يــة ومراكــز التطع�يــم و�غ � يرهــا مــن المنشــآت الصح�يــة � باله�ج مــات ال�ج و�يــة � ،باســتهتار ٍ �تــا ٍّم � بالحالــة المحم�يــة

لهــذه الم� با�نــ�ي .

الفشل في تجديد آلية األمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب
ال�� بــراء ال� بارز�يــن
�فــ�ي  7أكتو� بــر  2021صــ ّوت م�ج لــس ح ق�ــوق اإل�نســان التا� بــع لألمــم المتحــدة عــى �ت�ج د�يــد وال�يــة �فر�يــق خ

الدول� ي�يــن واإل� قل� يم� ي�يــن � بشــأن ال� يمــن ،الــذي �تأســس �فــ�ي  2017للتح ق��يــق �فــ�ي اال�نتهــااكت الــي ار�تك� بهــا أطــراف الصــراع ،و�فــ�ي

وصم ـ ِة عــار ٍ عــى الم�ج لــس صــوت األعضــاء � بهامــش ٍض� ّ يــق را�فض�يــن �قــرارًا لت�ج د�يــد وال�يــة المح ق� ق��يــن المســت ق�ل� ين لســنت� ين
ـط كث�يـ ٍ
إضا�ف� يت�يــن لمرا�ق�بــة ال�ج را�ئــم �فــ�ي حــرب ال� يمــن ،وذلــك � بعــد ض�غ ـ ٍ
مو� ف� ـ ًة �فــ�ي س ـ� ب� يل ذلــك
وحل�ا�ئهــا،
ـف مــن الســعود� ية
ف
ظ

التر�غ �يــب والتهد�يــد.

ال�ر�يــق هــو اآلل�يــة الدول�يــة الوح�يــدة للتح ق��يــق �فــ�ي ا�نتهــااكت ح ق�ــوق اإل�نســان �فــ�ي حــرب ال� يمــن ،وإ� ي ق�ا ف�ــه � يعــد
واك�نــت هــذا ف
�نكســة ك� ب� يــر ًة �فــ�ي طر�يــق المحاســ� بة ،ومنــذ التصو�يــت �ناشــد �تحالــف لمن�ظ مــات �غ � يــر حكوم� يــة الم�ج لــس العمومــ�ي لألمــم

ـق �ج د�يــدة لرصــف الطر�يــق إلــى العدالــة �فــ�ي ال� يمــن.
المتحــدة لتأســ� يس آل�يــة �تح ق��يـ ٍ

الحكومات األوروبية واألمريكية تواصل بيع األسلحة للتحالف
وحل�ا�ئهــا �فــ�ي عــام  2021مــن
اســتمر �تد ف�ــق العتــاد والمعو�نــة العســكر� ية مــن الحكومــات األمر� يك�يــة واألورو� ب�يــة إلــى الســعود� ية
ف

و�دمــات دعــم ،و�تصــدرت الوال�يــات المتحــدة األمر� يك�يــة � قا�ئمــة مصــدري األســلحة
أســلحة و� قطــع �غ �يــار وص� يا�نــة و�تدر�يــب خ
للســعود� ية � فب�ــارق ك� ب�يــر ،دون أن � يســتص�غ ر ذلــك أهم�يــة العتــاد الــذي و�فر�تــه الحكومــات األورو� ب�يــة ،مــن � بر� يطا�ن�يــا وحــى ألما�ن�يــا

وإسـ� با�ن� يا وإ� يطال�يــا ،ل�ج هــود التحالــف �فــ�ي الحــرب.

ومــع �تعهــد اإلدارة األمر� يك�يــة ال�ج د�يــدة � بالعمــل عــى إ�نهــاء الحــرب �فــ�ي ال� يمــن و"إ�نهــاء اك ف�ــة أو�ج ــه الدعــم األمر� يكــ�ي للعمل�يــات
اله�ج وم�يــة �فــ�ي الحــرب" ،ف� ق�ــد �ت� ب�يــن أنّ اإل� ي ق�ــاف المرحــب �بــه ل� ب�يــع األســلحة للســعود� ية واإلمــارات الــذي أعلــن عنــه �فــ�ي � ينا�يــر

 2021اكن مؤ�قتًــا ،ح�يــث �ترا�ج عــت الحكومــة األمر� يك�يــة وعــادت إلــى �تو�ف�يــر األســلحة ألعضــاء التحالــف ،و�فــ�ي أ� بر�يــل 2021

ـاق أ�ج ــري مــع اإلدارة الســا� ب ق�ة � ق� يمتــه  23.4مل�يــار
وا ف� ق�ــت عــى �ن ق�ــل ِأســلحة متطــورة إلــى اإلمــارات المتحــدة � بمو�ج ــب ا� ت ف�ـ ٍ

ص� ق�ــة �ج د�يــدة لصوار�يــخ �ج و�-ج ــو إلــى الســعود� ية � ق� يمتهــا  650مل�يــون دوالر.
دوالر أمر� يكــ�ي  ،و�فــ�ي �نو�فم�بــر  2021وا ف� ق�ــت عــى ف
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 .14تطورات دولية متعلقة بالوضع الحقوقي
في السعودية

بــدأ عــام  2021بضغــط دولــي شــديد علــى القيــادة الســعودية لتحســين الوضــع الحقوقــي المــزري
فــي البــاد ،فقــد تولــت الســعودية رئاســة مجموعــة العشــرين فــي العــام الســابق واســتضافت قمــة
مجموعــة العشــرين الســنوية ،وأتــت إدارة أمريكيــة جديــدة تعهــدت باتخــاذ موقــف ناقـ ٍـد تجــاه الريــاض،
وإن كانــت وعــود الرئاســة األمريكيــة لــم تتحقــق ،فقــد اتخــذت خطــوات إيجابيــة تجــاه الســلطات
ْ
ـوي مــن البرلمــان األوروبــي ،وفــي وجــه كل ذلــك واصلــت
الســعودية
ً
دوليــا ،بمــا فــي ذلــك قـ ٌ
ـرار قـ ٌّ

