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اململكة ال�سعودية

على مدى نحو ت�سع �سنوات م�ست تنامت داخل اململكة ال�سعودية الدعوة للتحديث والدمقرطة 

ال�سيعية،  الأقلية  و�سد  املراأة،  �سد  التمييز  لإنهاء  الباب  يفتح  مبا  الديني،  اخلطاب  وجتديد 

جتا�رس  كما  تواكبها.  اأن  يتعني  التي  والت�رسيعية  والد�ستورية  املوؤ�س�سية  الإ�سالحات  واإجراء 

ال�سلطات  مواقف  عن  رغمًا  م�ستقلة،  اإن�سان  حقوق  منظمات  تاأ�سي�س  على  حقوقيون  ن�سطاء 

تلك  جتاه  متذبذبة  مواقف  ال�سلطات  اتخذت  وقد  املنظمات.  تلك  اإن�ساء  جتاه  املتعنتة  الر�سمية 

الدعوة، حتت وطاأة تنامي ال�صغوط الدولية من اأجل الإ�صالح يف العامل العربي، على خلفية 

الت�سامح تارة، وعادت تارة  اأبدت قدرًا من  التفجريات الإرهابية يف �سبتمرب 2001، حيث 

اأخرى ملالحقة دعاة الإ�سالح، ونا�سطي حقوق الإن�سان امل�ستقلني.

فر�س  حول  التوقعات  راجت   2005 اأغ�سط�س  يف  احلكم  مقاليد  عبدالله  امللك  تويل  ومنذ 

اأربع ق�سايا وثيقة  حمتملة لالإ�سالح ت�ستند اإىل اخلطاب الإ�سالحي للملك، الذي تركز على 

الق�سائي  النظام  يف  والنزاهة  التعبري،  وحرية  املراأة  حقوق  وهي  الإن�سان،  بحقوق  ال�سلة 

والت�سامح الديني.
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ومع اأن اخلطاب الإ�سالحي للملك قد فتح هام�سًا اأو�سع لختالف الآراء، و�سمح بظهور 

ت�سكل  اأو  امللك والأ�رسة احلاكمة،  نقد  اإىل  ما دامت ل متتد  لل�سيا�سات احلكومية،  ناقدة  اآراء 

م�سا�سًا بالإ�سالم اأو باملوؤ�س�سة الدينية ورجال الدين.

لكن اخلطاب الإ�سالحي للملك بدا مفتقرًا لإرادة �سيا�سية كافية، كما لقي مقاومة من الأجنحة 

�سديدة املحافظة داخل الأ�رسة املالكة واملوؤ�س�سة الأمنية واملوؤ�س�سة الدينية. وت�سكل »هيئة الأمر 

باملعروف والنهي عن املنكر« املعروفه بـ«ال�رسطة الدينية« اأداة حيوية لهذه الأجنحة يف قمع 

التي  ال�سيعية،  الطائفة  لتوجهاتها، وبخا�سة داخل  املخالفني  ال�سخ�سية، ويف تعقب  احلريات 

ظل حقها يف ممار�سة �سعائرها، واإقامة احتفالتها الدينية حمل اعتداءات م�ستمرة، رغمًا عن 

اخلطابات امللكية ب�ساأن الت�سامح الديني، واحلوار الوطني بني املذاهب والطوائف املختلفة.

اإىل  ترجمته  يتم  مل  للملك  الإ�صالحي  اخلطاب  فاإن  الدولية،  ال�صغوط  لرتاجع  ونظرًا 

على  الأخرية  اخلم�س  ال�سنوات  يف  الهجمات  تزايدت  بل  ت�رسيعية،  اأو  موؤ�س�سية  اإ�سالحات 

حريات التعبري، واأ�سحى دعاة الإ�سالح والن�سطون يف ر�سد انتهاكات حقوق الإن�سان اأهدافًا 

ثابتة لالعتقال التع�سفي، والتعذيب، واملحاكمات اجلائرة، واملنع من ال�سفر. وظلت ال�سلطات 

تفر�س حظرًا على اإن�ساء الأحزاب ال�سيا�سية، وعلى تاأ�سي�س منظمات حقوق الإن�سان، بينما 

باإن�ساء منظمه حقوقية، ت�سم عنا�رس مقربة من  حاولت ك�سب ود املجتمع الدويل، بال�سماح 

احلكومة، بينهم م�سئولون حكوميون واأع�ساء مبجل�س ال�سورى، كما اأن�سئت اإدارة حكومية 

انتقال عدوى  املخاوف من  الإن�سان.1 ومع تزايد  با�سم هيئة حقوق  الإن�سان عرفت  حلقوق 

»ربيع الثورات العربية«، �سهد عام 2011 مزيدًا من الت�صدد املقرتن بت�صعيد وتائر القمع جتاه 

التظاهرات والحتجاجات اجلماعية باململكة.2

1- حول تطورات الو�سعية العامة حلقوق الإن�سان يف اململكة ال�سعودية، انظر: التقارير ال�سنوية الأربعة ال�سابقة 

التي اأ�صدرها مركز القاهرة لدرا�صات حقوق الإن�صان حتت العناوين:

- حقوق الإن�سان يف العامل العربي 2008: من ت�سدير الإرهاب لت�سدير القمع، تقرير مركز القاهرة الأول،

http://www.cihrs.org/?p=1125 

- حقوق الإن�سان يف العامل العربي 2009: واحة الإفالت من املحا�سبة والعقاب، تقرير مركز القاهرة الثاين،

http://www.cihrs.org/?p=1115
- حقوق الإن�سان يف العامل العربي 2010: “ جذور الثورة”، تقرير مركز القاهرة الثالث،

http://www.cihrs.org/?p=1160
- حقوق الإن�سان يف العامل العربي 2011: “ �صقوط احلواجز”، تقرير مركز القاهرة الرابع،

http://www.cihrs.org/?p=2536
- وانظر اأي�سا”هام�س اأو�سع ومكا�سب غري موؤكدة “، هيومان رايت�س ووت�س، 27 �سبتمرب 2010 

http://www.hrw.org/reports/2010/09/27-0
 :2011 العربي  العامل  يف  الإن�سان  حقوق  الرابع:  الإن�سان  حقوق  لدرا�سات  القاهرة  مركز  تقرير  انظر   -2

»�صقوط احلواجز«

http://www.cihrs.org/?p=2536 
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العام 2012 حت�صن على الو�صعية املرتدية حلقوق الإن�صان، بل تزايدت  ومل يطراأ خالل 

وتائر القمع، الذي ا�ستهدف على وجه اخل�سو�س املدافعني عن حقوق الإن�سان واملعار�سني 

ال�سيا�سيني، كما وا�سلت ال�سلطات التعامل ب�رسامة جتاه اأ�سكال التظاهر والحتجاج ال�سلمي، 

رغمًا عن حمدوديتها، و�سعدت من قمعها -على وجه اخل�سو�س- للتظاهرات والحتجاجات 

من قبل املواطنني ال�سيعة، الذين ظلوا يعانون �سيا�سات التمييز املنهجي �سدهم، وتقييد حقهم يف 

ممار�سة �سعائرهم الدينية.

جرى توظيف املحاكم اجلنائية املتخ�س�سة وامل�ستحدثة با�سم مكافحة الإرهاب، يف حماكمة 

الإنرتنت.  �صبكة  على  والنا�صطني  احلكم،  نظام  ومنتقدي  الإن�صان،  حقوق  عن  املدافعني 

وتوا�صلت ممار�صات حجب املواقع الإلكرتونية التي تخرتق التعتيم الإعالمي على العتقالت 

والنتهاكات التي تطال املنخرطني يف الحتجاجات ال�سلمية. كما تتوا�سل النتهاكات الب�سعة 

مثلما  والنف�سي،  البدين  التعذيب  ممار�سات  عن  ف�سال  الحتجاز،  ومراكز  ال�سجون  داخل 

لالتفاقية  ج�سيمًا  انتهاكًا  ت�سكل  والتي  بالكرامة،  احلاطة  اجل�سدية  العقوبات  تطبيق  يتوا�سل 

الدولية ملناه�سة التعذيب التي �سبق للمملكة  اأن ان�سمت اليها.

