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تحـرك عاجـل

اعتقال سجي رأي سعودي مرة أخرى

ــر ُذك  ُأعيد اعتقال سجي الرأي محمد صالح البجادي بعد مرور ثمانية أيام عل إطلق ساحه. و
ًا عن الطعام مرة أخرى. وتخش منظمة العفو الدولية أن يكــون عرضــة لخطــر  أنه أعلن إضاب

إساءة العاملة التي كان قد كابدها خلل إضابه عن الطعام ف مرات سابقة.

ُأطلق ساح    أغسطس/آب، ولم6 من سجن الحائر بدون إشعار أو تفسي ف محمد صالح البجادي وقد 
ُأطلق ساحه لتاحة الفرصة له لقضاء أسبوع عيد الفطر مع عائلته عللل  يكن قد أكمل مدة حكمه، ولكنه 
 ما يبدو. وف نهاية السبوع طلبت منه السلطات استكمال بعض العللاملت الداريللة فلل السللجن. وبعللد
 وصوله إل السجن مباشة، ُطلب من مرافقيه، وهم أحد أفراد عائلته واثنان من النشطاء، مغللادرة الكللان
ُأعيللد احتجللازه  من دون إعطائهم أية تفاصيل أخرى. واتصل البجادي بهم ف وقت لحق وأخبهم بللأنه 
 بدون إبداء أي تفسي. ولم ُيسمح لعائلته بالتحدث إليه، ولكنه تواصل معها بشكل غيلل مباشلل وأبلغهللا

ًا عل اعتقاله التعسفي وعل ظروف احتجازه. ًا عن الطعام احتجاج ًا جديد بأنه بدأ إضاب

ًا بمعزل عن العالم الخارجي لدة عشة أشهر تقريبللا، قضلل ُتقل سابق  وكان محمد صالح البجادي قد اع
ًا  معظمها ف الحبس النفرادي. وف يوليو/تموز ُسمح لفراد عائلته بزيارته، حيث ذكللروا أنلله فقللَد قللدر
ًا عن طريق الوريد خلل سبعة أشهر عل الرغم مللن رفضلله التكللرر ًا من وزنه. وقد تم إطعامه قس  كبي
 وشكواه من آلم العدة، ودون أن يتلّقى معالجة طبية كافية. وتعتقد منظمة العفللو الدوليللة أنلله عرضللة

لخطر إساءة العاملة، التي كان قد كابدها ف إضاباته السابقة عن الطعام.

وُيذكر أن محمد البجادي أحد العضاء الؤسسي لجمعية الحقوق الدنية والسياسية ف السعودية (حسللم
  ُحكم عليه بالسجن لدة أربع سنوات، مع منعه من السفر لدة خمللس سللنوات2012). وف أبريل/نيسان 

 أخرى. ويعتقد ناشطون أن سبب استمرار احتجازه يتعلق بتقاريره عن انتهاكللات حقللوق النسللان فلل
 مراكز العتقال ف الملكة العربية السعودية ومساعدة العديد من عائلت العتقلي بدون تهمللة عللل رفللع

دعاوى ضد وزارة الداخلية.



2013 سبتمب/أيلول 13    بتاريخ: Further information on UA: 91/11 Index: MDE 23/030/2013: رقم الوثيقة

ًا باللغة العربية أو النجليزية أو بلغتكم الخاصة تتضمن ما يل: يرجى كتابة مناشدات فور

ًا وبل•  دعوة السلطات إل إلغاء الحكم الصادر بحق محمد صالح البجللادي وإطلق سللاحه فللور
 قيد أو شط لكونه سجي رأي محتجز فقط بسبب ممارسة حقلله فلل حريللة التعللبي والتجمللع

وتكوين الجمعيات؛

 حث السلطات عل ضمان حمايته من التعذيب وغيه من ضوب إسللاءة العاملللة، والسللماح للله•
 بزيارات عائلية منتظمة وبتوكيل محامي من اختياره وتوفي الرعاية الطبية التي قللد يحتاجهللا