الســلطات الســعودية فــي  2021اســتراتيجيتها اإلعالميــة باالســتثمار فــي الفعاليــات الموســيقية
ســلبية أحيانً ــا.
فعــل
والرياضيــة الدوليــة ،واجهــت ردة
ّ
ٍ
منــذ �تولــ�ي محمــد �بــن ســلمان وال�يــة العهــد أص� بحــت �ج هــود العال�قــات العامــة والســمعة الدول�يــة شـ ً
ـا�غل أساســ� ًّ يا للســلطات

صــا � بعــد أن �تل ق�ــت ســمعتها ضر�بــة ك� ب�يــرة مــن �ج ــراء �ج ر� يمــة � قتــل الصحا�فــ�ي �ج مــال خ�اشـ ق��ج �ي  ،ف� ق�ــد ســعت
الســعود� ية ،خ�صو ً
الســلطات � بعــد ذلــك ل�ج ــذب االســتثمار األ�ج نــي الــذي � يشــكل رك�يــز ًة أساســ� ي ًة ل� بر�نامــج التنم�يــة اال� قتصاد�يــة لولــ�ي لعهــد (رؤ�يــة

الت� ف��يــف مــن الض�غ ــط الدولــ�ي المتصاعــد � بتصو�يــر الســلطات كحكومــة ســاع� ية �نحــو اإلصــاح والت�غ � ي�يــر
 )2030وحاولــت
خ
والتحد�يــث.

الواليات المتحدة تنقلب على عقبيها
بأ�ــذ مو�قـ ٍ
ـف
صــب �ج ــو � با�يــدن ال� يم�يــن ر�ئ� ي ً
�فــ�ي  � 20ينا�يــر � 2021ن ّ
ســا �ج د� يـ ًدا للوال�يــات المتحــدة ،و�تعهــدت اإلدارة ال�ج د�يــد � خ

ـرض � با�يــدن
�نا� ق ـ ٍد �ت�ج ــاه الر�يــاض � بمــا � خي�الــف مو�قــف إدارة �ترامــب ،الــي ح ّ
صنــت ال ق��يــادة الســعود� ية مــن الن ق�ــد ،وللحــق ف�ـ َ
ـت�� بارات األمر� يك�يــة � ت ق�ر� يـرًا
�فــ�ي � ينا�يــر  2021إ� ي ق�ا ف ً�ــا مؤ�قتًــا لم� ب� يعــات األســلحة للســعود� ية واإلمــارات ،و�فــ�ي ف�� برا�يــر �نشــرت االسـ خ
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ـت�لص أنّ ولــ�ي العهــد الســعودي محمــد �بــن ســلمان وا ف�ــق عــى عمل�يــة � قتــل �ج مــال خ�اش ـ ق��ج �ي .
ر�فعــت عنــه الســر� ية � يسـ خ
و� بعــد �نشــر الت ق�ر�يــر أعلــن ال� ب�يــض األ� ب�يــض عــن ع ق�و�بـ ٍ
ير�ــح
ي � جّ
د�ــول ضــد  76مســؤول ٍســعود ّ
ـات �ج د�يــدة وح�ظ ــر �تأشــ� يرات خ
ال�ــارج (س� ياســة ح�ظ ــر خ�اش ـ ق��ج �ي ) ،لكنهــا �نــأت عــن إ�نــزال ع ق�و�بــات عــى محمــد �بــن
�تورطهــم �فــ�ي �تهد�يــد المعارض�يــن �فــ�ي خ
ســلمان �ن ف�ســه� ،بــل و�ت� ب� ّ يــن الح ً ق�ــا� ،فــ�ي العــام �ن ف�ســه� ،تواضــعُ الوعــود الســا� ب ق�ة "� بإعــادة ض�بــط" العال�قــات األمر� يك�يــة الســعود� ية،

و� يمكــن رؤ�يــة ذلــك مثـ ً
ص� ق�ــة دعــم عســكري � ق� يمتهــا  500مل�يــون دوالر مــع الســعود� ية �فــ�ي س ـ� بتم� بر،
ـا �فــ�ي الموا ف� ق�ــة عــى ف
ص� ق�ــة صوار�يــخ �ج و�-ج ــو � ق� يمتهــا  650مل�يــون دوالر.
وموا ف� ق�ــة �فــ�ي شــهر �نو�فم�بــر عــى ف

و�قــد ا� ت خ�ــذت أطــراف مــن الم�ج تمــع المد�نــ�ي خ�طــوات مهمــة لمحاسـ� بة المســؤول� ين عــن �ج ر� يمــة � قتــل �ج مــال خ�اشــ�ج �ي  � ،فف�ــ�ي
 19مــارس � 2021ن�جحــت الد� يم ق�راط�يــة �فــ�ي العالــم العر�بــ�ي اآلن (دون) ،وهــ�ي من�ظ مــة �غ �يــر ر � بح�يــة أسســها �ج مــال خ�اشـ ق��ج �ي

ت�ــذ الوال�يــات المتحــدة م ق�ــرًّا لهــا ،مــع خ�ط�ي� بتــه خ�د� ي�ج ــة �ج نك� يــز� ،فــ�ي �ت� بل� يــغ ولــ�ي العهــد � بالدعــوى ال ق�ضا�ئ� يــة ضــده،
و� ت خ

ال�اصــة � بس� ياســة ح�ظ ــر
ال�ار�ج �يــة األمر� يك�يــة � بإطــاق م�ج موعــة العمــل خ
و�فــ�ي أ�غ ســطس � قامــت المن�ظ مــة � بتنســ� ٍيق مــع وزارة خ
خ�اش ـ ق��ج �ي لتط� ب�يــق الح�ظ ــر.

