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تحرك عاجل 
استمرار حبس مجموعة من الصلحيي

ُأفرج عن    آخرين بموجب "عفو" صدر بحقهم شيطة10ل يزال ستة من سجناء الرأي الصلحيي يقبعون خلف القضبان، فيما 
ُأخل سبيل بعضهم بالكفالة. تخليهم عن أنشطتهم، وإن كان قد سبق وأن 

 ُأخل سبيل عشة من الرجال بموجب "عفو" ملكي صدر ف يناير/ كانون الثاني الاض، ولكن شيطة قيامهم بالتوقيع عل تعهد بعدم تكرار
 الجرائم النسوبة إليهم، أو النخراط ف النشاط العام، وتعبيهم عن الشكر والمتنان لشخص اللك.  وأما الستة الخرون الذين كانون

 : الدكتور سليمان الرشودي، والدكتور سعود الهاشمي،محتجزين معهم ولم يجِر إطلق ساحهم فهم سجناء الرأي التالية أسماءهم
 .  ولقد ُعرض عل القل عل اثني منهم شمولهماوالدكتور موس القرني، وعبد الرحمن الشميي، وعبد الرحمن خان، وعبد الله الرفاعي

بالعفو الشوط، بيد أنهما قد رفضا.

ًا) بتاريخ 76ُألقي القبض عل القاض السابق الدكتور سليمان الرشودي (  ، وذلك بعد يومي من إلقائه2012 ديسمب/ كانون الول 12 عام
ُتجز الدكتور الرشودي ف  محاضة خلل إحدى الناسبات الجتماعية غي الرسمية تحدث فيه عن حكم الشيعة ف تنظيم الظاهرات.  واح

ًا من ذلك التاريخ ولم يعد قيد16الحبس النفرادي بمعزل عن العالم الخارجي حتى يوم    فباير الاض.  ولقد ُسمح لعائلته بزيارته اعتبار
ًا، ولقد طلب أكثر من مرة السماح له بزيارتها، بيد أن طلبه قد جوبه ُيذكر أن والدة الدكتور سعود الهاشمي مريضة جد  الحبس النفرادي.  و

بالرفض.

ُتجزوا ف فباير من عام    ف جدة والدينة النورة عقب2007وُيذكر أن كل من الدكتور الرشودي، ود. سعود الهاشمي هما اثنان من بي تسعة اح
ُتعنى بحقوق النسان ف السعودية.  ولقد جرى  تداولهم لعريضة تدعو لجراء إصلحات سياسية، وطرحهم لفكرة تأسيس منظمة مستقلة 

ُأفرج عن الدكتور الرشودي بالكفالة بتاريخ   22.  وف 2011 يونيو 23فيما بعد اعتقال سبعة رجال آخرين عل صلة بالدكتور سعود الهاشمي.  و
ُأدين الرجال الستة عش، وُحكم عليهم بالسجن لفتات تتاوح بي خمس سنوات وثلثي سنة متبوعة بأوامر منٍع من السفر.2011نوفمب   ،

ًا بالعربية أو النكليزية أو بلغتكم الخاصة، عل أن تتضمن ما يل:  ُيرجى كتابة مناشداتكم فور
:الدكتور سليمان الرشودي، والدكتور سعود الهاشمي، حث السلطات السعودية عل إلغاء أحكام الدانة الصادرة بحق الرجال الستة، وهم 

ًا ودون شوط بوصفهم سجناء  والدكتور موس القرني، وعبد الرحمن الشميي، وعبد الرحمن خان، وعبد الله الرفاعي، وإطلق ساحهم فور
 رأي ُزج بهم ف السجن ل لشء سوى لنشاطهم السلمي؛

      ودعوة السلطات ف الثناء كي تسمح للدكتور سعود الهاشمي بزيارة والدته الريضة؛
ومناشدة تلك السلطات كي تلغي أحكام إدانة الصادرة بحق العشة الخرين الفرج عنهم، والذين كانوا محتجزين ل لشء سوى لتعبيهم 

 السلمي عن حرية الرأي، وتشكيل الجمعيات، ورفع جميع القيود الفروضة عل النشاط السياس، والشوط التعسفية التي ُفرضت عل هؤلء
العشة كشط مسبق لخلء سبيلهم.
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تحرك عاجل 

استمرار حبس مجموعة من الصلحيي

معلومات إضافية 

ُيذكر أن هذه2011 نوفمب 22ف   ، حكمت الحكمة الجزائية التخصصة عل الرجال الستة عش بالسجن ما بي خمس سنوات، وثلثي سنة؛ و
ُأدين هؤلء الرجال بتهم من قبيل "تشكيل منظمة سية" و"محاولة  الحكمة قد اسُتحدثت من أجل التعامل مع الجرائم التصلة بالرهاب.  ولقد 

 الستيلء عل السلطة" و"التحريض عل اللك" و"تمويل الرهاب" وغسل الموال.  وكانت إجراءات محاكمتهم عل قْدر عظيم من الجحاف.
وُمنع الحامون والعائلت طوال أشهر من الطلع عل تفاصيل التهم السندة إل الرجال، كما أنهم ُمنعوا من حضور الكثي من جلسات الحكمة.