�صغوط متوا�صلة على مدافعي حقوق الإن�صان ودعاة الإ�صالح:

ات�ساقا مع موقفها املتعنت جتاه تاأ�سي�س منظمات حقوقية م�ستقلة، رف�ست ال�سلطات يف مطلع 

العام منح ترخي�س ر�سمي لـ » مركز العدالة حلقوق الإن�سان«؛ بذريعة عدم توافق اأهداف 

املركز مع لئحة اجلمعيات واملوؤ�س�سات اخلريية املعمول بها. وقد طعن املوؤ�س�سون اأمام املحكمة 

الإدارية على رف�ص الرتخي�ص ملركز العدالة حلقوق الإن�صان.3 

وقد تقدم وليد اأبو اخلري رئي�س مر�سد حقوق الإن�سان يف ال�سعودية بطلب ترخي�س املر�سد، 

لكن بعد رف�س طلبه، قام بت�سجيل املر�سد يف كندا، ثم تقدم بعد ذلك للعاهل ال�سعودي بطلب 

ال�سماح للمر�سد بالعمل داخل ال�سعودية اإل اأنه مل يتلق ردًا بعد.4

حلقوق  العدالة  مركز  الإن�صان،  حلقوق  مركز  تاأ�صي�ص  طلبهم  رف�ص  على  يعرت�صون  »العدالة«  موؤ�ص�صو   -3

الإن�سان، 23 يناير 2012 

http://www.adalacenter.net/?act=artc&id=656
- م�سرية ت�سجيل مركز العدالة حلقوق الإن�سان، مركز العدالة حلقوق الإن�سان، 

 http://www.adalacenter.net/index.php?act=sec&pg=43
ت�صجيل  عملية  جناح  بعد  ال�صتهداف  خطر  حتت  الإن�صان  حقوق  مر�صد  رئي�ص  ال�صعودية:  العربية  اململكة   -4

املنظمة يف كندا، 16 مايو 2012، مركز اخلليج حلقوق الإن�سان، 

http://www.gc4hr.org/news/view/144
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من  الأكرب  الن�سيب  لها  فكان  »ح�سم«  ال�سعودية  يف  وال�سيا�سية  املدنية  احلقوق  جمعية  اأما 

اأبريل حكمًا على  الريا�س يف 10  املتخ�س�سة يف  املحكمة اجلزائية  اأ�سدرت  فقد  النتهاكات؛ 

�سنوات  خم�س  ملدة  ال�سفر  من  ومنعه  �سنوات،  اأربع  بال�سجن  البجادي  �سالح  حممد  النا�سط 

اأخرى، عقب اتهامه بال�صرتاك يف تاأ�صي�ص جمعية حلقوق الإن�صان، وت�صويه �صورة الدولة 

يف و�سائل الإعالم، ودعوة اأهايل املعتقلني ال�سيا�سيني اإىل التظاهر والعت�سام، والطعن يف 

ا�ستقاللية الق�ساء، وحيازة كتب ممنوعة. وقد �سدر احلكم يف جل�سة �رسية، بعد مرور اأكرث 

العادلة، وعلى الأخ�س  للمحاكمة  الأ�سا�سية  ال�سمانات  اعتقاله، ودون توفري  من عام على 

ال�سماح له بالت�سال بوكيله القانوين.5 

اأن�سئت  -التي  املتخ�س�سة  اجلزائية  املحكمة  ت�ستخدم  زالت  ما  ال�سعودية  اأن  بالذكر  جدير 

للنظر يف ق�سايا الإرهاب- يف حماكمة معار�سني �سلميني ون�سطاء حقوقيني بتهم  يف 2008 

ُم�صّي�صة، دون احرتام الإجراءات التي ت�صمن احلق يف حماكمة عادلة، ودون حتديد وا�صح 

حلدود اخت�سا�س املحكمة واآلية عملها.6

ود.  يونيو(   11 )يف  احلامد  الله  د.عبد  نف�سها  املنظمة  يف  الن�سطاء  اأي�سا  للمحاكمة  تعر�س 

حممد القحطاين يف )18 يونيو(، بعد اتهامهم بعدد من التهم، بينها اخلروج على ويل الأمر، 

العام، وت�سويه �سمعة  بالنظام  الق�ساء، واإن�ساء منظمة بدون ترخي�س وامل�سا�س  والطعن يف 

امل�سئولني يف الدولة، وزرع بذور الفتنة وال�سقاق والتحري�س على التحلل من الولء للملك7 

وحتري�ص املنظمات الدولية على اململكة. جاء ذلك عقب م�صاركة القحطاين يف جمل�ص حقوق 

للقحطاين  املن�سوبة  التهامات  باحلكم يف  النطق  يتم  اأن  املتوقع  املتحدة. ومن  بالأمم  الإن�سان 

يو�سف  الكرمي  د.عبد  نف�سها  املنظمة  يف  النا�سط  خ�سع  كما   8.2013 يناير   16 يف  واحلامد 

5- مدافع �سعودي عن حقوق الإن�سان يواجه خطر ال�سجن لتعاونه مع جمل�س الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان، 

الـ 21،  اأمام جمل�س الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان يف دورته  القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان  مداخلة مركز 

http://bit.ly/T5j6xk 2012 سبتمرب�

العفو  منظمة  �رسية،  حماكمة  اإثر  �سنوات  اأربع  بال�سجن  حقوقي  نا�سط  على  ال�سعودية:احلكم  العربية  اململكة   -

الدولية، 16 اأبريل 2012 

http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/saudi-arabia-human-rights-activist-

sentenced-four-years-jail-following-secr
6- هيومان رايت�ص ووت�ص: على ال�صعودية اإلغاء حمكمة الإرهاب، هيومان رايت�ص ووت�ص، 28 اأبريل 2012،

http://www.hrw.org/ar/news/2012/04/27
7- يتم ا�ستخدام قانون مكافحة جرائم املعلوماتية يف مادته ال�ساد�سة كاأ�سا�س لالتهام يف هذه اجلرائم 

http://www.citc.gov.sa/arabic/RulesandSystems/CITCSyste/Documents/LA_004_%20
A_%20Anti-Cyber%20Crime%20Law.pdf

 حقوق الإن�سان البارزين د. حممد القحطاين ود. عبد 
ْ

8- اململكة العربية ال�سعودية- ا�ستمرار حماكمة مدافعي

الله احلامد، مركز اخلليج حلقوق الإن�سان ، 4 يناير 2013 

http://www.gc4hr.org/news/view/311
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اخل�رس لال�ستجواب، ويتوقع اأن يتم اتهامه وحماكمته اأي�سًا. اأما النا�سط فوزان احلربي فقد مت 

منعه من ال�سفر دون �سبب قانوين يف 22 مايو املا�سي، قبيل �سفره حل�سور موؤمتر عن حقوق 

الإن�سان.9 كما منعت ال�سلطات ال�سعودية يف يونيو 2012 عددا من النا�سطني من ال�سفر، منهم 

عبداملح�سن العيا�سي وممدوح الزايدي وح�سني الزايدي وحممد احلويل، على خلفية توقيعهم 

ون�رشهم بيانا �صيا�صيا �صادر من املنظمة نف�صها بعنوان »للبيعة ال�رشعية �رشوط فلنطالب بها اأيها 

ال�سعب الكرمي« 10.

ويف 12 دي�سمرب، طال العتقال ال�سيخ �سليمان الر�سودي رئي�س جمعية »ح�سم« بعد �ساعات 

قليلة من ن�رس حما�رسة له بعنوان »حكم املظاهرات والعت�سامات يف ال�رسيعة الإ�سالمية«، 

تتوا�سل  بينما  باحلقوق.11  املطالبة  اأجل  ال�سلمي من  التظاهر والعت�سام  فيها م�رسوعية  اأكد 

حماكمة النا�سط احلقوقي فا�سل املنا�سف، الع�سو املوؤ�س�س ملركز العدالة حلقوق الإن�سان املعتقل 

بلدة  يف  �سلمية  وم�سريات  اعت�سامات  يف  بامل�ساركة  اتهامه  خلفية  على   ،2011 اأكتوبر  منذ 

العوامية. جتري املحاكمة اأمام املحكمة اجلزائية املتخ�س�سة يف مكافحة الإرهاب.12

ال�رشعية )�صلطة الأمة( وحقوق  البيعة  للمطالبني ب�رشوط  ال�صيا�صية  للمحاكمة  العا�رشة  -بيان عن وقائع اجلل�صة 

الإن�سان، جمعية احلقوق املدنية وال�سيا�سية يف ال�سعودية،31 دي�سمرب 2012 

http://www.acpra-hr.net/news_view_205.html
9- مدافع �سعودي عن حقوق الإن�سان يواجه خطر ال�سجن لتعاونه مع جمل�س الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان، 

الـ 21،  اأمام جمل�س الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان يف دورته  القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان  مداخلة مركز 

�سبتمرب 2012 

http://bit.ly/T5j6xk
و�صياغة  حقوقية،  جمعية  تاأ�صي�ص  يف  ال�صرتاك  بينها  من  بتهم  حقوقيني  نا�صطني  حتاكم  ال�صعودية  ال�صلطات   -  

بيانات �سادرة عنها، املركز الدويل لدعم احلقوق واحلريات، 4 يوليو 2012 

http://www.anhri.net/?p=56117
اخلط  موؤ�س�سة  ال�سفر،  من  احلربي  فوزان  ال�سيد  الإن�سان  حقوق  عن  املدافع  منع  ال�سعودية:  العربية  اململكة  

الأمامي، 22 مايو 2012 

http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/18449
10- اإفادات ميدانية من مر�سد حقوق الإن�سان يف ال�سعودية، وجمعية احلقوق املدنية وال�سيا�سية ال�سعودية.