أوروبا :خطوات متضاربة
ضــا لمحاسـ� بة ال ق��يــادة الســعود� ية عــى �ج ر� يمــة � قتــل خ�اشـ ق��ج �ي  � ،فف�ــ�ي  1مــارس  2021ر�فعــت
ا� ت خ�ــذت خ�طــوات �فــ�ي أورو�بــا أ� ي ً

ى �ج نا�ئ�يــة عنــد النا�ئــب العــام األلما�نــ�ي اســتهد�فت األ ف�ــراد المســؤول� ين عــن "�ج را�ئــم ضــد
من�ظ مــة مراســلون �بــا حــدود شــكو ً

للصح�� ي�يــن �فــ�ي الســعود� ية.
اإل�نســا�ن� ية" ،والشــكوى �تضمنــت المضا� ي ق�ــات الممنه�ج ــة
ف

اســت�دام
و�فــ�ي � يول� يــو  ،2021مــرر اال�تحــاد األورو�بــ�ي � قــرارًا � ينــدد � با�نتهــااكت ح ق�ــوق اإل�نســان �فــ�ي الســعود� ية ،و�تحد�يــ ًدا
خ

الســلطات الســعود� ية لع ق�و� بــة اإلعــدام واإلعــدام المســتمر لل�ج نــاة األحــداث ،ل� يكــون ذاك هــو ال ق�ــرار الثالــث حــول ح ق�ــوق
اإل�نســان �فــ�ي الســعود� ية �فــ�ي الســنوات الماض�يــة � ،بعــد �قــرار أكتو�بــر � 2020فــ�ي المــدة الســا� ب ق�ة ل ق�مــة م�ج موعــة العشــر� ين �فــ�ي
�نو�فم�بــر للعــام �ن ف�ســه �فــ�ي الر�يــاض.

واصــل ال� برلما�ن�يــون األورو� ب�يــون �ن ق�دهــم لســ�ج ل الســعود� ية الح ق�و�قــ�ي �فــ�ي  ،2021ح�يــث و�قــع أكثــر مــن  � 160برلما�نــ�ي � ب� يا�نًــا

� يدعــم المدا�فعــات عــن ح ق�ــوق اإل�نســان �نشــر �فــ�ي ال�يــوم العالمــ�ي للمــرأة �فــ�ي مــارس ،ودعــم أكثــر مــن  120منهــم � ب� يا�نًــا مشــا�بهًا

�فــ�ي �نو�فم�بــر ،ل� يع ق�ــد الحــوار األورو�ب�ي -الســعودي األول حــول ح ق�ــوق اإل�نســان �فــ�ي  27سـ� بتم� بر.

ال�ل�يــج والت ق�ــى أ�ثناءهــا مــع محمــد �بــن
و�فــ�ي د� يســم� بر � 2021قــام الر�ئ�يــس ف
ال�ر�نــي إ� يما�نو�يــل ماكــرون � ب�ج ولــة �فــ�ي منط ق�ــة خ

ســلمان ،ل� يضحــ�ي أول � قا�ئــد أورو�بــ�ي � يلت ق�ــ�ي � بولــ�ي العهــد منــذ م ق�تــل خ�اشــ�ج ق��ي �فــ�ي � ،2018فــ�ي خ�طــو ٍة مت�ج هــة �نحــو إعــادة
�تط� ب�يــع العال�قــات مــع ال ق��يــادة الســعود� ية.
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التلميع الرياضي
واصلــت الســلطات الســعود� ية مســاع� يها الدعا�ئ� يــة العالم� يــة � باالســتثمار �فــ�ي الر� ياضــة والتر�ف� يــه � ،فف�ــ�ي أكتو� بــر � 2021تكلــل
مســعى صنــدوق الثــروة الســ� ياد� ية الســعود� ية ،صنــدوق االســتثمارات العامــة ،لالســتحواذ عــى �نــادي �ن�يــو اكســتل � يو�نا� يتــد
ـل الــدوري
الر�يــايض ال� بر� يطا�نــ�ي � بالن�ج ــاح � ،ف
بص� ق�ــة � ق� يمتهــا  300مل�يــون �ج ن�يــه إســترل� يين ،و�فــ�ي موا ف� ق�تــه عــى االســتحواذ �َ ق�بِـ َ

من�صــل عــن الدولــة
الممتــاز اإل�ن�ج ل�يــزي � بح�ج ــة أنّ صنــدوق االســتثمارات العامــة ،و� ق� يمتــه � قرا�بــة �ترل�يــون ر�يــال ســعودي ،ك�يــا ٌ
ن ف
الســعود� ية ،ر�غ ــم وا�قــع التحامــه التــام معهــا و�تــرأس محمــد �بــن ســلمان وإدار�تــه لــه.

الح�ــات الموســ� ي ق�� ية ،و�ق� بــل
�فــ�ي د� يســم� بر ع ق�ــدت الســعود� ية أول ســ� باق �فورمــوال  1عــى أراض� يهــا ،إلــى �ج ا�نــب عــدد مــن
ف

ـ�ص� يات اإلعالم�يــة لت�ج نــب المســاهمة �فــ�ي �تلم�يــع صــورة
السـ� باق دعــت من�ظ مــات �غ �يــر ح ق�و� ق�يــة المتســا� ب ق�� ين وال�ج مهــور والشـ خ
ال�عال�يــات ،واســت�ج ا� ب ًة
ال�رصــة للحد�يــث عــن ا�نتهــااكت الح ق�و� ق�يــة �فــ�ي ال�بــاد أو � بر ف�ــض المشــاركة �فــ�ي ف
الســلطات ،إمــا � با�نتهــاز ف
ال�ورمــوال  1لو�يــس هاملتــون أ�نــه لــم � ير� َ تــحْ للتنا ف�ــس �فــ�ي ال�بــاد �ن�ظ ـرًا ل ق�معهــا م�ج تمــع الم�يــم.
لهــذه الدعــوات أعلــن �ن�ج ــم ف

الحقوق الرقمية
�فــ�ي � يول�يــو � 2021نشــر مشــروع � ب�ي�غ اســوس ،وهــو �تح ق��يـ ٌ
الع�ــو الدول�يــة � بالتعــاون مــع "� قصــص محرمــة" (Forbidden
ـق أ�ج ر�تــه
ف

اســت�دام � بر�نامــج الت�ج ســس � ب�ي�غ اســوس التا� بــع للشــركة اإلســرا�ئ� يل� ية
 )Storiesاســتنتا�ج ا�ته ،وســلط الضــوء عــى مــدى
خ
ض�مــة
ال�تــراق هوا�تــف أعــداد
خ
(م�ج موعــة إن إس أو) مــن �ق�بــل الــدول ال ق�مع�يــة � ،بمــن �ف� يهــا الســعود� ية واإلمــارات وال� بحر�يــن ،خ

