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 حترك عاجل 
 ام بتهمة "الشعوذة"سوداين يواجه اإلعد

 

من احملتمل أن يكون املواطن السوداين عبد احلميد الفكي، الذي حكم عليه ابإلعدام يف اململكة العربية السعودية يف 
 ة"، عرضة خلطر اإلعدام الوشيك.ذبتهمة "الشعو  2007

 
يف  2005ديسمرب/كانون األول  8سنة، يف  36قبض على عبد احلميد بن حسني بن مصطفى الفكي، البالغ من العمر حنو إذ 

ووجهت إليه  ألمر ابملعروف والنهي عن املنكر"،املدينة املنورة على أيدي املطوعني )الشرطة الدينية(، واملعروفة رمسياً ابسم "هيئة ا
 "عماًل" يؤدي إىلوطلب منه أن يعمل له  همأحد هممارسة الشعوذة إثر نصب شرك له من جانب املطوعني. حيث قصد هتمة

انفصال والد الرجل عن زوجته الثانية وعودته إىل زوجته األوىل، والدة الرجل. ومن الواضح أن عبد احلميد قبل القيام بذلك مقابل 
 دوالر أمريكي(. 1,600رايل سعودي )حنو  6,000

 

، وكذلك امسي انيةة الثتوزوجرايل، إىل جانب امسي الوالد  2,000من الرجل بقيمة  قسطا من املبلغ قبض ،وعلى ما يبدو
ل لتسليمه "العمل". وذهب إىل مكان اللقاء وشاهده رجال "هيئة األمر ابملعروف والنهي هما، واتفق على االلتقاء مع الرجوالدتي

عن املنكر" وهو يصعد إىل سيارة الرجل. وقام بتسليم "العمل"، الذي تكون من تسع قطع من الورق كتبت عليها رموز ابلزعفران، 
 األوراق النقدية، اليت كان املطوعون قد سجلوا أرقامها املتسلسلة. قي املبلغ. وقبض عليه ويف حوزتهوتسلم اب

 

الرجل أبعمال الشعوذة يف سعي منه حلل مشكالت  بقيامهوتعرض للضرب، على ما يبدو، ويعتقد أنه اعرتف الرجل  اسُتجوبو 
 الذي اتصل به. 

 

بنظر مثل  أساس عدم االختصاصقضيته على الرفضت نظر  اليت  اجلزئية كمةاحملر على رض عبد احلميد الفكي يف بداية األموعُ 
بتهمة  2007مارس/آذار  27اليت حكمت عليه ابإلعدام يف ة" حملكمة العاماىل "أحيلت قضيته إ ذلك ل. ونتيجة هذه القضااي

. وقد مضت اً اءات حماكمته، نظراً النعقادها سر عرف شيء عن إجر ومل يتلق أية مساعدة قانونية، وال يكاد يُ  ممارسة الشعوذة.
ثالث سنوات على صدور حكم اإلعدام حبقه، ومن املرجح أن يكون اآلن عرضة خلطر اإلعدام الوشيك. وال يزال حمتجزاً يف 

يف احلكم ه من أجل ختفلاملساعدة  أبن تقدم قد شاشدا السلطات السودانية سجن املدينة. وعلى ما يبدو فإن والديه املسننْي 
 واإلفراج عنه، ولكنهما مل يتلقيا أية مساعدة منها. 

 
 يرجى الكتابة فوراً ابلعربية أو اإلجنليزية، أو بلغتكم األصلية:

 
 

 ؛عبد احلميد الفكيامللك على وقف تنفيذ حكم اإلعدام الصادر حبق  ثحل •
 

و شرط إذا ما كانت إدانته قد استندت حصرايً إىل قيد أ فوراً وبال عبد احلميد الفكيدعوة السلطات إىل اإلفراج عن ل •
 ؛واحلرية الدينية يف حرية التعبري ممارسته السلمية حلقه

 



، ملا يشكله ذلك من انتهاك حلقهم "ابلشعوذة" وإدانتهم السلطات على التوقف عن توجيه التهم إىل األشخاص ثحل •
 املشروع يف حرية التعبري واحلرية الدينية.