- لالطالع على البيان انظر: 

http://www.acpra-rights.org/news_view_177.html
11- ال�سلطات ال�سعودية تعتقل ال�سيخ �سليمان الر�سودي رئي�س جمعية احلقوق املدنية وال�سيا�سية »ح�سم« ، جمعية 

احلقوق املدنية وال�سيا�سية ، 13 دي�سمرب 2012  

http://www.acpra-hr.net/news_view_202.html
�سليمان  ال�سيخ  )ح�سم(  وال�سيا�سية  املدنية  احلقوق  جمعية  رئي�س  ال�سابق،  والقا�سي  املحامي  اعتقال  �سعودية:   -

الر�سودي وتوقيفه،مركز اخلليج حلقوق الإن�سان ، 16 دي�سمرب 2012 

http://gc4hr.org/news/view/300
12- النا�سط املنا�سف ميثل اأمام املحكمة يف جل�سة ثانية، �سبكة را�سد الإخبارية، 13 مايو 2012 

http://rasid.com/artc.php?id=49293
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ال�سفر؛ ففي 10  ال�سمري من  النا�سط احلقوقي خملف  ال�سلطات قرارًا �رسيًا مبنع  اأ�سدرت 

اأبريل واأثناء عبوره ج�رس«امللك فهد« يف طريقه اإىل  مملكة  البحرين، مت اإبالغه بذلك القرار، 

وباأنه �سدر عقب الإفراج املوؤقت عنه بكفاله يف فرباير2010، وي�رسي ملدة ع�رس �سنوات! 

وكان ال�سمري قد اأودع يف ال�سجن يف يونيو 2010 ب�سبب اآرائه، حيث اتهم يف ذلك الوقت 

باأن كتاباته تزعج الآخرين. 13

منعت ال�سلطات النا�سط وليد �سامي اأبو اخلري رئي�س مر�سد حقوق الإن�سان بال�سعودية من 

ال�سفر، بناء على قرار من وزارة الداخلية يف 12 مار�س، كما جتري حماكمته اأي�سًا بتهمة 

ازدراء الق�ساء، وت�سويه �سمعة اململكة  من خالل اإعطاء معلومات كاذبة اإىل منظمة دولية.14 

كما يتعر�س وليد ل�ستدعاءات اأمنية متتالية للتحقيق معه يف ن�ساطه.15

يف 17 يونيو 2012 اعتقلت ال�سلطات النا�سط رائف بدوي، واأحالته للمحاكمة بتهمة اإن�ساء 

اأ�س�سها اإىل اإعالن 7 مايو، يومًا لليربالية  �سبكة ليربالية، وذلك يف اأعقاب دعوة ال�سبكة التي 

اجلزئية  املحكمة  اأعادت  16 وخالل حماكمته  الليربالية.  والكتابة عن  والتدوين  ال�سعودية  يف 

يف جدة تكييف التهام املوجه اإليه، حيث اتهمته بالإ�ساءة لالإ�سالم واخلروج على طاعة ويل 

الأمر؛ ثم  عادت يف جل�ستها بتاريخ 17 �سبتمرب لتقرر اإحالته اإىل حمكمة اأعلى –هي املحكمة 

التوبة حتى ل يعاقب بالإعدام،  اإليه تهمة الردة، وطلبت منه  اأن وجهت  العامة بجدة- بعد 

13- زيادة مقلقة للقمع والهجوم علي املجتمع املدني يف منطقة اخلليج« مداخلة مكتوبة ملركز القاهرة لدرا�صات 

حقوق الإن�سان اأمام جمل�س حقوق الإن�سان يف جل�سته 21 حتت البند4 »، �سبتمرب 2012 

http://bit.ly/QzMOgh
لدعم  الدويل  املركز  �سنوات،  ملدة ع�رس  ال�سفر  من  ال�سمري ممنوع  ال�سيخ خملف  والكاتب  احلقوقي  النا�سط   -

احلقوق واحلريات،

http://www.icsrf.org/index.php?option=com_content&view=article&id=161:2012-04-10-

10-59-15&catid=43:saudi-arabia&Itemid=135
- احلرية املكبلة، تقرير �سهري مار�س واأبريل 2012، مركز العدالة حلقوق الإن�سان، مايو 2012 

http://www.adalacenter.net/?act=artc&id=663
14- زيادة مقلقة للقمع والهجوم علي املجتمع املدني يف منطقة اخلليج، مداخلة مكتوبة ملركز القاهرة لدرا�صات 

حقوق الإن�سان اأمام جمل�س حقوق الإن�سان يف جل�سته الـ21 حتت البند4، م�سدر �سابق.

-احلرية املكبلة، م�سدر �سابق 

15-اإفادات ميدانية من مر�سد حقوق الإن�سان يف ال�سعودية.

16- زيادة مقلقة للقمع والهجوم علي املجتمع املدني يف منطقة اخلليج، م�صدر �صابق.

- على النظام ال�سعودي التوقف فورًا عن مالحقة ن�سطاء بتهم مزيفة، ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان، 

26 يونيو 2012 

http://www.anhri.net/?p=55783
-ال�صلطات ال�صعودية حتاكم نا�صطني حقوقيني بتهم من بينها ال�صرتاك يف تاأ�صي�ص جمعية حقوقية، و�صياغة بيانات 

�سادرة عنها، املركز الدويل لدعم احلقوق واحلريات، 4 يوليو 2012 

http://www.anhri.net/?p=56117
- لالطالع على موقع ال�سبكة الليربالية التي اأ�س�سها رائف بدوي انظر:

http://www.humanf.org:8686/vb/
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وهو ما رف�سه رائف بدوي . 17

التعذيب:

 ت�ستخدم ال�سلطات الأمنية التعذيب �سد املعتقلني، وذلك بال�رسب باخلراطيم والأ�سالك على 

الأيدي والأرجل، وال�سعق بالكهرباء يف الأماكن احل�سا�سة، والإجبار على الوقوف ل�ساعات 

طويلة، والأيدي مرفوعة لأعلى. وت�صتخدم هذه الأ�صاليب اأثناء التحقيق لنتزاع العرتافات 

بالإكراه. 18 كما ت�ستخدم اأ�ساليب التعذيب النف�سي، كالتهديد بالغت�ساب، اأو �سب ذويهم اأو 

معتقدات ال�سيعة منهم.19 وتبدو اآثار التعذيب على اأغلب من يتم الإفراج عنهم.20 ف�ساًل عن 

انخفا�س وزنهم.21من اأبرز هذه احلالت مو�سى جعفر املبيوق الذي تعر�س لتعذيب ج�سدي 

ونف�سي عنيف، مما �سبب له حالة من الهذيان والهزال. 22 

كما تعر�س نذير املاجد لل�رسب وال�سفع واللكم يف وجهه، والركل يف جميع اأجزاء ج�سمه، 

وجلده باآلة حادة على ظهره، واإجباره على الوقوف يف و�سع موؤمل لأربع �ساعات وذراعاه 

وتعر�س  باحلائط.23  راأ�سه  ي�رسبون  الأمن  رجال  كان  كما  مكبلتان،  وقدماه  مرفوعتان 

اأوائل  للمباحث  العامة  املديرية  اإىل  و�سوله  عقب  �سابط  يد  على  لل�رسب  ال�سليمان  ح�سني 

العام، وهو مكبل اليدين والقدمني؛ مما اأدى اإىل ك�رس �ساقه الي�رسى. وهدده ال�سابط بك�رس 

�ساقه الأخرى. 24 

17- ال�سعودية: حمرر موقع اإلكرتوين يواجه عقوبة الإعدام ، هيومان رايت�ص ووت�ص، 22 دي�سمرب 2012 

http://www.hrw.org/ar/news/2012/12/22
18- احلرية املكبلة، مرجع �سبق ذكره.

19- اململكة العربية ال�سعودية: خنق اأ�سوات املعار�سني يف املنطقة ال�رسقية، منظمة العفو الدولية، 

http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE23/011/2012/ar/262d7800-5032-4a9f-880f-

31dc8f337a90/mde230112012ar.pdf
20- احلرية املكبلة، مرجع �سبق ذكره.