والصح�� ي�يــن والمســؤول� ين الحكوم� ي�يــن ،وحــددت � قا�ئمــة
مــن النــاس �فــ�ي أر�ج ــاء العالــم � بمــن �ف� يهــم �نشــطاء ح ق�ــوق اإل�نســان
ف
التن�� يذ�يــة الراحلــة لمن�ظ مــة
كهــدف محتمــل للت�ج ســس ،وممــن اســتهد�فوا اك�نــت المد�يــرة
ٍ
�تعدادهــا  50,000ر� قــم ها�تــف
ف

ال ق�ســط ،المدا�فعــة عــن ح ق�ــوق اإل�نســان آالء الصد�يــق ،ومؤســس ال ق�ســط المدا�فــع عــن ح ق�ــوق اإل�نســان الســعودي � يحــى

عســ� يري.

ض�مــة ،و� بعــد ض�غ ــط مــن من�ظ مــات ح ق�و� ق�يــة منعــت (م�ج موعــة إن إس أو) مــن عــرض
�تلــت مــا كشــف مــن ح ق�ا�ئــق ردة �فعــل
خ

� بر�نامــج � ب�ي�غ اســوس �فــ�ي معــرض األمــن الدولــ�ي �فــ�ي لنــدن �فــ�ي  28-29سـ� بتم� بر ،واألهــم مــن ذلــك أنّ اإلدارة األمر� يك�يــة وضعــت

(م�ج موعــة إن إس أو) �فــ�ي � قا�ئمــة ســوداء �فــ�ي �نو�فم�بــر.

جوائز
ص�� يــات �ج ا�ئــزة مار�ت� يــن إ� ينالــز ال� بــارزة
�فــ�ي  � 2021ينا�يــر �تأهلــت المدا�فعــة عــن ح ق�ــوق اإل�نســان ل�ج � يــن الهذلــول لنها�ئــ�ي � ت ف
لنشــاطها �فــ�ي الد ف�ــاع عــن ح ق�ــوق المــرأة �فــ�ي الســعودة ،و�فــ�ي أ� بر�يــل �تل ق�ــت �ج ا�ئــزة �فا�تســاف ها�ف�يــل لعــام  ،2020وهــ�ي �ج ا�ئــزة
�بــارزة �تكــرم النشــاط المد�نــ�ي �فــ�ي الد ف�ــاع عــن ح ق�ــوق اإل�نســان ،و�قــد اكن لترش ـ� يح العد�يــد مــن أ� بطــال ح ق�ــوق اإل�نســان �فــ�ي

األ��يــرة ل�ج وا�ئــز دول�يــة دور ٌ ف� ّعــال �فــ�ي �ج ــذب اال�نت�بــاه لعملهــم الشــ�ج اع والتذك�يــر � بعمــل �تلــك األســماء
الســعود� ية �فــ�ي الســنوات خ
الم�غ � ّ ي�بــة وراء ال ق�ض�بــان.
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 .15التوصيات

التوصيات للمجتمع الدولي:

العمــل عــى ضمــان �فتــح �تح ق��يــق ح�يــادي وشــامل ومســت ق�ل و�فعــال �فــ�ي �ج ر� يمــة � قتــل �ج مــال خ�اشـ ق��ج �ي � يسـ َّمى
�ف�يــه كل المتورط�يــن وصـ ً
ـ�ا�فة؛
ـول إلــى رأس هــرم ال ق��يــادة ومحاسـ� بتهم �فــ�ي محاكمــة عادلــة وشـ ف
الو� قف �فوري ل� ب� يع كل األسلحة و�تصد� ير �تكنولو�ج � يا الر� قا� بة إلى السعود� ية؛
احتســاب وضــع ح ق�ــوق اإل�نســان �فــ�ي الســعود� ية عنــد التعامــل مــع الســلطات و� ت ق�� ي�يــم آ�ثــار هــذا التعامــل عــى
ح ق�ــوق اإل�نســان؛

� ت ق�د� يم و�تأ� ي� يد � قرارات األمم المتحدة لتأس� يس آل� ية ر� قا� ب� ية عىل وضع ح ق�وق اإل�نسان �ف�ي السعود� ية؛
مســاءلة ومعارضــة عضو�يــة الســعود� ية مســت ق�� ًبل �فــ�ي م�ج لــس ح ق�ــوق اإل�نســان لألمــم المتحــدة إن لــم �تط�بــق

الســلطات إصالحــات ح ق�� ي ق�� يــة؛ وحــث الســلطات الســعود� ية عــى �تط� ب� يــق التوص� يــات أد�نــاه.
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التوصيات للسلطات السعودية:

وال�عــي الاكمــل للحــق �فــ�ي حر�يــة التع� ب�يــر والت�ج مــع و�تشــك� يل ال�ج مع�يــات واإل ف�ــراج
ضمــان التكر�يــس ال ق�ا�نو�نــ�ي
ف

ال�ــوري و�غ � يــر المشــروط عــن كل معت ق�ــي الــرأي � بمــن �ف� يهــم المدا�فعــات عــن ح ق�ــوق اإل�نســان المعت ق�ــات
ف
لممارســة حر� يا�تهــن األساســ� ية؛

ال�اص � بالح ق�وق المد�ن� ية والس� ياس� ية؛
اال�نضمام إلى العهد الدول�ي خ
إصــاح الن�ظ ــام ال ق�ا�نو�نــ�ي �فــ�ي ال� بــاد ا� بتــدا ًء � بص� يا�غ ــة دســتور و�ن�ظ ــام �ج زا�ئــ�ي ومرا�ج عــة �ن�ظ ــام محار � بــة �ج را�ئــم
اإلرهــاب و�تمو� يلــه و�ن�ظ ــام ال�ج را�ئــم المعلوما�ت�يــة و�ن�ظ ــام النشــر والمط� بوعــات و�ن�ظ ــام ال�ج مع�يــات والمؤسســات
وضمــان امتثــال هــذه األ�ن�ظ مــة الاكمــل للمعا� ي�يــر الدول�يــة؛

