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موجز تنفيذي

منــذ تــويل ويل العهــد األمــر محمــد بــن ســلامن عــام
 ،2017قيــل الكثــر عــن محاوالتــه لتوطيــد ســلطته وترويع
خصومــه الحقيقيــن أو املتوقعــن .وصــف الكثــرون القمــع
الــذي أعقــب ذلــك بأنــه غــر مســبوق .ومــع ذلــك ،مل
يطلــق محمــد بــن ســلامن العنــان لهــذه الحملــة مــن
تلقــاء نفســه .متيــز صعــوده إىل الســلطة بتحــول كامــل
يف جهــاز أمــن الدولــة الســعودي .أصبحــت رئاســة أمــن
الدولــة املنشــأة حديثًــا ،بقيــادة عبــد العزيــز الهويرينــي
 الــذي كان يــرأس الرشطــة الرسيــة الســعودية الســيئةالســمعة املعروفــة باســم املباحــث العامــة ملــدة عقــد -
الــذراع التنفيذيــة لقمــع محمــد بــن ســلامن .ال ينبغــي
االســتهانة بــدور أمــن الدولــة :فجميــع انتهــاكات حقــوق
اإلنســان التــي ارتكبــت عــى مــدى الســنوات املاضيــة يف
اململكــة العربيــة الســعودية  ،بــدءا ً مــن االختفــاء القــري
والتعذيــب واالحتجــاز التعســفي  ،ميكــن إرجاعهــا إىل هــذا
الجهــاز .كــا لعبــت النيابــة العامــة واملحكمــة الجزائيــة
املتخصصــة دو ًرا بــارزًا يف اعتقــال ســجناء الــرأي مــن خــال
مقاضاتهــم والحكــم عليهــم بالســجن ملــدد طويلــة.

يلقــي هــذا التقريــر الضــوء عــى دور رئاســة أمــن الدولــة
يف ارتــكاب منــط واســع النطــاق ومنهجــي مــن انتهــاكات
حقــوق اإلنســان يف جميــع أنحــاء اململكــة العربيــة
الســعودية .يف حــن أن رئاســة أمــن الدولــة ليســت ســوى
مؤسســة واحــدة تعمــل كجــزء مــن جهــاز أمــن الدولــة
األكــر  ،فقــد ُمنحــت رئاســة أمــن الدولــة ســلطات
ومســؤوليات أكــر  ،مام ســمح لهــا بالعمــل دون أي إرشاف
قضــايئ وبإفــات كامــل مــن العقــاب .يتعمــق هــذا التقريــر
يف التاريــخ والهيــكل واإلطــار القانــوين لرئاســة أمــن الدولــة،
ويضعــه ضمــن نطــاق جهــاز األمــن األوســع يف اململكــة
العربيــة الســعودية .وتحقيقــا لهــذه الغاية ،يبحــث التقرير
يف الطــرق التــي اســتعملتها كل مــن رئاســة أمــن الدولــة
ومكتــب النيابــة العامــة ،وكالهــا ليســا محايديــن وغــر
مســتقلني عــن الســلطة التنفيذيــة ،التهــام وإدانــة واحتجاز
األفـراد بشــكلٍ منهجــي عــى أســاس مامرســتهم لحقوقهــم
وحرياتهــم األساســية .يوجــز التقريــر أخـ ًرا منــط انتهــاكات
حقــوق اإلنســان املرتكبــة ،غالبًــا اســتجاب ًة ملامرســة األفـراد
لحرياتهــم األساســية .ويشــمل ذلــك االســتخدام املنهجــي
لالختفــاء القــري والتعذيــب واالحتجــاز التعســفي ضــد
النقــاد الســلميني واملدافعــن عــن حقوق اإلنســان وســجناء
الــرأي بشــكل عــام.
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صيف عام  :2017إنشاء مؤسسات

جديدة ألمن الدولة

منــذ صعــود محمــد بــن ســلامن إىل منصــب ويل العهــد
يف عــام  ، 2017خضعــت اململكــة العربيــة الســعودية
لتغيــرات جذريــة لجهــاز أمــن الدولــة فيهــا  ،انعكــس
ذلــك مــن خــال إنشــاء مكتــب النيابــة العامــة ورئاســة
أمــن الدولــة يف يونيــو ويوليــو مــن نفــس العــام .منــذ ذلك
الحــن  ،ارتكــب جهــاز أمــن الدولــة الجديــد يف اململكــة ،
باالش ـراك مــع املحكمــة الجزائيــة املتخصصــة  ،انتهــاكات
جســيمة لحقــوق اإلنســان  ،مبــا يف ذلــك االختفــاء القــري
واالحتجــاز التعســفي والتعذيــب وســوء املعاملــة  ،ال ســيام
ضــد األف ـراد الذيــن ميارســون حقوقهــم يف حريــة التعبــر
والتجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات.
1

اململكــة العربيــة الســعودية  ،وهــو املنصــب الــذي يشــغله
امللــك ســلامن .أخ ـ ًرا  ،تــم نقــل جميــع األمــور املتعلقــة
بالشــؤون األمنيــة ،والتــي كانــت تخضــع ســابقًا لســلطة
وزارة الداخليــة  ،إىل رئاســة أمــن الدولــة «مبــا يف ذلــك
جميــع املهــام واملوظفــن وامليزانيــات والوثائــق».
4

ويضــاف إىل ذلــك أنّــه قبــل شــهر واحــد فقــط مــن إنشــاء
رئاســة أمــن الدولــة  ،يف  17يونيو  2017أنشــأ امللك ســلامن
مكتــب النيابــة العامــة ،ليحــل فعل ًيــا محــل هيئــة التحقيــق
واالدعــاء العــام الســابقة التــي كانــت تحــت ســيطرة وزارة
الداخليــة .تــم وضــع مكتــب النيابــة العامــة املشـكّلة حديثًا
أيضً ــا تحــت الســيطرة املبــارشة للملــك .ومبوجــب مرســوم
تأسيســه  ،فــإن مكتــب املدعــي العــام «مرتبــط مبــارشة
بامللــك» و «ال يجــوز ألحــد التدخــل يف عملــه».
5

أُنشــئت رئاســة أمــن الدولــة مبوجــب املرســوم امللــي رقــم
 293الصــادر عــن امللــك ســلامن بتاريــخ  20يوليــو .2017
ومبوجــب املرســوم  ،فقــد وضعــت كل مــن املديريــة
العامــة للمباحــث (املباحــث)  ،وقــوات األمــن الخاصــة،
وقــوات الطــوارئ الخاصــة  ،والقيــادة العامــة لطــران
األمــن ،واإلدارة العامــة للشــؤون الفنيــة ومركــز املعلومــات
الوطنــي  ،اللذيــن كانــوا يف الســابق كلهــم خاضعــن
الختصــاص وزارة الداخليــة ،تحــت الســلطة املبــارشة
لرئاســة أمــن الدولــة .مبوجــب املرســوم التأســييس  ،فــإن
رئاســة أمــن الدولــة تتبــع مبــارشة إىل رئيــس مجلــس وزراء
2

3

6

أدى إنشــاء رئاســة أمــن الدولــة و مكتــب النيابــة العامــة
إىل مركزيــة املؤسســات األمنيــة ومكافحــة اإلرهــاب يف
اململكــة .حيــث أصبحــت اآلن تحــت الســلطة املبــارشة
للملــك ســلامن ،ومكْنتــه هــو وابنــه  ،ويل العهــد محمــد
بــن ســلامن  ،مــن تعزيــز قوتهــا وســلطتهام عــى هــذه
املؤسســات مــع منحهــا قــد ًرا أكــر مــن حريــة التــرف
واإلرشاف عــى عملياتهــا.
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ترافَـ َـق إنشــاء رئاســة أمــن الدولــة ومكتــب النيابــة العامــة
أيضً ــا مــع ه ـزات سياســية داخــل العائلــة املالكــة ســعت
ـام فقــط مــن
إىل تعزيــز ســلطة محمــد بــن ســلامن .بعــد أيـ ٍ
إنشــا ِء مكتــب النيابــة العامــة  ،يف  21يونيــو  ، 2017أقــال
امللــك ســلامن ابــن أخيــه محمــد بــن نايــف مــن منصبــه
عندمــا كان وزيـرا ً للداخليــة وويل العهــد  ،واســتبدله بابنــه
محمــد بــن ســلامن الــذي كان آنــذاك نائــب ويل العهــد
ووزيــر الدفــاع .كان يُنظــر إىل هــذه الخطــوة إىل حــد
كبــر عــى أنهــا متعمــدة مــن قبــل طموحــات محمــد
ٍ
كملــك للمملكــة العربيــة
بــن ســلامن لخالفــة والــده
الســعودية .محمــد بــن ســلامن  ،الــذي رمبــا رأى أن ســلفه
محمــد بــن نايــف يشــكل تهديـ ًدا ملطالبتــه بالعــرش  ،ق ّيــد
بــن نايــف يف اإلقامــة الجربيــة ،واتهمــه الحقًــا بالفســاد
وعــدم الــوالء للعائلــة املالكــة.
7

8

مل ينتــه توطيــد محمــد بــن ســلامن للســلطة عنــد هــذا
الحــد .يف نوفمــر  ، 2017تــم تعيينــه لــإرشاف عــى
هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد ،والتــي رشعــت يف
تطهــر أفــراد العائلــة املالكــة الســعودية مــن الــوزراء
واملحافظــن والجــراالت الســابقني  ،بحجــة مكافحــة

الفســاد داخــل اململكــة .وفقًــا للجنــة  ،بحلــول عــام
شــخصا وتــم
 ، 2021تــم التحقيــق مــع أكــر مــن 460
ً
القبــض عــى  207أشــخاص بتهــم الفســاد واالحتيــال  ،مبــا
يف ذلــك الــوزراء الســابقني والنــواب املحافظــن ورجــال
األعــال األثريــاء وذوي العالقــات  .ومــع ذلــك  ،كان
الهــدف النهــايئ لحملــة الفســاد التــي قادهــا محمــد بــن
ســلامن هــو تهميــش خصومــه واألف ـراد املؤثريــن الذيــن
قــد يعرقلــون توليــه العــرش.
9

10

11

باإلضافــة إىل ذلــك  ،ســمح إنشــاء رئاســة أمــن الدولــة
ومكتــب النيابــة العامــة للســلطات الســعودية بإطــاق
موجــة مــن االعتقــاالت ضــد األفـراد الذيــن تــم اعتبارهــم
بأنهــم يهــددون موقــع محمــد بــن ســلامن الســيايس او
منتقديــن لسياســته  ،مبــا يف ذلــك املعارضــن الســلميني
واملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان واملحامــن واألكادمييــن
والصحفيــن .يف  9ســبتمرب  ، 2017اعتقلــت رئاســة أمــن
الدولــة ســلامن العــودة يف ذروة األزمــة بــن اململكــة
العربيــة الســعودية وقطــر .جــاء توقيــف العــودة  ،وهــو
عــامل دينــي بــارز وأكادميــي وأحــد دعــاة اإلصــاح الســيايس
البارزيــن يف اململكــة  ،انتقامـاً مبــارشا ً لنــره تغريــدة يدعو
12
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فيهــا اللــه إىل أن يألــف بــن قلــوب قــادة البلديــن «ملافيــه
خــر شــعوبهم»  .ووجهــت إىل العــودة  37تهمــة  ،مــن
بينهــا «إفســاد البــاد بالســعي املتكــرر لزعزعــة بنيــة األمــة
وإحــداث الفتنــة األهليــة» و «تأجيــج املجتمــع ضــد الحكام»
و «إثــارة الفــن» .بعــد ثالثــة أيــام مــن اعتقــال العــودة ،
ألقــت رئاســة أمــن الدولــة القبــض عــى الكاتبني الســعوديني
عبــد اللــه املالــي وعصــام الزامــل  ،وكالهــا معروفــان
بدعمهــا لإلصالحــات داخــل اململكــة .ال يـزال األفـراد الثالثة
محتجزيــن حتــى اآلن ،واســتمر تطهــر محمــد بــن ســلامن
للنقــاد الســلميني بــا هــوادة منــذ ذلــك الحــن.
13