عل نحو عاجل؛

حث السلطات عل المتناع عن اتخاذ أية تدابي عقابية ضده بسبب إضابه عن الطعام.•

 إل :2013 أكتوبر/تشين الول 25يرجى إرسال الناشدات قبل 

ملك الملكة العربية السعودية

 صاحب الجللة اللك عبدالله بللن
عبدالعزيز آل سعود

خادم الحرمي الشيفي

مكتب جللة اللك

الديوان اللكي

الرياض

الملكة العربية السعودية

 3125 403 1 966+فللاكس: 

 بواسطة وزارة الداخلية (يرجللى
مواصلة الحاولة)

الخاطبة: صاحب الجللة

وزير الداخلية

 صللاحب السللمو اللكللي الميلل
 محمد بن  نايف بن عبدالعزيز آل

سعود

وزارة الداخلية

2933ص ب. 

طريق الطار

 11134الرياض 

الملكة العربية السعودية

  (يرجى 3125 403 1 966 +:فاكس
مواصلة الحاولة)

الخاطبة: صاحب السمو اللكي

يرجى إرسال نسخة إل:

وزير العدل:

 معال الشيخ الدكتور محمللد بللن
عبدالكريم العيس

وزارة العدل

شارع الجامعة

 11137الرياض 

الملكة العربية السعودية

1741 401 1 966+فاكس: 
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 كما يرجى إرسال نسخ إل المثليــ الدبلوماســيي العتمــدين فــ بلــدانكم. وإدخــال العنــاوين
الدبلوماسية الحلية أدناه:

الخاطبة       عنوان البيد اللكتوني        رقم الفاكس       3العنوان      2العنوان       1العنوان       السم

 وإذا كنتم تعتزمون إرسال الناشدات بعد التاريخ الذكور أعله، يرجى التنسيق مع مكتللب فرعكللم قبللل
إرسالها.

، معلومات إضافية:UA 91/11 هذا هو التحديث الثاني للتحرك العاجل رقم: 

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE23/025/2013/en
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تحـرك عاجـل

اعتقال سجي رأي سعودي مرة أخرى

 معلومات إضافية

ّنت السلطات السعودية حملة واسعة النطاق للحقة الدافعي عن حقوق النسللان2012منذ بداية عام    ش
ًا، سواء من خلل الحاكم أو عن طريق التدابي التعسفية. وقد استهدفت السلطات النشطاء الللذين  قضائي

 لجأوا إل القضاء لتحقيق النصاف عل النتهاكات التي ارتكبتها وزارة الداخليللة وقللوات المللن أو أولئك
 الذين انتقدوا مثالب مؤسسات الدولة. وقد تحّمل أعضاء جمعية الحقوق الدنية والسياسية ف السللعودية،

ُأنشأت ف أكتوبر/تشين الول   ، القسط الكب من قمع السلطات. ودأبت الجمعيللة عللل إعللداد2009التي 
 تقارير بشأن انتهاكات حقوق النسان، ساعدت عائلت العديد من العتقلي بدون تهمة عل رفع شللكاوى
 ضد وزارة الداخلية إل ديوان الظالم، وهو محكمللة إداريللة تتمتللع بالوليللة القضللائية عللل النظللر فلل

الشكاوى القدمة ضد الدولة والجهزة الحكومية.

ُتجللز  وقد اعُتقل محمد صالح البجادي، وهو أحد العضاء الؤسسي لجمعية حسم، بصورة تعسللفية واح
  بسبب مساعدته لعائلت العتقلي. وعل2007بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة مرات عدة منذ عام 

ُيعتقللد ًا من الشخاص،  ًا كبي  مدى العقود الاضية، وباسم المن ومكافحة الرهاب، اعتقلت السلطات عدد
ُأطلق ساح بعضهم ف غضون أيام، وُوّجهت إلل آخريلن تهلم  أنهم باللف، بدون تهمة أو محاكمة. وقد 
ًا أمام محاكم خاصة، بينما ُفقد آخرون بما يصل إللل حللد الختفللاء القسللي.  أمنية غامضة وحوكموا س
 كما قام البجادي بفضح النتهاكات التي تقع داخللل السللجون ومراكللز العتفللال فلل السللعودية. ففللي

 ، قام بتوثيق حالة تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء لرجل يمني فلل سللجن2010ديسمب/كانون الول 
"الطرفية" بمدينة القصيم.