21- املعتقل مو�سى جعفر املبيوق يتعر�س للتعذيب اجل�سدي والنف�سي، جلنة الدفاع عن حقوق الإن�سان يف �سبه 

اجلزيرة العربية ، 12 مايو 2012 

http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r=000/0000125814FB378D73275F/00000004/0000125814FB378D73275F/00
000002C3E2B1D55CF1BE2A01E60C0E52162621C7D1&id=5546&act=show&Sectyp=147

22- املرجع ال�سابق.

23- اململكة العربية  ال�سعودية: خنق اأ�سوات املعار�سني يف املنطقة ال�رسقية، مرجع �سبق ذكره.

24- املرجع ال�سابق. 

http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE23/011/2012/ar/262d7800-5032-4a9f-880f-

31dc8f337a90/mde230112012ar.pdf
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عقب اعتقال جمموعة من الإثيوبيني يف 15 دي�سمرب 2011، على خلفية �سالتهم يف بيت 

اأحدهم اأثناء منا�سبة دينية م�سيحية، جرى ترحيل الن�ساء منهم اإىل �سجن برميان، حيث اأجربن 

على خلع مالب�سهن، والك�سف عليهن بوا�سطة �سابطة �رسطة يف الأماكن احل�سا�سة، بدعوى 

البحث عن مواد غري قانونية خمباأة داخل اجل�سد، كما مت اإجبارهن على الب�سم على وثيقة، دون 

اأن ُي�صمح لهن بقراءتها، وذلك لإدانتهم بـ “الختالط” برجال دون اأن يكونوا متزوجني.25

رغم احلظر الدويل للعقوبات احلاطة بالكرامة الإن�سانية مبوجب التفاقية الدولية ملناه�سة 

يتوا�سل.  فاإن تطبيق عقوبات اجللد  ال�سعودية-  العربية  اململكة  اإليها  ان�سمت  التعذيب -التي 

وقد �سدر حكم ق�سائي على املواطنة امل�رسية جنالء وفا باجللد 500 جلدة، وباحلب�س ملدة 5 

اأ�سهر، ومل  �سنوات يف مايو املا�سي. وكانت قد احتجزت تع�سفيًا دون حماكمة ملدة �سنة و8 

اأفادت منظمات حقوقية حتى �سدور احلكم. وقد تقدمت جنالء  قانوين ح�سبما  لها دعم  يقدم 

بالطعن اأمام حمكمة ال�ستئناف التي اأ�سقطت العقوبة؛ لعدم وجود اأ�سباب تدينها. وبعد اإعادة 

حماكمتها اأيدت املحكمة احلكم ال�سادر بحقها، وقد تعر�ست داخل ال�سجن ل�سوء املعاملة، كما 

حرمت من الزيارات، ومن الت�سال بعائلتها 6 اأ�سهر كاملة.26

اتهام   اأحمد اجليزاوي احتمال �سدور حكم بالإعدام بحقه، عقب  يواجه املحامي امل�رسي 

املا�سي،  اأبريل  يف17  جدة  ملطار  و�سوله  عند  حمظورة  خمدرة  مواد  بحيازته  ال�سلطات 

اأن تكون الإجراءات املتخذة بحقه على �سلة برفعه دعوى  وكانت خماوف قد ثارت خ�سية 

اأمام الق�ساء امل�رسي للمطالبة باإطالق �رساح م�رسيني معتقلني باململكة، اخت�سم فيها العاهل 

ال�سعودي.27

25- ال�سعودية: توقيف م�سيحيني يف �سالة خا�سة، هيومان رايت�س ووت�س، 31 يناير 2012 

http://www.hrw.org/ar/news/2012/01/30-0
26- ال�سعودية: الكرامة تنا�سد الأمم املتحدة التدخل لدى ال�سعودية لوقف ا�ستمرار جلد مواطنة م�رسية، موؤ�س�سة 

الكرامة حلقوق الإن�سان، 8 اأغ�سط�س 2012

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4504:2012-08-  

06-13-23-36&catid=146:ak-com-sau&Itemid=50
27- اجليزاوي يوؤكد براءته، ويتهم الدعاء ال�سعودي بـ« التلفيق«، جلنة الدفاع عن حقوق الإن�سان يف �سبه 

اجلزيرة العربية، 6 �سبتمرب 2012،

http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlUak5RVkRBO
Q==&r={000AD/000043545083E8B1707DE/0000000F5AB1D73D3641209203FF0C3301/000043545083E8

 B1707DE/0000000BCBEC/000043545083E8B1707DE/0000000695{&id=5875&act=show&Sectyp=147
موؤ�س�سة  جدة،  مطار  و�سوله  فور  اجليزاوي  اأحمد  امل�رسي  احلقوقي  والنا�سط  املحامى  اعتقال  ال�سعودية:   -

الكرامة حلقوق الإن�سان، 18 اأبريل 2012 

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4422:2012-04-

19-15-32-05&catid=146:ak-com-sau&Itemid=50
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احلق فى التجمع ال�سلمي:

يف  امل�صاركني   �صد  الأمنية  حمالتها  خالل  الأ�صخا�ص  مئات  حتتجز  ال�صلطات   ظلت  

يف  �سادرة  تقارير  وقدرت   .  2011 منذ  للمملكة  طريقها  تعرف  بداأت  التي  التظاهرات، 

اأبريل اأعدادهم بنحو 600 �سخ�س، اأم�سى بع�سهم اأكرث من 6 اأ�سهر يف ال�سجن، دون توجيه 

اتهام اأو حتويل للمحاكمة. وحرم  عدد كبري  منهم  من تلقي الزيارات على الرغم من م�صى 

فرتة طويلة على اعتقالهم، بينما جرى ف�صل ما ل يقل عن 33 �سخ�سًا من وظائفهم.28 حيث 

يتعر�ص من ينخرط يف اأعمال الحتجاج خلطر مواجهة تدابري انتقامية بالف�صل من العمل اأو 

تخفي�س الرواتب. 29 

الداخلية تبيحان  اأنه يف يناير 2012 مت تعميم وثيقتني �سادرتني عن وزارة  جدير بالذكر 

�سيا�سة  اإىل  والنتقاد  اللوم  يوجه  الذي  العام  املوظف  ف�سل  اإىل  توؤدي  تاأديبية  تدابري  اتخاذ« 

الوظيفية  الهيئات مب�سئولياتهم وواجباتهم  اإحداهما على »توعية موظفي  الدولة، »كما تن�س 

واللتزام بعدم ن�رس اأو اإ�سدار اأو توقيع بيانات اأو خطابات تناه�س �سيا�سة الدولة، اأو تتعار�س 

مع اأنظمتها الأ�سا�سية«، وعلى »اأن تبا�رس الإجراءات النظامية للمطالبة بف�سل املوظف اأمام 

اجلهة املخت�سة وفقًا للنظام الوظيفي الذي يخ�سع له املوظف«. وقد مت ا�ستخدام هذه التعليمات 

�سد كل من �سارك يف التظاهرات اأو التجمعات ال�سلمية.30 

 كان اأغلب القمع هذا العام موجها للتظاهرات التي قام بها ال�سيعة يف املنطقة ال�رسقية؛ الأمر 

الذي اأدى ملقتل متظاهرين، مثلما حدث يف تظاهرة يف 11 فرباير، حيث قتل زهري ال�سعيد 

تفريق  اأثناء  مدرعاتها  تدخل  عقب  وذلك  ال�رسطة،  بر�سا�س  العوامية  بلدة  يف  �سقط  الذي 

وقد   31 فرباير.   9 يف  اإ�سابته  عقب  امل�ست�سفى  يف  امليداين  منري  وفاة  على  احتجاجا  م�سرية، 

28- احلرية املكبلة، مرجع �سبق ذكره.

- طبقًا ملركز عدالة حلقوق الإن�سان و�سل عدد املعتقلني من الأطفال حتى منت�سف اأغ�سط�س 24 طفاًل. للمزيد 

انظر:

http://www.adalacenter.net/?act=artc&id=688
29- اململكة العربية ال�سعودية : خنق اأ�سوات املعار�سني يف املنطقة ال�رسقية، مرجع �سبق ذكره.

30- املرجع ال�سابق.