14

15

يف األشــهر التاليــة  ،قُبــض عــى ع ـرات األف ـراد اآلخريــن
انتقــام واضــح ملامرســتهم حقهــم يف حريــة التعبــر ،
يف
ٍ
مبــا يف ذلــك العديــد مــن املدافعــات البــارزات عــن حقــوق
املــرأة الســعودية .عــى الرغــم مــن أن حملــة القمــع ضد
املعارضــن الســلميني مل تكــن جديــدة  ،إال أن اعتقــاالت مــا
بعــد عــام  2017كانــت مختلفــة بســبب «العــدد الهائــل
ونطــاق األف ـراد املســتهدفني خــال فــرة زمنيــة قصــرة ،
فضـاً عــن إدخــال مامرســات قمعيــة جديــدة مل تشــهدها
القيــادة الســعودية الســابقة».
16

17

إطار جديد لمكافحة اإلرهاب يجرم أي شكل
من أشكال المعارضة

تــم تحديــد هــذه الجهــود التــي قادهــا محمــد بــن ســلامن
لتهميــش املعارضــن الحقيقيــن أو املتصوريــن وإســكات أي
شــكل مــن أشــكال النقــد الســلمي داخــل اململكــة باعتــاد
إطــار قانــوين جديــد ملكافحــة اإلرهــاب يجــرم بشــكل فعــال
مجموعــة واســعة مــن األفعــال املحميــة مبوجــب الحــق يف
حريــة التعبــر  ،مبــا يف ذلــك عندمــا يُنظــر إليهــا عــى أنهــا
تنتقــد الحكومــة الســعودية أو سياســات محمــد بن ســلامن.
يف نوفمــر  ، 2017تــم اســتبدال قانــون العقوبــات
الســعودي لعــام  2014الخــاص مبكافحــة اإلرهــاب ومتويلــه
بنظــام مكافحــة جرائــم اإلرهــاب ومتويلــه  ،والــذي يحــدد
دور وواجبــات والتزامــات كل مــن رئاســة أمــن الدولــة
ومكتــب النيابــة العامــة و املحكمــة الجزائيــة املتخصصــة
يف مكافحــة الجرائــم املحــددة يف القانــون .قانــون
 ،2017الــذي تعــرض النتقــادات شــديدة بســبب تعريفــه
18

الفضفــاض لإلرهــاب وعقوبــات الســجن القاســية  ،مي ّكــن
بشــكل فعــال رئاســة أمــن الدولــة ومكتــب النيابــة العامــة
واملحكمــة الجزائيــة املتخصصــة مــن ارتــكاب انتهــاكات
لحقــوق اإلنســان  -مبــا يف ذلــك االختفــاء القــري
واالحتجــاز التعســفي  -مــع اإلفــات التــام مــن العقــاب.
19

بحلــول نهايــة عــام  ، 2017مــ َّر جهــاز أمــن الدولــة
الســعودي بتحــو ٍل كامــل .أصبحــت رئاســة أمــن الدولــة
الــذي تــم إنشــاؤها حديثًــا الــذراع التنفيــذي لحملــة محمد
بــن ســلامن الغــر املســبوقة ضــد املعارضــن الســعوديني،
ومنــذ ذلــك الحــن أصبــح مســؤوالً عــن انتهــاكات جســيمة
لحقــوق اإلنســان .كــا لعــب مكتــب النيابــة العامــة
واملحكمــة الجزائيــة املتخصصــة دو ًرا بــارزًا يف االحتجــاز
التعســفي لســجناء الــرأي مــن خــال مقاضاتهــم والحكــم
عليهــم بالســجن ملــدد طويلــة.
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إطار عمل مكافحة اإلرهاب لعام :2017
أداة قانونية للقمع

يجــرم تعريــف اإلرهــاب املنصــوص عليــه يف نظــام مكافحــة جرائــم اإلرهــاب ومتويلــه لعــام  2017العديــد مــن األعــال
املحميــة مبوجــب الحــق يف حريــة التعبــر والتجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات .وبحســب املــادة  1مــن القانــون ،
تعــرف “الجرميــة اإلرهابيــة” بأنهــا:
كل ســلوك يقــوم بــه الجــاين تنفيــذا ً ملــروع إجرامــي فــردي أو جامعــي بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش ،يقصــد
بــه اإلخــال بالنظــام العــام ،أو زعزعــة أمــن املجتمــع واســتقرار الدولــة أو تعريــض وحدتهــا الوطنيــة للخطــر ،او
تعطيــل النظــام األســايس للحكــم أو بعــض أحكامــه ،أو إلحــاق الــرر بأحــد مرافــق الدولــة أو مواردهــا الطبيعيــة
أو اإلقتصاديــة ،أو محاولــة إرغــام إحــدى ســلطاتها عــى القيــام بعمــل مــا أو اإلمتنــاع عنــه ،أو إيــذاء أي شــخص أو
التســبب يف موتــه ،عندمــا يكــون الغــرض -بطبيعتــه أو ســياقه -هــو ترويــع النــاس أو إرغــام حكومــة أو منظمــة
دوليــة عــى القيــام بــأي عمــل أو اإلمتنــاع عــن القيــام بــه ،أو التهديــد بتنفيــذ أعــال تــؤدي إىل املقاصــد واالغـراض
املذكــورة أو التحريــض عليهــا.
20

أعربــت اإلجــراءات الخاصــة لألمــم املتحــدة عــن قلقهــا
إزاء التعريــف الفضفــاض للقانــون لإلرهــاب واســتخدام
مصطلحــات غامضــة مثــل “اإلخــال بالنظــام العــام  ،أو
زعزعــة أمــن املجتمــع واســتقرار الدولــة  ،أو تعريــض الوحدة
الوطنيــة للخطــر  ،أو تعطيــل النظــام األســايس للحكــم”.
باإلضافــة إىل ذلــك  ،ذكــر خــراء األمــم املتحــدة أن هــذه
“العبــارات ميكــن أن تســتلزم أن مجموعــة مــن الخطــاب
ونشــاطات مــن الجمعيــات املحمية مبوجــب القانــون الدويل
لحقــوق اإلنســان بــأن توصــف محليًــا بأنهــا “إرهــاب””.
21

22

باإلضافــة إىل أنّــه يع ـ ّرف قانــون  2017اإلرهــايب بأنــه “أي
شــخص ذي صفــة طبيعيــة -ســواء أكان يف اململكــة أو
خارجهــا -يرتكــب جرميــة مــن الجرائــم املنصــوص عليهــا
يف النظــام ،أو يــرع أو يــرك أو يخطــط أو يســاهم يف
إرتكابهــا ،بــأي وســيلة مبــارشة أو غــر مبــارشة» .وكــا
أشــارت اإلجــراءات الخاصــة لألمــم املتحــدة  ،إن هــذه
العبــارة «تشــر عــى مــا يبــدو إىل أنــه حتــى األشــخاص
الذيــن مل يرتكبــوا جرميــة لتعزيــز هــدف إرهــايب ميكــن أن
يعاملــوا كمجرمــن إرهابيــن جنــاة».
23

24

عــى هــذا النحــو  ،منــذ عــام  ، 2017كان اإلطــار القانــوين
الســعودي ملكافحــة اإلرهــاب مبثابــة األســاس ملحاكمــة

مئــات األفــراد عــى أفعــال محميــة مبوجــب الحــق يف
حريــة التعبــر  ،مــا أدى إىل موجــة غــر مســبوقة مــن
االعتقــاالت واملحاكــات للمعارضــن الســلميني ،مــع
توجيــه تهــم اإلرهــاب للذيــن يعــرون عــن أي شــكل مــن
أشــكال النقــد.
يف عــام  ، 2020تــم تعديــل املــادة  12مــن قانــون 2017

لتفويــض النيابــة العامــة باإلفــراج املؤقــت عــن األفــراد
املشــتبه يف ارتكابهــم أيًــا مــن الجرائــم املحــددة يف القانون،
“مــا مل يرتتــب عــن ذلــك اإلرضار مبصلحــة التحقيقــات أو
كان يخــى هروبــه أو اختفــاؤه” .ومــع ذلــك  ،فــإن
اســتخدام مصطلــح “مصلحــة التحقيقــات” يظــل غامضً ــا ،
ووف ًقــا للعديــد مــن املكلفــن بواليــات يف إطــار اإلجـراءات
الخاصــة لألمــم املتحــدة “ ،ال يعالــج املخاطــر الجســيمة
التــي تشــكلها فــرات االحتجــاز الســابقة للمحاكمــة
الطويلــة التــي ينــص عليهــا هــذا القانــون ” .يف تحليــل
مشــرك صــدر يف  17ديســمرب  ، 2020أعــرب العديــد مــن
خــراء األمــم املتحــدة أيضً ــا عــن أســفهم ألنــه “عــى
الرغــم مــن املجموعــة العريضــة مــن املســائل” التــي قامــوا
بتفصيلهــا ،فــإ ّن تعديــل املــادة  12مــن القانــون  ،والــذي ال
ي ـزال غامضً ــا “ ،كان التعديــل الوحيــد الــذي تــم إج ـراؤه
لقانــون اإلرهــاب”.
25

26
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اإلطار القانوني
تــم إنشــاء رئاســة أمــن الدولــة يف  20يوليــو  ،2017وهــي
مكلفــة بفــرض اإلطــار الجديــد للمملكــة يف مكافحــة
اإلرهــاب .مينــح نظــام مكافحــة اإلرهــاب لعــام 2017
لرئاســة أمــن الدولــة ســلطة القبــض عــى املشــتبه بهــم
واحتجازهــم وإجــراء تحقيقــات جنائيــة ،مبــا يف ذلــك
“البحــث والتحــري والضبــط واملالحقــة الجنائيــة واإلداريــة
وجمــع األدلــة والقرائــن والتحــري املــايل والعمليــات ذات
الطابــع الــري ،وكذلــك تحديــد وتعقــب وضبــط وتحريــر
أمــوال املشــتبه بــه” يف أي من الجرائم املنصــوص عليها يف
القانــونُ .ينــح رئيــس رئاســة أمــن الدولــة أيضً ــا صالحيــات
مراقبــة اتصــاالت األفـراد والبيانــات املاليــة  ،وتحديــد مــا
إذا كان ميكــن اإلف ـراج عــن األف ـراد املحتجزيــن ،وفــرض
حظــر الســفر عــى أي مشــتبه بــه دون أي إرشاف قضــايئ.
يف الواقــع  ،يجــب عــى رئيــس رئاســة أمــن الدولــة فقــط
إبــاغ مكتــب النيابــة العامــة بق ـراره بفــرض حظــر ســفر
عــى فــرد يف غضــو  72ســاعة.
28