 ،2011 مللارس/آذار 21وكان قد ُقبض عل محمد صالح البجادي ف بريدة بمنطقة القصيم بعد ظهر يوم 
 أي ف اليوم التال لشتاكه ف احتجاج نّظمته عائلت العتقلي أمام وزارة الداخلية. وقام عناصلل بللالزي
ُيعتقد أنهللم مللن الديريللة العامللة للمبللاحث فلل وزارة ّنعون يرتدون ملبس مدنية،   الرسمي ورجال مق
ًا ووثلائق وحواسليب  الداخلية، باقتياده إل منلزله. وقالت مصادر محلية إن أفلراد الملن صلادروا كتبل
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 محمولة، ثم اقتادوه إل مكتبه، حيلث صلادروا الزيلد ملن الكتلب والوثلائق والحواسليب. وخلل تللك
الداهمات قاموا بتصوير منلزله ومكتبه من الداخل.

 وخلل فتة اعتقاله، وخاصة ف سجن الحائر بالرياض، ُمنع أعضاء فريق الللدفاع القللانوني عللن محمللد
ُيسللمح لهللم بحضللور ُأبلغوا بأن الحكمة ل تعتف بحقهم فلل تمللثيله. ولللم   البجادي من التصال به، و

  عل الرغم من أنهم وقفوا خارج الحكمة لساعات عدة.2011جلسات الستماع التي بدأت ف أغسطس/آب 
 وحض جلسة الحاكمة التي صدر خللها الحكم جنود بالزي العسكري الرسللمي، بالضللافة إللل ممثللل

الهيئة الوطنية لحقوق النسان الحكومية. بيد أنه لم يتم إبلغ عائلته أو محاميه بعقد الجلسة.

 ومع أنه لم يتم إعلن لئحة التهام والحكم عل الل، فإن الرسائل التي كتبها بخللط يللده وتللم تسلليبها
ُأنشللأت2012 أبريل/نيسان 10ذكرت أنه ف    حكمت عليه الحكمة الجزائية التخصصة ف الرياض، الللتي 

 للنظر ف قضايا الرهاب والقضايا المنية، بالسجن لدة أربللع سللنوات ومنعلله مللن السللفر لللدة خمللس
ُأدين البجادي بتهم الشاركة ف تشكيل منظمة لحقوق النسان، والساس بسمعة الدولللة  سنوات أخرى. و

 عب وسائل العلم، ودعوة عائلت العتقلي السياسيي إل تنظيم الحتجاجات والعتصللامات، والتشللكيك
ف استقلل القضاء، وحيازة كتب محظورة.

ُأدين اثنان من فريق الدفاع عنه الؤلف من ثلثة أعضاء (وهما الللدكتور محمللد  ومنذ صدور الحكم عليه، 
  سللنة وثمللاني11القحطاني والدكتور عبدالكريم الخض) بالتهم نفسها، وُحكم عليهمللا بالسللجن لللدة 

 ، مع منعهما من السفر. أما العضللو الثللالث فلل2013سنوات عل التوال ف مارس/آذار ويونيو/حزيران 
ُارغللم محللامي اللدكتور  فريق الدفاع، وهو فوزان الحربي، فإنه يخضع للتحقيق ف الوقت الراهللن. كمللا 
 القحطاني، وهو عبدالعزيز الحصان، عل مغادرة البلد بعد استجوابه لعدة ساعات بشللأن كتللابته عللل

 موقع "تويت" حول ظروف العتقال التي يعيشها موكله. كما أن محللامي الللدكتور الخضلل، وهللو عبللد
 العزيز الشبيل، يخضع للتحقيق بشأن إهانة رجل أمن ف اليوم الذي ُحكم فيه الخض. وجميع هؤلء هللم

أعضاء مؤسسون ونشطاء ف جمعية الحقوق الدنية والسياسية ف السعودية. 

السم: محمد صالح البجادي/ذكر