  سنة، بالضافة إل منعه من السفر مدة مماثلة بعد انتهاء مدة سجنه، وذلك بتهم "الشاركة ف15وُحكم عل الدكتور سليمان الرشودي بالسجن 
 ) تهدف إل نش الفوض تحت غطاء إسداء النصح والشورة والصلح".  (وتوسع) هو اسم النظمة الحقوقيةتشكيل منظمة تحمل اسم (توسع

ًا بانتظار البت ف الستئناف القدم بشأنه، بيد أنه قد ًا طليق  التي كان يخطط بعض أولئك الرجال لتأسيسها  ولقد ظل الدكتور الرشودي حر
  بعد يومي من إلقائه محاضة خلل إحدى الناسبات الجتماعية غي الرسمية، تحدث خللها عن2012 ديسمب 12ُأعيد إلقاء القبض عليه ف 

 ديسمب.11مشوعية تنظيم الظاهرات وفق أحكام الشيعة.  ولقد ُرفع مقطع فيديو لذلك الحاضة عل موقعي يوتيوب وتويت بتاريخ 

ًا أكثر قسوة من الحكام الخرى الصادرة بحق الخرين؛ إذ ُحكم عليه بالسجن    سنة، يتبعها فتة30ولقد صدر بحق الدكتور سعود الهامش حكم
ًا.  وف أواخر عام 30منع من السفر قوامها   ، ُيعتقد أنه قد تعرض للتعذيب لقدامه عل الضاب عن الطعام مدة ما يقرب من2010 سنة أيض

ُأجب ًا، و ّيد بالغلل، وُسحل من زنزانته، ليوضع ف أخرى شديدة البودة مدة خمس ساعات تقريب  أسبوع واحد؛ إذ ُجرد من سواله الداخل، وُق
 عل التوقيع عل "اعتافات" مزعومة.  ولقد اُتهم الدكتور سعود فيما بعد بالنتماء لتنظيم القاعدة ف السعودية، والتويج لها والدعوة إل

 النضمام إليها وإل غيها من النظمات والنشطة الرهابية التي تستهدف السعودية.  ويدفع محاميه بالقول أن من الثابت دعوة الدكتور سعود
ًا ف إقناع آخرين بعدم التوجه إل العراق للقتال هناك.  وأما بالنسبة للمزاعم التعلقة بتمويل  إل مناهضة آراء القاعدة وفكرها، وأنه قد لعب دور

 الرهاب ف العراق، فأشار الحامي إل أن الدكتور سعود قد ساعد ف جمع التبعات عب قنوات تلفزة مرخص لها العمل داخل السعودية، وأنها
 كانت حملت تهدف إل مساعدة الشعب العراقي، وليس الرهابيي، وأن العملية برمتها قد تمت بتخيص رسمي وبالتعاون مع النظمة الخيية

البيطانية "هيلب ذا نييدي".

  موضوع الرجال الستة عش، والتوفر عب الرابط اللكتوني التال:27/07ولقد تناول التحرك العاجل رقم 
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE23/007/2007/enولقد صدر تحديث لذلك التحرك العاجل عقب إلقاء  .  

 القبض عل الدكتور سليمان الرشودي، ويتوفر عب الرابط اللكتوني التال:
http://www.amnesty.org/en/library/info/mde23/004/2013.  

ًا مع مسألة توجيه النتقادات للدولة ف السعودية.  إذ يتعرض منتقدو سياسات الحكومة السعودية أو ممارساتها  ول يتم التهاون عموم
ُيحرمون من حقهم ف التصال بمحامي، أو اللجوء إل ًا ف الحبس النفرادي، و ُيودعون أحيان  للحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي دون تهمة، و

ًا ما يتم اللجوء إل التعذيب وغيه من ضوب سوء العاملة لنتزاع "العتافات"  الحاكم للطعن ف مشوعية احتجازهم وقانونيته.  وغالب
ًا ما تستمر فتات احتجاز  الزعومة من الحتجزين، ومعاقبتهم عل رفضهم "التوبة"، أو إكراههم عل التعهد بعدم انتقاد الحكومة.  وغالب

ًا ف بعض  الشخاص بمعزل عن العالم الخارجي إل أن تتمكن السلطات من انتزاع "العتافات" من الحتجزين، وهو ما قد يستغرق أشهر

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE23/007/2007/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/mde23/004/2013


ًا ما تكون التهمة مبهمة وترتبط بجرائم تتعلق  الحيان، وحتى سنوات كما حصل ف حالت قليلة. وف حال توجيه التهام إل أحدهم، فغالب
ًا عن تلبية العايي الدولية الرعية ف مجال  بالمن من قبيل "الخروج عل ول المر". وتبتعد الجراءات القانونية العتمدة ف السعودية كثي

ًا ما ُيسمح للمتهمي بالحصول عل تمثيل قانوني عب أحد الحامي، ول يتم إعلمهم، أو إعلم عائلتهم، ف  ضمان الحاكمات العادلة.  إذ نادر
ُتعقد جلسات الحكمة خلف أبواب ًا ما   العديد من الحالت عن سي الجراءات القانونية التخذة بحقهم والراحل التي وصلت إليها.  كما وغالب

مغلقة.  

 ولزيد من العلومات حول النتهاكات التعلقة بحرية التعبي عن الرأي باسم الحفاظ عل المن، راجع تقرير منظمة العفو الدولية الصادر
 ) التوفر عب الرابط اللكتوني التال:MDE/23/016/2011: بعنوان "السعودية: القمع باسم المن" (رقم الوثيقة

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE23/016/2011/en

 الدكتور سليمان الرشودي، والدكتور سعود الهاشمي، والدكتور موس القرني، وعبد الرحمن الشميي، وعبد الرحمن خان، وعبد اللهالسماء: 
الرفاعي

الجنس: جميعهم من الذكور 
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