كــا هــو منصــوص عليــه يف املــادة  1مــن املرســوم
امللــي رقــم  ، 293ترتبــط رئاســة أمــن الدولــة مبــارشة
برئيــس وزراء اململكــة العربيــة الســعودية ،أي امللــك
ســلامن .تنــص املــادة  6مــن املرســوم عــى أن فريقًــا
مــن الخــراء داخــل مجلــس الــوزراء الســعودي مكلّــف
باق ـراح مزيــد مــن التعديــات عــى القوانــن الســعودية
والقــرارات الوزاريــة مــن أجــل مواءمتهــا مــع املرســوم
التأســييس لرئاســة أمــن الدولــة .وهكــذا تــم تحديــد دور
وصالحيــات وســلطة رئاســة أمــن الدولــة يف سلســلة مــن
القــرارات الوزاريــة الالحقــة.
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يف رســالتهم املشــركة املؤرخــة يف ديســمرب  ، 2020أكــد
املكلفــون بواليــات اإلجــراءات الخاصــة لألمــم املتحــدة أن
قانــون “ 2017منــح ســلطات غــر مقيــدة تقريبًا لرئاســة أمن
الدولــة يف مجــال مكافحــة اإلرهــاب”  ،نظـ ًرا ألن هــذا الجهــاز
قــد ينفــذ الصالحيــات املمنوحة لــه “بــدون إرشاف قضــايئ”.
35
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يف  16ينايــر  ، 2018اعتمــد مجلــس الــوزراء الســعودي
القـرار رقــم  217الــذي يعــدل القوانــن الســعودية الحاليــة
كوســيلة لتزويــد رئاســة أمــن الدولــة بالصالحيــات املخولــة
لهــا يف املرســوم امللــي .أتــاح هــذا الق ـرار لـــرئاسة أمــن
ووســع ســلطته عــى قــوات
الدولــة صالحيــات أوســع ّ
األمــن الداخليــة الســعودية.
36

وقــد عــدل القــرار قانــون الســجون  ،وأعطــى لرئيــس
رئاســة أمــن الدولــة ســلطة توقيــف واحتجــاز أي شــخص
متهــم بارتــكاب جرميــة متــس األمــن الوطنــي دون رقابــة
قضائيــة.
كــا أن القــرار رقــم  217يعــدل قانــون قــوات األمــن
الداخليــة  ،حيــث مينــح رئيــس رئاســة أمــن الدولــة ســلطة
تعيــن الضبــاط وتشــكيل لجــان التحقيــق املســؤولة عــن

إجــراء التحقيقــات الداخليــة يف مزاعــم ســوء الســلوك
مــن قبــل املســؤولني العاملــن تحــت ســلطة رئاســة أمــن
الدولــة ،عندمــا يحــدث ذلــك .ومــع ذلــك  ،فــإن هــذا
يعنــي بشــكل أســايس أن مزاعــم التعذيــب ،أو أي انتهاكات
أخــرى لحقــوق اإلنســان ارتكبهــا مســؤولو رئاســة أمــن
الدولــة  ،ال ميكــن مراجعتهــا بشــكل مســتقل ألن الجنــاة
واملحققــن املزعومــن ينتمــون إىل نفــس الســلطة.
37

وأخـرا ً  ،صــدر القـرار رقــم  217بتعديــل الالئحــة التنفيذية
لقانــون اإلج ـراءات الجنائيــة  ،ومنــح رئيــس رئاســة أمــن
الدولــة  ،إىل جانــب وزيــر الداخليــة  ،صالحيــات توقيــف
وزيــر يف املنصــب  ،أو وزيــر ســابق  ،أو فــرد يحمــل او كان
يحمــل لقــب وزيــر  ،بــرط أن يثــر وزيــر الداخليــة أو
رئيــس رئاســة امــن الدولــة هــذا األمــر مــع امللــك خــال
 24ســاعة بعــد إج ـراء التوقيــف.
38
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مرافق االحتجاز التي تديرها رئاسة أمن الدولة
هنــاك أربــع فئــات مختلفــة مــن الســجون يف اململكــة
العربية الســعودية ،وهي الســجون السياســية  ،والســجون
العامــة  ،ومراكــز احتجــاز األحــداث  ،ومراكــز االحتجــاز
التابعــة لقــوات التحالــف بقيــادة الســعودية يف اليمــن ،
باإلضافــة إىل مرافــق االعتقــال غــر الرســمية الرسيــة.
39

40

نظــ ًرا ألن الهويرينــي هــو رئيــس كل مــن رئاســة أمــن
الدولــة واملباحــث  ،فــإن هاتــن املؤسســتني متشــابكتان
بشــكل وثيــق.
وتديــر رئاســة أمــن الدولــة مــا يقــرب مــن  20ســج ًنا
سياسـيًا ومركــز احتجــاز يف جميــع أنحــاء اململكــة وتديــر
أيضــاً خمســة ســجون رئيســية ذات إجــراءات أمنيــة
مشــددة .وهــذه الســجون هــي ســجن الحائــر بالريــاض
وســجن ذهبــان بجــدة وســجن الدمــام وســجن الطرفيــة يف
بريــدة وســجن أبهــا.
42

الســجون السياســية والرسيــة شــبكة مــن مرافــق االحتجــاز
تديرهــا بشــكل فعــال املباحــث (أي املديريــة العامــة
للمباحــث)  ،والتــي تعمــل تحــت الســلطة املبــارشة
واملراقبــة لـــرئاسة أمــن الدولــة .قبــل إنشــاء رئاســة أمــن
الدولــة يف عــام  ، 2017كانــت الســجون السياســية تخضــع
لســلطة وزارة الداخليــة الســعودية  ،حيــث كانــت املباحث
تخضــع لســلطة األخــرة.
وتجــدر اإلشــارة إىل أنــه يف عــام  ، 2017تــم تعيــن
رئيســا لرئاســة أمــن الدولــة برتبــة
عبدالعزيــز الهويرينــي ً
وزيــر حكومــي .منــذ أغســطس  ، 2006كان يشــغل منصب
رئيــس املباحــث  ،وهــو املنصــب الــذي احتفــظ بــه بعــد
أن وضعــت املباحــث تحــت ســلطة رئاســة أمــن الدولــة،
41

43
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باإلضافــة إىل ذلــك  ،فــإن املباحــث تديــر مرافــق احتجــاز
غــر رســمية أخــرى .يُطلــق عــى أحــد هــذه املرافــق
الرسيــة ســيئة الســمعة اســم “الفنــدق” أو “الفيــا”
ويقــع جنــوب ســجن ذهبــان .هنــاك  ،تعرضــت العديــد
مــن املدافعــات عــن حقــوق اإلنســان  ،مبــا يف ذلــك لجــن
الهذلــول وعزيــزة اليوســف ونــوف عبــد العزيــز وســمر
بــدوي  ،ألســاليب تعذيــب مروعــة  ،مبــا يف ذلــك الصعــق
بالكهربــاء واالعتــداء الجنــي والجلــد واإليهــام بالغــرق.
45
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معتقلو الرأي في
سجون المباحث

املعلومــات الــواردة أدنــاه ليســت قامئــة شــاملة
بســجناء الــرأي يف الســجون التــي تديرهــا املباحــث،
لكنهــا متثــل الســجون الرئيســية التــي تســتخدمها
املباحــث الحتجــاز الســجناء السياســيني.
رئاسة أمن الدولة السعودية

15

سجن الحائر
عبدالرحمن
السدحان

محمد فهد
القحطاني

عامل يف اإلغاثة إنسانية.

مدافع عن حقوق اإلنسان.

محتجز منذ مارس .2018

محتجز منذ يونيو .2012

فوزان الحربي

سلمان العودة

مدافع عن حقوق اإلنسان.

داعية إسالمي ورجل دين ومؤلف.

محتجز منذ ديسمرب .2013

محتجز منذ سبتمرب .2017

تركي الجاسر

عصام الزامل

صحايف.

اقتصادي ورجل أعامل.

محتجز منذ مارس .2018

محتجز منذ سبتمرب .2017

ابراهيم الحارثي

عيسى النخيفي

عامل ديني.

مدافع عن حقوق اإلنسان.

محتجز منذ سبتمرب .2017

محتجز منذ ديسمرب .2016

خالد العمير

مروان المريسي

مدافع عن حقوق اإلنسان.

صحفي ميني.

محتجز منذ يوليو .2018

محتجز منذ يونيو .2018

سجن أبها
عوض القرني

عامل ديني.
محتجز منذ سبتمرب .2017

سجن الدمام
محمد العتيبي

إسراء الغمغام

مدافع عن حقوق اإلنسان.

مدافعة عن حقوق اإلنسان.

محتجز منذ مايو .2017

محتجزة منذ ديسمرب .2015

عبد الرحمن فرحانه

محمد الحبيب

صحفي أردين.

عامل ديني.

محتجز منذ فرباير .2019

محتجز منذ يونيو .2016

سجن ذهبان
محمد الربيعة

وليد ابو الخير

مدافع عن حقوق اإلنسان.

مدافع عن حقوق اإلنسان.

محتجز منذ مايو .2018

محتجز منذ أبريل .2014

عبدهللا جيالن

خريج جامعي.
محتجز منذ مايو .2021

سجن بريدة
عمر السعيد

محمد البجادي

مدافع عن حقوق اإلنسان.

مدافع عن حقوق اإلنسان.

محتجز منذ أبريل .2013

محتجز منذ مايو .2018

عبد الكريم الخضر

عبدالعزيز الشبيلي

مدافع عن حقوق اإلنسان.

مدافع عن حقوق اإلنسان.

محتجز منذ أبريل .2013

محتجز منذ سبتمرب .2017

شركاء رئاسة أمن الدولة في الجريمة
مكتب النيابة العامة
يف  17يونيــو  ، 2017أعــاد املرســوم امللــي رقــم  / 240أ
الصــادر عــن امللــك ســلامن مــن تســمية هيئــة التحقيــق
واالدعــاء العــام رســم ًيا إىل مكتــب النيابــة العامــة  ،مــا أدى
إىل إزالــة الهيئــة التــي أعيــد تســميتها حديثًــا مــن ســيطرة
وزارة الداخليــة ووضعهــا تحــت الســيطرة املبــارشة للملك.
46

باالش ـراك مــع رئاســة أمــن الدولــة  ،تــم تكليــف مكتــب
النيابــة العامــة بالتحقيــق يف األفعــال املج ّرمــة مبوجــب
نظــام مكافحــة اإلرهــاب لعــام  2017وتــم منحــه
صالحيــات اعتقــال األفـراد والتحقيــق معهــم قبــل إحالتهــم
إىل املحكمــة الجزائيــة املتخصصــة .عــى وجــه الخصــوص،
يكــون مكتــب النائــب العــام مســؤوالً عــن إصــدار أوامــر
إحضــار وأوامــر توقيــف ضــد األفـراد املشــتبه يف ارتكابهــم
أيًــا مــن الجرائــم التــي تدخــل يف نطــاق القانــون .قــد
يصــدر مكتــب النائــب العــام أيضً ــا أوامــر تفتيــش للمنــازل
واملكاتــب واملبــاين  ،يف أي وقــت  ،وقــد يعتقــل األفــراد
كجــزء مــن التفتيــش .كــا يجــوز للنائــب العــام أن يأمــر
مبراقبــة األفــراد الذيــن يعتــرون عــى صلــة بــأي مــن
الجرائــم املحــددة يف القانــون .ويشــمل ذلــك اعــراض
وحفــظ وتســجيل “جميــع وســائل االتصــال والبيانــات
املخزنــة يف األنظمــة اإللكرتونيــة املختلفــة”.
47