ضمــان امتثــال األ�ن�ظ مــة األر � بعــة ال�ج د�يــدة الــي أعلــن عنهــا وي العهــد �فــ�ي  8ف�� برا�يــر  2021إلصــاح المؤسســات

ـ�ص� ية ،مــع المعا� ي�يــر الدول�يــة ،والحما�يــة الاكملــة لح ق�ــوق النســاء
ال ق�ضا�ئ�يــة � ،بمــا �فــ�ي ذلــك �ن�ظ ــام األحــوال الشـ خ

واألط�ــال؛
ف

ـ��ي ومنــح كل األ ف�ــراد المحروم�يــن مــن حر� يتهــم كل الضما�نــات ال ق�ا�نو�ن�يــة
وضــع حــد لممارســة االعت ق�ــال التعسـ ف
األساســ� ية وح ق�ــوق المحاكمــة العادلــة؛

المت�صصــة والتو�قــف عــن ممارســة األعمــال اال�نت ق�ام�يــة ضــد المعارض�يــن الســلم� ي� ين
إل�غ ــاء المحكمــة ال�ج زا�ئ�يــة
خ

� بذر� يعــة محار �بــة اإلرهــاب؛

وضــع الحــد لممارســة التعذ�يــب والمعاملــة ال ق�اســ� ية � بمــا �فــ�ي ذلــك التو� ق� يــف المطــول � بمعــزل عــن العالــم
فّ
ال�ار�ج ــ�ي والح�ج ــز اال�ن ف�ــرادي ،والتح ق�� يــق �فــ�ي كل ادعــاءات التعذ�يــب � بتح ق�� ي ق� ٍ
وشــ�ا�فة
ــات ســر� يعة و�فعالــة
خ
ال�عــال للضحا�يــا � بمــا � يتوا�فــق مــع المعا� ي� يــر الدول� يــة؛
ومحاســ� بة كل المتورط� يــن و�تو�ف� يــر اإل�نصــاف ف
اإلل�غ اء الم� باشر لن�ظ ام الوال� ية وإ�نهاء ال ق�وا�ن� ين والممارسات اليت �تم� يز ضد المرأة؛
ن��يــذ حكــم اإلعــدام � بهــدف العمــل �نحــو إل�غ ا�ئــه؛ و�فــ�ي �تلــك األ�ثنــاء �تعد�يــل كل التشــر� يعات ال ق�ا�ئمــة
الحــد مــن � ت ف
�ب�غ ا�يــة ا� قتصــار �تط� ب�يــق ع ق�و�بــة اإلعــدام عــى ال�ج را�ئــم األكثــر خ�طــورة و�تحر�يــم إعــدام ال ق�اصر�يــن؛

ـت�� يد� ين
وضــع حــد لــكل ا�نتهــااكت ال ق�ا�نــون اإل�نســا�ن�ي و� قا�نــون ح ق�ــوق اإل�نســان �فــ�ي ال� يمــن وضمــان حصــول المسـ ف

الســر� يع ودون مع� ي ق�ــات عــى المســاعدات اإل�نســا�ن� ية وال� بضا�ئــع الضرور�يــة؛
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األشــ�اص مــن
اإل� ف�ــاء ال ق�ســري والمصاد� قــة عــى اال� ت ف�ا� ق� يــة الدول� يــة لحما�يــة �ج م� يــع
خ
وضــع حــد لممارســة خ

ت�ــاء ال ق�ســري؛
اال� ف
خ

�تحســ� ين اإلدارة واإلشــراف عــى منشــآت التو� ق�يــف وضمــان �تط� ب�يــق � قواعــد األمــم المتحــدة النموذ�ج �يــة الد�ن�يــا

لمعاملــة الســ�ج ناء �فــ�ي كل أماكــن التو� ق�يــف؛

الك�الــة والمصاد� قــة عــى اال� ت ف�ا� ق� يــة الدول� يــة لحما�يــة ح ق�ــوق �ج م� يــع العمــال المها�ج ر�يــن وأ�فــراد
إل�غ ــاء �ن�ظ ــام
ف
أســرهم وكذلــك ا� ت ف�ا� ق� يــة من�ظ مــة العمــل الدول� يــة  189عــن عامــات المنــازل؛

وضــع حــد لممارســة هــدم المنــازل �ب�غ �يــر حــق والته�ج �يــر ال ق�ســري لســا�نها ،ووضــع آل�يــات استشــارة مــع الســان
ال�ســارات.
اإل�طــار المسـ� بق و� ت ق�د�يــم التعو� يضــات الال� ئ ق�ــة عــى خ
والتأكــد مــن خ

العمــل عــى �ت�ج ن�يــس اك ف�ــة األ ف�ــراد عد� يمــ�ي ال�ج نســ� ية والمصاد�قــة عــى ا� ت ف�ا� ق�يــة عــام  1954المتعل ق�ــة � بوضــع

ـ�اص عد� يمــ�ي ال�ج نســ� ية ،وكذلــك ا� ت ف�ا� ق�يــة عــام  � 1961بشــأن � ت خ� ف��يــض حــاالت ا�نعــدام ال�ج نســ� ية ،والعهــد
األشـ خ

ال�ــاص � بالح ق�ــوق اال� قتصاد�يــة واال�ج تماع�يــة والث ق�ا�ف�يــة.
الدولــ�ي خ
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 .16التسلسل الزمني لألحداث المتعلقة بحقوق
اإلنسان في 2021
 5 – 3يناير

 14يناير

ع ق�ــد رالــ�ي دااكر ،رالــ�ي الطــرق الصع� بــة الــذي

ال�ت�يحــ�ي مــن
� ت خ� ف�� يــض حكــم الط� ب� يــب ول� يــد ف

�تن�ظ مــه شــركة "من�ظ مــة أمــاوري للر� ياضــة"

ســت ســنوات إلــى �ثــاث ســنوات وشــهر� ين،

ال�ر�نســ� ية� ،فــ�ي الســعود� ية.
ف

ســ�ر
التن�� يــذ � ،يتلوهــا منــع
ص�هــا مــع و� قــف
ف
ف
�ن ف
للمــدة �ن ف�ســها ،واإل�فــراج عنــه � بحكــم أ�نــه
مســ�ج ون منــذ �نو�فم� بــر .2017

 27يناير

 18يناير

اإلدارة األمر� يك� يــة ال�ج د�يــدة � ت ف�ــرض و� ف ًق�ــا مؤ�قت ًــا

�ترشــ� يح المدا�فعــة عــن ح ق�ــوق اإل�نســان إلــى

ل� ب� يــع األســلحة للســعود� ية.