 
 

 إىل: 2010 يونيو/حزيران 23قبل بعثوا مبناشداتكم يرجى أن ت

 
 

  رئيس الوزراءو امللك 
 جاللة امللك عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود 

 خادم احلرمني الشريفني
 مكتب جاللة امللك

 الديوان امللكي، الرايض
 )يرجى مواصلة احملاولة(  1185 403 1 966+)بواسطة وزارة الداخلية(فاكس: 

 صاحب اجلاللة طبة:طريقة املخا
 
 
 
 

 النائب الثاين لرئيس الوزراء وزير الداخلية
 صاحب السمو امللكي األمري شايف بن عبد العزيز آل سعود

 وزارة الداخلية
 2933ص. ب. 

 طريق املطار
 11134الرايض 

 اململكة العربية السعودية
   )يرجى مواصلة احملاولة( 1185 403 1 966 +  فاكس:

 لسمو امللكيصاحب ا طريقة املخاطبة:
 
 

 إىل:وابعثوا بنسخ 

 
 

 رئيس جلنة حقوق اإلنسان
 بندر حممد عبد هللا العيبان

 جلنة حقوق اإلنسان
 58889ص. ب. 

 373شارع امللك فهد، بناية رقم 
 11515الرايض 

 اململكة العربية السعودية
  2061 461 1 966 +  فاكس:

 hrc@haq-ksa.org بريد إلكرتوين:



 عزيزي السيد العيبان طبة:طريقة املخا
 
 

ويرجى التشاور مع  كم.اناملعتمدين لدى بلد لمملكة العربية السعوديةلاملمثلني الدبلوماسيني  إىل كذلك  وابعثوا بنسخ
  بعد التاريخ املذكور أعاله. مكتب فرعكم، إذا كنتم تعتزمون إرسال املناشدات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حترك عاجل 

 دام بتهمة "الشعوذة"رجل سوداين يواجه اإلع

 
 



 معلومات إضافية
 
 

ملعاقبة أشخاص ملمارستهم  هذه التهمة "للشعوذة"، وقد استخدمت السعودية قانون اململكة العربية يف ليس مثة تعريف حمدد
 اإلنسانية، مبا يف ذلك احلق يف حرية الفكر والرأي والدين واملعتقد والتعبري.  هماملشروعة حلقوق

 
، وواصلت توقيف أشخاص آخرين هذا 2009طات السعودية على عشرات األشخاص بتهمة "الشعوذة" يف وقد قبضت السل

العام. وقبض على عدد من هؤالء على أيدي املطوعني. وآخر عمليات اإلعدام املعروفة لشخص أدين "ابلشعوذة" كان ضحيتها 
يف بلدة عرعر، حيث  2007ان قد قبض عليه يف مايو/أاير . وك2007نوفمرب/تشرين الثاين  2املواطن املصري مصطفى إبراهيم يف 

 كان يعمل صيدالنياً، ووجهت إليه هتمة "الكفر" حلطه من شأن نسخة من القرآن الكرمي بوضعه يف املرحاض. 
 

قبيل وتطبق اململكة العربية السعودية عقوبة اإلعدام على طيف واسع من اجلرائم اليت ال يؤدي بعضها إىل نتائج مميتة من 
"الشعوذة". وال تفي إجراءات احملاكم مبقتضيات املعايري الدولية للمحاكمة العادلة. فنادراً ما ُيسمح للمتهمني بتمثيل قانوين من 
قبل حمام، ويف العديد من احلاالت ال يبلَّغ املتهمون بسري اإلجراءات القانونية املتخذة ضدهم. وميكن أن يدانوا فحسب استناداً 

شخصاً يف اململكة العربية السعودية منذ  11فات انتزعت منهم ابإلكراه أو عن طريق اخلداع. وقد أعدم ما ال يقل عن إىل اعرتا
 . 2010مطلع 

 
 
 

 االستخدام على األضواء ،2008 يف صدر السعودية يف اإلعدام عقوبة استخدام حول تقرير يف ،الدولية العفو منظمة سلطت قدو 
 قياساً  يعدمون الذين األجانب النامية الدول مواطين أعداد يف التناسب عدم على وكذلك إلعدام،ا لعقوبة النطاق الواسع

 رقم) السعودية العربية اململكة يف داماإلع عقوبة: العدالة وجه يف صفعة تقرير إىل العودة يرجى املعلومات، من وملزيد .ابلسعوديني
and-http://www.amnesty.org/en/news-  :2008 ولاأل تشرين/أكتوبر MDE 23/027/2008)، 14: الوثيقة

20081014-nationals-nforeig-target-executions-arabia-updates/report/saudi    
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