األفـراد إىل أجــل غــر مســمى  ،يف انتهــاك للمعايــر الدوليــة
لحقــوق اإلنســان .عــاوة عــى ذلــك  ،مينــح القانــون
مكتــب النيابــة العامــة ســلطة وضــع األف ـراد املحتجزيــن
يف الحبــس االنفــرادي لفــرات طويلــة  ،وبالتــايل يحظــر
عــى املعتقلــن تلقــي مكاملــات هاتفيــة أو زيــارات ملــدة
تصــل إىل  90يو ًمــا  ،مــع إمكانيــة التمديــد بعــد موافقــة
املحكمــة الجزائيــة املتخصصــة .ال يقتــر األمــر عــى
حرمــان األشــخاص املوقوفــن مــن حقهــم يف االتصــال
بأرسهــم وتلقــي الزيــارات  ،بــل قــد يُحرمــون أيضً ــا مــن
الحــق يف االســتعانة مبحــام .كــا هــو منصــوص عليــه
يف القانــون  ،يجــوز ملكتــب النيابــة العامــة تقييــد حــق
املتهــم يف طلــب مســاعدة محــام “كلــا اقتضــت مصلحــة
التحقيــق ذلــك”.
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ميكّــن نظــام مكافحــة اإلرهــاب لعــام  2017مكتــب
النيابــة العامــة مــن ارتــكاب انتهــاكات لحقــوق اإلنســان
مــع اإلفــات التــام مــن العقــاب .تنــص املــادة  19عــى
أنــه يجــوز ملكتــب النيابــة العامــة احتجــاز أي شــخص
ملــدة إجــايل  30يو ًمــا ،والتــي ميكــن تجديدهــا ملــدة
عــام  ،وميكــن متديدهــا إىل مــا بعــد تلــك الفــرة بــإذن
مــن املحكمــة الجزائيــة املتخصصــة .ومــع ذلــك  ،ال يضــع
القانــون حـ ًدا لفــرة الحجــز  ،مــا يســمح فعليًــا باحتجــاز
52

يف  7مايــو  ، 2020أصــدر امللــك ســلامن املرســوم امللــي
رقــم /125م  ،الــذي وســع صالحيــات النائــب العــام.
املرســوم عـ ّدل املــادة  112مــن قانــون اإلجـراءات الجنائيــة
الســعودي  ،مــا مكّــن النائــب العــام مــن تحديــد
“بالتنســيق مــع وزارة الداخليــة ورئاســة أمــن الدولــة  ،مــا
ميكــن اعتبــاره” جرميــة كــرى “تســتوجب التوقيــف”.
مــن خــال منــح مكتــب النيابــة العامــة ســلطة تجريــم
أي فعــل يرغــب فيــه  ،فإنــه يفتــح البــاب أمــام التفســر
التعســفي وإســاءة االســتخدام .يف الواقــع  ،أصــدر رئيــس
مكتــب النيابــة العامــة  ،ســعود بــن عبــد اللــه املعجــب،
يف  20أغســطس  ، 2020ق ـراره رقــم  ، 1الــذي حــدد فيــه
أفعــالً معينــة عــى أنهــا تشــكل “جرائــم كــرى” ،مــن
بينهــا “الجرائــم املخلــة باألمــن الوطنــي” .إن اســتخدام
مثــل هــذه اللغــة الفضفاضــة والغامضــة مثــر للقلــق ألنــه
يفتقــر إىل اليقــن القانــوين وميكــن أن يشــمل أفعــال حريــة
التعبــر التــي تعتــر منتقــدة للســلطات الســعودية.
55

56

رئاسة أمن الدولة السعودية

19

صالحيات مكتب النيابة العامة
 .1إصدار مذكرات إحضار ومذكرات توقيف بحق المشتبه بهم

 .2إصدار أوامر التفتيش والقبض على األفراد في إطار التفتيش

 .3مراقبة األفراد من خالل اعتراض وتسجيل كافة وسائل االتصال الخاصة بهم
 .4إصدار المنع من السفر

 .5التحقيق في الجرائم وإحالة األفراد إلى المحكمة الجزائية المتخصصة
 .6حبس المشتبه بهم إلى أجل غير مسمى

 .7وضع األفراد المحتجزين رهن الحبس االنفرادي لفترات طويلة

 .8حرمان المشتبه بهم من حقهم في االتصال بأفراد العائلة وتلقي الزيارات
 .9حرمان المتهمين من حقهم في االستعانة بمحام

 .10تحديد األفعال التي تشكل «جرائم كبرى» تتطلب التوقيف

المحكمة الجزائية المتخصصة
يف  7ينايــر  ، 2008أصــدر مجلــس األعــى للقضــاء يف
اململكــة العربيــة الســعودية  ،وهــو أعــى ســلطة قضائيــة
يف اململكــة  ،القـرار رقــم  4/69الداعــي إىل إنشــاء املحكمــة
الجزائيــة املتخصصــة ملحاكمــة األفـراد املشــتبه يف ارتكابهــم
أعــال إرهابيــة  ،وأولئــك الذيــن تــم القبــض عليهــم يف
أعقــاب هجــات القاعــدة اإلرهابيــة عــام  .2003ولكــن
منــذ ســنوات عملهــا األوىل  ،تــم اســتخدام املحكمــة
الجزائيــة املتخصصــة ملالحقــة املدافعــن عــن حقــوق
اإلنســان واملحامــن والصحفيــن الســعوديني  ،انتقامــا
ملعارضتهــم الســلمية.
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تــم إنشــاء املحكمــة الجزائيــة املتخصصــة رســميًا يف 29

ينايــر  2009مبوجــب مرســوم وزيــر العــدل رقــم ،1422
والــذي مل يتــم اإلعــان عنــه حتــى اآلن .للمحكمــة
اختصــاص حــري عــى جميــع الجرائــم املحــددة يف نظــام
 2017الخــاص مبكافحــة جرائــم اإلرهــاب ومتويلــه .وبالتايل،
يتــم تقديــم جميــع األفــراد الذيــن تــم القبــض عليهــم
مــن قبــل رئاســة أمــن الدولــة مبوجــب نظــام مكافحــة
اإلرهــاب لعــام  2017للمحاكمــة أمــام املحكمــة الجزائيــة
املتخصصــة  ،بعــد توجيــه التهــم إليهــم مــن قبــل مكتــب
النيابــة العامــة .باإلضافــة إىل نظــام مكافحــة اإلرهــاب
لعــام  ، 2017اعتمــدت محكمــة الجزائيــة املتخصصــة
م ـرا ًرا وتك ـرا ًرا عــى قانــون مكافحــة الجرائــم اإللكرتونيــة
59

لعــام  2007إلدانــة املعارضــن واملدافعــن عــن حقــوق
اإلنســان الذيــن عــروا عــن انتقادهــم الســلمي للســلطات
الســعودية عــى وســائل التواصــل االجتامعــي.
60

منــذ إنشــائها  ،عانــت املحكمــة الجزائيــة املتخصصــة
مــن نفــوذ الســلطة التنفيذيــة  ،مــا جعلهــا أداة قمــع
ت ُســتخدم ملقاضــاة املنتقديــن الســلميني بتهــم ملفقــة
تتعلــق باإلرهــاب .يتــم تعيــن قضــاة محكمــة أمــن
الدولــة مــن قبــل املجلــس األعــى للقضــاء .مبوجــب
قانــون  2007للســلطة القضائيــة  ،يتألــف مجلــس القضــاء
مــن رئيــس و  10أعضــاء  -ســبعة منهــم يعينهــم امللــك
مبــارشة  -باإلضافــة إىل رئيــس هيئــة التحقيــق واالدعــاء
العــام  ،الــذي حـ ّـل محلهــا مكتــب النيابــة العامــة يف عــام
 .2017بســبب التأثــر غــر املــرر للملــك والنائــب العــام
عــى املجلــس األعــى للقضــاء  ،فــإن املحكمــة الجزائيــة
املتخصصــة ليســت هيئــة محايــدة وال مســتقلة .ســبق أن
ســلطت لجنــة مناهضــة التعذيــب التابعــة لألمــم املتحــدة
الضــوء عــى هــذا االفتقــار إىل االســتقاللية ،ووجــدت
املحكمــة الجزائيــة املتخصصــة بأنهــا “مســتقلة بشــكل
غــر كاف”  ،ال ســيام يف ضــوء رفــض املحكمــة “التــرف
بنــا ًء عــى مزاعــم املتهمــن الذيــن يواجهــون تهــم
اإلرهــاب بأنهــم تعرضــوا للتعذيــب أو ســوء املعاملــة أثنــاء
االســتجواب بغــرض انتــزاع االعــراف”.
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عــى مــدى الســنوات األربــع املاضيــة منــذ إنشــائها،
أصبحــت رئاســة أمــن الدولــة  -بصفتهــا ذراع القمــع
ملحمــد بــن ســلامن  -ســيئة الســمعة بســبب انتهاكاتهــا
املنهجيــة والواســعة النطــاق لحقــوق اإلنســان .قــام عنــارص
رئاســة أمــن الدولــة بالقبــض التعســفي واإلخفــاء القــري
وتعذيــب املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان واملحامــن
والعلــاء ورجــال الديــن والصحفيــن والنقــاد الســلميني،
وبذلــك فرضــوا ثقافــة الصمــت يف اململكــة مــن خــال
منــع أي شــكل مــن أشــكال النقــد الســلمي .عــى الرغــم
مــن أن الضحايــا يأتــون مــن خلفيــات ومناحــي مختلفــة ،
إال أن هنــاك قاسـ ًـا مشــركًا واح ـ ًدا :لقــد مــارس الجميــع
حقهــم يف حريــة التعبــر أو التجمــع الســلمي أو تكويــن

الجمعيــات  ،وعــى هــذا النحــو  ،تــم اعتبارهــم تهدي ـ ًدا
لحكــم محمــد بــن ســلامن.
عــى الرغــم مــن أن رئاســة أمــن الدولــة هــي عــادة
املحــرض عــى مثــل هــذه االنتهــاكات  ،إال أنــــها تعمــــل
بشــكل تعــاوين ومرتابــط مــع مكتــب النيابــة العامــة و
املحكمــة الجزائيــة املتخصصــة لقمــع النقــاد الســلميني
واملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان يف جميــع أنحــاء اململكــة
العربيــة الســعودية  ،منــذ بدايــة اعتقالهــم حتــى صــدور
الحكــم عليهــم.
هذا هو أسلوب عملهم.

ﻳﺘﻢ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﲆ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻨﺎﴏ اﳌﺒﺎﺣﺚ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ رﺋﺎﺳﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻄﺎف اﳌﻌﺘﻘﻠني ﻣﻦ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ أﻓﺮاد ﻳﺮﺗﺪون ﻣﻼﺑﺲ ﻣﺪﻧﻴﺔ دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ
ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻮﻗﻴﻒ أو ﻣﱪر ﻟﻼﻋﺘﻘﺎل.

ﺛﻢ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺘﻘﻠني إﱃ ﻣﺮﻓﻖ اﻋﺘﻘﺎل ﴎي أو
إﱃ ﺳﺠﻮن ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ رﺋﺎﺳﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ .ﻫﻨﺎك  ،ﻳﺘﻢ
إﺧﻔﺎؤﻫﻢ ﻗﴪا ً وﺗﻌﺬﻳﺒﻬﻢ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻻﻧﺘﺰاع
اﻋﱰاﻓﺎت ﺗﺠﺮﻣﻬﻢ.

ﻏﺎﻟ ًﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺨﺘﻔﻮن ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﻌﺪ
ﻋﺪة أﺳﺎﺑﻴﻊ  ،وﺣﺘﻰ أﺷﻬﺮ  ،ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ اﻷوﱄ ،
أﻣﺎم ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ،ﺣﻴﺚ
ﻳُﺘﻬﻤﻮن ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﲆ
اﻋﱰاﻓﺎت ﻣﺸﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.

ﺛﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﺬه اﻻﻋﱰاﻓﺎت
اﳌﺸﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﰲ ﻣﺤﺎﻛامت أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ،اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﱃ
اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻏري ﻣﻼﺋﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻏري ﻋﺎدﻟﺔ  ،ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﻢ ﰲ ﴎﻳﺔ
وﺗﻨﺘﻬﻚ ﺑﺸﻜﻞ روﺗﻴﻨﻲ ﺣﻘﻮق اﳌﺘﻬﻤني ﰲ اﻹﺟﺮاءات
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ  ،ﻳُﺤﻜﻢ ﻋﲆ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ميﺜﻠﻮن
أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﳌﺪد
ﻃﻮﻳﻠﺔ  ،ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻋﲆ أﺳﺎس اﻻﻋﱰاﻓﺎت اﳌﺸﻮﺑﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺬﻳﺐ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺰﻋﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﺎﺳﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.
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االختفاء القسري
وف ًقــا إلعــان األمــم املتحــدة بشــأن حاميــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القــري  ،يحــدث االختفــاء القــري
يف الحــاالت التاليــة:
يتــم القبــض عــى األشــخاص أو احتجازهــم أو اختطافهــم ضــد إرادتهــم أو حرمانهــم مــن حريتهــم بــأي طريقــة
أخــرى مــن قبــل املســؤولني الذيــن يترصفــون نيابــة عــن الحكومــة أو بدعــم منهــا  ،ويتبــع ذلــك رفــض االعـراف
بحرمانهــم مــن حريتهــم  ،مــا يضــع هــؤالء األشــخاص خــارج حاميــة القانــون.
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عــاد ًة مــا ترتكــب حــاالت االختفــاء القــري مــن قبــل
رئاســة أمــن الدولــة عنــد اعتقــال النشــطاء السياســيني أو
النقــاد الســلميني أو بشــكل عــام  ،أي شــخص يشــتبه يف
أنــه يعــر عــن آراء يُنظــر إليهــا عــى أنهــا تنتقــد محمــد
بــن ســلامن  ،أو الســلطات الســعودية عــى نطــاق أوســع.
عــادة مــا يقــوم عنــارص املباحــث  ،جهــاز الرشطــة الرسيــة
التابــع لـــرئاسة أمــن الدولــة وهــم يرتــدون مالبــس مدنية،
باختطــاف األفـراد مــن منازلهــم  .مل يقدمــوا أبـ ًدا مذكــرة
توقيــف أو مــر ًرا لالعتقــال  ،عــى الرغــم مــن الســلطة
املخولــة ملكتــب النيابــة العامــة إلصــدار مثــل هــذه
األوامــر  .عــادة مــا يقــوم مســؤولو رئاســة أمــن الدولــة
بتفتيــش منــزل األفــراد املوقوفــن ومصــادرة أغراضهــم ،
وخاصــة املعــدات اإللكرتونيــة مثــل الهواتــف أو أجهــزة
الكمبيوتــر .يف كثــر مــن األحيــان  ،يتــم اختطــاف األف ـراد
كــردة فعــل مبــارشة ملامرســتهم لحقهــم يف حريــة التعبري.
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ثــم ينقــل عنــارص رئاســة أمــن الدولــة املعتقلــن إىل مــكان
مجهــول  ،حيــث يظلــون مختفــن قرسيًــا خــارج حاميــة
القانــون .غالبًــا مــا تكــون هــذه املواقــع غــر املعروفــة
أماكــن اعتقــال رسيــة أو ســجون مباحــث  ،حيــث يتــم
احتجــاز األف ـراد عــاد ًة مبعــزل عــن العــامل الخارجــي  ،أي
حرمانهــم مــن حقهــم يف االتصــال بأرسهــم أو محاميهــم
أو تلقــي الزيــارات  ،لفــرات تــراوح مــن عــدة أســابيع
إىل عــدة ســنوات .عــادة مــا يظهــر األشــخاص املختفــون
مــرة أخــرى فقــط مبجــرد تقدميهــم للمثــول أمــام مكتــب
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النيابــة العامــة أو مبجــرد بــدء محاكمتهــم أمــام املحكمــة
الجزائيــة املتخصصــة.
كــا ورد يف إعــان حاميــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء
القــري« ،كلــا كانــت هنــاك أســباب معقولــة لالعتقــاد
بارتــكاب حالــة اختفــاء قــري  ،يجــب عــى الدولــة إحالــة
األمــر عــى الفــور إىل تلــك الســلطة إلجــراء مثــل هــذا
التحقيــق  ،حتــى لــو كان هنــاك مل تكــن شــكوى رســمية».
ومــع ذلــك ،ال تعلــم م ّنــا لحقــوق اإلنســان بــأي حالــة تــم
خاللهــا التحقيــق يف أعــال االختفــاء القــري مــن قبــل
الســلطات الســعودية  ،عــى الرغــم مــن معرفــة الســلطات
الواضحــة بحــاالت االختفــاء هــذه .طبقًــا لفريــق األمــم
املتحــدة العامــل املعنــي بحــاالت االختفــاء القــري أو
غــر الطوعــي ،فــإن «األقــارب الذيــن أجــروا تحقيقــات مــع
الرشطــة حــول مــكان وجــود الشــخص املختفــي ال يتــم
تزويدهــم بــأي معلومــات رســمية وال يتلقــون أي توجيــه أو
دعــم إضــايف يف تحديد ســبل إضافيــة للجــوء إىل املحاكم».
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يف عــام  ، 2020أصــدر فريــق العمــل التابــع لألمــم املتحــدة
ادعــا ًء عا ًمــا بشــأن اململكــة العربيــة الســعودية بعــد
تلقيــه تقاريــر تشــر إىل أن االحتجــاز التعســفي واالختفــاء
القــري «قــد تــم اســتخدامهام كأدوات لقمــع املعتقــدات
والســلوكيات التــي ال تتــاىش مــع العقيــدة السياســية
والدينيــة التــي تقرهــا الدولــة» .ومــع ذلــك  ،مل تــرد
الســلطات الســعودية عــى الرســالة.
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عبدهللا جيالن
الوضع :محتجز مبعزل عن العامل الخارجي دون تهمة أو محاكمة.
تاريخ الوالدة1992 :
االنتهاكات :اإلخفاء القرسي والتعذيب من قبل رئاسة أمن الدولة.
عبد الله جيالن خريج جامعة ويست تشيسرت يف بنسلفانيا بالواليات املتحدة األمريكية .بعد انتقاله إىل اململكة العربية
السعودية وذلك بعد تخرجه  ،أصبح جيالن نشطًا عىل التويرت  ،حيث دعا عرب حساب مجهول  ،إىل حقه يف العمل يف
اململكة العربية السعودية ودعوته إىل احرتام الحريات األساسية يف اململكة.
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 12مايو 2021
اختطف عنارص رئاسة أمن الدولة عبد الله جيالن من منزل والدته يف املدينة املنورة .تم اقتياده إىل مكان غري معروف،
اكتشف الحقًا أنه يف سجن تديره املباحث يف املدينة املنورة .هناك  ،ع ّرض مسؤولو رئاسة أمن الدولة جيالن ألعامل
تعذيب شديدة  ،مبا يف ذلك الحرمان من النوم والرضب بقضيب كهربايئ .تم نقل جيالن إىل سجن ذهبان الذي تديره
املباحث يف جدة بعد ذلك بوقت قصري.

مايو 2021
استخدم عنارص رئاسة امن الدولة هاتف جيالن للتواصل مع خطيبته  ،مام يثنيها عن لفت االنتباه إىل اختفائه ويطلب
منها حذف جميع التغريدات والهاشتاجات التي أنشأتها للفت االنتباه إىل اختفائه.

 21يوليو 2021
ردت الحكومة السعودية عىل فريق األمم املتحدة العامل املعني بحاالت االختفاء القرسي أو غري الطوعي ،الذي قدمت
اليه قضيته  ،مشرية إىل أن جيالن محتجز يف سجن تديره املباحث يف جدة  ،أي سجن ذهبان .وتزعم السلطات أنه تم
توقيفه مبوجب مذكرة توقيف صادرة بناء عىل قانون مكافحة اإلرهاب.

التعذيب وسوء المعاملة
وفقًا للامدة  1من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب  ،يُع ّرف التعذيب عىل أنه:
أى عمــل ينتــج عنــه أمل أو عــذاب شــديد ،جســدياً كان أم عقليـاً ،يلحــق عمــدا بشــخص مــا بقصــد الحصــول مــن
هــذا الشــخص ،أو مــن شــخص ثالــث ،عــى معلومــات أو عــى اعـراف ،أو معاقبتــه عــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه
يف انــه ارتكبــه ،هــو أو شــخص ثالــث أوتخويفــه أو ارغامــه هــو أو أى شــخص ثالــث  -أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا
األمل أو العــذاب ألى ســبب يقــوم عــى التمييــز ايــا كان نوعــه ،أو يحــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه
موظــف رســمي أو أي شــخص يتــرف بصفتــه الرســمية وال يتضمــن ذلــك األمل أو العــذاب الناشــئ فقــط عــن
عقوبــات قانونيــة أو املــازم لهــذه العقوبــات أو الــذي يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا.
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خــال الفــرة املذكــورة أعــاه مــن االختفــاء القــري أو
االعتقــال مبعــزل عــن العــامل الخارجــي  ،يتعــرض األف ـراد
املعتقلــون لخطــر التعذيــب وغــره مــن رضوب ســوء
املعاملــة .يلجــأ عنــارص رئاســة أمــن الدولــة بشــكل
منهجــي إىل التعذيــب  ،كشــكل مــن أشــكال العقــاب
وإلكــراه الضحايــا عــى االعــراف بأنفســهم.

االعتقــال التعســفي  ،حيــث يتــم وضــع الضحايــا يف ســجون
تديرهــا املباحــث .يف عــام  ، 2016أعربــت لجنــة مناهضــة
التعذيــب التابعــة لألمــم املتحــدة عــن قلقهــا العميــق إزاء
التقاريــر العديــدة التــي تفيــد بــأن التعذيــب وغــره مــن
رضوب املعاملــة الســيئة «تُ ــارس بشــكل شــائع [ ]...يف
مراكــز احتجــاز املباحــث».

اســتخدم عنــارص رئاســة أمــن الدولــة أســاليب تعذيــب
وحشــية ومروعــة  ،مبــا يف ذلــك الجلــد  ،والــرب بقضيــب
كهربــايئ  ،وتقييــد األفــراد وتعليقهــم مــن املعصمــن
بالسالســل  ،والصعــق بالكهربــاء  ،والحرمــان مــن الطعــام
والنــوم  ،والحبــس االنف ـرادي املطــول  ،واإليهــام بالغــرق،
والحرمــان مــن الرعايــة الطبيــة  ،والتحــرش الجنــي،
واالعتــداء والتهديــد باالغتصــاب واإلعــدام  ،وذلــك مــن
ضمــن أســاليب أخــرى.