�نها�ئ� يــات �ج ا�ئــزة مار�ت� يــن إ� ينالــز.

أواخر يناير

 8فبراير

اإل�فــراج عــن المدا�فــع عــن ح ق�ــوق اإل�نســان

ولــ�ي العهــد محمــد � بــن ســلمان � يعلــن أن

عصــام كوشــك � بعــد � قضا�ئــه حكمًــا � بالســ�ج ن

الســعود� ية ســتعتمد �ن�ظ ــام أحــوال مد�ن� يــة،

لمــدة أر �بــع ســنوات ،مــع � ب ق�ا�ئــه م ق�� يـ ًدا � بمنــع مــن

و�ن�ظ ــام معامــات مد�ن� يــة ،وال�ئحــة �ج زا�ئ� يــة

الســ�ر لمــدة أر � بــع ســنوات.
ف

لألحــام التعز� ير�يــة ،و�ن�ظ ــام إ�ث� بــات مــع �نها�يــة
العــام ،دون أنْ �تنشــر أي � ت ف�اص� يــل حــول ذلــك.

 10فبراير

 10فبراير

المت�صصــة �تحكــم عــى
المحكمــة ال�ج زا�ئ� يــة
خ

اإل�فــراج عــن المدا�فعــة عــن ح ق�ــوق اإل�نســان

ســتة �نشــطاء � ،بمــن �ف� يهــم الناشــطة إســراء

ل�ج �يــن الهذلــول � بعــد ا�ن ق�ضــاء مــدة محكوم� يتهــا،

ال�غ م�غ ــام � ،بمحكوم� يــات طو� يلــة � بالســ�ج ن.

مــع �ثــاث ســنوات �تحــت المالح�ظ ــة ومنــع مــن
الســ�ر لمــدة خ�مــس ســنوات.
ف
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 24فبراير

 27فبراير

�قــوات األمــن �تعت ق�ــل محمــد � با�قــر النمــر ،والــد الشــاب

ـت�� بارات األمر� يك�يــة �تنشــر � ت ق�ر� يـرًا ر�فعــت عنــه الســر� ية
االسـ خ

المعت ق�ــل عــي النمــر� ،فــ�ي العوام�يــة ،ل� في�ــرج عنــه � بعــد

� خي�لــص إلــى أنّ ولــ�ي العهــد محمــد �بــن ســلمان وا ف�ــق عــى

� يوم�يــن.

الصح�ــ�ي �ج مــال خ�اش ـ ق��ج �ي .
عمل�يــة � قتــل
ف

فبراير-مارس

أواخر فبراير

اإل ف�ــراج عــن �ثال�ثــة عشــر �ناشــط ومــد ّو ن اعت ق�لــوا �فــ�ي

الصح�ــ�ي عــاء � بر�ن�ج ــ�ي � بعــد � قضا�ئــه محكوم� ية
اإل ف�ــراج عــن
ف

أ� بر�يــل  ،2019وهــم صــاح الح� يــدر و� بــدر اإل� براه� يــم

مد�تهــا ســ� بع ســنوات � بالســ�ج ن ،ل� يوا�ج ــه � بعــد ذلــك منعًــا

ومحمــد الصــادق و�ثمــر المرزو�قــ�ي وع�بــدهللا الدح� يالن

ـ�ر مد�تــه �ثما�نــ�ي ســنوات.
مــن السـ ف

الص�ــار ورضــا ال� بــوري
و�نا�يــف الهنــداس وعــي
ف
ال�� يــل
و�د� ي�ج ــة الحر�بــ�ي وم ق�� بــل الص ق�ــار و�فهــد أ� بــا خ
خ
وأ� يمــن الدر�يــس وع� بــدهللا الشــهري.

مارس

 14-6مارس

اعت ق�ــال الط� ب�ي�بــة والمدو�نــة ل�ج �يــن دا�غ ســتا�ن�ي  ،ل� في�ــرج

إضــراب عــن الطعــام �بــدأه  30معت ق�ــل رأي ،منهــم �نشــطاء

عنهــا �فــ�ي شــهر � يو�ن�يــو.

ح ق�ــوق اإل�نســان محمــد ال ق�حطا�نــ�ي  ،و�فــوزان الحر�بــ�ي ،

الن�� في�ــ�ي  ،و�فهــد العر�يــي ،والاك�تــب محمــد
وع� يــى
خ
ا�ــا عــى المضا� ي ق�ــات وســوء المعاملــة
الحض� يــف ،احت�ج جً
مــن �ق�بــل مســؤول�ي ســ�ج ن الحا�ئــر � ،بمــا �فــ�ي ذلــك ح� بســهم
�فــ�ي عن� بــر واحــد مــع ســ�ج ناء مــرىض �ن ف�ســ� ي� ين.

 22مارس

 14مارس

محكمــة االســتئناف �تصــدق عــى الحكــم � بالســ�ج ن

الك�الــة يسء
إد�ــال إصالحــات محــدودة عــى �ن�ظ ــام
ف
خ

لمــدة خ�مــس ســنوات عــى المدا�فعــة عــن ح ق�ــوق

الســمعة ،الــذي � يضــع العمــال األ�ج ا�نــب �فــ�ي المملكــة �فــ�ي

اإل�نســان �نســ� يمة الســادة.

الك�� يــل.
حالــة �ت� بع� يــة م ق�ا� بــل مواطــن � يتصــرف � بصالح� يــة
ف

أبريل

 5أبريل

ا�نتشار حاالت كو�ف� يد� 19-ف�ي س�ج ن الحا�ئر.