31- قوات الكيان ال�سعودي تقتل ال�ساب منري امليداين، جلنة الدفاع عن حقوق الإن�سان يف �سبه اجلزيرة العربية، 

10 فربار 2012 

http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHl
Uak5RVkRBOQ==&r={000EC19D4/000067525083F19729674/00000000C270EA10C7D7D
E05DA3/000067525083F19729674/000000041EA2B1791EB&id=5238&act=show&Sectyp=147

- ا�ست�سهاد �ساب ثان من العوامية على يد قوات الأمن، جلنة الدفاع عن حقوق الإن�سان يف �سبه اجلزيرة العربية، 

10 فرباير 2012 

http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlUak5RVkR
BOQ==&r=000A3A/000061675083F2895FC2D/00000000A40D42272EC3C710DB/000061675083F2895F
C2D/0000000FB/000061675083F2895FC2D/0000000197C524AF5470&id=5240&act=show&Sectyp=147
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�سهدت القرية ذاتها يف 9 يوليو احتجاجًا على اعتقال “منر باقر النمر” اأحد اأبرز الرموز الدينية 

ال�سيعية، وت�سدت ال�رسطة للتظاهرة، وا�ستخدمت الر�سا�س احلى لتفريق املتظاهرين؛ مما 

اأدى لوفاة اثنني، واإ�سابة الع�رسات.32

ويف 26 يوليو اأ�سيب ع�رسات املتظاهرين يف القطيف، حني ا�ستخدمت ال�رسطة الر�سا�س 

الذي كان  النا�سط  ال�ساخوري  اعتقل حممد  للنمر. وقد  اآخر داعم  �سلمي  لتفريق جتمع  احلي 

�سمن قائمة ت�سم 23 من الأ�سخا�س املطلوب القب�س عليهم على خلفية م�ساركتهم يف تظاهرات 

العام املا�سي 33.

يف 17 �سبتمرب حكمت املحكمة اجلزائية يف القطيف ب�سجن وجلد ثالثة من املتظاهرين بتهمة 

امل�ساركة يف جتمعات مناه�سة للدولة.34

ويف 13 يوليو اعتقلت 10 ن�ساء من عائلة املعتق، اأثناء احتجاجهن �سلمًيا على ا�ستمرار وجود 

اأ�سدرت  اأفرج عن املعتقالت لحقًا عدا طفلتني يف العائلة؛ حيث  اأ�رستهن، وقد  معتقلني من 

جهة التحقيق اأمرًا باإيقافهن وترحيلهن اإىل اإحدى دور رعاية الأطفال )الأحداث( يف الريا�س 

دون اإبالغ اأهلهن! كما مت التحقيق معهن دون ح�سور وكيل اأو حمام، ورف�س مدير فرع 

هيئة التحقيق والدعاء العام الإفراج عنهن بكفالة، بل حرمن من الزيارة اأو الت�سالت.35

ويف 7 مار�س اأ�سيب عدد كبري من الطالبات يف جامعة امللك خالد مبدينة اأبها جنوب اململكة، 

التعليم، وذلك عقب تدخل  بيئة  للمطالبة ب�رشورة حت�صني  وذلك خالل تفريق احتجاج لهن 

32-يتعني على ال�سلطات ال�سعودية توجيه تهمة اإىل رجل دين معار�س معتقل اأو اإطالق �رساحه، منظمة العفو 

الدولية، 10 اأغ�سط�س 2012

https://www.amnesty.org/ar/news/saudi-arabia-must-charge-or-release-detained-

dissident-cleric-2012-08-09
�سبه  الإن�سان يف  الدفاع عن حقوق  القطيف، جلنة  الأمن جتمعا يف  تفريق  اإثر  املحتجني  من  اإ�سابة عدد   -33

اجلزيرة العربية ، 28 يوليو 2012 

http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r=000C2F/00006375501FCB29F1543/0000000FD720F72A0BD35C5DFAD
42FF4A794906ABA4&id=5761&act=show&Sectyp=147

34- مركز ال�رسق يطالب ال�سلطات ال�سعودية بالكف عن املحاكمات على خلفية التظاهر ال�سلمي، مركز ال�رسق 

حلقوق الإن�سان، 20 �سبتمرب 2012، 

http://alsharqcenter.com/news/local_news/675
35-اعتقال 8 ن�ساء من عائلة »املعتق« بعد تظاهرهن لالإفراج عن ذويهن، جلنة الدفاع عن حقوق الإن�سان يف 

�سبه اجلزيرة العربية، 25 يوليو 2012 

http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r=000B/000038475011126214276/000000071D50A07306BB4A7314D5AF7
34127547D5EB60&id=5754&act=show&Sectyp=147
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دوريات الأمن وهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ملنعهن من الحتجاج.36 ويف 14 

بريدة  يف  للر�سول  امل�سئ  الفيلم  على  املحتجني  املتظاهرين  من  عدًدا  ال�رسطة  اعتقلت  �سبتمرب 

)الق�سيم �سمال �رسق الريا�س(، وقد اأفرج عنهم بعد ثالثه اأيام.37

ويف 7 اأكتوبر اأ�سدرت اإحدى املحاكم اأحكامًا بحق 15 �سخ�سًا كانوا قد اتهموا بالتحري�س 

تظاهرة  يف  م�ساركتهم  خلفية  على  قانونية،  غري  ب�سورة  والتجمع  والفتنة  الفو�سى  على 

احتجاجية يف 23 �سبتمرب اأمام �سجن »الطرفية« يف الق�سيم و�سط ال�سعودية، للمطالبة بالإفراج 

عن اأقارب لهم حمتجزين لفرتات طويلة. وت�صمنت الأحكام عقوبات نافذة باحلب�ص لفرتات 

اإىل90  تت�سمن اجللد من 50  التنفيذ  3 و15 عاما، ف�ساًل عن عقوبات موقوفة  ترتاوح بني 

جلدة، واحلب�ص فرتات ترتاوح بني �صهرين وخم�صة اأ�صهر. 38

 ويف 20 نوفمرب األقت قوات الأمن القب�س على 15 مواطنًا، نظموا وقفة احتجاجية اأمام مقر 

هيئة حقوق الإن�سان بالعا�سمة، للمطالبة بالإفراج عن ذويهم من املحتجزين دون حماكمة. 

التحريات  اإدارة  اإىل  اقتيادهم  قبل  والركل،  بال�رسب  املحتجني  على  العتداء  جرى  وقد 

والبحث اجلنائي ل�ستجوابهم. وكانت قوات الأمن قد احتجزت اأي�سا يف تلك الواقعة 22 من 

الن�ساء والأطفال من امل�ساركني يف الوقفة الحتجاجية، واأفرج عن الن�ساء والأطفال لحقًا، 

بعد اإجبارهم على التوقيع على تعهدات بالمتناع عن امل�ساركة يف مثل هذه الوقفات. 39

36- قوات الأمن ال�صعودية جتتاح كليتي الرتبية والآداب بجامعة امللك خالد مبدينة اأبها، جلنة الدفاع عن حقوق 

الإن�سان يف �سبه اجلزيرة العربية، 10 مار�س 2012 

http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r=00015CFB4417A3717C/000053004F74470604D92/000000022F70FCEC7
B355B271D7E90D&id=5342&act=show&Sectyp=147
- ال�صعودية  حتقيق يف اإ�صابة عدد من الطالبات اجلامعيات تظاهرن لتح�صني ظروفهن، بي بي �صي، 8 مار�س 2012 

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/03/120304_saudi_women_demo.shtml
37- ال�سلطات الأمنية تعتقل متظاهرين بتهمة ن�رسة الر�سول “�سلى الله عليه واآله” يف بريدة، جلنة الدفاع عن 

حقوق الإن�سان يف �سبه اجلزيرة العربية ، 16 �سبتمرب 2012 

http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r=0002F640/00004520505B05E715295/00000005756D5A43D2AE11F755F
3BFDA412A15E9D&id=5902&act=show&Sectyp=147

38- ال�سعودية - يجب الكف عن مالحقة املتظاهرين ال�سلميني اأمام الق�ساء ، 28 اأكتوبر 2012 

http://www.hrw.org/ar/news/2012/10/28
- على اململكة العربية ال�سعودية اأن توقف حماولت واأد الحتجاجات ال�سلمية ، منظمة العفو الدولية ،21 اأكتوبر 2012 

http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/saudi-arabia-must-halt-attempts-

stifle-peaceful-protest-2012-10-16
39- يتعني على ال�سعودية الإفراج عن املحتجني ال�سلميني املحتجزين اأو توجيه التهم اإليهم، منظمة العفو الدولية، 29 نوفمرب 2012 

http://www.amnesty.org/ar/news/saudi-arabia-must-release-or-charge-detained-

peaceful-protesters-2012-11-28
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يزالون رهن  بينهم 22 طفاًل ل  �سخ�سا،  اأن 175  العام  نهاية  وتقدر م�سادر حقوقية يف 