يشــمل التعذيــب وغــره مــن رضوب املعاملــة الســيئة
التــي متــارس ضــد املعتقلــن يف ســجون املباحــث إخضاعهم
لفـرات مطولــة مــن الحبــس االنفـرادي واالحتجــاز مبعــزل
عــن العــامل الخارجــي .ويف هــذا الصــدد  ،أكّــد املقــرر
الخــاص لألمــم املتحــدة املعنــي بالتعذيــب أن «الحبــس
االنف ـرادي املطــول للشــخص املحتجــز أو املســجون» قــد
يرقــى إىل مســتوى التعذيــب.
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غالبًــا مــا يُســتخدم التعذيــب النت ـزاع اعرتافــات باإلك ـراه
مــن املحتجزيــن  ،والتــي تتعلــق عــاد ًة بارتــكاب جرائــم
مختلفــة .غالبًــا مــا تُســتخدم االعرتافــات املنتزعــة
بالتعذيــب كأســاس وحيــد مــن قبــل مكتــب النيابــة العامة
واملحكمــة الجزائيــة املتخصصــة لتوجيــه االتهــام إىل األفـراد
والحكــم عليهــم بالســجن لفــرات طويلــة.
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وأخــرا ً  ،يتعــرض املعتقلــون بشــكل روتينــي لإلهــال
الطبــي ويحرمــون مــن الرعايــة الطبيــة املناســبة .كــا
تــم اإلبــاغ عــن عــدة وفيــات يف الحجــز يف الســنوات
املاضيــة ،كان آخرهــا وفــاة املدافــع الســعودي البــارز
عــن حقــوق اإلنســان عبــد اللــه الحامــد بســبب اإلهــال
الطبــي يف أبريــل  .2020يف عــام  ، 2021تعرض اإلصالحي
الســعودي مــوىس القــرين للــرب حتــى املــوت يف ســجن
ذهبــان الــذي تديــره املباحــث يف جــدة .لكــن حتــى اآلن،
مل يجــر أي تحقيــق مســتقل يف مقتلــه.
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ومــع ذلــك  ،ال يقتــر اســتخدام التعذيــب عــى ف ـرات
االختفــاء القــري  ،بــل يســتمر لفــرة طويلــة يف ف ـرات
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عبدالرحمان السدحان
الوضع :محتجز مبعزل عن العامل الخارجي  ،ويقيض عقوبة بالسجن ملدة  20عا ًما.
تاريخ الوالدة1983 :
االنتهاكات :اإلخفاء القرسي والتعذيب عىل أيدي رئاسة أمن الدولةُ .حكم عليه بعقوبة
سجن شديدة من قبل املحكمة الجزائية املتخصصة ملامرسة حقه يف حرية التعبري.

عبد الرحمن السدحان عامل سعودي يف املجال اإلنساين وموظف يف هيئة الهالل األحمر السعودي.
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 12مارس 2018

عنارص من رئاسة أمن الدولة يخطفون عبدالرحمن السدحان من مكان عمله بهيئة الهالل السعودي بالرياض .ألقي القبض عىل
السدحان انتقاماً من إدارته لحسابني ساخرين عىل تويرت ينتقدان السلطات السعودية واأليديولوجيات املتطرفة داخل اململكة.
تم الكشف عن هويته للحكومة السعودية من قبل موظفي تويرت كانوا يعملون كجواسيس للمملكة العربية السعودية.
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عىل الرغم من طلبات عائلته املتعددة  ،ترفض رئاسة أمن الدولة تقديم أي معلومات عن مصريه ومكان وجوده .أثناء
اختفائه ،يتعرض السدحان ألساليب تعذيب وحشية  -مبا يف ذلك الصعق بالكهرباء  ،والرضب  ،والجلد  ،والتعليق من
السقف من القدمني  ،والتعليق يف أوضاع مجهدة  ،والحرمان من النوم  ،والحبس االنفرادي لفرتات طويلة  -النتزاع
اعرتافات تدين نفسه.

 10فرباير 2020

السامح للسدحان باالتصال بأرسته ألول مرة .يبلغهم بأنه محتجز يف سجن املباحث يف الحائر يف الرياض.

 22فرباير 2021

السامح للسدحان بإجراء مكاملة ثانية مع عائلته.

 3مارس 2021

مثل السدحان ألول مرة أمام املحكمة الجزائية املتخصصة ملحاكمة رسية .وقد أُبلغ بالتهم املوجهة إليه من قبل مكتب
النيابة العامة مبوجب قوانني مكافحة اإلرهاب والجرائم اإللكرتونية .كدليل  ،ق ّدم مكتب النيابة العامة اعرتافه باإلكراه و
 200صفحة من التغريدات من حسابني ساخرين مجهولني عىل موقع تويرت يُزعم أنه كان يديرهام.

 5أبريل 2021

بعد خمس جلسات استامع  ،حكمت املحكمة الجزائية املتخصصة عىل السدحان بالسجن  20عا ًما باإلضافة إىل حظر
السفر ملدة  20عا ًما .اعرتافه القرسي الذي تم إنتزاعه ،من قبل رئاسة أمن الدولة ،يتم قبوله كدليل ومل يتم التحقيق يف
أعامل التعذيب.

 5أكتوبر 2021

تم تأكيد الحكم األويل بسجن السدحان وحظر السفر عند االستئناف ،وهذه آخر مرة شوهد فيها السدحان .وقد ُحرم من
االتصال بأرسته منذ ذلك الحني.

اإلعتقال التعسفي
وف ًقــا لفريــق األمــم املتحــدة العامــل املعنــي باالحتجــاز التعســفي  ،يُعتــر االحتجــاز «تعســفيًا» عندمــا ينــدرج يف
أي مــن الفئــات الخمــس التاليــة:
 .1عندما يتعذر التذرع بأي أساس قانوين يربر الحرمان من الحرية [( ]...الفئة األوىل) ؛
 .2إذا كان الحرمــان مــن الحريــة ناجـا ً عــن مامرســة الحقــوق أو الحريــات التــي تضمنهــا املــواد  7و  13-14و18-

 21مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان [( ]...الفئــة الثانيــة) ؛

 .3عندمــا يكــون عــدم التقيــد كلي ـاً أو جزئي ـاً بالقواعــد الدوليــة املتعلقــة بالحــق يف محاكمــة عادلــة [ ]...مــن
الخطــورة بحيــث يضفــي عــى الحرمــان مــن الحريــة طابع ـاً تعســفياً (الفئــة الثالثــة) ؛
 .4عندمــا يتعــرض ملتمســو اللجــوء أو املهاجــرون أو الالجئــون لالحتجــاز اإلداري ملــدة طويلــة دون إمكانيــة
املراجعــة أو التظلــم إداريــاً أو قضائيــاً (الفئــة الرابعــة) ؛
 .5عندمــا يشــكل ســلب الحريــة انتهــاكًا للقانــون الــدويل عــى أســاس التمييــز [ ]...يهــدف أو ميكــن أن يــؤدي إىل
تجاهــل املســاواة بــن البــر (الفئــة الخامســة).
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عــى الرغــم مــن أن العديــد مــن عنــارص فئــات االعتقــال
التعســفي محظــورة مبوجــب القانونــن الســعودي والدويل،
إال أن رئاســة أمــن الدولــة ،منــذ إنشــائها ،انتهكــت بشــكل
منهجــي هــذه القوانــن مــع اإلفــات التــام مــن العقــاب.
يؤكــد النظــام األســايس للحكــم يف اململكــة العربيــة
الســعودية ،عــى ســبيل املثــال ،أنــه «ال يجــوز حبــس أي
شــخص أو اعتقالــه أو ســجنه دون الرجــوع إىل القانــون».
ومــع ذلــك ،فشــلت رئاســة أمــن الدولــة باســتمرار يف الوفاء
بالتزاماتهــا القانونيــة يف هــذا الصــدد.

جميــع االنتهــاكات التــي تــم إبرازهــا أعــاه ،مبــا يف ذلــك
مامرســة اعتقــال األفـراد دون أوامــر توقيــف ،ووضعهــم يف
مــكان رسي و  /أو احتجــاز مبعــزل عــن العــامل الخارجــي،
وتعريضهــم ألعــال تعذيــب قاســية النت ـزاع االعرتافــات،
هــي عنــارص أساســية ملامرســة االحتجــاز التعســفي.

يف الواقــع ،خلــص الفريــق العامــل التابــع لألمــم املتحــدة
إىل أن اململكــة العربيــة الســعودية تنتهــك التزاماتهــا
الدوليــة يف مجــال حقــوق اإلنســان يف أكــر مــن  60حالــة
احتجــاز تعســفي ،وكــرر «قلقــه مــن أن هــذا يشــر إىل
مشــكلة واســعة النطــاق أو ممنهجــة لالحتجــاز التعســفي
يف اململكــة العربيــة الســعودية ،والتــي ترقــى إىل انتهــاك
خطــر للقانــون الــدويل»  .ووف ًقــا لفريــق األمــم املتحــدة
العامــل املعنــي باإلحتجــاز التعســفي« ،يف ظــل ظــروف

باإلضافــة إىل ذلــك ،يُحــرم املعتقلــون مــن قبــل رئاســة أمــن
الدولــة بشــكل روتينــي مــن ضامناتهــم القانونية األساســية،
مبــا يف ذلــك الحــق يف الطعــن يف قانونيــة احتجازهــم أمــام
املحكمــة .يف عــام  ،2016أشــارت لجنــة األمــم املتحــدة
ملناهضــة التعذيــب إىل أن «إن غالبيــة األشــخاص الذيــن
حرمتهــم املباحــث مــن حريتهــم محتجــزون رهــن
االحتجــاز الســابق للمحاكمــة لفـرات طويلــة مــن الزمــن،
وكث ـ ًرا مــا تُنتهــك ضامناتهــم القانونيــة األساســية ،مبــا يف
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معينــة ،قــد يشــكل الســجن واســع النطــاق أو املنهجــي
أو غــره مــن الحرمــان الشــديد مــن الحريــة يف انتهــاك
لقواعــد القانــون الــدويل جرائــم ضــد اإلنســانية».
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ذلــك الوصــول إىل مستشــار قانــوين مــن اختيارهــم واملثــول
أمــام القضــاء» .يف عــام  ،2018كشــف تحليــل لقاعــدة
بيانــات ،نافــذة تواصــل ،الســجل اإللكــروين للســجناء لــدى
ـخصا يف قاعــدة البيانــات،
املباحــث ،أنــه مــن بــن  5314شـ ً
تــم احتجــاز أكــر من  2300شــخص «قيــد التحقيــق» ألكرث
شــخصا محتجزيــن
مــن ســتة أشــهر ،مبــا يف ذلــك 1875
ً
عــى ذمــة املحاكمــة منــذ أكــر مــن عــام.
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مبجــرد تقديــم املتهمــن إىل املحاكمــة أمــام محكمــة
الجزائيــة املتخصصــة ،يتعرضــون النتهــاكات ممنهجــة
لحقهــم يف محاكمــة عادلــة .يف الواقــع ،تُعــرف اإلج ـراءات
أمــام املحكمــة الجزائيــة املتخصصــة بانتهاكهــا بشــكل
روتينــي لحقــوق املتهمــن يف اإلجـراءات القانونيــة الواجبــة
ألنهــم عــاد ًة مــا يُحتجــزون دون الوصــول إىل الوســائل
الكافيــة للدفــاع عــن أنفســهم ألنهــم غال ًبــا مــا يكونــون غري
قادريــن عــى االتصــال مبحاميهــم قبــل بــدء محاكمتهــم.
91