الحكــم عــى معت ق�ــل الــرأي ع� بدالرحمــن الســدحان
أ�ــرى منــع مــن
� بالســ�ج ن لمــدة  20ســنة �تت� بعهــا  20خ
الســ�ر.
ف
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 8أبريل

 19أبريل

الحكــم عــى الاك�تــب خ�الــد المهــاوش � بالســ�ج ن لمــدة

ل�ج � يــن الهذلــول �تتل ق�ــى �ج ا�ئــزة �فا�تســاف ها�ف� يــل لعــام

 25أبريل

 20أبريل

الحكــم عــى المدا�فــع عــن ح ق�ــوق اإل�نســان خ�الــد

الحكــم عــى المدا ف�ــع عــن ح ق�ــوق اإل�نســان محمــد الر� ب� يعــة

العم� يــر � بالســ�ج ن لمــدة ســ� بع ســنوات �تتلوهــا مــدة

� بالســ�ج ن لمــدة ســت ســنوات �تتلوهــا ســت ســنوات منــع

الســ�ر.
مما�ثلــة منــع مــن
ف

ـ�ر.
مــن السـ ف

أواخر أبريل

 8مايو

الحكــم عــى المــدون ع� بدالعز�يــز العــودة � بالســ�ج ن

و�فــاة معت ق�ــل الــرأي زه� يــر عــي شــر� يدة �فــ�ي ظ�ــروف

التن�� يــذ.
ص�هــا مــع و� قــف
ف
لمــدة خ�مــس ســنوات �ن ف

�غ ا مضــة .

 15يونيو

مايو-يونيو

مصط�ــى هاشــم الدرو�يــش � بدعــوى مشــاركته
إعــدام
ف

الســلطات الســعود� ية �تعت ق�ــل عــد ًدا مــن المدو�ن�يــن ،منهــم

�فــ�ي م�ظ اهــرات ال ق�ط� يــف ،شــر�ق�ي المملكــة ،الــي

ع�بــدهللا �ج �يــان وع� بدالرحمــن الشــ� خي��ي وأســماء الس ـ� ب�يع�ي

�ج ــرت ح� ينمــا اكن عمــره مــا � ب� يــن  17و 19عامًــا.

ول� ينــا الشــر� يف ور� ينــا ع� بدالعز�يــز و� ياســم� ين ال�غ ف��يــي.

 26يونيو

 27يونيو

اإل ف�ــراج عــن المدا�فعت�يــن عــن ح ق�ــوق اإل�نســان ســمر

اإل�فــراج عــن الــرادود محمــد � بو�ج � بــارة المســ�ج ون لنشــر

�بــدوي و�نســ� يمة الســادة � بعــد ا�ن ق�ضــاء محكوم� يت� يهمــا.

�ف� يد�يــو � ي ق�� يــم �ف� يــه شــع� يرة د� ين� يــة � بعــد �ثما�ن� يــة شــهور مــن

ـ�ر.
 10ســنوات �تتلوهــا مــدة مما�ثلــة مــن منــع السـ ف

 2020لنشــاطها د�فا ًعــا عــن ح ق�ــوق المــرأة �فــ�ي الســعود� ية.

الســ�ج ن.

 8يوليو

 6يوليو

الســلطات �ت�ج ــري عــد ًدا مــن المداهمــات �فــ�ي مد� ينــة
أ� بهــا ،معت ق�لــ ًة عــد ًدا مــن األاكد� يم� ي� يــن ،منهــم أســتاذ

آ�ــر
حضــور ال� باحــث الشــرع�ي ســلمان العــودة خ
�ج لســا�ته حــى اآلن عنــد المحكمــة ال�ج زا�ئ� يــة

الشــر� يعة � قاســم ال ق�ثــردي األلمعــ�ي  ،وأســتاذ الل�غ ــة

لمت�صصــة .
ا
خ

العر� ب�يــة محمــد الحازمــ�ي  ،وعــي �بــن حســن األلمعــ�ي .
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 8يوليو

 22يوليو

ال� برلمــان األورو�بــ�ي � يمــرر � قــرارًا � ينــدد � با�نتهــااكت

اعت ق�ال الناشط ع� بدهللا الم�بارك�ي .

ـت�دام
ح ق�ــوق اإل�نســان �فــ�ي الســعود� ية ،و�تحد� يـ ًدا اسـ خ
ن�� يذهــا
الســلطات الســعود� ية لع ق�و� بــة اإلعــدام و� ت ف
المســتمر � بحــق ال�ج نــاة األحــداث.

أواخر يوليو

 30يوليو

الد�� يــل وعــي
اإل�فــراج عــن الاك�ت� ب� يــن ع� بدالعز�يــز
خ

محاولــة � قتــل المدا ف�ــع عــن ح ق�ــوق اإل�نســان خ�الــد العم�يــر

الشــدوي واإلعالمــ�ي ع ق�ــل ال� باهــي دون �تهمــة.

�فــ�ي ســ�ج ن الحا�ئــر.

 8أغسطس

 12-9أغسطس

ال�لســط� ين� ي� ين واألرد�ن� ي� يــن
الحكــم عــى عشــرات ف

يد�ــل
المدا�فــع عــن ح ق�ــوق اإل�نســان محمــد ال ق�حطا�نــ�ي � خ

ال�لســط� ين� ية أحاكمًــا مطولــة
المر�ت� بط� يــن � بال ق�ض� يــة ف

ا�ــا عــى عــدم �ن ق�لــه
آ�ــر عــن الطعــام احت�ج جً
�فــ�ي إضــراب خ

� بالســ�ج ن �تتــراوح � ب� يــن ســتة أشــهر و 22ســنة.

الن�ســ� ية �فــ�ي ســ�ج ن الحا�ئــر وحرما�نــه مــن
مــن عن�بــر مــرىض ف
الكتــب وســوء معاملتــه.

 16أغسطس

 14أغسطس

محكمــة االســتئناف �تز�يــد الحكــم المنــزل عــى

اعت ق�ــال ع� بدالوهــاب الدو�يــش� ،ن�ج ــل الداع� يــة
الم� ف�ــ�ي
خ
أ�ــرى.
� قســر� يًّا ســل� يمان الدو�يــش ،مــر ًة خ

المدا ف�ــع عــن ح ق�ــوق اإل�نســان خ�الــد العم�يــر مــن سـ� بع
إلــى �تســع ســنوات � بالســ�ج ن.