تقدر  كما  ال�سلمية.  التظاهرات  يف  امل�ساركني  مالحقة  خلفية  على  اململكة،  ب�سجون  الحتجاز 

اأعداد القتلى جراء قمع التظاهرات منذ مار�س 2011 وحتى نهاية 2012 مبا ل يقل عن 15 

قتياًل . 40

القمع املتزايد فى مواجهة احلراك ال�سيعي:

 مازالت الأقليات ال�سيعية والإ�سماعيلية41، تتعر�س للعديد من القيود التع�سفية على ممار�ساتها 

للحرية الدينية، كما تخ�سع لتمييز ر�سمي يف الوظائف احلكومية والتعليم، ول يتوىل اأي �سيعي 

اأيا من املنا�سب العليا احلكومية اأو الأمنية، ول ميثل الطائفة ال�سيعية والإ�سماعيلية �سوى �ستة 

اأع�ساء من 150 ع�سوًا يف جمل�س ال�سورى، كما تتعر�س اإىل امل�سايقات والعتقال والحتجاز 

امل�ساركة  اأو  ا�ستخدام مكربات ال�سوت خارج احل�سينيات،  اأو  التجمع،  لأ�سباب دينية، مثل 

ال�رسطة  بني  ا�ستباكات  حدثت   2012 يناير  ويف  العزاء.  ومواكب  الدينية  الحتفالت  يف 

وجمموعة من ال�سيعة يف القطيف اأثناء احتفالية دينية، نتج عنها مقتل �سيعي واإ�سابة 3 بجراح 

واعتقال عدد اآخر منهم.42 ويف 3 اأغ�سط�س اأطلقت ال�رسطة النار على عدد من املواطنني من 

اأهايل القطيف اأثناء م�ساركتهم يف الحتفالت الدينية التي قام بها ال�سيعة يف ذكرى ميالد الإمام 

احل�سن بن علي بن اأبي طالب، مما اأدى اإىل مقتل ح�سني يو�سف القالف.43

ويف 9 يوليو اعتقلت ال�سلطات رجل الدين املعروف ال�سيخ منر باقر النمر، بعد مطاردته 

من قبل دوريات اأمنية يف �سوارع بلدة العوامية يف حمافظة القطيف. وقد اأدى اإطالق النار 

اأثناء املطاردة اإىل ارتطام ال�سيارة التي ي�ستقلها النمر بجدار اأحد املنازل، مما اأدى اإىل  عليه 

اإ�سابته.44 وقد جرى اعتقاله ب�سبب اآرائه النقدية التي �رسح بها جتاه النظام ال�سعودي وانت�سار 

الإن�سان ،31 دي�سمرب 2012   العدالة حلقوق  املعتقلني، مركز  اإح�سائية جديدة عن  العدالة ي�سدر  40- مركز 

http://www.adalacenter.net/?act=artc&id=705
41- ترتكز الطائفة ال�صيعية يف املنطقة ال�رشقية، اأما الإ�صماعيلية فترتكز يف مدينه جيزان يف املنطقة اجلنوبية، 

وترتاوح اأعداد املنتمني للطائفتني ينب 10و15 % من �سكان اململكة.

42- Annual report of the United States Commission on International Religious Freedom 2012، 

United States Commission on International Religious Freedom
http://www.uscirf.gov/images/Annual%20Report%20of%20USCIRF%202012)2(.pdf
43 - قوات الكيان ال�سعودي تقتل ال�ساب ح�سني يو�سف القالف، جلنة الدفاع عن حقوق الإن�سان يف �سبه اجلزيرة 

العربية ، 4 اأغ�سط�س 2012 

http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r=000C2F/00006375501FCB29F1543/0000000FD720F72A0BD35C5DFAD
42FF4A794906ABA4&id=5791&act=show&Sectyp=147

44- ال�سلطات ال�سعودية تعتقل ال�سيخ منر باقر النمر، جلنة الدفاع عن حقوق الإن�سان يف �سبه اجلزيرة العربية، 9 يوليو 2012 
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فيديو ينتقد فيه النمر الأ�رسة احلاكمة.45

من  اأ�سخا�س   9 واعتقلت  يناير،   25 القديح يف  بلدة  يف  مداهمات  اأمنية  فرق  نفذت  كما 

ال�سيعة، بينهم م�سنون يف ال�ستينات من العمر. وقد اأحالت ال�رسطة املعتقلني-با�ستثناء امل�سنني 

النار على دوريات  باإطالق  اتهمتهم احلكومة  العامة حيث  املباحث  اإىل  اأفرج عنهم-  الذين 

العوامية يف حمافظة  بلدة  الأمن  �سبتمرب طوقت مدرعات  اأمن.46 ويف 10  �رسطة ورجال 

 23“ قائمة  �سمن  عليهم  القب�س  املطلوب  ال�سيعة  ال�سباب  ملالحقة  حملة  اإطار  القطيف، يف 

اإىل  لأدى  مما  متبادل،  نار  باإطالق  ذلك  واقرتن  الداخلية.  وزارة  اأعدتها  التي  مطلوبا” 

منهم،  عدد  واعتقال  ال�سيعة،  املواطنني  لبع�س  ممتلكات  وت�رسر  مواطنني،  اأربعة  اإ�سابة 

هذه  وقعت  وقد  ال�سيارتني.  اإحدى  �سائق  مقتل  عنه  نتج  نارية،  بطلقات  �سيارتني  واإ�سابة 

امل�سادمات واملداهمات بعد يومني من ت�رسيح وزير داخلية عن قرب الق�ساء على ما و�سفه 

بالفئة ال�سالة يف القطيف !!! 47

وقد اعتقلت ال�سلطات عددا من املواطنني اأثناء توجههم خارج اململكة؛ ففي 14 مار�س اعتقل 

ال�سيعي ال�سيد مرت�سى ها�سم املو�سوي، عند منفذ اخلفجي حينما كان يف طريقه اإىل الكويت48. 

http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r=000/0000523450111307439D4/0000000D19AB169072691DA50CB2CE1
F/0000523450111307439D4/0000000A70E69A7EE/0000523450111307439D4/0000000/00005
23450111307439D4/00000003&id=5677&act=show&Sectyp=147

45- مل�ساهدة فيديو اخلطاب:

http://www.youtube.com/watch?v=M3gsr-8TFNw
46- قوات الكيان ال�سعودية الأمنية تعتقل 9 مواطنني �سيعة يف بلدة القديح، جلنة الدفاع عن حقوق الإن�سان يف 

�سبه اجلزيرة العربية ، 25 يناير 2012،

http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r=000E576F2/000062944F252B3591A70/0000000AD4EE2977F4E1E7F406
7/000062944F252B3591A70/00000006B4F4303F6/000062944F252B3591A70/00000002&id=5
192&act=show&Sectyp=147
الدفاع عن حقوق  �سائقا بنجالدي�سيا، جلنة  النار ع�سوائيًا وتقتل  العوامية وتطلق  بلدة  تقتحم  الأمن  47- قوات 

الإن�سان يف �سبه اجلزيرة العربية ، 11 �سبتمرب 2012.

http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r=0001A02A7F765E169F/00006090505B25883A12B/00000005/000060905
05B25883A12B/00000009FBC3672CBEE5/00006090505B25883A12B/0000000D4A5321C&id
=5889&act=show&Sectyp=147
48- ال�سلطات ال�سعودية تعتقل ال�ساب ال�سيعي ال�سيد مرت�سى ها�سم املو�سوي، جلنة الدفاع عن حقوق الإن�سان يف 

�سبه اجلزيرة العربية ، 14 مار�س 2012 

http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r=00015CFB4417A3717C/000053004F74470604D92/000000022F70FCEC7
B355B271D7E90D&id=5360&act=show&Sectyp=147
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ويف 25 مار�س  اعتقل يا�رس ال�سيوخ اأثناء توجهه لدولة الإمارات يف مركز البطحاء احلدودي، 

وقد اأفرج عنه يف مطلع اأبريل.49 وقد اتهمتهم ال�سلطات الأمنية بامل�ساركة يف امل�سريات ال�سلمية 

التي خرجت �سابقٌا يف مدينة القطيف.

يف 18 مار�س اعتقلت ال�رسطة يف مدينة القطيف لعب الكرة ال�سيعي اأحمد �سمري الق�سلة.50 

ويف 22 مار�س اعتقل ال�ساب ال�سيعي عبد الله عي�سى املياد على خلفية م�ساركته يف مظاهرات 

�سلمية بالقطيف. وبح�سب اإفادات ميدانية فقد اأفرج عنه يف 15 اأكتوبر 51.