ويف هــذا الصــدد ،تلقــت لجنــة مناهضــة التعذيــب التابعــة
لألمــم املتحــدة تقاريــر تشــر إىل أن قضــاة املحكمــة
الجزائيــة املتخصصــة «رفضــوا مـرا ًرا اتخــاذ إجـراءات بشــأن
مزاعــم املتهمــن الذيــن يواجهــون تهـ ًـا باإلرهــاب بأنهــم
تعرضــوا للتعذيــب أو ســوء املعاملــة أثنــاء االســتجواب
بغــرض انتـزاع االعرتاف» .باإلضافة إىل ذلك ،أشــارت إىل أن
املحكمــة الجزائيــة املتخصصــة مل تتخــذ «أي خطــوات جادة
للتحقيــق يف مزاعــم التعذيــب» ،وعــادة مــا ترفــض مثــل
هــذه املزاعــم بحجــة أن عــبء اإلثبــات يقــع عــى عاتــق
املتهمــن .كــا رفضــت املحكمــة الجزائيــة املتخصصــة
باســتمرار طلبــات املدعــى عليهــم باإلفـراج عــن تســجيالت
فيديــو لجلســات االســتجواب التــي أجرتهــا رئاســة أمــن
الدولــة ،والتــي تعــرض فيهــا املتهمــون للتعذيــب.
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باإلضافــة ،فــإن مبــدأ تكافــؤ وســائل الدفــاع ،والــذي
يعنــي أن «نفــس الحقــوق اإلجرائيــة يجــب أن تُ نــح
«ينــح كل جانــب الفرصــة
لجميــع األطــراف» ،وأن ُ
للطعــن يف جميــع الحجــج واألدلــة التــي يقدمهــا الطــرف
اآلخــر » ،ينتهــك باســتمرار مــن قبــل املحكمــة الجزائيــة
املتخصصة .غالبًــا مــا يُحــرم املتهمــون مــن الحــق
يف الوقــت والتســهيالت الكافيــة إلعــداد دفاعهــم أو
الــرد عــى قامئــة التهــم املوجهــة إليهــم .وأيضــاً ،ال
يُتــاح ملحامــي الدفــاع يف كثــر مــن األحيــان إمكانيــة
الوصــول إىل جميــع وثائــق القضيــة ،بــل وقــد ُمنعــوا
يف حــاالت مختلفــة مــن عمــل نســخ مــن وثائــق ملــف
القضيــة ،مــا أعــاق بشــكل كبــر قدرتهــم عــى الطعــن
يف الحجــج واألدلــة املقدمــة ضــد موكليهــم .بعــد
هــذه املحاكــات ،يُحكــم عــى املتهمــن بأحــكام ســجن
قاســية ،وأعــال تتعلــق مبــارشة مبامرســة حقوقهــم يف
حريــة التعبــر والتجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات،
مــا أدى إىل احتجازهــم التعســفي.
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بعــد زيارتــه إىل اململكــة العربية الســعودية يف عــام ،2017
أعــرب املقــرر الخــاص الســابق لألمــم املتحــدة املعنــي
بتعزيــز وحاميــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية يف
ســياق مكافحــة اإلرهــاب عــن قلقــه إزاء «العــدد الكبــر
مــن التقاريــر املتعلقــة باملحاكــات الجائــرة أمــام املحكمــة
الجزائيــة املتخصصــة  ،والف ـرات الطويلــة مــن االحتجــاز،
واســتخدام التعذيــب ،واالعرتافــات باإلكــراه ،وانعــدام
املســاءلة ،فض ـاً عــن فشــل اململكــة العربيــة الســعودية
يف توفــر الحــد األدىن مــن الضامنــات اإلجرائيــة أثنــاء
االحتجــاز واالســتجواب ،ومامرســتها القضائيــة املتمثلــة
يف قبــول االعرتافــات املنتزعــة باإلكــراه كأدلــة» .أثنــاء
املحاكمــة ،يســتخدم مكتــب النابــة العامــة بشــكل منهجــي
االعرتافــات املشــوبة بالتعذيــب كـــ «دليــل» ضــد املتهمــن،
غال ًبــا يف غيــاب أي دليــل مــادي.
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سلمان العودة
الوضع :محتجز يف الحبس االنفرادي عىل ذمة املحاكمة أمام املحكمة الجزائية املتخصصة.
تاريخ الوالدة1957 :
االنتهاكات :اإلخفاء القرسي والتعذيب من قبل رئاسة أمن الدولة واالعتقال التعسفي
ملامرسة حقه يف حرية التعبري.

سلامن العودة عامل ديني ومؤلف سعودي بارز.
104

 9سبتمرب 2017

نرش العودة منشو ًرا عىل التويرت يدعو الله إىل أن يألف بني قلوب حكام اململكة العربية السعودية وقطر «ملافيه خري
شعوبهم» .بعد ذلك بوقت قصري ،اختطف عنارص رئاسة أمن الدولة العودة من منزله يف الرياض وأخفوه قرسيًا ملدة
ثالثة أشهر .عىل الرغم من طلبات عائلته املتعددة ،ترفض رئاسة أمن الدولة االعرتاف بأن العودة يف عهدتهم.
وأثناء اختفائه ،ظل مكبالً ومعصوب العينني يف الحبس االنفراديُ .حرم من النوم لعدة أيام متتالية ،و ُحرم من عالجه
الرتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسرتول.

يناير 2018

علمت أرسة سلامن العودة أنه محتجز يف سجن ذهبان الذي تديره املباحث يف جدة .يف غضون ذلك ،يتم إدخال العودة
إىل املستشفى بسبب تدهور األوضاع الصحية.

 13فرباير 2018

عائلته تزوره يف سجن ذهبان ألول مرة.

 4سبتمرب 2018

بعد عام واحد من االعتقال دون تهمة ،مثل العودة أمام ٍ
قاض وتم إبالغه بالتهم الـ  37التي وجهها إليه مكتب النيابة
العامة .ويسعى النائب العام إىل فرض عقوبة اإلعدام عىل تهم من بينها الدعوة إىل إصالحات حكومية و«تغيري النظام» يف
املنطقة العربية و«إفساد البالد من خالل السعي املتكرر لزعزعة بنية األمة» و«إحداث حرب أهلية».
تبدأ محاكمته أمام املحكمة الجزائية املتخصصة.

أكتوبر 2019

ينقل العودة من سجن ذهبان إىل سجن الحائر الذي تديره املباحث أيضاً .وال يزال محتجزا ً يف الحبس االنفرادي.

نوفمرب 2020

طبيب بسجن الحائر يبلغ العودة بأنه فقد نصف سمعه وبرصه بسبب اإلهامل الطبي والحرمان من املحاكاة السمعية
والبرصية بسبب فرتات الحبس االنفرادي الطويلة.
حتى اآلن ،ال يزال العودة معتقالً دون إصدار أي حكم ،حيث يتم تأجيل الجلسة مرا ًرا وتكرا ًرا.