سبتمبر

منتصف سبتمبر

محكمــة االســتئناف �تصــدق عــى الحكــم المنــزل

اإل�فــراج عــن �ناشــط ح ق�ــوق اإل�نســان � ياســر الع� يــاف � بعــد

عــى المدا�فــع عــن ح ق�ــوق اإل�نســان محمــد الر� ب� يعــة

إكمالــه محكوم� يتــه � بالســ�ج ن لمــدة ســنت� ين.

� بالســ�ج ن لمــدة ســت ســنوات.

أواخر سبتمبر

 29-28سبتمبر

اإل ف�ــراج عــن األاكد� يمــ�ي ع� بدالرحمــن الشــم� يري � بعــد

� بعــد ض�غ ـ ٍ
ـط مــن من�ظ مــات ح ق�و� ق�يــة ،منــع شــركة التكنلو�ج � يا

الســ�ر لمــدة  15ســنة.
� بعدهــا منعًــا مــن
ف

� ب�ي�غ اســوس �فــ�ي معــرض األمــن الدولــ�ي �فــ�ي لنــدن.

� قضا�ئــه حكمًــا � بالســ�ج ن لمــدة  15ســنة ،ل� يوا�ج ــه

اإلســرا�ئ� يل� ية (م�ج موعــة إن إس أو) مــن عــرض � بر�نامــج
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 5أكتوبر

 7أكتوبر

محكمــة االســتئناف �تصــدق عــى الحكــم المنــزل

م�ج لــس ح ق�ــوق اإل�نســان � يصــوت ضــد �ت�ج د�يــد وال�يــة

عــى معت ق�ــل الــرأي ع� بدالرحمــن الســدحان � بالســ�ج ن

اآلل� يــة الدول� يــة الوح� يــدة للتح ق�� يــق �فــ�ي ا�نتهــااكت ح ق�ــوق

لمــدة  20ســنة.

اإل�نســان �فــ�ي حــرب ال� يمــن ،وذلــك � بعــد ض�غ ــط شــد� يد مــن
وحل�ا�ئهــا.
الســعود� ية
ف

 12أكتوبر

 7أكتوبر

ال ق�تــل الوحــي لإلصالحــ�ي مــوىس ال ق�ر�نــ�ي �فــ�ي

�ن�ج ــاح مســعى صنــدوق االســتثمارات العامــة ،أال وهــو

ز�نزا�نتــه �فــ�ي ســ�ج ن ذه� بــان.

صنــدوق الثــروة الســ� ياد� ية الســعود� ية� ،فــ�ي االســتحواذ
عــى �نــادي �ن� يواكســتل � يو�نا� يتــد لكــرة ال ق�ــدم �فــ�ي � بر� يطا�ن�يــا

بص� ق�ــة � ق� يمتهــا  300مل� يــون �ج ن� يــه إســترل� يين.
� ف

 18أكتوبر

منتصف أكتوبر

اعت ق�ــال ع� بدالرحمــن الدو�يــش ،أخ ع� بدالوهــاب و�ن�ج ل

اإل ف�ــراج عــن الع�بــاس المالكــ�ي � بعــد � قضا�ئــه حك ًمــا � بالســ�ج ن

الم� ف�ــ�ي � قســر� يًّا ســل� يمان الدو� يش.
الداع�يــة
خ

لمــدة أر �بــع ســنوات.

 26أكتوبر

أواخر أكتوبر

الصح�ــ�ي ال� يمــي عــي محســن أ� بــو
الحكــم عــى
ف

وإ� ف�اؤه � قسر� يًّا.
اعت ق�ال األاكد�يم�ي سعود السرحان خ

لحــوم � بالســ�ج ن لمــدة  15ســنة.

 27أكتوبر

 5نوفمبر

اإل ف�ــراج عــن عــي النمــر � بعــد � قضا�ئــه حك ًمــا � بالســ�ج ن

إحالــة ع� بدالرحمــن الدو�يــش إلــى محاكمــة ســر� ية دون

أ�رى
لمــدة  10ســنوات ،ل� يوا�ج ــه � بعدهــا  10ســنوات خ

إعــام ذو�يــه.

ـ�ر.
مــن منــع السـ ف

 21نوفمبر

 14نوفمبر

ال�ا�تــح� ،ن�ج ــل الاك�تــب وعالــم
اعت ق�ــال عامــر متــروك ف

اإل ف�ــراج عــن ع�بــدهللا الزاهــر � بعــد � قضا�ئــه حك ًمــا � بالســ�ج ن

وإ� ف�ــاؤه � قســر� يًّا ،ل� في�ــرج
الس� ياســة متــروك ف
ال�الــح ،خ

أ�ــرى مــن
لمــدة  10ســنوات ،ل� يوا�ج ــه � بعدهــا  10ســنوات خ

عنــه �فــ�ي  1د� يســم� بر.

ـ�ر.
منــع السـ ف
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أواخر 2021

 5ديسمبر

�ن ق�ــل معت ق�ــل الــرأي إ � براه�يــم ال� يما�نــ�ي إلــى ز�نزا�نــة مــع
ك�� ير� ي�يــن هــددوه � بال ق�تــل عــدة مـ ٍ
ـرات ســا� ب ً ق�ا.
أر � بعــة � ت ف

الســعود� ية � ت ق��يــم �ج ا�ئــزة �فورمــوال  1ألول مــرة ،ر ف�ــض أحــد

�ن�ج ومهــا ،لو�يــس هاملتــون ،المشــاركة �ف� يــه � قا� ئ ً
ــا إ�نــه ال
� ير�تــاح للمنا�فســة �فــ�ي الســعود� ية.

 24ديسمبر
اعت ق�ــال الاك�تــب وال� باحــث ع� بــدهللا ال� يحــى � بعــد �نشــره
� ت�غ ر�يــدات � ينت ق�ــد �ف� يهــا التط� ب� يــع مــع إســرا�ئ� يل.
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