ومن ناحية اأخرى تعر�س عدد من ال�سيعة لالعتقال اأو املحاكمة، جراء ا�ستخدامهم حقهم 

ال�سادق،  �سادق  جعفر  الطفل  مار�س  يف  ال�سلطات  اعتقلت  حيث  الراأي  عن  التعبري  يف 

املوؤيدة حلقوق  ال�سعارات  بتهمة كتابة  الربيعية، وذلك  اأهايل  وال�ساب حيدر ح�سن املحل من 

ال�سيعة على اجلدران وعلى الأر�سفة، وقد اأفرج عن الطفل يف 21 مايو، يف حني بقى حيدر 

بالقطيف  اجلزائية  املحكمة  اأ�سدرت  كما  بالدمام.52  العامة  املباحث  ب�سجن  العتقال  رهن 

حكمًا جائرًا على اأحد املواطنني »منري عادل القري�س« من اأهايل مدينة �سفوى بال�سجن ثمانية 

اأ�سهر وغرامة مالية قدرها ع�رسة اآلف ريال، وذلك بتهمة امل�سا�س باأمن الدولة، وذلك من 

خالل اإر�ساله ر�سالة تليفونية يف ذكرى اليوم الوطني ال�سعودي، تت�سمن تعاطفه مع ال�سعب 

49- �سلطات الكيان ال�سعودي تعتقل ال�ساب يا�رس ال�سيوخ،، جلنة الدفاع عن حقوق الإن�سان يف �سبه اجلزيرة 

العربية ، 28 مار�س 2012 

http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r=00015CFB4417A3717C/000053004F74470604D92/000000022F70FCEC7
B355B271D7E90D&id=5378&act=show&Sectyp=147
50- اعتقال لعب نادي الرتجي ال�صاب ال�صيعي اأحمد �صمري الق�صلة، جلنة الدفاع عن حقوق الإن�صان يف �صبه 

اجلزيرة العربية ، 19 مار�س 2012 

http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r=00015CFB4417A3717C/000053004F74470604D92/000000022F70FCEC7
B355B271D7E90D&id=5366&act=show&Sectyp=147
51- ال�سلطات ال�سعودية تعتقل املواطنني ال�سيعيني اأحمد الداوود وعبد الله عي�سى املياد، جلنة الدفاع عن حقوق 

الإن�سان يف �سبه اجلزيرة العربية ، 24 مار�س 2012، 

http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r=000369/0000112444F7062DACC525/000000060E1D/0000112444F7062
DACC525/0000000E69/0000112444F7062DACC525/00000007BD2C165F90A74FA/00001124
 44F7062DACC525/000000053F99A7BC&id=5369&act=show&Sectyp=147
�سبه  يف  الإن�سان  حقوق  عن  الدفاع  جلنة  املحل،  ح�سن  وحيدر  ال�سادق  �سادق  جعفر  املواطنني  اعتقال   -52

اجلزيرة العربية ، 12 مار�س 2012 

http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r=00015CFB4417A3717C/000053004F74470604D92/000000022F70FCEC7
B355B271D7E90D&id=5352&act=show&Sectyp=147
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البحريني ودعمه لهم53. ويف �سياق اآخر يف 3 اأبريل 2012 قامت ال�سلطات بهدم م�سجد باخلرب 

يف املنطقة ال�رسقية، بحجة عدم موافقة اجلهات الر�سمية على بنائه رغم وجوده منذ ما يقارب 

اأربعة عقود54.

اأ�سدرت حمكمة �سعودية يف 16 دي�سمرب حكمًا بال�سجن ملدة 3 �سنوات  وقبيل نهاية العام، 

بحق رجل الدين ال�سيعي املعروف، ال�سيخ توفيق العامر، الذي اعتقل قبل اأكرث من 17 �سهرًا 

على خلفية دعواته الإ�سالحية املتكررة اإىل قيام ملكية د�ستورية، واإطالق احلريات الدينية، 

القانوين فقد كان من املتوقع الإفراج عن موكله  التمييز الطائفي. وبح�سب م�ست�ساره  واإنهاء 

وقد  رف�سه.  ما  وهو  اخلطابة،  عن  بالمتناع  تعهد  على  التوقيع  قبل  ما  اإذا  العامر،  ال�سيخ 

ت�سمن احلكم ال�سادر بحق العامر حظر �سفره ملدة 5 �سنوات ومنعه من اخلطابة. 55

حرية التعبري:

اجلزائية  املحكمة  اإىل  اأحيل   2011 مار�س   11 يف  اجلهني  خالد  اعتقال  من  عام  نحو  بعد 

املتخ�س�سة يف 22 فرباير، رغم اأنها خمت�سة بالنظر يف التهم املتعلقة بق�سايا الإرهاب، حيث 

اتهم بامل�ساركة يف التظاهرات، والتوا�سل مع و�سائل اإعالميه اأجنبية مما ي�سئ ل�سمعة اململكة.56 

يف  عمله  مقر  من  املعاتيق  علي  حبيب  الفوتوغرايف  وامل�سور  ال�ساعر  اعتقل  فرباير  ويف22 

اعتقاله،  يوم  اأي�صًا  اأُغلقت  والتي  الثقافية”،  “�سبكة فجر  اإ�رسافه على  ب�سبب  القطيف، وذلك 

ب�سبب ن�رسها اأخبارا و�سورا عن اأعمال الحتجاج يف منطقة القطيف.57

حقوق  عن  الدفاع  جلنة  القري�س،  عادل  منري  ال�سيعي  املواطن  على  جائرًا  حكمًا  ت�سدر  القطيف  حمكمة   -53

الإن�سان يف �سبه اجلزيرة العربية، 19 مار�س 2012 

http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r=00015CFB4417A3717C/000053004F74470604D92/000000022F70FCEC7
B355B271D7E90D&id=5364&act=show&Sectyp=147

54- احلرية املكبلة، مرجع �سبق ذكره.

55- حمكمة �سعودية تق�سي ب�سجن ال�سيخ العامر ثالث �سنوات، �سبكة را�سد الإخبارية ، 17 دي�سمرب 2012 

http://208.78.41.208/artc.php?id=51718
- احلكم ب�سجن توفيق العامر 3 �سنوات وحظر �سفره 5 اأعوام ، اإ�سالم تاميز ، 17 دي�سمرب 2012 

http://www.islamtimes.org/vdcjx8e8huqe8vz.3ffu.html
الدولية، 22  العفو  الإطالق«، منظمة  الريا�س »غري مربرة على  املحتجني يف  اأحد  ال�سعودية: حماكمه   -56

فرباير 2012 

http://www.amnesty.org/ar/news/saudi-arabia-trial-riyadh-protester-utterly-

unwarranted-2012-02-22
الدفاع عن احلريات  املعاتيق، مركز  الفوتوغرايف حبيب علي  ال�ساعر وامل�سور  يعتقل  ال�سعودي  الأمن   -57

الإعالمية وال�سحفية يف ال�رسق الأو�سط )�سكايز(، 28 فرباير 2012،

http://www.anhri.net/?p=49766 
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ويف اليوم التايل اعتقل ح�سني مالك ال�سامل امل�سور ومدير املوقع الإخباري ذاته، حيث نقل 

الإلكرتوين »الفجر«.59 ويف 25  املوقع  اأي�صًا بحجب  ال�صلطات  الدمام.58 وقامت  �سجن  اإىل 

فرباير اعتقلت ال�رسطة يف مدينة الطائف غربي البالد ال�سحفي جالل حممد اآل جمال مدير 

اإ�صقاط  على  والتحري�ص  املعار�صة،  تهم  اإليه  وجهت  حيث  »العوامية«،  الإلكرتوين  املوقع 

ال�صلطات بتعطيل  للتظاهرات يف املنطقة ال�رشقية. وقامت  الدولة، وذلك عقب تغطية املوقع 

املوقع الإلكرتوين.60   

ال�صحف  يف  الكتابة  من  كا�صغري  حمزة  ال�صحفي  الكاتب  مبنع  اأمرًا  ال�صلطات  واأ�صدرت 

واملجالت ال�صعودية،  وذلك بعد تغريدة كتبها على تويرت، اعتربتها احلكومة م�صيئة للدين، ثم 

اأ�سدرت احلكومة اأمرًا باعتقاله وذلك عقب تكفريه من البع�س، ومطالبات اآخرين باإعدامه 

اأو قتله.61 ولكنه كان قد فر اإىل ماليزيا حيث األقت ال�سلطات املاليزية القب�س عليه فى مطار 

كوالملبور الدوىل اأثناء �سفره اإىل نيوزيلندا للح�سول على �سفة لجئ هناك، وجرى ترحيله 

يف 12 فرباير اإىل اململكة. 62

يف 24 دي�سمرب طالت اإجراءات العتقال -باأمر وزير الداخلية- الكاتب ال�سعودي املعروف 

تركي احلمد، ب�صبب تعليقات له على موقع تويرت للتوا�صل الجتماعي، اعتربها البع�ص ت�صكل 

ال�سديد �سلوك جماعة الإخوان  التعليقات تتناول بالنقد  م�سا�سًا بالدين الإ�سالمي. وكانت هذه 

امل�سلمني يف م�رس، وتنعت بالنازية ما و�سفه بالتيارات الإ�سالموية.63

58- اعتقال ثالثة �صعوديني ب�صبب تغطيتهم ال�صحفية لالحتجاجات، جلنة حماية ال�صحفيني، 16 مار�س 2012 

http://cpj.org/ar/2012/03/018924.php
59- اململكة العربية ال�سعودية : خنق اأ�سوات املعار�سني يف املنطقة ال�رسقية، مرجع �سبق ذكره.