الخالصة
بعــد مــرور أربــع ســنوات عــى إنشــائها ،تواصــل رئاســة أمــن الدولــة يف إرســاء منــط مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف
اململكــة العربيــة الســعودية مــع اإلفــات التــام مــن العقــاب ،عــى الرغــم مــن األدلــة الوفــرة التــي قدمهــا النشــطاء
الســعوديون واملدافعــون عــن حقــوق اإلنســان ،واملنظــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،وهيئــات األمــم املتحــدة .بالنظــر
إىل أن كالً مــن رئاســة أمــن الدولــة و مكتــب النيابــة العامــة يرفعــان تقاريرهــا مبــارشة إىل ملــك اململكــة العربيــة
الســعودية ،فــا يخضعــان للرقابــة القضائيــة وال توجــد آليــات انتصــاف أو تحقيــق قــد تعمــل عــى إنهــاء االنتهــاكات
التــي ارتكبتهــا الهيئتــان وتوفــر اإلنصــاف للضحايــا .يف ظــل هــذه الظــروف ،مــن غــر املرجــح أن تتــم محاســبة مرتكبــي
انتهــاكات حقــوق اإلنســان عــى املســتوى املحــي.
ســاهم منــط انتهــاكات حقــوق اإلنســان املوضــح يف هــذا التقريــر بشــكل فعــال يف إســكات أي شــكل مــن أشــكال املعارضــة
السياســية الســلمية والتبــادل الحــر لألفــكار داخــل اململكــة .إن الطبيعــة الواســعة النطــاق واملنهجيــة لالنتهــاكات التــي
ترتكبهــا رئاســة أمــن الدولــة ،باالقـران مــع مكتــب النيابــة العامــة واملحكمــة الجزائيــة املتخصصــة ،مبــا يف ذلــك االختفــاء
القــري والتعذيــب واالحتجــاز التعســفي ،واملنــاخ الكامــل لإلفــات مــن العقــاب ،ال ميكــن إال أن تشــر إىل تواطــؤ ورضــا
الســلطات الســعودية يف أعــى مســتوى .يف الواقــع ،تلقــت الحكومــة الســعودية عــد ًدا ال يحــى مــن الروايــات ،يف شــكل
مراســات لألمــم املتحــدة وتقاريــر ذات مصداقيــة مــن املنظــات غــر الحكوميــة ،عــن االنتهــاكات التــي ال تـزال ت ُرتكــب
مــن قبــل رئاســة امــن الدولــة حتــى يومنــا هــذا .ومــع ذلــك ،كان رد الســلطات عــى الــدوام هــو إنــكار مثــل هــذه
االدعــاءات ،بــدالً مــن التحقيــق فيهــا .ال توجــد حالــة معروفــة تــم فيهــا محاســبة مســؤول يف رئاســة امــن الدولــة عــى
انتهــاكات حقــوق اإلنســان املرتكبــة  ،أو تــم فيهــا تقديــم الجــر والتعويضــات لضحايــا هــذه االنتهــاكات املســتحقة عليهــم.
يجــب إصــاح رئاســة أمــن الدولــة وكبــح جامحهــا؛ أي أن تخضــع لــإرشاف القضــايئ وتخضــع آلليــات تحقيــق ومســاءلة
قانونيــة مســتقلة ومحايــدة تعمــل عــى تحقيــق العدالــة لضحايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،ومحاســبة الجنــاة عــى
جرامئهــم ،وتعويــض الضحايــا ،وضــان عــدم تك ـرار مثــل هــذه الجرائــم.
يجــب أن تعمــل اململكــة العربيــة الســعودية عــى ضــان اســتقاللية وحيــاد نظامهــا القضــايئ ،الــذي يعــاين مــن مســتوى
مخيــف مــن التأثــر غــر الــروري للســلطة التنفيذيــة .املحكمــة الجزائيــة املتخصصــة ليســت محكمــة قانونية ،ولكنهــا أداة
فعالــة للقمــع تســتخدم ملعاقبــة أي مظهــر مــن مظاهــر املعارضــة السياســية أو النقــد الســلمي داخــل اململكــة .بنفــس
القــدر مــن األهميــة  ،يجــب عــى الســلطات الســعودية تعديــل أو إلغــاء القوانــن الصارمــة التــي ،تحــت ســتار «مكافحــة
اإلرهــاب» ،تعمــل فقــط عــى حظــر الحــق يف مامرســة الحريــات األساســية داخــل اململكــة وتفــرض ثقافــة الصمــت.
بــدون مثــل هــذه اإلصالحــات املؤسســية والقانونيــة والسياســية الهامــة ،فــإن رئاســة أمــن الدولــة والهيئــات املختلفــة التــي
تشــكل جهــاز األمــن الســعودي ،ستســتمر يف انتهــاك حقــوق اإلنســان يف اململكــة بشــكل صــارخ.
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( www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/11/saudi-arabia-reports-of-torture-and-sexual-harassment-of-detained-activists/تــم
تصفــح املوقــع يف  23ديســمرب .)2021
« 77ادعاء عام :اململكة العربية السعودية»  ،مرجع سابق ،الفقرة.34 .
 78املالحظات الختامية عىل التقرير الدوري الثاين للمملكة العربية السعودية»  ،مرجع سابق  ،الفقرة .7
 79مجلــس حقــوق اإلنســان  ،تقريــر املقــرر الخــاص املعنــي بالتعذيــب وغــره مــن رضوب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة ،
مانفريــد نوفــاك  -ملحــق  -دراســة عــن ظواهــر التعذيــب واملعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة يف العــامل  ،مبــا يف ذلــك تقييــم ظــروف
االحتجــاز  5 ،فربايــر  ، UN Doc. A / HRC / 13/39 / Add.5 ، 2010الفقــرة.55 .
 « 80تحت أستار الكتامن :السجون ومراكز اإلحتجاز يف السعودية»  ،مرجع سابق .ذكر  ،ص. 69.
 81م ّنــا لحقــوق اإلنســان  ،عبــد اللــه الحامــد  ،أحــد األعضــاء املؤسســن لجمعيــة يتــوىف يف إثــر حرمانــه مــن الرعايــة الطبيــة 24 ،أبريــل ، 2020
https://www.menarights.org/ar/caseprofile/bd-allh-alhamd-ahd-alada-almwssyn-ljmyt-hsm-mhtjz-tsfyaan-mndh-mars-2013
(تــم تصفــح املوقــع يف  28نوفمــر .)2021
 82م ّنــا لحقــوق اإلنســان ،قتــل اإلصالحــي مــوىس القــرين يســلط الضــو َء عــى التعذيــب داخــل الســجون الســعودية الدميقراطيــة اآلن للعــامل العــريب 19 ،
أكتوبــر ( https://menarights.org/ar/articles/qtl-alaslahy-mwsy-alqrny-yslt-aldwa-ly-altdhyb-dakhl-alsjwn-alswdyt ، 2021تــم تصفــح
املوقــع يف  5ديســمرب .)2021
 83ملزيــد مــن املعلومــات حــول هــذه القضيــة  ،إقــرأ :أريــج الســدحان « ،الســعودية حكمــت عــى أخــي بالســجن  20عا ًمــا بتهمــة التغريــد .قــد
تكــون هــذه فرصتــه األخــرة» ،واشــنطن بوســت  3 ،مايــو https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/05/03/abdulrahman- ، 2021
( al-sadhan-sister-areej-saudi-arabia/تــم تصفــح املوقــع يف  1نوفمــر  .)2021إقــرأ أيضً ــا :م ّنــا لحقــوق اإلنســان  ،الحكــم عــى موظــف بالهــال
األحمــر الســعودي بالســجن  20عامـاً بعــد اختفــاء ثــاث ســنوات  14 ،أبريــل https://www.menarights.org/ar/caseprofile/akhtfa-mwzf- ، 2021
( fy-alhlal-alahmr-alswdy-ly-yd-qwat-almbahth-fy-mars-2018تــم تصفــح املوقــع يف  2نوفمــر  )2021؛ القســط لحقــوق اإلنســان  ،مــرور
ســنتني عــى االعتقــال واإلخفــاء القــري لعامــل اإلغاثــة اإلنســانية عبــد الرحمــن الســدحان 12 ،مــارس https://www.alqst.org/ar/two-years- ، 2020
( since-arrest-disappearance-saudi-humanitarian-worker-abdulrahman-alsadhanتــم تصفــح املوقــع يف  2نوفمــر  )2021الحكــم بالســجن
 20عا ًمــا عــى الناشــط اإلنســاين عبدالرحمــن الســدحان 8 ،أبريــل https://www.alqst.org/ar/post/abdulrahman-al-sadhan-sentenced- ، 2021
( to-20-years-in-prisonتــم تصفــح املوقــع يف  28أكتوبــر  )2021؛ منظمــة العفــو الدوليــة  ،اململكــة العربيــة الســعودية :أَف ِر ُجــوا عــن عامــل إغاثــة
ُح ِكــم عليــه بالســجن  20عامـاً :عبــد الرحمــن الســدحان 5 ،مايــو ( https://www.amnesty.org/ar/documents/mde23/4072/2021/ar/ 2021تــم
تصفــح املوقــع يف  27أكتوبــر .)2021
 84ريــان غاالغــر  ،جواســيس يف وادي الســيليكون« :خــرق تويــر مرتبــط باعتقــاالت منشــقني ســعوديني»  ،بلومــرج  19 ،أغســطس https:// ، 2020
( www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-19/twitter-security-breach-blamed-for-saudi-dissident-arrestsتــم تصفــح املوقــع يف
 10يناير  )2022؛ ستيفاين كريشغيسرن « ،الســـعودية تســـجن الســـاخر املزعـــوم الذي تـــم التعـــرف عليـــه يف ترسيـــب مـــن التويـــر» تم التعرف عليه يف
ترسيــب مــن التويــر» ،الجارديــان  9 ،أبريــل https://www.theguardian.com/world/2021/apr/09/saudi-arabia-jails-alleged-satirist- ،2021
( identified-in-twitter-infiltrationتــم تصفــح املوقــع يف  10ينايــر .)2022
 85مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة  ،أســاليب عمــل الفريــق العامــل املعنــي باالحتجــاز التعســفي  13 ،يوليــو UN Doc. A / ، 2017
 ، HRC / 36/38الفقــرة.8 .
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 86اململكــة العربيــة الســعودية  ،األنظمــة األساســية للحكــم  ،رقــم أ  ، 90 /مــادة 1( 36 .مــارس https://www.saudiembassy.net/basic- ، )1992
( law-governanceتــم تصفــح املوقــع يف  21ديســمرب .)2021
 87مجلــس حقــوق اإلنســان  ،الفريــق العامــل املعنــي باالحتجــاز التعســفي  ،رأي رقــم  86/2020بشــأن الشــيخ محمــد بــن حســن الحبيــب (اململكــة
العربية الســعودية)  26 ،نوفمرب https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/ ،UN Doc. A / HRC / WGAD / 2020/86 ، 2020
( Opinions/Session89/A_HRC_WGAD_2020_86.pdfتــم تصفــح املوقــع يف  21نوفمــر  ، )2021الفقــرة.92 .
 88املرجع نفسه.
« 89املالحظات الختامية عىل التقرير الدوري الثاين للمملكة العربية السعودية»  ،مرجع سابق .الفقرة.26 .
 90هيومــن رايتــس ووتــش  ،الســعودية :االحتجــاز التعســفي يطــال اآلالف يف الســعودية 6 ،مايــو https://www.hrw.org/ar/ ، 2018
( news/2018/05/06/317513تــم تصفــح املوقــع يف  1نوفمــر .)2021
 91هيومــن رايتــس ووتــش  ،الســعودية :يجــب إلغــاء محكمــة اإلرهــاب  27 ،أبريــل https://www.hrw.org/ar/news/2012/04/27/246074 ، 2012
( تــم تصفــح املوقــع يف  18أكتوبــر.)2021
 92مجلــس حقــوق اإلنســان  ،زيــارة إىل اململكــة العربيــة الســعودية  ،تقريــر املقــرر الخــاص املعنــي بتعزيــز وحاميــة حقــوق اإلنســان والحريــات
األساســية يف ســياق مكافحــة اإلرهــاب  13 ،ديســمرب  ، UN Doc. A / HRC / 40/52 / Add.2 ، 2018الفقــرة.41 .
« 93تكميم األفواه املعارضة :محاكامت مسيسة أمام املحكمة الجزائية املتخصصة يف السعودية»  ،مرجع سابق  ،ص.9 .
« 94املالحظات الختامية عىل التقرير الدوري الثاين للمملكة العربية السعودية»  ،مرجع سابق .الفقرة.17 .
 95املرجع نفسه.
« 96تكميم األفواه املعارضة :محاكامت مسيسة أمام املحكمة الجزائية املتخصصة يف السعودية»  ،مرجع سابق  ،ص.41 .
 97لجنــة حقــوق اإلنســان  ،التعليــق العــام رقــم  ، 32املــادة  :14الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة ويف محاكمــة العادلــة UN Doc. ،
) ،CCPR / C / GC / 32 (2007الفقــرة.16 .
 98املرجع نفسه.
« 99تكميم األفواه املعارضة :محاكامت مسيسة أمام املحكمة الجزائية املتخصصة يف السعودية»  ،مرجع سابق .ص.44 .
 100املرجع نفسه  ،ص.45 .
 101املرجع نفسه.
« 102ادعاء عام :اململكة العربية السعودية»  ،مرجع سابق ،الفقرة.34 .
 103املرجع نفسه.
 104ملزيــد مــن املعلومــات حــول هــذه القضيــة  ،إقــرأ :عبــد اللــه العــوده “ ،أيب دعــا إىل اإلصــاح يف اململكــة العربيــة الســعودية .اآلن يواجــه املــوت»
الجارديــان  13 ،أغســطس https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/aug/13/saudi-arabia-salman-al-odah-arrest- ، 2019
( death-sentenceتــم تصفــح املوقــع يف  27أكتوبــر  )2021؛ يب يب يس  ،اململكــة العربيــة الســعودية «اعتقــال رجــال الديــن يف حملــة عــى املعارضــة» ،
 13ســبتمرب( https://www.bbc.com/news/world-middle-east-41260543 ،2017تــم تصفــح املوقــع يف  26أكتوبــر  )2021؛ هيومــن رايتــس ووتش
 ،الســعودية :اعتقــال رجــال ديــن بارزيــن  15 ،ســبتمرب ( https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/15/308981 ، 2017تــم تصفــح املوقــع يف 11
أكتوبــر  )2021؛ م ّنــا لحقــوق اإلنســان  ،الداعيــة اإلســامي الســعودي ســلامن العــودة يواجــه خطــر اإلعــدام  4 ،ديســمرب https://menarights. ، 2019
( org/ar/caseprofile/aldayt-alswdy-slman-alwdt-ywajh-khtr-aladamتــم تصفــح املوقــع يف  26أكتوبــر  )2021؛ عبــد اللــه العــوده «أيب يواجــه
عقوبــة اإلعــدام .هــذه هــي العدالــة يف الســعودية» ،نيويــورك تاميــز 13 ،فربايــرhttps://www.nytimes.com/2019/02/13/opinion/saudi- ، 2019
( arabia-judicial.htmlتــم تصفــح املوقــع يف  14أكتوبــر  )2021؛ « بســبب ‹الســخرية› مــن إنجــازات الحكومــة ..الســعودية تســجن ســلامن العــودة
العلمــة البــارز الداعــي لإلصــاح «  ،املرجــع ســابق.
َ

رئاسة أمن الدولة السعودية

35

م ّن ا لحقوق اإلنسان هي منظمة غري حكومية للمنارصة القانونية ومقرها جنيف،
تدافع عن الحقوق األساسية والحريات وتعززها يف منطقة الرشق األوسط وشامل
إفريقيا .باعتامد نهج شامل  ،نعمل عىل املستويني الفردي والهيكيل .نحن منثل
ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان أمام آليات القانون الدويل .من أجل ضامن عدم تك رار
هذه االنتهاكات  ،فإننا نحدد األمناط واألسباب الجذرية لالنتهاكات عىل أرض الواقع،
ونلفت انتباه املعنيني إىل القضايا الرئيسية للمطالبة بإصالح القوانني والسياسات.

التوي رت:

https://twitter.com/MENA_Rights

الفايسبوك:
لينكد إن:

https://www.facebook.com/MENARightsGrp

https://www.linkedin.com/company/mena-rights-group

ملزيد من املعلومات حول عملنا  ،أو أي قضايا تم تناولها يف هذا التقرير ،
يرجى زيارة موقعنا عىل اإلنرتنت:

https://www.menarights.org/ar

تربع اآلن لدعم عملنا يف حامية وتعزيز حقوق اإلنسان يف الرشق األوسط
وشامل إفريقيا:

.

https://menarights org/ar/support-us