60- اعتقال ثالثة �صعوديني ب�صبب تغطيتهم ال�صحفية لالحتجاجات، مرجع �صبق ذكره.

61- كاتب �سحفي يواجه تهديدات، جلنة حماية ال�سحفيني، 12 فرباير 2012،

 http://cpj.org/ar/2012/02/018461.php
62- ماليزيا/ العربية ال�صعودية: ترحيل املدافع عن حقوق الإن�صان حمزة كا�صغري اإىل العربية  ال�صعودية، حيث 

يحتمل اأن يواجه عقوبه الإعدام، موؤ�س�سة اخلط الأمامي، 26 فرباير 2012 

http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/17521
63- ال�سعودية : ال�سبكة العربية ت�ستنكر اعتقال الكاتب ال�سعودي “تركي احلمد” ب�صبب تدوينات له علي تويرت، 

ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان ، 25 دي�سمرب 2012 

http://www.anhri.net/?p=66584
-توقيف الكاتب ال�سعودي تركي احلمد يحيي اجلدل حول عالقة ال�سلطة بالدين، احلوار املتمدن ،3 يناير 2012  

http://www.ahewar.org/news/s.news.asp?nid=895765
- Saudi writer arrested over blasphemous tweets، Doha center for media freedom، 26 December 2012 
http://www.dc4mf.org/en/content/saudi-writer-arrested-over-blasphemous-tweets

 - Saudi activists urge release of writer who ‹insulted› Islam، Doha center for media freedom، 3 January 2013
http://www.dc4mf.org/en/content/saudi-activists-urge-release-writer-who-insulted-islam
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حكمت املحكمة اجلزائية املتخ�س�سة على رجل الدين يو�سف الأحمد بال�سجن خم�س �سنوات 

وغرامة مائة األف ريال، بتهمة امل�سا�س بالنظام العام، ون�رس ما يثري الفتنة، وذلك على خلفيه 

بالإفراج عن  للمطالبة  اعت�سام  بعد  الن�ساء،  اعتقال  فيه  انتقد   2011 يوليو  ن�رسه يف  فيديو64 

القب�س  ال�سلطات  األقت  نا�سطني �سيا�سيني، وندد مبمار�سات الأجهزة الأمنية.65 ويف 5 مايو 

علي الدكتور اأحمد �صعد بن غرام الغامدي اأ�صتاذ علوم احلديث بجامعة اأم القري وع�صو الهيئة 

التاأ�صي�صية حلزب الأمة الإ�صالمي، عقب توجيهه نقدا لل�صلطات يف تغريداته علي موقع تويرت، 

ب�سبب اعتقالها للخ�سوم يف الراأي. كما طالب اأي�سا بقيام نظام حكم، يختاره املواطنون عرب 

القرتاع العام احلر يف البالد 66

يف 12 مايو اأ�سدر جمل�س الوزراء قرارًا بق�رس املمار�سة ال�سحفية على ال�سحفيني املعتمدين 

لدى هيئة ال�سحفيني ال�سعوديني، وذلك بدعوى منع الكتاب وال�سحفيني غري املتخ�س�سني من 

ادعاء اأمور غري �سحيحة اأو مكذوبة!! 67

وقد وا�صلت ال�صلطات ممار�صتها يف حجب املواقع الإلكرتونية، ليبلغ عدد املواقع ال�صيا�صية 

واحلقوقية املحجوبة يف اململكة 25 موقعًا اإلكرتونيًا.68

64- فيديو حديث يو�سف الأحمد 

http://www.youtube.com/watch?v=hqmpInlVsy0
65- املحكمة اجلزائية املتخ�س�سة ت�سدر اأحكامًا ابتدائية يف الق�سية املرفوعة من الدعاء العام بحق �سبعة متهمني، 

وكالة الأنباء ال�سعودية، 11 ابريل 2012، 

http://www.spa.gov.sa/viewphotonews.php?id=987918&pic=

66- املركز الدويل لدعم احلقوق واحلريات يدين اعتقال اأحمد بن �صعد بن غرام الغامدي، املركز الدويل لدعم 

احلقوق واحلريات، 15 مايو 2012 ،

http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r=000/0000125814FB378D73275F/00000004/0000125814FB378D73275F/00
000002C3E2B1D55CF1BE2A01E60C0E52162621C7D1&id=5555&act=show&Sectyp=147
مايو  ال�سعودية، 21  الأنباء  ثالثة، وكالة  اإ�سافة  الوزراء  يرا�س جمل�س  ال�رسيفني  / خادم احلرمني  67- عام 

 2012

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1000553
68- قائمة ببع�س املواقع املحجوبة من داخل ال�سعودية، مركز العدالة حلقوق الإن�سان “ تاريخ الطالع على 

القائمة 7 اأغ�سط�س 2012”

 http://www.adalacenter.net/?act=sec&pg=39.

- ال�سعودية: ال�سبكة العربية تدين حجب موقع ال�ساحة العربية، ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان، 10 

يوليو 2012،

http://www.anhri.net/?p=56446 



حقوق الإن�سان يف العامل العربي 

306

التمييز �صد املراأة:

ما زالت املراأه تعي�س يف و�سعية متدنية باملقارنة مع الرجل؛ حيث جتري معاملتهن كاأنهن 

عدد  يف  املراأة  عن  نيابة  القرار  يتخذ  الذي  الأمر  ويل  ل�سلطات  يخ�سعن  قانونًا،  قا�رسات 

اأمورها احلياتية، كالعمل والتعليم والزواج وال�سفر. كما مل تلتزم احلكومة بوعدها  اأهم  من 

املقدم عام 2009 ملجل�س حقوق الإن�سان عقب ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل لأو�ساع حقوق 

الإن�صان يف اململكة الذي يق�صي باإنهاء الو�صاية الذكورية على الن�صاء، على الرغم من اقرتاب 

الن�ساء ممنوعات من  املقبل.69ومازالت  العام  التايل يف  ال�سامل  الدوري  موعد ال�ستعرا�س 

العمل يف منا�سب الق�ساء والدعاء العام ومهنة املحاماة. 70

وقد منعت ال�سلطات ال�سعودية الن�ساء من امل�ساركة يف الألعاب الريا�سية الأوليمبية املقامة يف 

عام 2012 يف لندن، ولكن بالنظر لالنتقادات الدولية وا�سعة النطاق، عادت اململكة العربية 

ال�سعودية، واأعلنت ال�سماح للن�ساء بامل�ساركة يف هذه الألعاب، ولكن مت تقييدها بالألعاب التي 

تو�سف باأنها »تتنا�سب مع طبيعة املراأة وح�سمتها، ول تتعار�س مع تعاليم ال�رسيعة«. 71

69- التقرير ال�سنوي لعام 2011، منظمه هيومان رايت�س ووت�س،

http://cdhrap.net/defaa/_upl/msc/1101270711551296112315.pdf-22nd annual World Report )2012(، 

human rights watch،

 http://www.hrw.org/world-report-2012
70-املرجع ال�سابق.

71- ال�سعودية/اللجنة الأوملبية الدولية: م�ساركة املراأة ال�سعودية يف الأوليمبياد لي�ست اإل خطوة اأوىل، هيومان 

رايت�س ووت�س، 23 مار�س 2012 

http://www.hrw.org/ar/news/2012/03/23-0
-اللجنة الأوليمبية الدولية/ ال�سعودية: يجب اإنهاء احلظر على ممار�سة املراأة للريا�سة، هيومان رايت�س ووت�س، 

15 فرياير 2012 

http://www.hrw.org/ar/news/2012/02/15-0
- حقوق الإن�سان والدميقراطية، تقرير وزارة اخلارجية و�سوؤون الكومنولث الربيطانية، 3 مايو 2012 

http://cdhrap.net/defaa/_upl/msc/1205140502561336986176.pdf


